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Spomladanski preglednik dogodkov 
 

Današnji uvodnik namenjam hitremu pregledu 
spomladanskih dogodkov, ki so se, se in se bodo 
odvijali v naši občini in je prav, da so o tem širše 
seznanjeni vsi občani. Ko se še niti nismo dobro 
opomogli od dejstva, da smo zopet starejši za eno 
leto, že je pust prepodil zimo, valentinovo 
razveselilo predvsem trgovce, ptički pa že veselo 
pojejo, čeprav se bodo ženili šele 12. marca, na 
gregorjevo. Kar nekaj občnih zborov društev 
imamo že pod streho, zaključujemo pa tudi 
sprejetje letošnjega proračuna ter program 
praznovanja občinskega praznika. Letošnje 
občinsko praznovanje bo jubilejno, saj je Občina 
Tabor v novodobni lokalni samoupravi samostojna 
deseto leto. Medtem ko bomo letošnji proračun 
predstavili v naslednji številki Informatorja, je 
prav, da povemo nekaj besed o letošnjem 
občinskem praznovanju. Potekalo bo od 
ponedeljka 21. do nedelje, 27. aprila, ko se 
praznovanje zaključi s tradicionalnim Šentjurskim 
sejmom. V tednu praznovanja bodo potekale 
številne prireditve in razstave, katerih nosilci bodo 
domača društva. Slavnostna seja Občinskega sveta 
s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 25. 
aprila in že vnaprej ste na to sejo vabljeni vse 
občanke in občani, saj je to tudi kulturni dogodek s 
slavnostnim pridihom.  
 
Poudarek spomladanskih dogodkov pa je zagotovo 
na prostorskem planiranju, saj sta v teku dva 
pomembna projekta: dom starejših in poslovna 
cona, ki v smislu spremembe namembnosti 
zemljišča prehajata v zaključno fazo. 5. marca se 
zaključuje javna razgrnitev, pretekla javna 
razprava, 20. februarja, pa med občani ni razkrila 
kakšnega velikega zanimanja, še posebno z vidika 
podjetništva. Javne razgrnitve se ni udeležil nihče 
izmed domačih podjetnikov, iz česar bi morda 
lahko sklepali, da tovrstnih zemljišč za lastne 
potrebe ne potrebujemo. Upam, da se motim, kajti 
v praksi je ravno obratno, da podjetništvo običajno 

očita občinskim strukturam, da za podjetništvo 
nimajo posluha, saj ne zagotavljajo ustreznih 
poslovnih zemljišč. So pa na javni razgrnitvi bili 
predstavniki podjetij, ki v naši občini želijo vlagati 
in obljubljajo številna delovna mesta. Vsem, ki se 
bojijo, da v Tabor vabimo umazano in hrupno 
industrijo zagotavljam, da je v tej fazi potekala 
samo javna razgrnitev področja, kjer se želi izvesti 
sprememba namembnosti zemljišča iz kmetijske 
rabe v poslovno rabo in da nekje v mesecu aprilu 
in maju sledi še faza, ko se bomo odločali o  
konkretnih dejavnostih na posameznih  področjih. 
Takrat se bo upoštevala predvsem volja občanov, 
vendar se bo takšnih razprav potrebno tudi 
udeleževati. V mesecu marcu pa bo stekla priprava 
tudi za izdelavo novega celovitega prostorskega 
načrta za Občino Tabor, kjer se bodo obravnavale 
vse pobude občanov, ki so se zbirale v preteklem 
obdobju. Ta projekt je moral čakati spremembo 
celotne prostorske zakonodaje, ki je končno 
popolna in glede na to, da imamo že kar precej 
izvedenih pripravljalnih faz, bi realno proti koncu 
naslednjega leta lahko imeli sprejet nov občinski 
prostorski načrt. 
 
Naj zaključim z ekološkim apelom. Ne 
»svinjajmo« svojega življenjskega prostora. Pa ne 
samo zaradi drugih, ki obiščejo naše kraje, temveč 
predvsem zaradi sebe in naših zanamcev. V 
zadnjem času opažamo divja kurišča »zimskih 
zalog« razne embalaže, ki jih veter raznaša po 
travnikih in vodotokih. Kršitelje bomo na to 
opozarjali in hkrati sprožali tudi inšpekcijske 
prijave, kar bi sicer morala biti dolžnost tudi 
vsakega posameznika. 
 
Želim vam veliko užitkov ob božajočih sončnih 
žarkih ter čim manj spomladanske utrujenosti. 

 
Vilko Jazbinšek, župan
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________________________________________________________________________________________________ 
 

J A V N A   R A Z P R A V A 
PRORAČUNA OBČINE TABOR  ZA LETO 2008 

 
Predlog proračuna Občine Tabor za leto 2008 je v 25-dnevni javni obravnavi in je na vpogled  

na spletnih straneh Občine Tabor, oglasni deski  in v prostorih občinske uprave  
do 3. marca 2008. 

 

Vse občane Občine Tabor vabimo, da podate pripombe na predlog Proračuna Občine Tabor za leto 
2008. 
 
 

Vsaka pripomba mora upoštevati ravnovesje proračuna in točno navedbo, na katerih kontih se naj 
sredstva zmanjšujejo in na katerih povišujejo.  
 
 

Da pripomb ne bi zavračali kot neutemeljenih, vam predlagamo, da se za oblikovanje pripomb 
posvetujete s svetniki občinskega sveta v vašem okolju ali na občinski upravi. 
 
 

Pripombe pošljite v pisni obliki na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, najkasneje do 3. marca 
2008. 

Vilko Jazbinšek, župan 
________________________________________________________________________________ 

 
Statistični podatki vrtec 2008 

 

* 
Sofinanciranje 

% 

 
Vrtec  
Tabor 

 
Vrtec  
Vransko 

 
Vrtec  
Celje 

 
Vrtec  
Šentjur 

 
Vrtec  
Sl. 

Bistrica 

 
SKUPAJ 

** 
Delež 

sofinanciranja  
% 

100 3 2 0 1 2 8 18  

  90  21 0 1 0 0 22 49 

  80  4 0 0 0 0 4 9 

  70  2 0 0 0 0 2 4 

  60  4 0 0 0 0 4 9 

  50  3 0 0 0 0 3 7 

  30  1 0 0 0 0 1 2 

  20  1 0 0 0 0 1 2 

SKUPAJ: 39 2 1 1 2 45 100 
 

*    Delež sofinanciranja cene programa vrtcev s strani 
Občine Tabor.  
**  Delež sofinanciranja programov vrtcev v skupnem 
sofinanciranju  glede na višino sofinanciranja. 
 

Iz preglednice je razvidno, da je v letu 2008 v 
vrtec Tabor vpisanih 39 otrok, v ostale vrtce 
izven območja Občine Tabor pa 6 otrok; vsi 
imajo stalno prebivališče v Občini Tabor. 
 

Občina je  v skladu z zakonodajo dolžna kriti 
delež cene programa vrtca glede na socialni 
položaj družine. Občina tako v 8 primerih (18 
%) krije 100 % delež, v 22 primerih (49%) 
krije 90 % delež, v 4 primerih (9 %) krije 80 % 
delež, v 2 primerih (4 %) krije 70 % delež, v 4  
 
 

primerih (9 %) krije 60 % delež, v 3 primerih 
(7 %) krije 50 % delež, v 1 primeru (2 % ) 
krije 30 % delež in v 1 primeru (2 % ) krije 20 
% delež cene programa vrtcev. 
Ugotavljamo, da se v več kot polovici 
primerov ljudje soočajo s problemom 
brezposelnosti, kar posledično pomeni 
nezmožnost plačevanja cen programov vrtca v 
pričakovani višini. Stanje je zaskrbljujoče, 
zato upamo, da bosta tudi načrtovana projekta 
kot sta Poslovna cona Tabor in Dom starejših 
in varovanih stanovanj pripomogla k ugodnejši 
politiki zaposlovanja in  s tem k izboljšanju 
socialnega položaja prebivalcev Občine Tabor. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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Zbirni center Vransko- Tabor in 
pomladanska čistilna akcija 

 

Po lanskoletni poplavi je stanje ob potokih, kar 
se čiste narave tiče, zelo kritično. Z vsake veje 
dreves ob potokih nas »pozdravljajo« plastične 
vrečke, embalaža od silažnih bal in druge 
navlake. Resda si nismo sami krivi, prišla je od 
drugod, vendar je tudi naša navlaka v 
sosednjih občinah.  
 

Nepojmljivo je, da je na lepih travnatih in 
njivskih površinah, katere koli ceste v občini, 
toliko smeti kot še nikoli. Tudi v gozdovih ni 
nič boljše. Pred leti smo uspeli te površine 
zadovoljivo očistiti in smo nanje tudi pazili, 
sedaj  pa smo priča situaciji, kot da ni nikomur 
mar, kam odvrže plastenko ali kakšen drug 
odpadek. Očitno le vsi samo z besedami 
podpiramo čisto okolje, obnašamo pa se 
popolnoma  drugače. 
 

Takšno ravnanje bi še nekako razumeli, v 
kolikor ne bi imeli organiziranega odvoza 
gospodinjskih odpadkov, pet lokacij eko 
otokov, kjer se odlagajo plastenke, papir, 
steklenice in pločevinke. Nobenega opravičila 
ni za tako grdo obnašanje do narave! 
 

Z odprtjem Zbirnega centra kosovnih 
odpadkov leta 2006 na lokaciji Poslovne cone 
Čeplje, se je rešil problem odlaganja večjih 
odpadkov. Ponovno bi vas radi spomnili, da 
deluje Zbirni center vsako soboto od 8. do 12. 
ure in pozivamo vse, da se ga v čim večji meri 
poslužujete. V zbirni center lahko pripeljete 
praktično vse vrste odpadkov: od odpadnih 
gospodinjskih strojev, plastike, papirja, 
akumulatorjev, starih gum ipd.. Z rešitvijo 
problema odlaganja kosovnih odpadkov, 
odpade klasična pomladanska akcija odvoza 
odpadkov s kontejnerji. 
 

Ne moremo pričakovati, da bodo drugi, pa naj 
bodo to gasilci, planinci, lovci ali člani ostalih 
društev, učenci POŠ Tabor, očistil vso to 
navlako, ki jo tako brezdušno trosimo okoli 
sebe. Čistega okolja smo vsi veseli, navaditi se 
moramo na red in se samo malo potruditi, pa 
nam bo veliko lepše. 
  
Kljub vsemu bo Turistično društvo Tabor v 
sodelovanju z vsemi društvi in POŠ Tabor, 
organiziralo čistilno akcijo v soboto, 29. 
marca 2008, od 9. do 12. ure. Lepo bi bilo, da 
se tudi tu tako izkažemo, kot pri 
onesnaževanju.  
 

Občane pozivamo k čim večji udeležbi na 
akciji, hkrati pa jih obveščamo, da so na 
Občini Tabor teden pred akcijo na voljo 
plastične vrečke, ki jih nato lahko oddate na 
dan akcije v kontejner pri Domu krajanov. 
 

  Vid Poznič 
_________________________________________ 

1 
 

Akcija odvoza starih avtomobilov 
 

Vsako leto organiziramo brezplačen odvoz 
starih avtomobilov, pa kljub temu opažamo, da 
se pojavljajo stare karoserije, pa tudi 
odslužena bela tehnika in druga navlaka  na 
vseh mogočih in nemogočih mestih. 
 

Odvoz opravlja državno pooblaščen  
koncesionar, ki mu moramo predhodno javiti 
zbirna mesta. Vse, ki bi se radi znebili teh 
starih bremen, pozivamo, da nam do 15. marca 
2008 to sporočite na Občino Tabor. 
 

Prijave sprejema Vid Poznič na telefonski 
številki 705 70 85 ali 040 490 711. Ko bodo 
zbrani podatki, vas bomo obvestili, na katero 
zbirno mesto dostavite odslužen avto, da lahko 
organiziramo odvoz. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Obvestilo 
 

Lepo vreme in čas sta primerna za spravilo 
lesa. Vemo, da ga je potrebno spraviti do 
dovozne ceste, da se pripravi za transport. 
Nihče ne oporeka, da se tam, kjer je to nujno, 
spravilo opravlja po občinskih cestah. 
Uporabnike opozarjamo le na to, da so po 
veljavnih predpisih, dolžni poškodovano cesto 
po opravljenih delih spraviti v prvotno stanje. 
Za vse poškodbe občinskih cest, ki jih 
povzročitelj ne bo saniral v prvotno stanje, 
bo občina naročila popravilo pri ustreznem 
izvajalcu in račun izdala povzročitelju 
poškodb! Zavedati se moramo, da te ceste 
uporabljamo vsi, velikokrat so namenjene tudi 
šolskim prevozom. Bojimo se pomisliti, kdo 
bo nosil odgovornost, če se na takšni 
poškodovani cesti pripeti prometna nesreča. 
 

Opozarjamo vas tudi na trenutno veliko 
požarno ogroženost naše občine in vas 
pozivamo, da ne kurite ognja v naravi. 
 
 

Vid Poznič 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Pustni torek 
 

Letos smo učenci podružnične šole Tabor že 
cel teden pred pustom nestrpno merili, rezali, 
šivali in lepili. Pustne maske smo namreč 
izdelali sami. Odločitev, da se spremenimo v 
razne živali je bila kot na dlani, saj so že vse 
leto naš glavni eko projekt živali. Tako smo se 
nekateri  spremenili v zajčke, drugi v ptice, 
spet tretji v metulje, pa v ogromno gosenico, 
manjkale niso niti čebele.  
 

Ko je končno napočil pustni torek, dan za 
norčije, je žal malo ponagajalo vreme. Kljub 
temu, da je sprevod po Taboru odpadel, smo se 
pustne šeme odlično zabavale v šolski 
telovadnici. Nekatere so ugotovile, da sploh ni 
tako lahko biti žival. 
 

Naša naloga torej še vedno ostaja: 
POMAGAJMO ŽIVALIM PO SVOJIH 
MOČEH! 
 

 
 

Učenci POŠ Tabor 

________________________________________________________________________________________________ 
 

»Ocvirki« zgodovine 

              Giordano Bruno 

21. februarja 2008, zgodaj zjutraj, je bilo 
mogoče opazovati popolni lunin mrk. Ker se 
ob opazovanju tega astronomskega pojava 
človeku marsikaj plete po glavi, je nastal tudi 
tale kratek prispevek o enem od velikih 
začetnikov astronomije, ki pa je, zgolj po 
naključju, umrl ravno februarja daljnega leta 
1600. Govorimo o italijanskem duhovniku in 
astronomu Giordanu Brunu. Giordano Bruno 
je šolo in univerzo končal v Neaplju. Leta 
1566 je postal dominikanec, a deset let kasneje 
zapustil ta meniški red in tudi Italijo. Vzrok so 
bile njegove za tedanje čase zelo bogokletne 
ideje. Odšel je v Ženevo, kjer je bilo tedaj zelo 
močno reformacijsko gibanje kalvinistov. 
Nadaljeval je pot in postal profesor na pariški 
univerzi. Leta 1583 je odšel v Anglijo, kjer je 
v Londonu in Oxfordu predaval in objavil 

nekaj svojih najboljših del. Od leta 1585 do 
1592 je potoval po Evropi (Pariz,  Wiesbaden, 
Wittenberg, Frankfurt, Praga, Helmstadt, 
Zürich). Leta 1592 se je ustalil v Benetkah, 
enem od centrov humanizma in renesanse. Tu 
je tudi dočakal cerkveno inkvizicijo, ki je kot 
sodišče proti »nevernikom« pa tudi 
nasprotnikom Cerkve delovala v okrilju 
katoliške cerkve. Leta 1593 so ga pripeljali v 
Rim, kjer je ostal zaprt sedem let (v 
Angelskem gradu), dokler ni bil izobčen, 
obsojen na smrt in kot heretik sežgan na 
grmadi na trgu Campo di Fiori.  
Kaj ima to z luninim mrkom, boste rekli. 
Bruno je bil zelo naprednega duha. S svojo 
filozofijo narave je nasprotoval krščanskim 
dogmam. V svojih filozofskih delih je rušil 
temelje cerkvenih resnic (brezmadežnost, 
pogled na boga), predvsem pa  v zgodovini 
naravoslovnih znanosti zavzemal vidno mesto 
v znanosti o vesolju. Zavračal je Aristotelovo 
znanost o kristalnih kroglah okoli nepomične 
Zemlje in zapleteno gibanje planetov v 
Ptolemejevi teoriji, po kateri naj bi bili planeti 
»obešeni« na nebo. Spoznal je, da naše 
osončje ne more biti končno. Poudarjal je, da 
Zemlja in naše Sonce nista središčni vesoljski 
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telesi. Zato je eden izmed utemeljiteljev ideje o 
kroženju nebesnih teles. Proti starim domnevam je 
postavljal nove, velikokrat se je posluževal 
prispodob, opazoval naravne pojave, vendar se – z 
veliko domišljije  – ni oziral na matematično 
mišljenje niti na eksperimentalno proučevanje, je 
pa včasih prihajal tudi do napačnih zaključkov, na 
primer da so poti nebesnih teles krivulje brez 
določenih zakonitosti in da so Kopernikova krožna 
gibanja samo izjeme. 
 

Kot nasprotnik antropocentričnega pojmovanja je 
pokazal pravo človekovo mesto v vesolju. Svoj čas 

je obdaril s celim nizom novih pojmov, kot so na 
primer vesolje, neizmernost, naravni zakoni, 
razvojne sile v naravi itd. Njegov navdih je močno 
vplival celo na razvoj sodobnega simbolizma in 
lirskega pesništva. Predstavlja enega od svetlejših 
likov v družbi hrabrih duhov, ki so v tisti časih 
poznega srednjega veka razbijali okove človeške 
misli, ki jih je človekovi družbi nadelo večstoletno 
»tavanje« v temi in cerkveni dogmatizem. 
 

Uroš Zorenč 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Pridruži se nam kot poklicna 
vojakinja ali poklicni vojak 

 

Prej ali slej se moramo vsi odločiti, kateri poklic 
bomo izbrali in kje bomo našli zaposlitev.  

 
Pisarniške službe lahko postanejo enolične, kot 
poklicni vojaki pa se nikoli ne boste dolgočasili. 
Čakajo vas zanimive naloge in dinamično delovno 
okolje ter spoznavanje vojaških veščin. Hkrati pa 
je to poklic kot vsak drug, s plačo, sodelavci, z 
možnostmi za napredovanje in ugodnostmi. 
 

 
 

Splošni pogoji: 
- ste državljan ali državljanka Republike Slovenije 
in nimate dvojnega državljanstva, 
- da praviloma niste starejši od 25 let, 
- imate vsaj IV. stop. izobrazbe (triletna poklic. 
šola), 
- ste telesno in duševno sposobni za poklicno 
opravljanje vojaške službe, 
- da niste član nobene politične stranke, 
- niste bili pravnomočno obsojeni zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in niste bili obsojeni na več kot 
trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno 
drugo kaznivo dejanje. 
 

Ponujamo vam:Ponujamo vam 
- obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje,  
- redna mesečna plačila dela dohodka v drugi 
pokojninski steber, zato se bo pokojnina ob 
upokojitvi povečala, 
- nezgodno zavarovanje v službi, 
- povračilo potnih stroškov za prevoz na delo in z 
njega z javnim prevoznim sredstvom, 
- izobraževanje doma in v tujini, 
- nadgrajevanje znanja in psihofizičnih 
sposobnosti, 
- vodeno karierno pot, 
 - dinamično delo v uigranem in motiviranem timu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Plače pripadnikov stalne sestave 
Višina je odvisna od stopnje izobrazbe, delovnega 
mesta, delovne uspešnosti in različnih dodatkov, 
kot so dodatek za vrednotenje delovnih razmer, 
posebnih obremenitev, omejitev in prepovedi, 
dodatek za delo v upravi, za omejitev pravice do 
stavke in drugih dodatkov. 
 

informativni izračun  
na dan 3.1.2008 

neto plača  
v EUR na mesec 

vojak, IV. stopnja izobrazbe do 745 
vojak, V. stopnja izobrazbe do 762 
podčastnik - vodnik do 838 
častnik - poročnik do 1068 
 

Informacije dobite na Upravi za obrambo Celje in 
vojašnici Celje, na telefonski številki 03 548 45 81 
ali 03 544 45 12. 
Spoznaj svoje meje… in jih presezi! 

 
 

Bojan Završnik, poročnik 
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Obvestilo vlagateljem subvencij  
za kmetijstvo 2008  

v Spodnji Savinjski dolini 
 
Inštruktaže za subvencije 2008 
- torek, 4. 3. 2008, ob 10. uri v kulturnem domu 
Vransko, 
- sreda, 5. 3. 2008, ob 19.30 v gasilskem domu 
Latkova vas,  
- četrtek, 6. 3. 2008, ob 10. uri v sejni sobi 
Občine Tabor, 
- petek, 7. 3. 2008,  ob 10. uri v dvorani KZ SD v 
Preboldu. 
 
3. aprila 2008 ob 10. uri bo ogled posevkov na 
Vranskem (poleg DARS-a). Ogled s strokovnim 
vodenjem šteje v SKOP/KOP izobraževanje.  
 
Glavne spremembe in novosti: 
- dodelitev novih plačilnih pravic za intenzivne 
sadovnjake…, 
- določitev nove višine regionalnega plačila, 
- stopnja prahe je 0 %, 
- ukinitev dovoljenj za sadje, zelenjavo in krompir, 
- sprememba rokov za vlaganje zahtevkov pri 
dodatnem plačilu za ekstenzivno rejo ženskih 
govedi, 
- sprememba višine pomoči za stročnice in 
lupinarje, 
- skrajni rok za prenos plačilnih pravic je 31. 
marec,  
- vpis GERK-ov na KMG MID mora biti izveden 
vsaj en dan pred vnosom zbirne vloge 2008, 
- na rabo SD-1222-ekstenzivni sadovnjak se lahko 
v 2008 uveljavlja REJ, S35, S50. 
Vrednosti neposrednih plačil: 
- regionalno plačilo za njive, trajne rastline na 
njivskih površinah, rastlinjake, hmeljišče, oljčnik 
in intenzivni sadovnjak je 332 EUR/ha, 
- višina regionalnega plačila za trajni travnik, 
barjanski travnik, ekst. sadovnjak in intenzivni 
sadovnjak je 108,7 EUR/ha, 
- višina premije za bika je 135,86 EUR/žival. Od 
leta 2007 naprej se za namen posebnih premij ne 
izračunava več obremenitev krmnih površin v 
višini 1,8 GVŽ/ha krmnih površin. Roki vlaganj 
zahtevkov: zakol 1. 1. do 31. 5. 2008 se vlaga 1. 6. 
do 30. 6. 2008, zakol 1. 6. do 30. 9. 2008 se vlaga 
1. 10. do 31. 10. 2008, zakol 1. 10. do 31. 12. 2008 
se vlaga 1. 1. do 31. 1. 2009, 
- plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi znaša 
okrog 100 EUR/žival, obremenitev krmnih površin 
je največ 1,8 GVŽ/ha in vsaj 50% KRM na KMG 
MID. Roki vlaganj zahtevkov: telitev 11. 12. 2007 
do 31. 3. 2008 se vlaga 1 .6. do 30. 6. 2008, telitev 
1. 4. do 31. 7. 2008 se vlaga 1. 10. do 31. 10. 2008, 
telitev 1. 8. do 10. 12. 2008 se vlaga 1. 1. do 31. 1. 
2009.  

- višine premij in dodatnih premij za drobnico: 
- premija za ovco za prirejo mesa: 10,45 
EUR/žival, 
- premija za ovco za prirejo ml. oz. kozo: 
8,40 EUR/žival, 
- dodatna premija za ovco oz. kozo nad 50 
% OMD: 3,48 EUR/žival, 

- neposredno plačilo na površino hmeljišča v 
obdelavi je 120 EUR/ha, 
- pomoč za stročnice: grah, krmni bob in sladka 
lupina v višini 44,44 EUR/ha, 
- pomoč za energetske rastline: oljna ogrščica, 
soja, sončnice, sirek v višini 45 EUR/ha,  
- podpora za pridelovanje lupinarjev znaša 96,60 
EUR/ha. 
 
Vrednosti KOP/SKOP plačil v EUR/ha: 
- ohranjanje kolobarja KOL 91,84  88,2, 
- ozelenitev njivskih površin ZEL172,2  126,6, 
- integrirano poljedelstvo IPL197,21 151,8, 
- integrirano sadjarstvo IPS336,61265,2, 
- integrirano vinogradništvo IVG 381,71265,2, 
- integrirano vrtnarstvo IVR184,91241,2, 
- košnja strmih travnikov S35 90,20 100,8, 
- košnja strmih travnikov S50 142,27 151,8, 
- ekološko kmetovanje EK 227,55-578,92 139,2-
480, 
- travniški sadovnjaki TSA 93,89114, 
- sonaravna reja domačih živali REJ84,46 50,4, - 
ohranjanje ekstenzivnega travinja ETA48,38 50,4, 
- pridelava avt. in trad. sort kmet. rastlin SOR
102,9175,6, 
- reja avt. in tradic. pasem domačih živali PAS
89,38 72, 
- pokritost tal na vodovarstvenem območju VVO
32,57–184,5126,6-202,2. 
 
Vrednosti OMD plačil: 
- gorsko višinske kmetije: 185,3 EUR/ha, 
- gričevnato hribovite kmetije: 130,3 EUR/ha, 
- strme kmetije: 158,4 EUR/ha, 
- kmetije, ki niso v elaboratu, površine pa so v 
HGO: 25 EUR/ha. 
 
Elektronsko izpolnjevanje subvencijskih 
vlog se prične 5. 3. 2008 in konča 15. 5. 
2008, potem sledi še 25 dni možnosti 
vlaganja z odbitki 1% dnevno. Za 
elektronski vnos se lahko prijavite po 5. 3. 
2008 vsak delovni dan od 7. do 8. ure pri 
svojem svetovalcu.  
 

Izpostava KGZS Žalec 
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Vabilo 

Vse člane in simpatizerje obveščamo, da bo 
redni letni občni zbor Planinskega društva 
Tabor v soboto, 8. marca 2008, ob 19. uri, v 
društvenih prostorih v 1. nadstropju Doma 
krajanov.   
 
 

Po občnem zboru bo organizirano žrebanje 
dežurstev na Zajčevi koči, hkrati se bo možno  
včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 
2008.  

Vabljeni! 
 

Planinsko društvo Tabor 
________________________________________________________ 

 
Obvestilo 

 

Društvo žena in deklet Občine Tabor obvešča 
cenjene občanke in občane, da bomo imeli na 
tiho nedeljo, 9. marca 2008 pred cerkvijo sv. 
Jurija postavljeno stojnico z ročno izdelanim 
suhim cvetjem za butare. 
 

Dragi straši, poskrbite, da bodo imeli naši 
otroci v butarah tradicionalno cvetje, ki ga z 
velikim veseljem izdelujejo naše članice. 
 

Mateja Kovačič 
 

Obvestilo in zaprosilo 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas – 
Tabor praznuje letos 105. obletnico nastanka. 
Ob tej priložnosti smo si zadali nalogo, da 
kupimo nov društveni prapor, ki je ponos 
vsakega gasilskega društva.  
 

Prapor je zastava, na kateri so izvezeni simboli 
gasilstva, obšita pa je z zlato okrasno vrvico. 
Poleg tega, da je prapor kot tak simbol 
gasilskega društva, ima še več drugih in 
drugačnih pomenov in namenov: prapor je 
prisoten na slovesnostih društva, na občnih 
zborih, na proslavah, pri podelitvi raznih 
priznanj, na paradah… Prapor pa zavihra tudi 
ob najbolj bolečih trenutkih, ko k večnemu 
počitku pospremimo naše člane. Nov prapor 
smo zadnjič kupili leta 1957. Preko vseh teh 
petdeset let je postal dotrajan.  
 

Zato vas obveščamo, da vas bodo naši člani 
obiskali v vaseh ojstriškega in taborskega 
požarnega območja in vas zaprosili za vaš 
prispevek k nakupu novega prapora. Za vašo 
pripravljenost pomagati se vam že vnaprej 
lepo zahvaljujemo. 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
Alojz Ribič 

 

 

Pust veselih ust 
 

Pust je prišel tudi v Občino Tabor. Obiskal je 
najmlajše in mlade po srcu. Veselili, zabavali 
in plesali smo na pustno nedeljo, 3. februarja 
2008, ki je bila letošnje leto zelo zgodaj. 
 

Člani Turističnega društva smo v goste 
povabili gospoda Pusta, pri izvedbi pa sta nam 
pomagala tudi člana ansambla A je to. Pred  
mikrofonom so se zbrale prepevajoče maske, 
za vsako šemo pa smo poskrbeli, da se je lahko 
posladkala s krofom.  
 

  
 

Turistično društvo Tabor 
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Slavnostna akademija ob kulturnem 
prazniku 

 
 

V občini Tabor so slovenski kulturni praznik 
obeležili v četrtek zvečer, in sicer s slavnostno 
akademijo, katere idejni vodja je bila Tanja 
Tkauc. 
 

Na slavnostni akademiji so člani dramske 
skupine Teloh predstavili Franceta Prešerna in 
njegovo življenje malo drugače, sodelovali pa 
so še Šolsko kulturno društvo, Likovna sekcija 
Mavrica, MePZ in MPZ Pevskega društva 
Tabor, MPZ KD Ivan Cankar Tabor in 
Savinjski rogisti.  
 

V čast kulturnemu prazniku je spregovoril 
slavnostni govornik Tone Kozmelj.  
 

Dramska skupina Teloh 
_________________________________________ 

 

Valentinov ples 2008 
 

 

Društvo podeželske mladine Tabor je v soboto 
9. februarja 2008, organiziralo 10. jubilejni 
gala Valentinov ples. Tako kot vsako leto smo  

tudi letos prireditev pripravili na visokem 
nivoju in tako dokazali, da tudi v Taboru 
uspevajo takšne prireditve. Lahko smo zgled 
vsem ostalim društvom v naši občini. Ob tej 
priliki bi se rad zahvalil vsem svojim članom, 
ki so pomagali pri pripravi prireditve, ter vsem 
sponzorjem:  
 

Občini Tabor, KIV Trade, d.o.o., VOC Celje, 
d.d., Avtopralnici Herman, Tiskarstvu Golc, 
Vrbje, KZ Vransko, Zdravilišču Laško, KZ 
Tabor, Zavarovalnica Maribor, d.d., Ivanu 
Lukmanu, s.p., Garnemu šport hotelu Prebold, 
Pubu Sedmica Vransko, Aleksandru Šarlahu, 
Antonu Zvonetu Štormanu, Celjskim 
mesninam, Mlekarni Celeia, d.o.o. in Janezu 
Terglavu. 
 

 
 
 

 
Društvo podeželske mladine Tabor 

Alen Kovačič 

 

 
OB VELIKONOČNIH PRAZNIKIH 

VAM ŽELIMO VELIKO ZDRAVJA, SREČE IN RADOSTI . 
 

VSEM MAMAM, ŽENAM IN DEKLETOM ČESTITKE  ZA 
 OSMI MAREC IN  MATERINSKI DAN. 

 
Župan, Občinski svet in Občinska uprava Občine Tabor 

 

 Življenje je lepo. Uživajmo ga. Danes je spet lep dan. Izkoristimo ga. Morda ga jutri ne bo          
več. (Janez Drnovšek) 

 

  
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.


