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________________________________________________________________________________________________________________________ 

Letošnje prioritete 
 

Uspešen zaključek velikega projekta 
»izgradnja šole in vrtca Tabor« je prav gotovo 
prva prioriteta letošnjih naložbenih nalog. 
Čeprav je vizualno dovolj očitno, da projekt 
lepo napreduje, vam sporočam, da izvajalec 
resnično uspešno lovi vse planirane roke. Ker 
smo zahtevne naloge inženiringa prevzeli kar 
mi sami na naši občini, smo dobro seznanjeni 
z vsemi fazami dela in zahtevanimi roki. 
Pravkar prehajamo na pomembno nalogo 
razpisne faze za opremo, ki je zelo zahtevna. 
Tako zaradi velike množice dobaviteljev kot 
zaradi zahtevne izbire resnično funkcionalne  
opreme, ki bo dolgo in dobro služila vsem 
zaposlenim in v zadovoljstvo ter veselje naših 
mladih učenjakov. Poleg zelo elastičnega 
izvajalca sem zelo zadovoljen tudi s 
kooperativnim odnosom vseh ostalih, ki 
morajo precej sodelovati v hitrih odločitvah. 
Tu mislim predvsem na projektanta in 
nadzornega organa, na zelo dober odziv pa 
naletimo vedno tudi pri vseh bodočih 
uporabnikih. Moram priznati, da smo v sami 
izvedbeni fazi realizirali mnogo sprememb in 
samo dobro sodelovanje vseh je prineslo do, 
po mojem mnenju, optimalnih rešitev. Za 
zadnje velike spremembe smo se odločili pri 
bodoči adaptaciji vrtca, ki bo povečala 
funkcionalnost vrtca. Sama adaptacija vrtca se 
bo pričela takoj po zaključku šolskega leta, 
medtem ko so se v novogradnji osnovne šole 
praktično že začela finalna obrtniška dela. 
Veliko smo postorili tudi pri adaptaciji Doma 
krajanov, kjer smo pridobili velik dodatni 
prostor za občinsko knjižnico. Če nam bodo  

 
zvezde kazale dobro, bomo istočasno z novo 
šolo odprli tudi novo občinsko knjižnico. 
Potrebe po spremembah niso posledica slabega 
projekta, temveč zato, ker se pri adaptacijah 
vedno pojavijo nove situacije, ki so posledica 
raznih rušenj in odkrivanja prej neznanega. 
Vsega tega, kar bi nam najbolje odgovarjalo 
seveda ne moremo narediti. Kar nam je zima 
podarila jeseni, zahteva nazaj spomladi. 
Verjetno do občinskega praznika ne bo 
zadoščeno vsem pogojem za asfaltiranje 
okolice, kar bo zahtevalo določene spremembe 
in improvizacijo tudi pri organizaciji 
Šentjurskega sejma. 
 
Z improvizacijo pa se nismo lotili drugega 
pomembnega projekta, ki že prav tako poteka. 
Gre za izdelavo strategije prostorskega razvoja 
naše občine, o čemer ste in boste veliko slišali 
in brali na vsakem koraku. To je priložnost, da 
si naš prostor oblikujemo tako kot ga želimo, 
seveda v okvirih, ki jih dopušča tudi državna 
prostorska strategija. Moram poudariti zelo 
pozitivne občutke, ki sem jih pridobil v 
kontaktu z agencijo (ARSO), ki je strokovno 
odgovorna za poplavna območja. Teh je v naši 
občini občutno preveč in kar malce presenečen 
sem bil, ko so me na agenciji seznanili, da pri 
zadnjih spremembah prostorskih planov niti 
niso soglašali s takšnimi rešitvami kot so 
obstoječe. Prav zaradi tega se bo problematika 
poplavnega območja reševala prioritetno in 
pričakujem dovolj odmevno sodelovanje vseh 
prizadetih občanov.  
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Vsekakor imamo še nekaj nalog, ki bi morale 
imeti značaj prioritete in ker jih nisem omenil, 
ne pomeni, da se jih ne bomo lotili. V mislih 
imam nekaj gorskih odsekov cest ter plazovitih 
žarišč, vendar to že presega značaj uvodnika in 
bo predstavljeno v operativnem planu 
občinske uprave.  
 

Če cvetna nedelja ni popolnoma pregnala 
zime, jo bo velikonočna zagotovo. Spoštovane 
občanke in občani, vsem želim prijetne 
velikonočne praznike in čim manjše učinke 
pomladanske utrujenosti. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Sprejem razvojnega programa 

podeželja Spodnje Savinjske doline  
(v nadaljevanju RPP) 

 
Že v prejšnjih številkah smo vas obveščali o 
vsebini Razvojnega programa podeželja, 
katerega smo pričeli  jeseni 2003, in v katerega 
so se do zaključka uvajalnega dela vključile 
občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec. Izvajalec ZOP Management 
consoulting, d.o.o. iz Ljubljane je ob koncu 
izdal elaborat RPP, ki ga bo proučilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dejavnosti, ki je sofinanciralo 
program. Na zadnji seji občinskega sveta pa ga 
je sprejel tudi občinski svet. S potrditvijo 
ministrstva in občinskega sveta postaja ta 
dokument temelj za razvoj podeželja Spodnje 
Savinjske doline v skupnih medobčinskih 
projektih. 
Prva medobčinska projekta, ki izhajata iz 
razvojnega programa sta: 
- ohranitev hmeljarske podobe Savinjske 
doline in dodatna značilna ponudba na 
hmeljarskih domačijah in hmeljarskem 
muzeju. 
- savinjski obroč – povezovalni obroč 
podeželske ponudbe Spodnje Savinjske doline. 
V okviru teh dveh programov bodo potekale 
delavnice, na katere boste vabljeni vsi, ki boste 
izrazili interes za sodelovanje. 
Prosimo, da v kolikor imate interes sodelovati 
v delavnicah za ohranitev hmeljske podobe ali 
za savinski obroč (podeželska ponudba) to 
sporočite na Občino Tabor. 

 
Lilijana Štor 

 

 
Izstopamo iz GIZ Razvojne agencije 

Savinja Žalec 
 
Na zadnji seji so občinski svetniki odločili, da 
Občina Tabor izstopi iz Gospodarsko 
interesnega združenja Razvojna agencija 
Savinja Žalec. Vzrok za izstop je v izkazanih 
rezultatih iz področja delovanja gospodarski 
interesnega združenja, ki v vseh letih 
sodelovanja niso primerljivi z finančnim 
vložkom, ki ga je občina letno namenjala za 
delovanje Razvojne agencije Savinja. Uradna 
izključitev bo potrjena po skupščini Razvojne 
agencije Savinja, Žalec. 

       
   Lilijana Štor 

_____________________________________ 
 
Cene vrtca se od 1. 1. 2005 povišajo le 

za 2,8 % 
 
Občinski svet Občine Tabor je na svoji 
februarski seji odločil, da glede na investicijo 
v vrtec ne bo povišal ceno programov Vrtca 
Tabor več kot za  inflacijsko stopnjo, kar znaša 
2,8 %.  

      
   Lilijana Štor 

_____________________________________ 
 
 

Drugo mandatno obdobje svetov 
zavodov, katerih ustanoviteljice smo 

občine Spodnje Savinjske doline 
 

V drugem mandatnem obdobju svetov 
zavodov, je občinski svet imenoval v Svet 
zavoda Glasbena šola »Risto Savin« Žalec 
gospo Darjo Turnšek iz Ojstriške vasi in v 
Svet zavoda II. osnovne šole Žalec gospo 
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Karmen Lukman iz Tabora, ki bosta zastopali 
interese občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor in Vransko iz pristojnosti članov sveta 
zavoda. 
 

Lilijana Štor 
_____________________________________ 

 
 

Čistilna akcija 
 
Čistilna akcija, ki je bila napovedana za 19. 
marec 2005, je zaradi različnih tehtnih 
razlogov odpadla.  
 

Prestavljena je 9. april 2005, od 8. do 12. 
ure. 

 
Vsa tri gasilska društva, Športno društvo, 
Planinsko društvo ter Lovsko družino prosimo, 
da na naveden datum organizirajo čistilno 
akcijo, podobno kot v prejšnjih letih. 
Predsedniki društev naj prijavijo predvideno 
število udeležencev ter dvignejo vreče za 
zbiranje odpadkov na Občini Tabor pred 
začetkom akcije. 
Za malico udeležencev bo poskrbljeno! 
Podrobnejše informacije: Vid Poznič, tel. 040 
420 711. 
 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
 

Regijski center za ravnanje z odpadki 
v Celju 

 
Občinski svet naše občine je na zadnji redni 
seji potrdil investicijski program izgradnje 
Centra za ravnanje z odpadki Celje (CERO). 
Namen investicije, v katero se je vključilo 23 
občin Celjske regije z 220.000 prebivalci, je 
zmanjšanje odloženih neobdelanih odpadkov. 
Sistem ravnanja z odpadki CERO je načrtovan 
tako, da izpolnjuje vse zahteve sprejete 
zakonodaje na področju varovanja okolja, kar 
je povsem v skladu z evropsko zakonodajo. 
V I. fazi do leta 2007 bodo zgrajeni naslednji 
objekti: 

- kompostarna za obdelavo ločeno zbranih 
biorazgradljivih odpadkov, 

- sortirnica za ločeno zbiranje sekundarnih 
surovin, 

- demontaža kosovnih odpadkov, 
- izgradnja novega odlagališča za preostanek 

odpadkov, 
- izgradnja ostale infrastrukture. 
 
Vrednost celotnega projekta znaša skoraj 5 
milijard tolarjev, od tega bodo občine 
prispevale 17 %, republika 22 %,EU 
kohezijski skladi kar 44 %, ostanek je 16 % 
DDV. Delež Občine Tabor je minimalen – 
približno 2 mio tolarjev. Tudi iz tega vidika je 
zelo pomembno, da smo vključeni v projekt, ki 
bo zagotovil zboljšanje kakovosti okolja, 
zaščitil zdravje ljudi, recikliral odpadke, 
zmanjšal porabo neobnovljivih virov energije, 
izboljšal kakovost zraka idr., skratka cilj 
investicije je velik prispevek k varovanju 
okolja. 
 
Kaj pomeni investicija za nas uporabnike? 
Trenutno bo sistem potekal po starem, 
postopoma pa se bo uvajalo ločeno zbiranje 
odpadkov po izvoru, s ciljem uporabe 
sekundarnih surovin, postopno se bo 
zmanjševala količina neobdelanih odpadkov in 
se ponovno uporabila odpadna embalaža,  kar 
bo prav gotovo pripomoglo k izboljšanju 
našega ožjega in širšega okolja. 
 

      
 Vid Poznič 

_____________________________________ 
 
 

Obvestilo 
 

Obveščamo vse občanke in občane, da boste 
tekom meseca aprila domov prejeli zgibanko o 
poteku prireditev v okviru občinskega 
praznika. 
 

Občinska uprava 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Priprave na 1. urbanistično delavnico  
- razvoj Ojstriške vasi ob Konjščici -  

 
V okviru priprave novih prostorskih aktov, 
strategije prostorskega razvoja in prostorskega 
reda Občine Tabor, bomo veliko pozornosti 
namenili sodelovanju z občani. Pri tem bomo 
poskušali prisluhniti vašim potrebam ter jih 
vključiti v prostorske akte. Pri pripravi analize 
stanja na področju prostora v vaši občini, smo 
skupaj z občinsko upravo ugotovili, da se 
največ težav v razvoju pojavlja na območju 
Ojstriške vasi. Zaradi poplave Konjščice pred 
leti je v obstoječih prostorskih dokumentih 
velik del vasi definiran kot poplavno območje 
in zato na tem prostoru ni možno izvajati 
nikakršnih gradbenih aktivnostih. Da bi ta 

pereč problem čim hitreje rešili, smo se 
odločili organizirati 1. urbanistično delavnico 
ravno na tem območju občine Tabor. Le-ta bo 
potekala v začetku meseca maja. Na njej bomo 
poskušali rešiti vaše težave ter skupaj s 
strokovnjaki poiskati najprimernejše 
prostorske ureditve. Tako vas prosimo, da v 
času, ki je še pred vami, poskušate pripraviti 
vaše poglede na razvoj tako vaših zemljišč ob 
Konjščici kot celotne Ojstriške vasi.  
 
Hkrati pozivamo občane celotne Občine, da 
oddate izpolnjene anketne vprašalnike o 
prostorskem razvoju do 30. marca v 
nabiralnik, ki se nahaja v občinskih prostorih.  
 

Biro URBANISTI 
  
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Turistično društvo Tabor 
 
Med neštetimi občnimi zbori, ki so se odvijali 
v teh treh mesecih, je bil tudi občni zbor 
Turističnega društva Tabor. Najmlajše društvo 
v Taboru, ki je nastajalo v izjemnih porodnih 
krčih, se je končno ustalilo in v preteklem letu 
pričelo z delovanjem. Glede na to, da je 
osnovna naloga društva olepševanje kraja in 
pospeševanje turizma v kraju, smo se odločili, 
da občni zbor organiziramo na za potencialne 
turiste zanimivi točki. 
 
Z organiziranim prevozom smo se izpred 
občine odpeljali do Hribernikove domačije (po 
domače pri Goropevšk), kjer so nas od 
spremljavi harmonike prijazno sprejeli.  
 
Najprej smo si ogledali zeliščno prodajalno v 
obnovljeni kašči, nato pa so nas popeljali v 
dnevni prostor hiše, kjer se je pričel občni 
zbor.  
 

Glede na to, da je ves čas iz kuhinje prijetno 
dišalo, je bil občni zbor zelo kratek. 
 

 
Gospa Hribernik med svojimi izdelki, foto T.K. 
 
Družina Hribernik se je s pripravo hrane, 
predvsem pa z izredno pestrim in zanimivim 
izborom jedi zelo potrudila in s tem dokazala, 
da so pripravljeni na morebitne turiste. 
 
Na koncu gre naša zahvala še enkrat družini 
Hribernik in Janezu Rajovcu za prevoz. 
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Društvo je v tem času že pričelo s svojim 
delom, o čemer se lahko prepričate pred 
Občino Tabor, kjer vas na ogled vabi 
velikonočna dekoracija. Da lahko občudujete 
hudomušne zajčke, se posebej lepo 
zahvaljujemo Vinku Kosu iz Lok, ki je 
brezplačno odstopil les in izdelal osnove za 
barvanje. 
 

Lep turističen pozdrav in obilo veselja ob 
urejanju okolice! 

 
Turistično društvo Tabor 

_____________________________________ 
 

Vabilo  
 
V soboto, 9. aprila, vas ob 9. uri vabimo na 
DELOVNO AKCIJO NA ZAJČEVO 
KOČO. Uredili bomo notranjost in okolico 
koče in jo pripravili na novo sezono, ki se 
začne 23. in 24. aprila. 
 

Vabljeni vsi člani, oskrbniki in simpatizerji! 
 

Planinsko društvo Tabor 
_____________________________________ 

 
 

Pregled gasilnih aparatov 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas – 
Tabor organizira v nedeljo, 10. aprila 2005, od 
9. do 12. ure, v prostorih društva pregled 
gasilnih aparatov. Možen bo nakup tudi novih 
aparatov. 
Izvedbo pregleda bo izvršilo podjetje SINT, 
d.o.o., (Medlog 7/b, 3000 CELJE, Tel: (03) 
56-34-290, (03)49-22-320, (041) 345-059, 
fax.: (03) 56-34-299, e-mail: sint@siol.net, 
http://www.sint.si) 
Priložen je cenik storitev: 

     
1. Servis gasilnikov 
(cena z 20 % DDV) 

1.1. servis gasilnih aparatov S-1……….… 1.260,00 SIT 
1.2. servis gasilnih aparatov S-2................. 1.260,00 SIT 
1.3. servis gasilnih aparatov S-3................. 1.260,00 SIT 
1.4. servis gasilnih aparatov S-6, S-6 st..... 1.800,00 SIT 
1.5. servis gasilnih aparatov S-9, S-9 st…. 1.800,00 SIT 
1.6. servis gasilnih aparatov S-50 .............. 4.680,00 SIT 
1.7.  servis gasilnih aparatov CO2-3 .......... 1.800,00 SIT 
1.8.  servis gasilnih aparatov CO2-5 .......... 1.800,00 SIT 
1.9. servis gasilnih aparatov CO2-10.......... 3.900,00 SIT 
 
 
2. Rezervni deli:( v ceni upoštevan 20% DDV) 
 

 polnjenje gasilnika  ........... 700,00 SIT 
  nalepka GA. ..................... 500,00 SIT 
  nalepka tip gasilnika ........ 200,00 SIT 
  plin 1kg...................... .......180,00 SIT 
  prah 1 kg........................... 390,00 SIT 
 ročnik S-6, S-9 kpl  ........ 3.480,00 SIT    
 ročnik kpl S-6 st..............2.200,00 SIT 
 ročnik kpl S-9 st ..............2.300,00 SIT 
 ročnik S-1 st ................... 450,00 SIT 
 ročnik S-2 st .................... 450,00 SIT 
  ročnik CO2-3  ............... .4.950,00 SIT 
  ročnik CO2-5 .............….6.600,00 SIT 
 vzbudna cev  ....……........ ..900,00 SIT 
 varovalka . .........…….... ....250,00 SIT 
 tesnilo glave S-1, S-2 .….... 560,00 SIT 
 tesnilo glave S-6, S-9....... 1.100,00 SIT 
 tesnilo cevi S-6, S-9 ............100,00 SIT 
 tesnilo igle .......................... 120,00 SIT 
 igla ...................................1.080,00 SIT 
 ampula ............................ 1.980,00 SIT 
 cev spojna S-6, S-9...........2.500,00 SIT 
 cev spojna z nastavkom S-6 S-9 .......... 

................................................2.200,00 SIT 
 

 

3. Nabava novih gasilnikov                                      
(cena z 20% DDV) 

 
3.1. gasilnik na prah S-1 ............... ............ 5.400,00 SIT 
3.2.  gasilnik na prah S-2 ............................7.080,00 SIT 
3.3. gasilnik na prah S-6 ………………...12.000,00 SIT 
3.4.  gasilnik na prah S-9 ......................... 13.920,00 SIT 
3.5.  gasilnik na ogljikov dioksid CO2-5...29.880,00 SIT 

 
VABLJENI! 

 
za PGD Ojstriška vas – Tabor 

    Gregor Basle 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



 6

Občinsko prvenstvo v smučarskih 
skokih 

 
Na Natekovi skakalnici v Ojstriški vasi, 
imenovani Pručka, se je v soboto, 26. 
februarja, odvijalo 2. občinsko prvenstvo v 
smučarskih skokih. Tudi letos ga je otvorila 
Anja Lončarek, ki se je s slovensko zastavo v 
rokah prismučala z vrha v iztek doskočišča. 
 
Tekmovalci so skakali v sedmih kategorijah, 
pomerili pa so se v treh serijah.  
Rezultati: 
 

DEKLICE 
mesto ime in priimek 

1. Kaja Golavšek, Kapla 
 

MLAJŠI DEČKI 
mesto ime in priimek 

1. Žiga Natek, Ojstriška vas 
2. Grega Jelen, Tabor 
3. Urban Gregl, Tabor 

  
 
 

STAREJŠI DEČKI 
mesto ime in priimek 

1. Tomi Bergant, Kapla 
 

MLADINCI 
mesto ime in priimek 

1. Grega Serdoner, Ojstriška vas 
2. Zvone Grobler, Pondor 
3. Miran Lazar, Ojstriška vas 

 
MLAJŠI ČLANI 

mesto ime in priimek 
1. Darjan Kramar, Tabor 
2. Boris Stanko, Ojstriška vas 
3. Jernej Grobler, Pondor 

 

STAREJŠI ČLANI 
mesto ime in priimek 

1. Adi Laznik, Miklavž 
2. Tomaž Leskovšek, Ojstriška vas 
3. Dominik Drnolšek, Loke 

 
VETERANI 

mesto ime in priimek 
1. Jože Mastnak, Miklavž 
2. Leopold Topovšek, Ojstriška vas 

 
Absolutni občinski zmagovalec je s 14-
metrskim skokom postal Adi Laznik iz 
Miklavža, posebne pozornosti pa je bila 
deležna tudi Kaja Golavšek iz Kaple kot edina 
tekmovalka. Po končanih uradnih serijah so se 
z izvirnimi starimi snežnimi prevoznimi 
sredstvi predstavili domačini in popestrili 
čakanje na rezultate. 
 
Zahvalili bi se radi vsem, ki ste kakorkoli 
prispevali k uspehu prireditve, posebna 
zahvala gre Natekovim in njihovim bližnjim 
sosedom, ki so nas sprejeli medse in nas ogreli 
z vročim čajem in kuhanim vinom. Želja nas 
vseh pa je, da se naslednje leto ponovno 
srečamo. 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor, Športna sekcija 
_____________________________________ 

 
 
 

Šport združuje ljudi 
 

Ko je na duri  že skoraj trkala pomlad, nas je 
zima obdarila z debelo snežno odejo, ki je 
Vaški skupnosti Miklavž omogočila, da je 
uspešno izvedla odprto tekmovanje v 
veleslalomu.  
 
V soboto, 5. marca, se je na hribu pri 
Grabnarjevi domačiji zbralo 56 tekmovalcev 
in vsaj še enkrat toliko glasnih navijačev. 
Tekmovalci so se pomerili v desetih starostnih 
skupinah. Najboljši čas v ženski konkurenci je 
dosegla Martina Pustoslemšek, absolutni 
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zmagovalec v veleslalomu pa je postal Grega 
Lukman. 
 
 
Po razglasitvi rezultatov in podelitvi medalj, 
so se vsi tekmovalci in obiskovalci lahko 
okrepčali z domačimi dobrotami, ki so jih 
prispevale gospodinje Vaške skupnosti 
Miklavž.  
 

Gašper Jazbinšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
    
 
 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

VABI 

v ponedeljek, 28. marca 2005, na 

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO. 
 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije,  
mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod Reško planino.  

Vračali se bomo po isti poti. 
Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije. 

 

Odhod je ob 9. uri izpred KZ Tabor.  
                                                     

 
 
 
 
 
                             

                
VABLJENI!                 
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                 VRTEC TABOR 
 

vabi k vpisu predšolskih otrok, starih od 1 do 5 let.  
 

Vpis bo potekal od 11. do 15. aprila 2005  
(vsak dan od 6. do 15. ure v vrtcu Loke). 

 
Istočasno bodo potekali dnevi odprtih vrat  

(vsak dan od 9. do 10. ure na začasni lokaciji v Lokah). 
 

S šolskim letom 2005/06 bomo zakorakali v nove prostore z novo opremo.  
K vpisu so prvič vabljeni tudi najmlajši, stari od enega leta dalje. 

 

Prisrčno vabljeni, veselimo se srečanja z vami! 
 

OŠ Vransko-Tabor 
OE VRTEC TABOR 

 
                

 
                                                  

NAJ VAM OB VELIKONOČNIH PRAZNIKIH 
ZAŽELIMO VELIKO 

ZDRAVJA, SREČE IN RADOSTI 
TER POLNE MIZE DOBROT.  

 
Župan, Občinski svet in  

delavci Občinske uprave Občine Tabor       

 

 Poslušaj, preden spregovoriš, morda sprevidiš, da je bolje, če molčiš. (francoska modrost) 
 

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. 


