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Kako do zazidljive parcele v Taboru 
 
Za obdobje počitnic morda malce preveč resna 
zadeva. Pa vendarle za sedanji čas zelo 
aktualna. Marsikaj v zvezi z zazidljivimi 
parcelami se ta trenutek v Taboru dogaja, pa 
velja o tem spregovoriti tudi z vidika občine. 
Ljudje sprašujejo, drugi ponujajo, tretji 
mrzlično iščejo. Kam se obrniti, kje dobiti 
verodostojne informacije? Na občini imamo že 
nekaj časa pripravljeno programsko podporo 
za tako imenovano borzo nepremičnin. Na tej 
borzi bo možno ponuditi tisto, kar prodajaš in 
poiskati tisto, kar iščeš. Ker borza deluje na 
svetovnem spletu, lahko prosto zemljišče v 
Taboru išče tudi nekdo iz Amerike. 
Mimogrede, tudi Američani si gradijo dom v 
naši občini. Kot sem omenil je programska 
podpora že pripravljena, potrebujemo torej le 
ažurne in aktualne podatke o ponudbi in 
povpraševanju in borza lahko prične. Naj takoj 
poudarim, da brezplačno, saj je interes občine, 
da je dogajanje na področju nepremičnin in 
zemljišč čim živahnejše. Ne gre zgolj za davek 
na nepremičnine, ki je izvirni prihodek občine, 
gre bolj za trend potencialnega poseljevanja, ki 
je prioritetna naloga vsake majhne občine. Ne 
gre primarno za priseljence, pomembno je, da 
se naši občani ne odseljujejo oziroma, da si 
mladi najdejo svoje bodoče domovanje v 
domači občini. Skrb za stalni nabor prostih 
zazidljivih parcel je torej ena izmed 
prioritetnih nalog naše občine. Predvsem 
zaradi tega tudi organizacija borze 
nepremičnin, posesti in zemljišč. In kakšno je 
torej dejansko stanje v Občini Tabor? 
Trenutno je v naši občini cca 150 potencialnih 
gradbenih parcel, ki so v glavnem v privatni 

lasti občanov. Ti parcele čuvajo bodisi za 
svoje otroke ali potomce in so zanje 
pripravljeni plačevati celo davke (Nadomestilo 
za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča), so pa tudi taki, ki po doseženem 
statusu zazidljivosti zahtevajo vrnitev status 
kmetijskega zemljišča. Da  
 
je problematika zemljišč še bolj pestra, je kar 
nekaj parcel tudi zazidljivih, čeprav imajo 
status poplavnega območja in dejansko zidava 
ni dovoljena. Tretji zopet želijo odprodati 
morda malce večje zazidljivo zemljišče pa ne 
morejo priti do ustreznih investitorjev, saj je 
potrebna predhodna parcelacija in s tem veliko 
organizacijskih problemov in stroškov. 
Najenostavnejše je torej takrat, če imaš 
zazidljivo parcelo, ki zadošča za eno hišo 
(500-800 m²), saj v tem primeru nastane 
najmanj težav tako za prodajalca kot kupca. 
Aktivna zemljiška politika občine je v 
navedenih primerih zelo pomembna. V Občini 
Tabor jo imamo in lahko se pohvalimo, da 
smo z njo dosegli, da je v tem trenutku v 
pripravi cca 30 zazidljivih parcel, ki bodo v 
naslednjih mesecih komunalno urejene ter 
ponujene na tržišču oziroma na naši borzi 
nepremičnin. Zato poziv vsem tistim, ki 
razmišljate tako o prodaji kot o nakupu 
zazidljive parcele, da se osebno oglasite na 
Občini Tabor, kjer boste prijavili svojo 
ponudbo ali povpraševanje na borzo 
nepremičnin, to pa boste lahko sporočali tudi 
po elektronski pošti obcina.tabor@siol.net. Ne 
bo odveč, če nekoliko omenimo tudi aktualne 
cene zazidljivih zemljišč. Žal marsikdo v 
cenah pretirava, saj ne upošteva, da je za 
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graditev potrebna tudi celotna komunalna 
opremljenost, ki je po novi zakonodaji 
obvezna in ne omogoča več improvizacij. Za 
ilustracijo naj povem, da je v časih komunalne 
anarhije veljalo, da je v vrednosti 
»komunalno« urejenega zemljišča veljalo 
razmerje med ceno samega zemljišča proti 
komunalni ureditvi skoraj 70% proti 30% v 

korist cene zemljišča. Dan današnji je drugače. 
Cena dejansko komunalno urejenega zemljišča 
predstavlja sedaj 70% komunalna ureditev in 
le 30% cena samega zemljišča. To seveda 
velja za področje podeželja, kjer je komunalno 
urejanje zemljišč zaradi razpršene poseljenosti 
bistveno 

dražje kot v mestu. In tisti, ki nameravajo 
prodajati parcele po 25 in več evrov si lahko 
izračunajo, da komunalno urejena parcela 
velikosti cca 700 m² pride preko 10 mio SIT, 
kar je za področje Tabora bistveno preveč in se 
kupcev zagotovo ne bo trlo. Realna cena 
zazidljivega zemljišča v Občini Tabor je torej 
od 5 do 12 evrov, kar je seveda odvisno od 
lokacije. Na osnovi takšnih cen zemljišč je 
pričakovati ceno komunalno opremljenega 
zemljišča (cesta, vodovod, kanalizacija, 
telefon, CATV, plačani vsi prispevki) med 40 
– 45 evrov/m². Tako bi komunalno urejena 
parcela velikosti 700m² lahko veljala 
investitorja največ med 5 do 7 mio SIT, kar je 
realna cena, ki omogoča normalno 
nadaljevanje gradnje. Pričakovati je, da v 
prihodnosti hiše ne bodo večje od cca 140m². 
Igra s številkami pove, da je vrednost same 
gradnje hiše takšne velikosti cca 750 evrov/m², 
kar znese še dodatnih dobrih 25 mio SIT 
stroškov. Skupno z zemljiščem dobimo torej 

strošek cca 31-32 mio SIT. To niso majhne 
številke, vendar vsaj za 50% nižje kot veljajo v 
urbanih naseljih (Celje, Maribor), da Ljubljane 
ne omenjamo. Ugodni dolgoročni (20-25 let) 
bančni aranžmani omogočajo torej tudi 
mladim družinam sanjati o lastni hiši. Seveda 
izključujem perečo problematiko 
brezposelnosti, predvsem mladih, vendar želim 
prikazati realno perspektivo aktiviranja 
zemljiških resursov v naši občini, ki se bodo 
po sprejetju nove strategije prostorskega 
razvoja še povečale. Seveda ne zagovarjam, da 
postane naša občina samo spalno naselje brez 
novih delovnih mest, vendar o tem prihodnjič. 
S 1. septembrom vas torej vabimo, da nam 
sporočite, kaj ponujate oziroma kaj iščete. Do 
takrat pa se bo zgodilo še marsikaj 
zanimivega, pa ne mislim samo na uspešen 
zaključek izgradnje vrtca in šole v Taboru. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Informacije s komunalnega področja 
 
Poletna neurja nam uničujejo makadamske 
ceste: 
glede na poročila iz ostalih slovenskih regij, ki 
so ji zajela neurja s točo in so jim popolnoma 
uničila komunalno infrastrukturo in pridelke, 
smo pri nas lahko zaenkrat še kar zadovoljni s 
stanjem, kakršno je. 
 
Močni nalivi so nam sicer naredili veliko 
škode, niso pa popolnoma uničili cest. Ceste 
so sicer močno poškodovane in razbrazdane, 
vendar so prevozne. Upamo lahko le, da se kaj 
hujšega tudi v prihodnjih mesecih ne bo 
zgodilo, saj je tisti del občinske blagajne, ki je 
namenjen vzdrževanju cest, prazen. Vzrok 
temu je investicija v šolo, ki nam je pobrala še 

zadnje rezerve, nekatera zapadla plačila iz 
prejšnjega obdobja, ki jih je potrebno 
poravnati, veliko pa smo tudi porabili za 
zimsko vzdrževanje. 
 
Prošenj za ureditev cest je veliko. Na veliko 
slabih odsekov nas sami opozorite, večino pa 
jih tudi sami opazimo. Žal se letos kaj velikega 
ne bo dalo storiti, razen najnujnejše sanacije 
najbolj kritičnih odsekov, po katerih bo vozil 
šolski kombi. Ostalo bo moralo malce 
počakati, čeprav se zavedamo, da dolgo časa 
tako ne bo več šlo. 
 
Tega mojega sestavka ne berite kot opravičilo 
občinske uprave in župana zaradi obstoječega 
stanja, temveč kot neizpodbitno dejstvo, da je 
denarja odločno premalo. Žal država namenja 
veliko premalo sredstev malim občinam, ki 
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imajo tako veliko kilometrov cest kot mi in se 
jim stanje iz leta v leto slabša. Naši 
predstavniki v parlamentu bi morali odločneje 
zahtevati več sredstev za lokalne skupnosti, ki 
jim iz leta v leto nalagajo več nalog, cene 
storitev se višajo, sredstva pa ostajajo že nekaj 
časa skoraj na istem nivoju kot pred več leti. 
 
Vsem uporabnikom naših slabih cest se 
zahvaljujemo za strpnost in razumevanje. 
Osebno upam, da bom v naslednjih člankih 
lahko pisal o kakšni bolj prijetni zadevi, ki bo 
prav gotovo napisana z večjim optimizmom – 
čeprav sam ostajam večni optimist. Upanje 
umre zadnje.  
 

Vid Poznič 
 
 
 

Slike nekdanjih šol 
 

Že v prejšnji številki Informatorja smo vas 
prosili, da nam posredujete fotografije 
nekdanjih šolskih poslopij. Zaradi skromnega 
odziva se še enkrat obračamo na vas s to 
prošnjo. Posnetke vaših slik bomo uporabili na 
stalni razstavi Razvoj šolstva v Občini Tabor 
pri vhodu v šolo ob temeljnem kamnu, ki si jo 
boste prvič lahko ogledali ob otvoritvi šole. Da 
bi bila razstava čimbolj zanimiva, vas 
naprošamo, da nam slike posredujete 
najkasneje do 10. avgusta. Slike bomo 
skenirali in vam jih nepoškodovane vrnili v 
čimprejšnjem času. 
 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej 
zahvaljujemo.   

Tatjana Kovče 

________________________________________________________________________________________________
 

Evidentiranje škode po divjadi 
 
V zadnjih letih se pojavlja vedno več 
problemov v zvezi s škodami po divjadi. 
Izstopajo predvsem škode po divjih prašičih, v 
določenih  območjih tudi škode po jelenjadi in 
srnjadi, medtem ko so škode po ostalih vrstah  
divjadi nekoliko manj problematične. 
 
V Sloveniji do sedaj ni bilo vzpostavljenega 
sistema evidentiranja teh škod, edini podatek 
so bile izplačane odškodnine s strani lovskih 
organizacij, ki pa zajemajo le del vseh nastalih  
škod. Da bi lahko delovali pri preprečevanju 
škod in pri pomoči lastnikom in najemnikom 
kmetijskih zemljišč pri uveljavljanju 
odškodnin smo se v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Celje odločili uvesti evidentiranje vseh 
povzročenih škod po divjadi. V ta namen smo 
pripravili posebne obrazce na katere prosimo, 
da oškodovanci (lastniki in najemniki) 
kmetijskih zemljišč in gozdov vpisujete vso 
škodo, ki jo opazite na kmetijskih in gozdnih 
površinah, ki jo bo povzročila divjad, ne glede 
na to ali uveljavljate odškodnino. Ta podatek 
bo izredno dobrodošel pri dokazovanju 
prevelike številčnosti divjadi na posameznih 
območjih. 
 

Vsi lastniki in najemniki zemljišč dobite 
obrazce na Izpostavah Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Celje, to je na enotah kmetijske 
svetovalne službe ali pa pri referentih za 
kmetijstvo na občinah. Izpolnjene obrazce 
oddajte na istih naslovih. 
 
Vse lastnike in najemnike kmetijskih in 
gozdnih zemljišč prosimo, da dosledno 
prijavljate nastalo škodo, saj bomo le s 
pomočjo takšne evidence dokazovali preveliko 
številčnost (obtežbo) posamezne vrste divjadi. 
Hkrati pa opozarjamo, da izpolnitev tega 
obrazca ne pomeni tudi zahtevo za oceno in 
izplačilo odškodnine. Zahtevo za odškodnino 
morate vložiti pri lovski družini, ki izvaja lov 
na tem območju. 
 
Za vse dodatne informacije se lahko lastniki in 
najemniki gozdov in kmetijskih zemljišč 
obrnete na vodjo oddelka za gozdarsko 
svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Celje Jožeta JEROMLA, telefon 02 88 29 325 
ali GSM 051 414 364.                                                          
 
                                          Maja Klemen Cokan                     
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Obvestilo 
 
Center za socialno delo Žalec načrtuje vrsto 
različnih aktivnosti, s katerimi želimo 
popestriti počitniške dneve za mlade v občini 
Tabor. Brezplačne delavnice bodo potekale 
na Osnovni šoli Tabor; tudi v primeru slabega 
vremena. 
  
Tako med 16. avgustom in 25. avgustom 
2005, od 8.00 do 13.00 ure, pripravljamo 
program za kreativno in inovativno 
preživljanje prostega časa. 
Vabimo vse mlade, osnovnošolce iz Tabora 
ter okolice, ki bi želeli svoj prosti čas med 

poletnimi počitnicami preživeti malo 
drugače, da se pridružijo predstavljenim 
delavnicam. Prosimo Vas, da se predhodno 
prijavite oziroma nas pokličete na tel. 
03/713-12-50.  
 
Želimo si, da bi načrtovani projekti zaživeli, 
zato Vas prosimo, da se v čim večjem številu 
udeležite, in da informacijo posredujete 
naprej! 
 
                                                      Špela Jovan,  

vodja programa 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Obnova Popkove skakalnice 
 

Športna sekcija Prostovoljnega gasilskega 
društva Ojstriška vas – Tabor se je na pobudo 
lastnika zemljišča Franca Drolca iz Ojstriške 
vasi lotila adaptacije tridesetmetrske 
skakalnice na imenitni lokaciji med Taborom 
in Ojstriško vasjo. 
 
Čeravno smo še globoko v poletju, so se 
določena dela že pričela. Dokončan je radius, 
za katerega smo potrebovali kar 32 m³ zemlje. 
Ker bo skakalnica zgrajena po normativih 
Smučarske zveze Slovenije (z umetnim 
zaletiščem s točno določenim naklonom 41º - 
43º), vam, skakalcem, po možnosti 
priporočamo skakalne smuči. S takšnimi 
smučmi se bo dalo skakati varneje in seveda 
tudi precej daleč (priporočamo nakup smuči v 
Eri Velenje po zelo solidni ceni – 12.000 sit). 
 
V Taboru smo znani po zelo dobrih skakalcih 
predvsem v letih med 1965 in 1970 (brata 
Milan in Branko Lesjak, Alojz Ribič 
(Hrastnikov Lojz), Vani Draksler, Drago 
Natek, Zvonko Golob, Adi Laznik, Mile 
Gržina…). Ti so zmagovali tudi na tekmah 
regijskega pomena (Velenje, Mislinja, 
Kisovec…). 
 
Z obnovljeno skakalnico v Ojstriški vasi bo 
občina pridobila še en športni objekt. 
Skakalnica bo zagotovo pritegnila mlade 
nadebudneže, ki imajo radi ta slovenski 

nacionalni šport, občani Tabora pa bodo dobili 
Planico v malem. 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
Športna sekcija 

Viki Urankar 
_____________________________________ 

 
Piknik na Zajčevi koči 

 
34 šolskih planincev se je 17. junija 2005 
odpravilo izpred šole v Taboru na Zajčevo 
kočo, kjer nas je z dobrotami z žara 
(pleskavicami, ražniči, hrenovkami) pogostil 
Peter Marko. Zabavne igre je pripravil Uroš 
Zorenč. 
 
Z odnosom do narave in veseljem do hoje sem 
mlajše navduševala z vodnicama Majo 
Leskovšek in Martino Terglav še na pohodih 
na Menino planino, Hom, Vinski vrh, 
Čemšeniško planino, Golavo in s 
sodelovanjem na paradi Dobri stari časi. 
Avtobusne prevoze, članarino in piknik pa 
nam je financiralo PD Tabor. 
 
Med počitnicami želim lepe in varne planinske 
ture. 
 

Mentorica planinskega krožka – vodnica 
Darja Savinek 
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Razpoznavnost našega kraja 
 

Kot ste verjetno že vsi opazili, je v Kapli pri 
Pihlbirt iz grmičkov na novo postavljen napis, 
ki simbolizira našo občino - Tabor. Kot že 
številni drugi kraji, smo se tudi mi odločili za 
ta korak.  
 

 

 
Vsaka stvar potrebuje nekaj časa, da se 
dokončno razvije, nič drugače pa ni z našim 
aranžmajem, ki bo dokončno obliko in izgled 
dobil, ko se bo še malce razrasel. Tako bo 
mimoidoče še bolj bodel v oči in poskrbel za 
razpoznavnost našega kraja.  
 
Skalnjak simbolizira taborsko hribovje, klopca 
poleg njega pa pomeni, da imamo veliko 
urejenih kolesarskih in planinskih poti.   
 

Turistično društvo Tabor 
 

Aranžma pri Pihlbirt, foto T.K. 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 
 

vse planince in prijatelje Zajčeve koče 
 

NA PROSLAVO V POČASTITEV  
25. OBLETNICE OTVORITVE ZAJČEVE KOČE, 

 
KI BO V SOBOTO, 30. JULIJA 2005, OB 11. URI. 

 
V ta namen bomo taborski planinci v soboto, 30. julija pripravili pohod, proslavo in 

celodnevno druženje »med Krvavico in Brložnom«. 
 

Pohodniki se bomo zbrali ob 9. uri pred staro šolo v Lokah, od koder bomo 
krenili na Zajčevo kočo mimo opuščene kmetije Šekovar. 

 
Kdor bo to priložnost zamudil, se nam bo pridružil na koči do 11. ure, ko se bo začela 

proslava, na kateri bodo sodelovali Savinjski rogisti, Moški zbor in recitatorji 
Kulturnega društva Ivan Cankar in otroci iz planinske šole.  

Obiskali nas bodo tudi konjeniki Konjeniškega društva Mustang iz Gomilskega. 
 

Za hrano in pijačo bomo poskrbeli planinci,  
za dobro voljo pa ansambel Prijatelji z Vranskega. 

 
VABLJENI! 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR  
V SODELOVANJU 

Z DRUŠTVOM ŽENA IN DEKLET OBČINE TABOR 
 

VABI 
 

v soboto, 13. in v nedeljo, 14. avgusta 2005 na 
 

ZAJČEVE DNEVE NA ZAJČEVO KOČO. 

 
 

Gre za dvodnevno kulinarično prireditev. 
Zajčeva koča je nastala iz prenovljene stare Zajčeve domačije  

in ohranila je njeno staro ime. 
 

Zatorej smo se odločili, da bomo ob tej priložnosti na jedilniku ponudili predvsem 
zajčje jedi (zajec na sto in en način). 

 
Prireditev se bo začela v soboto, 13. avgusta dopoldne,  

po 15. uri pa bo mogoče dobiti že omenjene specialitete.  
V nedeljo, 14. avgusta se bo prireditev nadaljevala v pozno popoldne. 

 
 

VABLJENI! 
       

 
 

 Najtežje je dati od sebe dobroto, saj jo ponavadi dobimo nazaj. (Mark Ortman) 
 

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. 


