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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 7/V                                                                          julij 2007 

 

Pomagaj si sam in občina ti bo pomagala 
 

Stari pregovor govori o tem, da je država bogata 
toliko, kolikor so bogati njeni državljani. Ali lahko 
tako trdimo tudi za bogastvo občine? Nekaj resnice 
bo na tem, še več pa, da se to bogastvo ne šteje 
samo v premoženju posameznika temveč je v 
mnogočem odvisno tudi od njene splošne 
razvitosti. Ta razvitost pa je vidna predvsem na 
nivoju stanja infrastrukture, najbolj opazna pa je 
seveda po stanju cest. Ko se tujec torej pripelje v 
našo občino, bo po stanju cestne infrastrukture 
ocenil v kakšno občino je prišel. Če torej na takšen 
način ocenjujemo bogastvo in razvitost občine, 
dobimo pri nas mešani občutek. Ta občutek pa je 
še bolj določen, če človek malce bližje pogleda 
dovozne ceste do posameznih gospodinjstev. V 
tem primeru pa že ne gre toliko za odnos občine do 
cestne infrastrukture kot odnos vsakega 
posameznika. Tu pa seveda nastopi resnica, da je 
marsikomu že kar dano, da ima z razvojem javne 
cestne infrastrukture rešen dostop do svoje hiše, 
drugje v hribih pa si mora dostop do domačije 
praktično posameznik zagotoviti sam. Ali ni tu 
malce krivice, če gledamo, da vsi državljani v 
načelu plačujemo enake davke, ne glede, da je 
nekaterim že z lokacijo prebivanja vse 
zagotovljeno, kar si mora drugi sam zgraditi? Sam 
temu pritrjujem pozitivno, zato se zavzemam, da se 
ta krivica vsaj delno poravna s pripravljenostjo 
lokalne skupnosti, da tistim občanom, ki si 
prizadevajo zboljšati dostope do svojih domov, 
tudi finančno pomagamo. Lahko trdim, da se 
veliko hribovskih gospodinjstev trudi z 
urejevanjem dostopnih poti, trdim pa tudi, da je 
veliko takšnih, ki imajo skoraj nedostopne dovozne 
poti, pa ne mignejo s prstom. Še več, zahtevajo, da 
to uredi občina, sami pa niso pripravljeni niti 
prijeti za lopato. 
 
Ker se dobro z dobrim nagradi, smo letos 
prisluhnili posameznikom, ki so vložili pobude za 
ureditev dovoznih poti. Da takšne pobude  
 

omogočimo tudi vsem drugim, smo pred mesecem 
dni objavili javni poziv za pripravljenost 
sofinanciranja dovoznih poti. Za takšno prijavo je 
seveda potrebo izpolnjevati nekaj formalnosti, ki 
so vezane na lastništvo zemljišča, lastno udeležbo 
ter predračunsko oceno naložbe. Novih zahtevkov 
praktično ni bilo, tako da se bodo razpoložljiva 
sredstva v višini okrog 80.000 EUR porazdelila na 
prijavljene pobude. Načelno bo znašalo 
sofinanciranje občine do 50% vrednosti naložbe, 
praksa takšnega sofinanciranja pa se bo nadaljevala 
tudi v naslednjih proračunskih obdobjih, saj o tem 
govori tudi nenavadni naslov tega prispevka. In kaj 
želimo doseči s tem? Poleg tega, da se bodo uredile 
dovozne poti do zainteresiranih gospodinjstev in s 
tem tudi splošni vtis urejenosti občine, je namen 
predvsem v tem, da se nagradi zasebna pobuda, ki 
je edini porok za obči razvoj občine. Želim si 
zasebnih pobud tudi na drugih področjih, predvsem 
gospodarskem in turističnem, da se ne bi naložbe 
izkazovale samo z metri asfalta, temveč tudi v 
novih delovnih mestih. Na teh področjih posebnih 
premikov še ni zaznati pa tudi ta čas ni toliko 
odmaknjen, saj se bodo socialni transferi čedalje 
bolj zmanjševali in potrebno bo izkoriščati tudi 
druge danosti, ki omogočajo preživljanje oziroma 
povečevanje blaginje. Prav blaginja pa se kaže tudi 
v tem, koliko ljudi si lahko v tem poletnem 
obdobju privošči dopust.  
 
Spoštovane občanke in občani, mladi in malce 
starejši, vsem ga iskreno privoščim pa čeprav samo 
s pohajkovanjem po Šentjurskih hribih in 
pogledom na dolino, ki je pravi balzam za dušo. 
 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov športa v 
Občini Tabor iz občinskega 

proračuna za leto 2007 
 
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, 
kolesarjenj 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 18. avgust 2007 
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 dane v času 
uradnih ur Občine Tabor (ponedeljek, sreda, petek) 
ali po tel: 03 705 70 82. 

Občina Tabor
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Obvestilo 
 

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. 
obvešča vse uporabnike pitne vode v občinah 
Braslovče, Tabor in Prebold,  da je do preklica  
zaradi suše in posledično zmanjšanja 
izdatnosti vodnih virov strogo prepovedano  
 
 
 

 
 
zalivanje vrtov, zelenic, polnjenje bazenov in 
pranje avtomobilov. 
 

Prosimo za razumevanje! 
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Obvestilo vsem slovenskim občinam! 
   
Na prošnjo Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve vam pošiljamo naslednje obvestilo:  
 
V kolikor imate v vaši občini slovenske 
upokojence, ki prejemajo pokojnino iz republik 
nekdanje SFRJ, ki so na osnovi dopolnitve zakona 
letos prvič upravičeni tudi do letnega dodatka - 
regresa, in ga niso prejeli, Vas naprošamo, da na 
ustrezen način upravičence obvestite, da morajo 

izpolniti priložen obrazec, in ga posredovati ZPIZ-
u. 
 
Omenjamo, da je nastal problem v tem, da 
prejemnik tuje pokojnine, ki ne prejema 
slovenskega dodatka, ni zajet v evidenci ZPIZ-a, 
zaradi česar regresa ni prejel. Ostali slovenski 
upokojenci, ki prejemajo pokojnine in republik 
nekdanje SFRJ, in prejemajo slovenski dodatek, so 
regres prejeli.  
  

Jasmina Purič, 
Skupnost občin Slovenije 

 ____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DPM Tabor na izletu 
 
Društvo podeželske mladine Tabor se je v 
soboto, 30. junija, odpravilo na vsakoletni 
zaključni izlet. Letos nas je pot vodila v našo 
sosednjo Italijo, natančneje v zabaviščni park 
Gardaland.  
 
Ker smo se odločili, da bomo tokrat, za 
spremembo, užili nočni Gardaland, smo se na 
pot odpravili v zgodnjih jutranjih urah. Pot do 
našega končnega cilja je zaradi dobre družbe 
in lepega vzdušja hitro minila. In vedno bolj 
ko smo se bližali, vedno večje je bilo 
navdušenje. Adrenalin se nam je po žilah začel 
pretakati že, ko smo iz daljave uzrli vse 
mogočne atrakcije.  

 
Park Gardaland ponuja polno zabave in 
adrenalina za vse okuse in tako smo se tudi mi 
z veseljem podali novim izzivom naproti. 
Prosti pad, Colorado boat, Atlantida, Sekvoja, 
Blue Tornado ali vlak smrti so besede, ob 
katerih se nekaterim na lica prikrade nasmeh, 
drugi pa raje odkorakajo stran. Tisti najbolj 
neustrašni so se takoj pognali na najbolj 

zahtevna mesta, drugi so skušali premagati 
začetni strah, spet tretji pa so raje opazovali 
svoje prijatelje s tal ter se hladili v senčki, 
namreč vreme nam je bilo zelo naklonjeno, kar 
je še dodatno privabljalo trume ljudi v park. 
Popoldne je minilo kar prehitro, še posebej 
lepo pa je bilo, ko se je spustil večer in je park 
zaživel v tisočerih lučkah. Ponoči je vzdušje še 
toliko lepše in prav zaradi tega nam je bilo 
zelo žal, ko je ura oznanila čas za odhod.  
 
Vožnja nazaj je bila zaradi rahle utrujenosti 
prijetna, zgodaj zjutraj pa smo srečno prispeli 
v naš Tabor, vsi polni lepih vtisov in 
dogodivščin ter prepričanja, da moramo takšen 
izlet še zagotovo kdaj ponoviti. 

Alen Kovačič, 
DPM 

_________________________________________ 
 

Zajčevi dnevi 
 

Letošnji Zajčevi dnevi so nam poleg bogate 
kulinarične ponudbe ponudili tudi prikaz 
oživitve starega običaja – košnje trave. 
 
V sodelovanju z Društvom žena in deklet 
Občine Tabor smo pripravili kulinarični del, 
pri košnji pa smo uspešno sodelovali z Lovsko 
družino Tabor. Na Šnepovem travniku se je 
zbralo kar lepo število koscev, ki so v smislu 
ohranjanja kulturne krajine na roke pokosili 
travnik. Velika zahvala pri organizaciji tega 
dogodka gre Janezu Černecu in drugim 
lovcem. Zahvaljujemo se tudi družini domačije 
Zgornji Zaberložnik, ki je poskrbela, da so se 
kosci med košnjo primerno okrepčali.  
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Zajčje dobrote so šle za med, neutrudne 
kuharice so se resnično potrudile in pripravile 
pravo kulinarično uživancijo.  
 

Planinsko društvo Tabor 
_____________________________________ 

 
Taborski otroci športno v počitnice 

 
Od 24.6. do 7.7. se je v okviru Športnega 
društva Partizan Tabor, sekcije za razvoj 
mladih, organiziral brezplačen osnovni tečaj 
štirih različnih športnih iger z žogo za otroke 
od vključno 3. do 6. razreda osnovne šole 
(odbojka, rokomet, nogomet,  
 

 
 
košarka) z namenom prikazati otrokom osnove 
teh športnih iger tako s teoretičnega kot tudi 
praktičnega vidika. Za vsako športno panogo 
so bili namenjeni trije dnevi po 2 šolski uri 
dnevno s sobotnim zaključkom in prikazom 
naučenega. Sodelovalo je kar 17 mladih 
Taborčanov, kar je za tako majhno občino zelo 
spodbudno. 
  
Aktiven začetek počitnic? Zakaj pa ne? Na ta 
način se otrokom omogoči lažji prehod med 
prenehanjem šolskih obveznosti in pričetkom 
brezskrbnega poletja, družijo se s prijatelji iz 
šole katere pogrešajo vse poletje, sploh ni časa 
za dolgočasenje, potem pa je tu že vse leto 
težko pričakovan trenutek, jupi mi gremo pa 
na morje… 
 
Taborski otroci, verjetno ste po večini že na 
morju? Hvala ker ste se odzvali v tako velikem 
številu! Kaj pravite na to, da kaj podobnega še 
kdaj ponovimo? Mislim da ste se kar dobro 
ujeli z vašimi trenerji, ki so si rezervirali svoj 
prosti čas za igro z vami. Kdo vam je bil 
najbolj všeč? Maruša Rajovec, ki vas je 

naučila spretnosti odbojke? Stane Gerčar, ki 
vam je pokazal kako se igra v pravih 
rokometnih klubih? Ali pa Viktor Urankar, ki 
vam je kot stari poznavalec nogometa pokazal 
spretnosti nogometne žoge? Branko Ribič, ki 
je vzgojil morda že kakšnega košarkarja? Ni 
kaj, vsi so dobri in hvala vsem! Zahvala tudi 
osnovni šoli Vransko-Tabor, ki nas je 
podpirala in tudi omogočila potrebne rekvizite 
za igro, kot tudi občini Tabor za zagotovitev 
prostora za igro!  
 
Vsi sodelujoči, otroci, učitelji, šola, občina in 
nenazadnje tudi starši, ki so se z velikim 
veseljem odzvali so na ta način podprli 
novonastalo idejo športnega društva Partizan 
Tabor. Otroci so bili kljub manjši začetni 
zadržanosti iz dneva v dan vse bolj navdušeni 
nad dodatno rekreacijo, kar potrjuje odločitev 
za izvedbo tega tečaja kot pravilno. Veseli nas, 
da se mladi Taborčani ne prepuščajo zgolj 
sodobni tehniki brezosebne komunikacije, 
temveč se še vedno radi družijo, prijateljujejo 
in »športajo«. 
 

Klemen Žura 
_________________________________________ 

 
Prvič na taboru mladih planincev 

 
Otroci iz našega Planinskega društva so se 
letos prvič udeležili poletnega tabora mladih 
planincev, ki se vsako leto odvija na drugi 
lokaciji, tokrat je bil na Jezerskem. V objemu 
dvatisočakov, poletni svežini in v naravi - brez 
elektrike, smo skupno s mladimi planinci iz 
Slivnice, Luč in Dramelj preživeli čudovit 
teden. Otroci so najprej spoznali kraj v 
katerem bodo prebivali – JEZERSKO – nato 
pa svoja bivališča – šotore, ki so bili za 
nekatere hoteli A kategorije, za nekatere pa 
prava drvarnica (odvisno od stopnje 
pripravljenosti čiščenja in pospravljanja za 
sabo). 
 
Tabora se je udeležilo osem naših mladih 
planincev, katere je na pot pospremila majčka  
Turističnega društva Tabor in je prišla še kako 
prav. Hvala Turističnemu društvu Tabor za 
darilo. Brez donatorskega prispevka 
Planinskega društva Tabor pa ravno tako ne bi 
šlo. Torej, Planinskemu društvu Tabor iskrena 
hvala, da ste našim otrokom omogočili bivanje 
na Jezerskem.  
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Zahvaljujem pa se tudi sama, da ste me izbrali 
kot spremljevalko in mi zaupali otroke v 
varstvo. Na pomoč so mi seveda priskočili tudi 
usposobljeni mladinski vodniki, ki imajo 
večletne izkušnje z vodenjem in 
izobraževanjem mladih planincev. 

 
Martina Terglav 

 
O vtisih in dogajanjih pa sta napisali kratko 
poročilo dve udeleženki tabora: 
 

Tabor mladih planincev Jezersko 
(od 7. do 14. julij 2007) 

 

Jutra so bila zelo, zelo razburljiva. Vsakič so 
nas zbudili na drug način (piščalka, kitara, 
petje, poljubi, kravji zvonec in celo … 
motorka). Razdeljeni smo bili v različne 
skupine in tako smo tudi tekmovali v odbojki, 
nogometu, pikadu, igrah brez meja ter 
orientaciji.  
 

Ker pa smo vendarle planinci smo osvajali tudi 
različne vrhove. Največji je bil Storžič s svojo 
nadmorsko višino 2.133m ter koče: Češka 
koča, Dom na Kališču in Krajnska koča na 
Ledinah. Odšli smo tudi v Avstrijo, kjer smo 
osvojili Pristovški Storžič z višino 1.759m. 
Nismo pa hodili le v hribe, ampak smo se prvi 
dan sprehodili po Jezerskem. Ogledali smo si 
Jenkovo kasarno, staro kmetijo pri Robleku, 
kjer smo videli belega pava in poskusili 
domačo potico in kislo mleko. Večere smo 
preživljali ob tabornem ognju, kjer smo vsak 
večer prepevali, jedli ter igrali zabavne igre 
(sanjsko žensko, sanjskega moškega in 
skritega prijatelja).  
 
Ni pa nam manjkalo tudi dobre hrane, za kar 
so poskrbele zlate kuharice. Da premagamo 
strah smo preplezali tudi naravno steno. 
Preživeli smo super teden, ki ga želimo 
ponoviti.  
 

Tajda Lukman in Neža Lesjak – PD Tabor 
_____________________________________ 

 
Glasba izraža, 

kar ni mogoče povedati 
in o čemer ni mogoče molčati. 

 
Bi rad znal-a dobro igrati na diatonično 
harmoniko? Nikoli ni prepozno. Kulturno 
društvo Zaka pa ne  vabi k vpisu učenja na 
»frajtonarici« v sezoni 2007/2008.         Vpis je 
možen na tel. številko 040642309 (Gašper)            
do 15. septembra. 

Zaka pa ne 

 

 
Rod Jadranskih Stražarjev Izola 

 
Če vas je v zadnjem tednu pot vodila skozi 
Loke proti Zajčevi koči, se vam je pogled 
zagotovo ustavil na travniku polnemu tabornih 
šotorov, bivakov in otroškega smeha. Se 
sprašujete kaj se dogaja? Že od 13. julija se 
tam nahaja Rod Jadranskih Stražarjev iz Izole. 
Taborniki, katerih slogan je: » Stražarji morja 

smo že 50 let, z naravo živimo, da lepši je 
svet«, so to leto organizirali že svoje petdeseto 
taborjenje. Naše prelepe kotičke so odkrili, ko 
so se s kolesom vozili po Sloveniji in iskali 
primerne lokacije za taborjenje. Prvo skupino 
tabornikov, katero so predstavljali otroci in 
njihovi starši, je 22. julija že zamenjala 
skupina približno stotih otrok. Nad njimi 
bedijo mladi vodniki prostovoljci, ki svoje 
delo opravljajo z užitkom.  
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In kako poteka čisto pravi taborniški dan? 
Zjutraj vstanejo ob osmi uri, nakar sledi zajtrk 
in jutranja telovadba. Dvakrat dnevno se 
odpravijo v gozd na gozdno šolo, kjer 
spoznavajo taborniške veščine in  bližnjo 

okolico, pot pa jih zanese tudi v naše hribe. 
Zvečer se veselijo ob tabornem ognju, ponoči 
pa imajo organizirano vaško stražo, ki se 
izmenjuje na  vsaki dve uri. Njihov tabor 
obdajajo šotori, znotraj pa imajo postavljen 
svoj jambor, bivak, igrišče za odbojko, 
kažipot, ki te usmerja po taboru ter montažno 
kuhinjo in jedilnico.  
 
 
Mladi taborniki pravijo, da zelo uživajo. Le 
kako ne bi, ko pa jih obdaja tak prijeten okoliš, 
vreme pa jih tudi ne pušča na cedilu… 

 
Maja Drča 

 

 
Lovska družina Tabor  

 

prireja veliko meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje,  
ki bo v nedeljo, 5. avgusta 2007, s pričetkom ob 9. uri, na Lovski koči. 

 

Tekmovalci bodo tekmovali v treh disciplinah: 
glinasti golobi, tarča srnjaka in tarča bežečega merjasca. 

 
 

Po končanem tekmovanju vas bomo z okusno pijačo in jedačo postregli taborski lovci 
ob zvokih ansambla Zaka' pa ne. 

 
Lepo vabljeni! 

 
 

 
 

 Kdor se smehlja, namesto da bi besnel, je vedno močnejši. (japonski pregovor) 
 
 
  
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.


