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Nekaj nasvetov pri prodaji zemljišč 
 

Pri prodaji zemljišča je, predvsem glede na vrsto 
zemljišča, kar nekaj posebnosti, ki jih je ob 
odločitvi prodaje dobro poznati, kajti tako se 
izognemo mnogim zapletom, ki lahko sledijo  in 
nam nemalokrat tudi dvigujejo tlak. Mnogo ljudi 
se, morda celo upravičeno, sprašuje: » le zakaj ne 
morem prodati svoje zemlje svobodno po lastni 
izbiri komur hočem?«. Upravičeno sem dejal zato, 
ker na prvi pogled to res izgleda kot kratenje 
pravic posameznika, da svobodno razpolaga s 
svojo lastnino. Vendar je lastnina nad zemljišči v 
nekem smislu dobrina, ki je niso deležni vsi ljudje 
in bi svobodno trgovanje z zemljišči zagotovo 
pripeljalo v kaotično stanje, kjer bi se oblikovali 
kapitalski monopolisti, ki bi lahko pokupili vsa 
zemljišča tako, da bi na določenem teritoriju 
povsem zaustavili svoboden pretok blaga in ljudi. 
Nobeden pravni red tega ne sme dopustiti, saj nam 
že vsakdanja praksa pokaže, kakšne  težave 
nastanejo pri gradnji kakršne koli infrastrukture, ki 
poteka preko zemljišč različnih lastnikov. Čeprav 
je tudi ta problematika za našo lokalno skupnost 
zelo pereča in smo o njej že nekaj govorili, sem 
bom z današnjim uvodnikom usmeril predvsem na 
promet z zemljišči, ki je še posebej opazen v 
zadnjem obdobju, ko imamo oglasno desko tudi na 
sedežu krajevnega urada v Taboru. Načelno je pri 
vsakem prometu zemljišča vpleteno kar veliko 
akterjev (prodajalec, kupec, geodetska uprava, 
davčna uprava, upravna enota, notar, sodišče – 
zemljiška knjiga) zato ni povsem preprosto 
izpeljati prodajo brez upoštevanja različnih 
zakonov ter pravil, saj mora biti končni cilj 
vsakega kupca, da kupljeno lastnino lahko vpiše 
tudi v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga je končni 
rezultat, sicer se lahko zgodi, da zemljišče s 
pravnega vidika nikoli ni naše, če ni vpisano v 
zemljiški knjigi. Marsikoga izmed nas je zaradi 
tega že bolela glava, še posebej, če tisto, kar je v 
zemljiški knjigi, ni tudi resnično v naravi. Toda to 
je že drug problem, ki pa zahteva tudi ustrezne 
postopke. Če se ponovno povrnem izključno na 
promet zemljišč, je takoj potrebno opredeliti s 

katerimi vrstami zemljišča imamo opravka. Ker 
smo podeželska občina je večina zemljišč 
namenjena kmetijski rabi in ima status kmetijskega 
zemljišča. Prodajo takšnega zemljišča opredeljuje 
Zakon o kmetijski zemljiščih (ZKZ). Po tem 
zakonu se izvaja prodaja kmetijskih zemljišč, 
gozdov in kmetij. Večina lastnikov take vrste 
zemljišč dobro ve, da se kmetijsko zemljišče, gozd 
ali kmetijo prodaja tako, da se ponudba za prodajo 
izobesi na oglasni deski upravne enote (UE), ki 
pokriva teritorij lege predmetnega zemljišča, gozda 
ali kmetije. Zelo zmotno je, če mislimo, da se za 
prodajo določenega zemljišča lahko z določenim 
kupcem dogovorimo že vnaprej in celo sklepamo 
pogodbo ali celo prejmemo aro ali celotno 
kupnino. Teh primerov je tudi v naši občini v 
zadnjem času bilo kar nekaj. Na ponudbo na 
oglasni deski se namreč lahko javijo tudi nekateri 
predkupni upravičenci, ki jih po zakonu ni moč 
obiti in vnaprej dogovorjeni posli postanejo nični. 
Vsak tak pravni posel (prodajno pogodbo) mora 
namreč odobriti upravna enota, sicer takšne 
pogodbe nikoli ne bomo mogli overiti, kupec pa 
takega zemljišča ne bo mogel vpisati v zemljiško 
knjigo. Pri odobritvi pravnega posla mora upravna 
enota upoštevati predvsem spoštovanje predkupnih 
upravičencev, ki so navedeni v ZKZ. Še posebej se 
lahko zadeva zaplete, ko gre za prodajo 
nezaščitenih kmetij, kjer se v kompleksu celotne 
kmetije poleg kmetijskega zemljišča pojavlja tudi 
stavbišče s funkcionalnim zemljiščem, ki ima 
status zazidljivosti. V tem primeru je potrebno 
upoštevati še Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt), kjer se pojavi s predkupno pravico še 
lokalna skupnost. Pri prodaji kmetije torej lahko 
pride torej še do dodatnih komplikacij, saj je 
potrebno upoštevati še občinske prostorske akte in 
je vnaprejšnja izbira kupca še toliko bolj rizična. 
Če smo ugotovili, da je promet s kmetijskimi 
zemljišči, gozdovi in kmetijami lahko tudi malce 
zapleten in dolgotrajen postopek, je prodaja 
zazidljivega zemljišča (zazidanega ali 
nezazidanega) veliko enostavnejša. Ni potrebne 
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nikakršne objave na oglasnih deskah, vnaprej si 
načelno lahko izberemo kupca in celotna zgodba se 
odvije relativno zelo hitro. Omenil sem načelno 
možnost izbire kupca, saj je vendarle potrebno 
upoštevati predkupno pravico lokalne skupnosti, ki 
jo predpisuje ZPNačrt. Če niso ogroženi strateški 
razvojni prostorski načrti  lokalne skupnosti, 
lokalna skupnost običajno ne uveljavlja predkupne 
pravice, za kar pa so na koncu potrebna vendarle še 
ustrezna finančna sredstva. V Taboru občina 
uveljavlja predkupno pravico tam, kjer je v 
prostorskem načrtu predviden drugačen razvoj kot 
bi ga zagotavljal potencialni kupec nepremičnine 
oziroma se potreba po uveljavljanju predkupne 
pravice izvaja zaradi izgradnje infrastrukture. Če 
smo v obeh navedenih primerih ugotavljali, da 
prodaja kmetijskega oziroma zazidljivega 
zemljišča zahteva predpisan postopek in 
upoštevanje  predkupnih upravičencev, je lahko 
vse še malce bolj zapleteno, če prodajamo 
zemljišče mešane namenske rabe (delno kmetijsko, 
delno zazidljivo). Takšen primer je že omenjen pri 
prodaji kmetij, sicer pa se v praksi zelo pogosto 
dogaja, da ima del zemljišča status kmetijskega 
zemljišča, del pa status zazidljivega zemljišča. 
Temu bi se sicer dalo izogniti, če bi pri določanju 
zazidljivosti urbanisti upoštevali parcelne meje, kar 
pa je v praksi zelo redko. V tem primeru se torej 
soočamo s postopkom, ki zahteva upoštevanje 
obeh zakonov, tako ZKZ kot ZPNačrt. Prodaja 
takšnega zemljišča z upoštevanjem javne ponudbe, 
pridobivanjem odobritve pravnega posla, odstopa 
predkupne pravice lokalne skupnosti ter 
upoštevanjem pritožbenih rokov, zahteva najmanj 
2-3 mesece časa. Zato so vnaprej sklenjene 
pogodbe nične, če pa pride celo do izvedenih 
predplačil, se zadeve lahko še toliko bolj 
zakomplicirajo. 
 
In zakaj o vsem tem pišem v današnjem uvodniku? 
Predvsem zato, da vas, spoštovane občanke in 
občani, opozorim na določene pasti, ki vas pri 
prometu z zemljišči čakajo, če se pred odločitvijo 
za prodajo ali nakup ne posvetujete s 
strokovnjakom. Slovenska zakonodaja je na 

področju prometa z nepremičninami zaradi 
številnih preteklih afer (Zbiljski gaj) sedaj zelo 
urejena in rigorozna, saj poleg omenjenih dveh 
zakonov obstaja še veliko drugih zakonov (npr. 
Zakon o zaščiti kupcev stanovanj in 
enostanovanjskih stavb), ki ščitijo tako kupce kot 
prodajalce nepremičnin pred rizičnimi nakupi. V 
današnjem informatorju lahko preberete članek  
Občinske uprave, ki vas seznanja z dokumentacijo, 
ki jo pridobite na občini, da ugotovite kakšen 
status ima zemljišče ali druga nepremičnina, ki  jo 
prodajate ali kupujete (potrdilo o namenski rabi 
zemljišča, lokacijska informacija). Iz pretekle 
prakse je znano, da je marsikdo dvignil lokacijsko 
informacijo v smislu dovoljenja za gradnjo, kar je 
povsem zmotno mišljenje. Lokacijska informacija 
je zgolj informacija o lokaciji in govori o podatkih, 
ki jih zajemajo prostorski akti. To ni dovoljenje za 
gradnjo, res pa lahko iz nje izveste kaj je na tej 
lokaciji možno graditi. Samo Zakon o graditvi 
objektov (ZGO) vam potem določi ali potrebujete 
za določen objekt gradbeno dovoljenje ali ne. Ker 
pa moj današnji prispevek ne govori o gradnji 
objektov, vam za promet z zemljišči ni potrebno 
dvigovati lokacijske informacije temveč Potrdilo o 
namenski rabi zemljišča. V tem potrdilu boste 
razbrali ali ima zemljišče, ki ga prodajate ali 
kupujete značaj kmetijske ali zazidljive parcele ali 
pa celo značaj obeh. In na osnovi te informacije iz 
Potrdila o namenski rabi zemljišča sledi način 
prodaje zemljišča, o katerem govori moj današnji 
prispevek. 
 
Če sem z današnjim uvodnikom povzročil 
marsikomu dolgočasno branje, se opravičujem, 
sem pa prepričan, da lahko marsikomu, ki ima 
namen prodati zemljišče »prišparam« nepotrebno 
živciranje. Prav tako obveščam vse naše občanke 
in občane, da lahko pri avtorju današnjega 
uvodnika pred pomembno odločitvijo pri prodaji 
ali nakupu nepremičnine pridobijo brezplačni 
nasvet. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

  

 

________________________________________________________________________________________________ 
Spoštujmo naravo 

 

Prejeli smo opozorilo, da se pri mostu v Pondorju, 
v potok  Bolska odlagajo razni odpadki. Iz tega 
vidika ponovno prosimo vse, da se poslužujejo 
drugih možnosti odlaganja odpadkov, kot so Zbirni 
center Vransko-Tabor,  EKO otoki in gospodinjska 
posoda za odpadke.  
 

 
V prihodnjih dneh si bo lokacijo ogledala 
komunalna inšpekcija, ki bo skušala identificirati 
storilce. 
Zavedati se moramo, da je ena naših glavnih nalog 
odgovornost, da zavarujemo in ohranjamo 
rastlinske in živalske vrste, ter naravne vrednote.  
 

Alenka Kreča 
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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 
7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 79/01, 
74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti ljubiteljske kulture v 

Občini Tabor iz občinskega 
proračuna za leto 2007 

 

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 
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 5. september 2007 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 do porabe 
sredstev. 

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. 74/07) 
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 Saša 
Zidanšek Obreza v času uradnih ur Občine Tabor 
(ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 82. 

 

Tatjana Kovče 
_______________________________ 

 

O  B  V  E  S  T  I  L  O 
o nameščanju plakatov  

v času volilne kampanje za volitve 
predsednika republike  

 

Občina Tabor ponuja organizatorjem volilne 
kampanje za volitve predsednika republike v letu 
2007: 
 

Na območju Občine Tabor je na voljo 7 uradnih 
plakatnih mest. 
1. Organizatorji, ki vodijo volilno kampanjo 

imajo možnost plakatirati brezplačno, na 
vsakem od plakatnih mest. Na vsakem 
plakatnem mestu je možnost največ enega 
plakata ene stranke v velikosti 50x70 cm. Za 
plakate, večje od navedene velikosti, Občina 
Tabor zaradi omejenosti velikosti plakatnih 
mest ne more zagotoviti, da bodo popolnoma 
vidni. 

 

2. Na uradnem plakatnem mestu je dovoljeno 
plakatiranje samo tistih plakatov, ki imajo žig 
Občine Tabor.  

 

3. Organizator plakatiranja je dolžan dostaviti 
plakate na Občino Tabor, kjer bomo poskrbeli 
za žigosanje, plakatiranje in odstranjevanje 
plakatov. 

 

4. Občina Tabor bo izobesila plakate najkasneje 
24 ur po dostavi. 

 

5. Vrstni red plakatiranja plakatov na 
posameznem uradnem plakatnem mestu je 
odvisen od časa dostave plakatov na Občino 
Tabor po načelu »prvi – prvo mesto, drugi – 
drugo mesto«... Ko je plakatno mesto 
zasedeno, se na to plakatno mesto ne more več 
plakatirati. Neizobešeni in predloženi plakati 
so v čakalni vrsti, do sprostitve prostora na 
plakatnem mestu. 

 

6. Za uničenje plakatov občina ne odgovarja. 
Uničene plakate bo občina odstranjevala sproti 
in jih nadomestila z novimi, če bodo le-ti v 
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občini na zalogi, če na dan odstranitve uničenih 
plakatov, nadomestnih plakatov ne bo, bo 
občina zapolnila prostor s plakati stranke v 
čakalni vrsti. Šteje se, da je plakat uničen, ko je 
zaradi vremenskih neprilik in človeškega 
faktorja izgubil prvotno obliko (porisani 
plakati, strgani plakati…). 

 

7. Nameščanje plakatov na neuradnih mestih je  
dovoljeno samo po predhodni pridobitvi 
soglasja lastnika objekta ali zemljišča, kjer se 
plakat namešča. 

 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
 

 
Lokacijska informacija in 

potrdilo o namenski rabi zemljišča 
 

Po uveljavitvi novega Zakona o prostorskem 
načrtovanju se lokacijska informacija v delu, ki se 
nanaša na namene prometa z nepremičninami, 
nadomešča s potrdilom o namenski rabi zemljišča.  
 

Potrdilo o namenski rabi zemljišča se izda, kadar 
je namen iz zahteve za izdajo potrdila prodaja ali 
nakup zemljišča ali druge nepremičnine in jo 
vlagatelj potrebuje zaradi varnosti pri sklepanju 
tovrstnih pravnih poslov, saj iz podatkov, ki jih 
vsebuje, izhaja namenska raba zemljišča (npr. 
območje kmetijskih zemljišč, območje stanovanj 
itd.), ki veljajo na zemljišču, ki je predmet 
pravnega posla. V povezavi z namensko rabo 
zemljišča in na zahtevo vlagatelja se izda tudi 
potrdilo o predkupni pravici.  
 

Potrdilo o predkupni pravici se izda za stavbna 
zemljišča, kjer lahko Občina Tabor uveljavlja 
predkupno pravico po Odloku o predkupni pravici 
občine Tabor.  
 

Posledično-glede na spremembe v zakonodaji 
poznamo sedaj dve vrsti lokacijske informacije: 
Lokacijska informacija za gradnjo objektov in 
izvajanje drugih del se izda, kadar je končni 
namen iz zahteve za izdajo lokacijske informacije  
gradnja ali postavitev objekta oziroma izvedba 
drugih del. 
 

Lokacijska informacija za določitev gradbene 
parcele k obstoječim objektom se izda, če je 
namen iz zahteve za izdajo lokacijske informacije 
določitev gradbene parcele  k obstoječemu objektu, 
ki gradbene parcele še nimajo določene. 
 
Lokacijska informacija je informacija izpisana iz 
prostorskih planov in je namenjena smiselnemu 
oblikovanju prostora, v katerem živimo in katerega 
puščamo našim rodovom.  
 

Alenka Kreča 

Oškodovancem v neurju  
dne 17. avgusta 2007 

 

Obveščamo Vas, da smo s strani Ministrstva za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje z dne 
21.8.2007, prejeli Sklep o ocenjevanju škode na 
kmetijskih pridelkih zaradi močnega vetra in toče v 
letu 2007 in Sklep o ocenjevanju škode na stvareh 
zaradi močnega vetra in toče v letu 2007, na 
podlagi katerih se lahko prične z zbiranjem vlog 
oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi posledic 
močnega vetra in toče dne 17.8.2007. 
 

Oba obrazca »Ocena škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni 
nesreči« in »Ocena delne škode na stavbah, 
povzročeni po naravni nesreči« skupaj z navodili 
za izpolnjevanje, lahko dvignete v sprejemni 
pisarni Občine Tabor vsak dan v času poslovanja 
občine. Vsak oškodovanec bo ob dvigu 
dokumentacije tudi evidentiran. 
 
 

Ustrezni obrazec izpolni vsak oškodovanec sam in 
ga najkasneje do srede, 05.09.2007, do 15. ure vrne 
v sprejemno pisarno Občine Tabor!  
 

V pričakovanju sodelovanja Vas lepo 
pozdravljamo in vabimo k dvigu dokumentacije! 
 

                Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

 
VSEM ŠOLARJEM IN STARŠEM 
Prvi šolski dan in varna pot v šolo 

 

Prvi  september. V misli se mi prikradejo podobe 
iz preteklosti. Prvi šolski dan. In hkrati nepreklicen 
konec šolskih počitnic.  
 

Osnovno šolo sem obiskovala v Celju. Tisto 
nasproti bazena, ki je poleti vabil, medtem ko smo 
»gulili« šolske klopi. Spomnim se, kako me je 
mama za roko prvič peljala  v prvi razred. Prečkati 
je bilo potrebno najmanj troje prehodov za pešce, 
odvisno od poti, ki si si jo izbral. Vso pot mi je 
delila nauke, kje in kako čez cesto, jaz pa sem 
pridno kimala. Poglej levo, poglej desno, prepričaj 
se, da je na semaforju res zelena luč… Priznam, 
da me je bilo strah. Šolsko torbo mi je sprva nosila 
mama, ker se ji je zdela pretežka, ampak kaj hitro 
sem si izborila, da mi jo je posadila na hrbet in sem 
jo nosila sama. Saj sem bila vendar jaz prvošolček 
in ne ona!  
 

Na vseh križiščih na poti od doma do šole so bili 
strumno postavljeni »starejši pionirji« prometniki. 
V uniformah so resnih obrazov mirno stali ob 
semaforjih, nas pospremili čez prehod za pešce, 
namesto nas pritiskali na gumbe na semaforjih, da 
se je prižgala zelena luč… Skratka za varnost je 
bilo dobro poskrbljeno. Pa tudi mami se je odvalil 
kamen od srca, ker je vedela, da mi vsaj na 
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začetku, ne bo treba sami čez cesto. Čeprav se mi 
je tu in tam  zdelo  grozno,da ne morem prehoda za 
pešce  prečkati sama in da mi je bil vedno nekdo za 
petami, pa danes vem, da je bilo tako prav. 
 

Ko sva vstopili v razred, se je tam trlo staršev in 
otrok. Nekatere sem poznala že iz vrtca in male 
šole, kjer smo se skupaj podili, igrali, pa tudi tepli 
in si nagajali. Bilo mi je kar malo lažje pri duši. 
Četudi bi morala sedeti poleg največjega pretepača 
iz vrtca, bi bilo vseeno boljše kot pa s sedeti s 
popolnim neznancem. Da je bil strah še večji, pa je 
poskrbel strog izgled razredničarke, ki je vzbujal 
strahospoštovanje. Vsi smo jo slepo ubogali. Vsaj 
na začetku. 
 

Starši so bili v prvem tednu na začetku pouka 
nekaj časa poleg nas, potem pa smo postajali 
vedno bolj samostojni. Sami smo morali od doma 
do šole, sami smo ostajali pri pouku in sami smo se 
vračali nazaj domov. Pa tudi tistih nekaj »jokcev« 
se je sčasoma pomirilo in sprijaznilo, da se ne bodo 
več mogli držati   mam za »kiklo« in da so zdaj v 
čisto »tapravi« šoli. 
 

Naj povem, da so nam  v šoli že prvi šolski dan 
razdelili rumene rutice in tako smo postali 
cicibani. Rutice smo si ponosno zavezovali okoli 
vratu vsako jutro, ko smo odhajali v šolo in ob 
koncu pouka, ko smo se polni znanja vračali proti 
domu. In kako smo bili ponosni! Sama bi najraje 
rutico nosila še ves popoldan, ko smo šli v mesto 
ali kam na obisk! Rumena rutica je bila nekaj 
posebnega. Imela je prav posebno mesto in najbolj 
fino si jo je bilo nadeti v ponedeljek zjutraj, ko je 
bila sveže oprana in zlikana. 
 

V zimskih mesecih, ko so dnevi krajši in smo v 
šolo odhajali skoraj še po temi in se v času 
popoldanskega pouka vračali že v mraku, so nas v 
prometu poleg rumenih rutic varovale še »mačje 
oči«. Tako smo imenovali odsevnike na zapiralih 
šolskih torb. Vedeli smo, da nas vozniki v temi 
lažje opazijo in počutili smo se veliko bolj varno.  
Sčasoma so nas oskrbeli še s kresničkami. 
 

V šoli so tudi poskrbeli, da se je naše znanje na 
področju cestnega prometa iz leta v leto  
dopolnjevalo. Spoznavali smo prometne znake, 
predpise  in v četrtem razredu naredili tudi izpit za 
kolo. In čeprav sem nam je včasih zdelo, da nas 
učitelji preveč mučijo in od nas zahtevajo 
nemogoče, danes ko smo odrasli vemo, da so imeli 
prav. To je bilo le del našega pridobljenega znanja 
o predpisih v prometu, ki nam je kasneje še kako 
koristilo! In ker smo bili tudi sami nekoč 
prvošolčki, postavljeni pred veliko preizkušnjo 
udeležbe v prometu, se danes kot starši, učitelji, 
delavci javnih služb in drugi zavedamo svoje 
pomembne naloge: otrokom zagotoviti varno pot 
v šolo. 
 

Tudi Občinska uprava Občine Tabor se v dneh 
pred pričetkom šolskega pouka intenzivno 
pripravlja in vrši aktivnosti v sklopu zagotavljanja 
varne poti v šolo. Pravočasno bomo preverili in 
poskrbeli za urejenost in označbo šolskih poti, za 
obnovo označb na cestiščih, organizirali šolske 
prevoze, poskrbeli za varovanje otrok na  
prehodih za pešce. 
 

Občina bo za osnovnošolce v prvem in drugem 
razredu zagotovila tudi rumene rutice in 
odsevnike (kresničke).  
 

V prvih šolskih dneh bodo  tudi kontrole prometa s 
strani prometnih policistov še intenzivnejše. Vse 
voznike prosimo za strpnost in pazljivost. 
Upoštevajte navodila redarjev in policistov! 
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 
zagotovil ustrezna gradiva s področja cestnega 
prometa, namenjena staršem predšolskih otrok in 
prvošolcev -  dobite jih v vrtcu in  šoli. 
 

V letošnjem letu  je prvi šolski dan 3. september. 
Hura! Dva dni daljše počitnice! Izkoristite jih in 
skupaj s starši pobrskajte po internetnem naslovu: 
www.vozimo-pametno.si! 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 
Vozni red  za relacije šolskih prevozov  

šolsko leto 2007/08 
 

TABOR-lokalno 
 

RELACIJA 1 RELACIJA 2 
 

Odhod 
 

Postajališče Odhod 
 
Postajališče 

06.35 Presedle 07.15 Lovska koča 
06.50 Črni vrh 07.25 Šalamon 
07.00 Bokal 07.30 Tabor-POŠ 
07.03 Ropret - - 
07.05 Tabor-POŠ - - 
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RELACIJA 3 RELACIJA 4 
 

Odhod 
 

Postajališče Odhod 
 
Postajališče 

07.35 Dol 07.50 Ojstriška vas 
07.45 Tabor-POŠ 07.55 Kapla-Pondor 

- - 08.00 Bergant 
- - 08.05 Tabor-POŠ 

 
Čas odhodov povratnih voženj izpred POŠ Tabor se uskladi naknadno, to je v prvem tednu šolskega pouka. 
 

TABOR-VRANSKO 
 

RELACIJA  TABOR-VRANSKO in nazaj 
          ODHOD TABOR                                                 ODHOD VRANSKO 

Odhod 
zjutraj 
Tabor-

Vransko 

Postajališče  Postajališče Povratek 
popoldan 
Vransko-

Tabor 
1* 

Povratek 
popoldan 
Vransko-

Tabor 
2** 

Povratek 
popoldan 

Tabor-
Vransko 

3** 
07.45 Ojstrica  Vransko 12.50 14.03 14.45 ↑ 
07.48 Loke  Brode 12.51 14.04 14.44 ↑ 
07.51 Tabor  Čeplje 12.53 14.06 14.42 ↑ 
07.53 Ojstriška vas  Prekopa 12.55 14.08 14.40 ↑ 
07.56 Tabor  Pondor 12.57 14.10 14.38 ↑ 
07.57 Kapla  Kapla - 14.12 14.36 ↑ 
07.59 Pondor  Tabor 13.00 14.13 14.35 ↑ 
08.01 Prekopa  Ojstriška vas 13.02 14.16 14.32 ↑ 
08.03 Čeplje  Tabor 13.05 14.18 14.30 ↑ 
08.05 Brode  Loke - 14.21 14.27 ↑ 
08.06 Vransko  Ojstrica - 14.24 14.24  ↑ 

*   redna linija 
** šolski prevoz 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Dragi starši! 
 

Počitnice se bližajo koncu in 3. septembra 2007 se 
bo znova pričel pouk. Da bi bili prvi dnevi čim bolj 
sproščeni, smo vam pripravili nekaj informacij. 
 
 V šolskem letu 2007/08 bomo na podružnični 

šoli v Taboru pričeli s poukom ob 8.15. 
Razporeditev ur pouka bodo dobili učenci prvi 
dan pouka. 

 Prvi dan bo pouk trajal od 8.15 do 11. ure. 
Takoj po končanem pouku bodo organizirani 
prevozi domov. 
 

Branko Šketa, vodja POŠ Tabor 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Obvestilo za posojila 
 

ZA KMETE 
 

Javni razpis za posojila v kmetijstvo - pridelava je 
namenjen za financiranje naložb v kmetijska 

gospodarstva za primarno kmetijsko proizvodnjo. 
Skupna višina razpisanih posojilnih sredstev je 
1.898.000,00 EUR. Rok za oddajo prijav je 
14.9.2007. 
 
Javni razpis za posojila v kmetijstvo - predelava, 
trženje in dopolnilne dejavnosti je namenjen za 
investicijske projekte na področju dopolnilnih 
dejavnosti, trženja in predelave kmetijskih 
pridelkov.. Skupna višina razpisanih posojilnih 
sredstev je 1.022.000,00 EUR. Rok za oddajo 
prijav je 15.9.2007. 
 

ZA PODJETNIKE 
 

Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih 
za financiranje investicijskih projektov 
podjetniškega značaja je namenjen začetnim 
investicijskim projektom podjetniškega značaja. 
Skupna višina razpisanih posojilnih sredstev je 
6.680.000,00 EUR. Prvi rok za oddajo prijav je 
11.9.2007, zadnji rok pa 10.12.2007, vendar bo v 
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primeru predhodne porabe sredstev na spletnih 
straneh Regionalnega sklada objavljeno zaprtje  
javnega razpisa. 

Jana Stojanovič, 
Javni sklad RS za regionalni razvoj 

_________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Obvestilo 

Muska Zaka' pa ne je popolnoma prenovila spletno 
stran: www.zakapane.com. Vabimo vas k ogledu! 
Našli  boste veliko stvari o nas, poleg vsega pa še 
najpomembnejše: vsakdo si lahko BREZPLAČNO 
na naši strani sname oz. "download-a" vse naše 
posnete skladbe, oz. cel naš album.  
Za to smo se odločili, ker smo totalno razočarani 
nad delom nase založbe ( kmalu bivše ), ki v dveh 
letih za nas ni naredila ničesar konkretnega. 
 
 
 
 
 

 
 
Tako bo naš album, ki ga oni niso uspeli oz. hoteli 
izdati, na voljo vsem uporabnikom spleta in to 
brezplačno. 

Rok Smrke 
_________________________________________ 

Vabilo 
 

Društvo podeželske mladine Tabor vabi v svoje 
vrste nove člane. Vse, ki bi se nam radi pridružili 
ter ste že končali osnovno šolo, vabimo medse 15. 
septembra 2007, ob 20. uri v društvene prostore  v 
1. nadstropje Doma krajanov.  
 

Alen Kovačič 

 

 
Pohod konjenice Konjeniškega 

društva Mustang 
 
Konjeniško društvo Mustang organizira pohod 
konjenice vsako leto po drugi poti. Letos je bil 
zbor konjenice na ranču Mustang, od koder so 4. 
avgusta 2007 krenili proti Taboru, kjer jih je 
pozdravil podžupan Janko Drča. Pot so nadaljevali  
do nove trgovine Brglez na Vranskem. Tu sta jih 
pozdravila župan Franc Sušnik in Roman Brglez, 
nakar so krenili proti Marinci do turistične kmetije 
Močnik, kjer so imeli kosilo. Povratek pohoda 
konjenice je potekal po drugi strani doline nazaj na 
ranč Mustang, ki je bil hkrati cilj pohoda.  
 

 
 
 

Pohoda so se udeležila konjeniška društva: 
Šmartno ob Paki, Zg. Savinjska dolina, Savinjska 
konjenica, Pohorska konjenica, Malteška 
konjenica.  
 

 Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 
Lovsko strelsko tekmovanje na 

Lovski koči Tabor 2007 
 

Petega avgusta se je na lovski koči v Taboru 
odvijalo tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje. 
V prijetnem poletnem dnevu se je na odlično 
pripravljenih streliščih pomerilo 64 tekmovalcev, 
ki so zastopali barve 16 ekip iz številnih slovenskih 
krajev. V posamični kategoriji je nastopilo 16 
tekmovalcev. Kot vsako leto so se strelci pomerili 
v streljanju na glinaste golobe, tarčo srnjaka in 
tarčo bežečega merjasca. Doseženi so bili naslednji 
rezultati: 
 

GLINASTI GOLOBI 
1. Urankar Dušan, LD Braslovče, 
2. Cizej Karli, LD Braslovče, 
3. Potnik Mitja, LD Slovenske Konjice. 
 

TARČA SRNJAKA 
1. Pavlovič Ljubiša, LD Ig, 
2. Kovče Gregor, LD Tabor, 
3. Urankar Dušan, LD Braslovče. 
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TARČA BEŽEČI MERJASEC 
1. Flis Peter, LD Trebnje, 
2. Potnik Mitja, LD Slovenske Konjice, 
3. Sadar Klemen, LD Trebnje. 
 

REZULTATI EKIPNO  
1. LD Braslovče 
2. LD Trebnje 
3. LD Tabor 
 

REZULTATI POSAMEZNO  
1. Urankar Dušan, LD Braslovče, 
2. Flis Peter, LD Trebnje, 
3. Potnik Mitja, LD Slovenske Konjice . 
 

Po zaključku tekmovalnega dela se je na strelišču 
za glinaste golobe odvilo še tradicionalno 
tekmovanje na izpadanje imenovano "abjajc". V 
napetem obračunu si je zmago pristreljal naš član 
Ivi Sedminek, drugi je bil Peter Flis, tretje mesto 
pa je zasedel Jože Podgoršek.  
 

Ko se je dan prevesil v popoldne in je v okolici 
lovske koče zadišalo po jedeh z žara ter 
srnjakovem golažu, je bila na vrsti še slovesna 
podelitev pokalov in nagrad, ki so si jo ogledali 
številni obiskovalci. Podelitev nagrad sta opravila 
podžupan občine Tabor Janko Drča ter starešina 
LD Tabor Franc Kovče. 

 
 
 
Družabna prireditev se je nadaljevala ob poskočnih 
vižah ansambla Zaka' pa ne ter primarija Slaparja 
in je trajala pozno v noč. 
 

Vsakoletna prireditev je rezultat marljivega dela 
številnih članov LD Tabor, ki v pripravo strelišč in 
prizorišč vložijo precej truda in energije. Kljub 
temu pa prireditve ne bi mogli izpeljati brez 
posluha in naklonjenosti številnih sponzorjev, 
katerim se ob tej priliki še enkrat najlepše 
zahvaljujemo in se za njihovo naklonjenost 
priporočamo tudi v prihodnje.    
 

Janez Černec  

 
Ko se začnejo večeri daljšati, dnevi postajajo vse temnejši in drevesa postajajo žarečih barv, lahko 
začutimo, da je  nastal nov letni čas. V mislih imam jesen, ta čarobni čas počitka, ki nas popelje 
med neštete darove narave.  

 
 

Vabim vas, da si ogledate  
RAZSTAVO BUČ 

 
od 17. septembra do 22. septembra 2007,  

v  sejni sobi občine Tabor 
 vsak dan v delovnem času občine. 

Alen Kovačič 

 

 Lahko je jadrati z ugodnimi vetrovi. (Manilij) 
 
  
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.


