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informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 10/III                                                                 oktober 2005 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kaj bo Tabor pridobil z državnim proračunom 2006 - 2007? 
 

Po devetih mesecih tekočega proračunskega 
leta je tako na državnem kot na lokalnem 
področju možno oceniti razplet proračunskih 
predvidevanj tekočega leta in priložnost 
usklajevanja dejanskih in planiranih dogodkov 
z rebalansom. Država je to že opravila, v naši 
občini bo razprava in sprejetje rebalansa za 
leto 2005 na dnevnem redu naslednje seje 
Občinskega sveta, 2. novembra 2005. Zelo 
burno letošnje investicijsko leto je namreč 
zahtevalo precej več časa za pripravo 
podatkov, bodo pa zato zadeve še precej sveže 
za takojšnjo pripravo rebalansa tudi za leto 
2006, ki bi ga sprejemali meseca januarja 
2006. Kot se verjetno še spominjate, smo 
sprejeli v začetku leta dvoletni proračun 2005-
2006, predvsem zaradi kontinuitete 
financiranja projekta izgradnje POŠ Tabor. In 
če se povrnemo k naslovu, bom na kratko 
obrazložil pozitivne učinke državnega 
proračuna v naši občinski blagajni. Že rebalans 
državnega proračuna 2005 prinaša nekaj 
dodatnega denarja, za leto 2006 pa bo to 
pomenilo povečanje za cca 12 mio SIT. V 
naravi to pomeni dobrih 800 metrov asfaltirane 
ceste, kar nam ne daje upanja na možnosti 
občutnega zboljšanja občinske cestne 
infrastrukture. Obljube države, da bo v bodoče 
namenila več denarja za občinske ceste, pa so 
se v nekem smislu uresničile. Delno smo 
namreč uspeli z zahtevkom za sanacijo 
državne ceste, ki poteka po trasi Pihlbirt - 
Pondor. V letu 2006 in 2007 bomo za sanacijo 
te trase pridobili 100 mio SIT, za most  v 
Pondorju pa je že iz prejšnjih načrtov 
rezervirano še 120 mio SIT. Konec koncev 
ima tudi ta cesta značaj »občinske«, saj poteka 
v celoti po naši občini, ne glede, da je v lasti 
države. Žal pa s tem denarjem ne moremo  

 
sanirati potreb na drugih lokacijah, kjer nam 
vsak naliv povzroča cestna razdejanja. Ta 
problematika je zaenkrat še nerešljiva in bo 
verjetno še nekaj časa izključno breme 
občinskega proračuna. Je pa končno tudi jasno, 
da bo največje breme občinskega proračuna 
tudi skrb za odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda – kanalizacija. Čeprav kot občina 
sodelujemo v regijskem projektu za kohezijska 
sredstva iz EU, nas je redka poseljenost  
naše občine »izključila« iz kriterijev za 
evropska sredstva. Drugače povedano, gradnja 
kanalizacije v naši občini je predraga za 
sovlaganje evropskih sredstev. To pa ne 
pomeni, da se bodo naprezanja v tej smeri 
ustavila. Nasprotno, še bolj pospešeno je 
potrebno delati na pripravi projektov, saj je 
potrebno biti pripravljen na vsako priložnost.  
 
Vse naštete dolinske tegobe pa nas ne smejo 
odvrniti od osnovnih problemov, ki jih ima še 
veliko naših občanov v hribovitem delu naše 
občine. Ti so vezani na velike težave 
prevoznosti makadamskih cest. Pri večini 
takšnih cest se ugotavlja neustrezna gradnja, 
ko se je močno zanemarilo ustrezno 
odvodnjavanje. Delna sanacija teh cest je 
seveda možna, vendar se vloženo delo in 
sredstva skorajda izničijo že ob naslednjem 
močnejšem nalivu. Do letošnje zime in v letu 
2006 se bomo torej lotili nekaterih najbolj 
kritičnih lokacij, ki jih moramo urediti 
predvsem v smislu odvodnjavanja, čeprav v 
začetku tudi na račun nepopolno saniranega 
gornjega ustroja. Tu imam v mislih tudi 
čiščenje obstoječih kanalov. Prednost bodo 
vsekakor imeli odseki, ki služijo šolskim 
prevozom.  
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Spoštovane občanke in občani, pred nami sta 
dva državna praznika. Prvi posvečen 
zgodovinski vlogi Martina Luthra leta 1517 v 
zahtevah za reformacijo katoliške cerkve, ob 
drugem pa se bomo spominjali vseh naših 

pokojnih prednikov. Želim vam osebnega miru 
v okviru družine in vseh bližnjih. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Uveljavljanje znižanja 
plačila za programe vrtca za leto 

2006 
 
1. Kdo lahko uveljavlja vlogo za znižano 
plačilo programov vrtca? 
Vsi starši (tudi tisti, katerih otroci obiskujejo 
vrtce v drugih občinah), lahko vloge za 
znižano plačilo oddajo v občini, kjer ima 
vlagatelj/ica stalno prebivališče. Vlagatelj/ica 
je lahko katerikoli od obeh staršev oz. 
skrbnikov.  
 
2. Kje dobite obrazec vloge? 
Predpisan obrazec VRT/1 lahko kupite v 
knjigarni ali papirnici. 
 

3. Kje oddati vlogo? 
Izpolnjeno vlogo z vsemi predpisanimi 
prilogami ter potrjeno s strani delodajalca za 
vlagatelja/ico oziroma za zakonca ali 
partnerja/ico (če gre za izvenzakonsko zvezo), 
je potrebno oddati na občinski upravi, v času 
uradnih ur občinske uprave. 
 

4. Priloge in dokazila, ki jih je potrebno 
priložiti vlogi za zmanjšano plačilo vrtca: 
  Odločbo o dohodnini za leto 2004 - 
Davčni urad RS, Davčni urad Celje, Davčna 
izpostava Žalec (odločbe priložijo vlagatelji 
in njihovi družinski člani, ki so zavezanci za 
dohodnino), 

 Odločbo o odmeri davka od dohodka 
dejavnosti - Davčni urad RS, Davčni urad 
Celje, Davčna izpostava Žalec (odločbo 
priložijo samo samostojni podjetniki), 

 Potrdilo oziroma letni izpis o izplačani 
pokojnini, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna 
enota Celje (potrdilo priložijo vsi, ki imajo 
status upokojenca), 

 Obvestilo o višini katastrskega dohodka 
- Davčni urad RS, Davčni urad Celje, Davčna 

izpostava Žalec (obvestilo predložijo vsi, ki 
imajo status kmeta), 

 Potrdilo o aktivnem iskanju zaposlitve – 
Republiški zavod za zaposlovanje, Območna 
enota Celje, Urad za delo Žalec (potrdilo 
predložijo vsi, ki imajo status nezaposlene 
osebe), 

 Potrdilo o šolanju (priložijo starši, katerih 
otroci imajo status dijaka oz študenta in so 
stari nad 18 let), 

 Dokument, iz katerega je razvidna 
višina preživnine za otroka/e (praviloma je to 
sodna odločba ali Dogovor sklenjen na CSD, 
ki jo predložijo samohranilke/ci), 

 Odločbo Centra za socialno delo, če je 
vlagatelju priznana pravica do denarne 
pomoči po Zakonu o socialnem varstvu.  
  
5. Kdaj oddati vloge ? 
Vloge za znižano plačilo vrtca se oddajajo do 
15. novembra tekočega leta za naslednje 
koledarsko leto, če je otrok že vključen v 
programe vrtca. 
Če gre za prvo vključitev v vrtec, je potrebno 
vlogo vložiti najmanj 15 dni pred 
predvideno vključitvijo v vrtec.   
 
6. Posebnosti: 
a) Ne glede na status pa lahko imate starši 
tudi druge obdavčljive vire dohodkov 
(pogodbeno delo, dividende, dopolnilna 
dejavnost, prihodek od najemnin, ipd.), v tem 
primeru ste dolžni priložiti obe odločbi 
(Odločbo o višini katastrskega dohodka in 
Odločbo o odmeri dohodnine ali Odločbo o 
davku  iz dejavnosti in Odločbo o odmeri 
dohodnine). 
 
b) V kolikor za preživnino nimate sodne 
odločbe ali sklenjenega dogovora na CSD, 
priložite posebno pisno izjavo, zakaj 
preživnine ne prejemate, oz. priložite kopijo 
položnice iz katere je razviden znesek 
preživnine, v primeru, da preživnino 
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prejemate po dogovoru s partnerjem v 
gotovini, je potrebno to dejstvo in višino 
preživnine posebej navesti v pisni izjavi.   
 
c) Zakon oz. Pravilnik o plačilih staršev za 
programe vrtca tudi določa, da v kolikor 
vlagatelj z ustreznim dokumentom ne izkaže 
statusa vlagatelja in družinskih članov, se 
mu določi polno plačilo  to je 80% 
ekonomske cene), zato vas prosimo, da ste pri 
navajanju podatkov in v prilogah pozorni in 
natančni. 
 

Občane pozivamo, da otroke vključijo v 
vrtec Tabor in ne v druge vrtce.  
Vrtec v Taboru lahko, v primerjavi z 
drugimi vrtci, po prostoru, opremi in 
didaktičnih pripomočkih uvrščamo v 
nadstandardne. Vrtec je časovno 
fleksibilen in upošteva časovno stisko 
staršev s tem, da zagotovi varstvo časovno 
ugodno za starše.  
 
V kolikor ne živite v Občini Tabor in si še 
niste uredili stalnega ali začasnega 
bivališča v drugi občini, prosim, da si to 
uredite v najkrajšem času, saj bomo v 
prihodnjem letu ugotavljali kraj bivanja na 
podlagi ugotovitvenega postopka in ne 
uradnih evidenc. Posledično lahko občina 
zahteva odškodnino za strošek doplačila 
vrtca, ki ga je vplačala, v kolikor starš ni 
izkazoval ustreznega statusa bivališča v 
primerjavi z dejanskim in je v vlogi navedel 
lažne podatke. 
  
Za vsa dodatna vprašanja kontaktirajte 
Lilijano Štor Krebs v času uradnih ur osebno 
na Občini Tabor, ali po telefonu 03 / 705 – 70 
– 82.  
 

       Lilijana Štor Krebs   
________________________________________  

 
Stavbno zemljišče ali gozd oziroma 

kmetijsko zemljišče… 

Sedaj je čas, da podate pobude! 
 
V septembrskem Informatorju smo vas 
pozivali, da podate pobude za spremembo 
statusa zemljišča. Kot priloga Informatorju je 
bil tudi obrazec. Ker je čas za oddajo pobud 
še do 30. 11. 2005, prosimo, da oddate 
pobude za katere, predvidevamo, da jih ni 

malo. Z pobudami nas opozorite na 
pomanjkljivosti obstoječih prostorskih aktov. 
Na podlagi vaših pobud se bodo v novih 
prostorskih redih vrisale nove zazidljive 
površine ali obratno. Na podlagi novih 
vrisov se vam tudi zviša oziroma zniža 
vrednost zemljišča.  
Prostorski red je dolgoročni program urejanja 
prostora, kar pomeni, da nove spremembe 
prostorskega reda ne bodo možne nadaljnjih 
nekaj let.  

   Lilijana Štor Krebs 
_____________________________________ 

 
Izboljšanje tv signala – nadaljevanje 

akcije 
 
Glede na to, da si nekateri občani še niso 
uredili TV signala vas obveščamo, da 
nadaljujemo z akcijo pod istimi pogoji kot 
spomladi. 
Skupna cena za montažo satelitske antene je 
69.000,00 SIT, RTV sofinancira 37.972,00 
SIT, Občina Tabor 20.000,00 SIT, uporabnik 
pa 11.028,00 SIT. 
Seveda pa ne pozabite na bistveni pogoj, t.j. 
do sofinanciranja je upravičeno tisto 
gospodinjstvo, ki ne prejema signala 
nacionalne televizije. Upravičenost preverja 
ustrezna strokovna služba RTV Slovenije. 
Kako do satelitske antene? 
Satelitske antene montira podjetje ELSTIK, 
d.o.o., Mežica. Pokličite telefonsko številko 
(02) 827 73 77 in se dogovorite za montažo. 
 
Pa lep sprejem vam želimo! 

Vid Poznič 
________________________________________ 

 
Zimska služba 

 
Vse zainteresirane občane, ki imajo ustrezno 
mehanizacijo za zimsko službo, vabimo na 
podpis pogodb za opravljanje zimske službe 
za sezono 2005/06. Pogodbe se bodo 
podpisovale od 10. do 25. novembra 2005. 
 
Letos bomo poskušali uvesti nov sistem 
plačila – podobno kot ga imajo sosednje 
občine. Iz dosedanje cene na kilometer 
prehajamo na plačilo po dejansko opravljenih 
strojnih urah. Razumljivo je, da so pri tem 
postavljene norme, ki pa se razlikujejo za 
pluženje po hribovitem ali dolinskem 
območju.  
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Podrobnejše informacije dajem Vid Poznič na 
telefon 705 70 85. 

Vid Poznič 
_____________________________________ 
 

Pokopališče 
 
Pokopališče v Taboru je tudi med letom, ne 
samo pred dnevom spomina na mrtve, kar 
dobro vzdrževano, posebno pa smo veseli, da 
ni veliko grobov na katere bi najemniki 
pozabili in bi bili neurejeni.  
 
Kot ste lahko opazili, smo pripravili dovolj 
velik kontejner, ki bo ostal na tem mestu tudi 
po prvem novembru, ko bo večja 
koncentracija embalaže od svečk in 
odpadnega cvetja. V kontejner sodijo tudi 
razni odpadli okvirji, ki prevečkrat najdejo 
mesto ob stari mrliški vežici. V bodoče bomo 
lastnika, ki ne poskrbi za odvoz, opozorili ali 
pa ga morali kaznovati. 

Vid Poznič 
_____________________________________ 
 

Kaj se gradi ob novem parkirišču? 
 
Šolski kompleks z Domom krajanov je 
dejansko lepo urejen. Manjkajo še nekatere 
malenkosti kot na primer ureditev poti po 
krasnem gozdiču – vendar bo tudi to prišlo na 
vrsto – če ne prej, pa ob pomladanski čistilni 
akciji. 
 
Utico, ki jo postavljamo in ki bo v bistvu 
kopija brunarice športnega društva, nujno 
potrebujemo za shrambo za razno orodje in 
traktorček, ki ga uporablja komunalni 
delavec. Svoje mesto bo našla tudi oprema za 
vzdrževanje. Skratka, utica ne bo vikend 
župana ali občinske uprave, kot si nekateri 
razlagajo, ampak nujno potreben prostor za 
komunalno orodje. 

Vid Poznič 
_____________________________________ 
 

Kanalizacija 
 
Občina se intenzivo ukvarja s pridobitvijo 
ustrezne dokumentacije za izgradnjo 
kanalizacije v Taboru in Ojstriški vasi. 
 
Lastnike zemljišč, po katerih bo potekala 
trasa, bomo najprej povabili na informativen 
sestanek, kjer bodo projektant in odgovorne 

osebe in komunalnega podjetja predstavili 
celoten projekt. Za pridobitev gradbenega 
dovoljenja pa nujno potrebujemo služnostne 
izjave lastnikov. Po sestanku bo lastnike 
obiskal delavec občinske uprave, ki bo lahko 
tudi podrobneje opisal celotno zadevo. 
 
Če želimo, da bo izredno finančno in 
izvedbeno zelo zahteven projekt uspel, ki bo 
imel  za rezultat v končni fazi očiščene 
fekalne vode, je nujno, da poskrbimo za traso 
po kateri bodo potekali glavni vodi. 

Vid Poznič 
_____________________________________ 
 

Obvestilo sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 

 
Ker se hitro približuje dolgi zimski večeri, 
megla, dež, sneg in podobni pojavi, 
priporočamo vsem peščem, posebno še 
šolarjem, da uporabljajo kresničke. Kresnička 
ni draga zadeva, lahko pa reši življenje. 
Bodimo vidni! 
 

Vid Poznič 
________________________________________ 

 
Počastitev dneva spomina na mrtve 

 
Predstavniki Občine Tabor bomo dan 
spomina na mrtve počastili 28. oktobra 2005 z 
obiskom naslednjih obeležij: 
1. grob častnega občana Maksimiljana 
Lesjaka na pokopališču v Žalcu ob 11.30, 
2. spominska plošča na Domu krajanov v 
Taboru ob 13. uri, 
3. spomenik NOB na pokopališču Tabor ob 
13.20, 
4. grob častnega občana Alojza Raka na 
pokopališču v Taboru ob 13.45, 
5. poklon vsem pokojnim občanom pri križu 
na pokopališču ob 13.50, 
6. spomenik padlim sinovom pri domačiji 
Matko ob 14.10, 
7. spomenik padlim partizanom na Presedlah 
ob 15. uri, 
8. spomenik padlim partizanom na Lepih 
Tratah ob 15.30. 
 
Na obeležjih in grobovih se bo spominu 
pokojnih poklonil župan in prižgal svečo. 
 

Tatjana Kovče 
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Obvestilo za vsa društva v Občini 
Tabor 

 
Obveščamo vsa društva, da je na občinski spletni 
strani www.obcina-tabor.si pod društveno stran 
potrebno ažurirati predstavitveno vsebino. Vso 
gradivo, ki ga želite vnesti za društvo, pošljite na 

e-mail: matjaz@etrust.si (Matjaž Drča, tel. št.: 
051 337 157). 
 
Nekatera društva se še niste predstavila na spletni 
strani, zato vas prosimo, da besedilo o vašem 
delovanju posredujete na zgoraj naveden e-mail.  
 

Lilijana Štor Krebs 

________________________________________________________________________________________________
 

 
Pa smo jo dočakali – novo šolo 

 
Po dolgih letih želja otrok in občanov Tabora, se 
je po vasi začelo govoriti: Tabor bo dobil nov 
vrtec in šolo! Mnogi kar nismo mogli verjeti, da 
bo ta skrita želja, ki se je v ljudeh porajala vrsto 
let, postala resničnost. 
 
Stari prostori so počasi postali premajhni in 
krepko potrebni prenove tako za malčke v vrtcu 
kot za šolarje in tako se je začelo. 
Vrtec se je začasno nastanil v Lokah, pred šolo so 
začeli voziti in ropotati gradbeni stroji. Pouk nas, 
šolarjev, pa je tekel dalje. A kako? Pogosto so bili 
dnevi, ko bi iz te ropotarnice najraje pobegnili 
kam drugam. Naš ton pogovora se je zvišal za 
stopnjo glasnosti ali dve in tako so tekli dnevi, 
tedni, meseci. 
 
Stiskali smo zobe do konca šolskega leta in se s 
skritim nasmeškom na ustih ozirali skozi okna v 
prizidek, ki je višino dobival svojo obliko in nato 
še barve. 
 
Vsi nestrpni smo odšli na prvi ogled prostorov. 
Vauuuu…, vauuuu…, se je zaslišalo po hodniku. 
Vsi smo ostrmeli nad svetlobo in prostornostjo v 
novih, pisano pobarvanih učilnicah. Zdaj bomo še 
raje hodili v šolo, se zasliši iz ozadja. 
 
Tako smo z veseljem pričakali tudi prvi šolski 
dan, ko smo pričeli pouk v novi šoli. Z veseljem 
bomo pozabili vse preglasne dni ob zidavi ter 
polni sreče in veselja zakorakali v nove učilnice in 
novo šolsko leto. 
 
Pika na i pa je bila na deževno soboto, 17. 
septembra, ko so našo novo šolo ob otvoritvi prišli 
pogledat tudi drugi, sokrajani, znanci, gostje od 
drugod, tudi šolski minister Milan Zver. Ja, pa so 
jo dočakali, šolo seveda. 
 
HURA ZA NOVO ŠOLO! 
 

Učenci in učitelji POŠ Tabor 
 

Jesen v vrtcu 
 

V mesecu oktobru nam je dogajanje v vrtcu 
popestrila jesen. Igrali smo se z njenimi darovi, ki 
smo jih sami nabirali in prinašali v vrtec. 
 
Že prvi teden v oktobru je potekal teden otroka in 
med nas smo povabili otroke, ki vrtca ne 
obiskujejo. 
 
Vsak dan smo namenili enemu področju. Še 
najbolj se nam je v spomin vtisnilo dopoldne, ki 
sta nam ga popestrila gospod Štih in gospa Pajk. 
Obiskala sta nas s harmoniko in flavto, mi pa smo 
ju z zanimanjem poslušali ter ob njuni spremljavi 
plesali in peli. 
 
V sredo, 12. oktobra, smo imeli kostanjev piknik. 
Za začetek se nam je predstavilo PGD Ojstriška 
vas-Tabor. Pokazali so nam gasilsko opremo, 
vozilo, lahko pa smo se preizkusili tudi v 
»gašenju«. Za tem je sledil piknik na vrtčevskem 
igrišču, kjer smo se sladkali s kostanji in urili 
ročne spretnosti v različnih delavnicah. Pridružil 
se nam je tudi taborski župan, gospod Jazbinšek. 
 
Ker nam jesen prinaša še veliko zanimivosti, 
preživimo veliko časa v naravi. Tako smo v petek, 
14. oktobra odšli na izlet v Črni Vrh, pred vrtcem 
pa smo izdelali strašila, ki nas bodo pri vhodu 
pozdravljala še naslednji mesec. 
 

Otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Tabor 
________________________________________ 

 
Pomembno obvestilo – pisarna na 
temo »premoženjsko svetovanje« 

 
Vsem nam je ustvarjanje osebnega premoženja in 
finančne neodvisnosti eden temeljnih in 
najpomembnejših ciljev v življenju. Zavedati se 
moramo, da je Slovenija del Evrope in da so 
spremembe na finančnem področju del našega 
vsakdana, zato moramo znati poskrbeti tudi za 
osebne finance. V ta namen in nam v pomoč 
deluje v Žalcu (Šlandrov trg 36) že skoraj dve 
leti svetovalna pisarna, kjer se lahko s 
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pooblaščeno svetovalko pogovorite o zadevah, ki 
se tičejo vašega osebnega premoženja, predvsem 
pa o zakonskih in davčnih prednostih, ki vam jih 
sodobna zakonodaja omogoča. S preudarnimi 
odločitvami boste lahko poskrbeli za svojo varno 
prihodnost, socialno varnost in za lastno finančno 
neodvisnost.  
 
Že star pregovor pravi: »Iz malega raste veliko« in 
»Kamen na kamen palača…«. 
 
Svetovalna pisarna je namenjena tako 
podjetnikom kot tudi fizičnim osebam. 
 
Delovni čas pisarne je vsak dan od ponedeljka do 
petka med 9. in 14. uro in izven uradnih ur po 
predhodnem dogovoru s stranko. Na vašo željo je 
lahko svetovanje tudi na vašem domu. 
 
Ker gre za osebno svetovanje, vam priporočamo, 
da se predhodno telefonsko dogovorite za termin 
sestanka in sicer na naslednjih telefonskih 
številkah: 
-pisarna tel. 03 710 0418, 
-GSM 040 677 426, Svetovalka ga. Andreja 
Turnšek, univ.dipl.ekon., 
-GSM 041 635 231, svetovalka ga. Marija 
Irman, 
-GSM 051 214 606, svetovalka ga. Sonja 
Lendero, univ.dipl.ekon.. 
 
Svetovanje je za stranke v celoti brezplačno, zato 
vas vabimo, da izkoristite svojo enkratno 
priložnost. 

Andreja Turnšek 
________________________________________ 

 
Preprečimo tatvine 

 
Na območju občine Vransko ter občine Tabor, 
policisti Policijske postaje Žalec obravnavamo 
več primerov tatvin električnega ročnega orodja in 
motornih žag. 
 
Pri tem je bilo ugotovljeno, da je skoraj pri vseh 
primerih bila izvršena tatvina zgoraj omenjenih 
predmetov iz priročnega skladišča ali 
gospodarskega poslopja, katerega oškodovanci 
ponavadi puščajo odklenjenega in 
nezavarovanega. 
 
Poskrbite torej, da bodo ustrezno zavarovani vsi 
vrednejši predmeti, katere imate doma in naj vam 
ne bo težko zaklepati vrat gospodarskih poslopij, 
kajti s tem boste varovali svoje premoženje. 
Ne razmišljajte o tem tako, da vam še ni bilo 
nikoli ničesar odtujenega, pa čeprav imate vedno 
vse odprto, kajti jutri ste lahko tudi vi 
oškodovanec naslednjega kaznivega dejanja. 
 

Prav tako bodite tudi pazljivi kaj in od koga 
kupujete rabljeno orodje in se v primeru sumljivih 
okoliščin obrnite tudi na nas, kjer lahko 
preverimo, če predmeta prodaje ne beležimo med 
odtujenimi predmeti. 
 
Pazimo torej na to, kar imamo in ne dajmo 
priložnosti tatovom. 
 

vodja policijskega okoliša 
Roman Ocvirk 

________________________________________ 
 

Aktivnosti gasilcev občinskega 
poveljstva Tabor 

 
Skozi vse leto se tekmovalne desetine 
prostovoljnih gasilskih društev pripravljamo na 
tekmovanja in vam ob koncu tekmovalne sezone 
letos predstavljamo dosežene rezultate Kviza 
mladih GZ Žalec.    
 
Na tekmovanju OP Tabor je sodelovalo 5 ekip v 
kategoriji mlajši pionirji in 2 ekipi v kategoriji 
starejši pionirji. Na kvizu v okviru Mladinske 
komisije GZ Žalec, ki je bil v soboto, 22. oktobra 
2005 v Andražu, so naše mlade tekmovalke 
dosegle naslednje rezultate:                                                          
                                                                                                     

mlajši pionirji: 
Ojstriška vas – Tabor: 10.  mesto, 
Loke: 3.  mesto, 
Kapla – Pondor: 4.  mesto, 
 
starejši pionirji: 
Loke: 8.  mesto, 
Kapla – Pondor: 4.  mesto. 
 
Za dosežene rezultate čestitamo. 
 
V  oktobru,  mesecu požarne varnosti, se dogaja 
na nivoju prostovoljnih gasilskih društev v občini, 
na nivoju občinskega poveljstva in na nivoju GZ 
Žalec toliko dejavnosti, da nam bo zmanjkalo dni 
v mesecu. Našteli jih bomo le nekaj. Predstavniki 
vseh treh društev smo se  udeležili posveta GZ 
Žalec na temo »mesec požarne varnosti«, posveta 
»poslovanje gasilskih društev«, delavnic za 
članice: »nudenje prve pomoči«, »razvrščanja« in 
»kaligrafije – posebne vrste pisave«, srečanja 
veteranov, srečanja gasilk...   
 
Na področju preventive in operative pa se v 
oktobru intenzivneje pregleduje hidrantno 
omrežje, obstoječa oprema, usposablja člane, 
organizira vaje po društvih. Naše osrednje društvo 
PGD Ojstriška vas –Tabor je imelo »testni poziv 
pripravljenosti«  s strani GZ Žalec.  
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Konec meseca pa se pripravlja tudi osrednja 
občinska gasilska vaja »požar na šoli Tabor«.  
Po končani vaji bo prikaz gasilske tehnike in 
 
 
 

opreme ter prikaz gašenja z ročnim gasilnim 
aparatom na prah S-6.  
 

Ivan  Derča, VGČ     
poveljnik občinskega poveljstva 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

POZIV !!! 
 

Nezadržno se bliža konec leta in s tem tudi čas 
obdarovanj. V Turističnem društvu že leta 
razmišljamo o oblikovanju spominka, ki bi tako 
vsebinsko kot oblikovno predstavljal naš kraj. 
 
Vabimo  vse občane, da sodelujete s svojimi 
idejami in predlogi. 
 
Verjamemo, da se med vami skriva ogromno idej, 
nekateri ste najbrž že oblikovali osnutek, kako naj 
bi spominek izgledal. 
 
Če razpolagate s kakšnimi koli predlogi, idejami, 
primerki - oglasite se in nam jih predstavite. 
Primerke lahko dostavite vsak dan v času uradnih 
ur v tajništvo Občine Tabor. 

 
Turistično društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

Zimska vadba  2005/06  v  telovadnici 
OŠ Tabor 

  
Društvo TVD Partizan Tabor objavlja, da se je s 1. 
oktobrom 2005 začela organizirana zimska vadba 
za leto 2005/06 v telovadnici Osnovne šole Tabor.   
Naredite kaj za svoje telo, izberite si svoj šport  
in se nam pridružite. 

 
U R N I K    R E K R E A C I J E  2005 / 06  

 
PONEDELJEK 
- 18:00  namizni tenis (inf. Janko Zorenč) 
- 19:30  košarka – člani Vransko 
 
TOREK 
- 18:00  košarka – osnovna šola (4. - 9.razred) (inf. 
Mitja Zupan) 
- 20:00  košarka člani (inf. Miha Bergant) 
 
SREDA 
- 19:00  ženska rekreacija – starejše  (inf. Martina 
Terglav) 
- 20:00  ženska rekreacija – mlajše ( inf. Martina 
Terglav) 
 
 

ČETRTEK 
- 17:30  košarka (mlajši člani) 
 
PETEK 
- 17:00  Taek – won – doo  (inf. Simon Jan) 
- 19:30  odbojka - družinska (inf. Jernej Gregl) 
       

Vabljeni ! 
 

                   Jernej Gregl,  
predsednik TVD Partizan 

_________________________________________ 
 

A k t i v n o   p o l e t j e 
 
smo imeli člani likovne sekcije “MAVRICA”,  KD 
“Ivan Cankar”, ko smo imeli v času počitnic dve 
otroški delavnici in v zvezi s tem, ob otvoritvi šole, 
tudi razstavo. Sodelovali smo v likovnih 
delavnicah Premogovnik Velenje, Rudnik 
Trbovlje, v slikarski razstavi Zveze likovnih 
društev Slovenije. Višek je bilo sodelovanje na 16. 
mednarodnem slikarskem Ex-temporu, Izola 2005. 
In če bi me vprašali, potem bi zagotovo rekla, da je 
bilo to dosedaj najlepše poletje, ki smo ga imeli v 
naši likovni sekciji. Bilo je dinamično, aktivno, pa 
tudi prijateljsko druženje nekaj velja. Tako je bilo 
na 15. likovni koloniji PRIJATELJSTVA Polzela v 
mesecu septembru. 
 
Imeli bomo možnost, da si  ogledamo te stvaritve v 
našem kraju  od  vključno 7. do 15. novembra, v 
prvem nadstropju Občine Tabor, in sicer v 
delovnem času občine. Ob tem pa si lahko  v 
pritličju ogledate dela, ki so nastala v zgoraj 
omenjenih likovnih delavnicah. 
 
Pa lep pozdrav in bodite ustvarjalni tudi vi … in 
obiščite nas! 

                    
Likovna sekcija Mavrica 

Julijana Juhart 
_________________________________________ 

 
Druženje taborskih upokojencev 

 
Upokojenke in upokojenci Občine Tabor se 
prijetno družimo predvsem na organiziranih izletih 
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in tudi na tradicionalnem pohodu od Tabora do 
Kisovarjeve domačije. Tudi letos se nas je zbralo 
na pohodu lepo število in preživeli smo prijetno 
popoldne. Seveda, če ne štejemo neprijetnega 
neurja, ki nas je zvečer predčasno pregnalo.  
 
Drugi izlet je bil organiziran v »neznano«. Polni 
radovednosti in pričakovanj smo se odpeljali proti 
Slovenski Bistrici. Med vožnjo smo le izvedeli, da 
je glavni cilj Osankarica na Pohorju – spomenik 
Pohorskemu bataljonu. Spomenik je sestavljen iz 
več kamnov, ki so razporejeni po prostoru 
zadnjega boja pod mogočnimi drevesi. Po ogledu 
filma smo pot nadaljevali in s krajšimi postanki 
prispeli do gostišča, kjer smo imeli pozno kosilo. 
Med vožnjo proti domu so nas že pozdravile prve 
kaplje dežja in rekli smo si: »Zopet smo imeli 
srečo z vremenom!« 
 
Tretji in zadnji izlet je bil organiziran v septembru. 
Pot je vodila proti meji z Italijo v Čedad, ki je 

središče Beneške Slovenije. Po ogledu Čedada je 
bil še ogled zanimive cerkve na Stari gori. Čeprav 
je bila vožnja dolga, je dan kar prehitro minil.  
 
Lepi so bili naši izleti in ostali nam bodo v 
spominu kot sončni žarki. Žal se izletov 
udeležujejo večinoma zmeraj isti ljudje in to je 
žalostno. Zakaj si več upokojencev ne polepša vsaj 
nekaj dni z druženjem in ogledovanjem lepih 
krajev v domovini in bližnji tujini? 
 
Zadnje srečanje letos pa bo na Martinovo soboto, 
12. novembra, kjer vas pričakujemo v polnem 
številu! 
 

Društvo upokojencev Tabor 
Danijela Pajk Zupanc 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

      
Ličkanje in luščenje koruze 

 
Društvo žena in deklet Občine Tabor, je 
v soboto, 15.oktobra, organiziralo tretje 
tradicionalno tekmovanje v ličkanju 
koruze. Ob 20. uri se je v dvorani Doma 
krajanov Tabor zbralo sedem 
tekmovanja željnih ekip, štiri iz 
domačih društev in tri samostojne 
ekipe. 
Tekmovale so ekipe Pevskega društva 
Tabor, Turističnega društva Tabor, 
Planinskega društva Tabor,  Športnega 
društva Tabor, Vaške skupnosti 
Miklavž, Ekipa iz Lok in Ekipa iz 
Črnega Vrha.    
Pod budnim očesom voditelja prireditve 
Filipa Tekavca in ob spremljavi Dua 
Zimm, so ekipe poleg ličkanja, tekmovale tudi v 
luščenju koruze. Ličkanje in vožnja s 
samokolnicami je vsem ekipam dobro uspevala, pa 
vendar je nekdo moral zmagati. 
 
Najhitrejša je bila ekipa Pevskega društva Tabor, 
na drugo mesto se je uvrstila ekipa Vaške 
skupnosti Miklavž, na tretje mesto pa ekipa 
Turističnega društva Tabor. 
Velja še povedati, da so bili rezultati vseh ekip zelo 
izenačeni, tako da vse čestitke tudi vsem ostalim 
tekmovalnim ekipam. Prvo uvrščena ekipa 
Pevskega društva Tabor je prejela tudi  prehodni 
pokal, ki ga bo morala drugo leto  ohraniti, ali 
predati boljši ekipi. 
 

Nagrada za najboljši umetniški vtis je letos 
pripadala  ekipi iz Lok, ki je s seboj pripeljala tudi 
svojega »muzikanta«, in  predstavila star lesen 
luščilnik-lušun'k  koruze.  
 
Nagrade za prvo, drugo in tretje uvrščeno ekipo so 
tudi letos izdelale spretne roke članic društva, prav 
tako pa so članice poskrbele da je bilo hrane in 
pijače  dovolj  za vse.  
Vsem tekmovalcem, Filipu Tekavcu in Občini 
Tabor, se še enkrat najlepše zahvaljujemo, želimo 
si sodelovanja še vnaprej, vsa društva pa, ki se 
letos vabilu niso odzvala, prijazno vabimo, da se 
nam  pridružijo prihodnjič. 
 

za Društvo žena in deklet Občine Tabor 
Karmen Lukman 



 9

 
Srečanje starejših gasilcev in gasilk 

Gasilske zveze Žalec 
 

V soboto, 8. oktobra, je Prostovoljno gasilsko 
društvo Ojstriška vas – Tabor v Domu krajanov 
organiziralo srečanje veteranov in veterank 
Gasilske zveze Žalec. V krajšem kulturnem 
programu so nastopili pevci Savinjskega okteta, 
harmonikarja Blaž Kovče in Matic Lesjak in 
nadebudni učenci iz taborske šole pod 
mentorstvom Manje Drnolšek. 
 
Ob tej priložnosti so plakete, ki so jih podelili 
predstavniki Gasilske zveze Žalec, in sicer 
predsednik Franci Skok, poveljnik Franc Naraks in 
tajnica Sabina Sorčan, prejeli: Beti Brišnik, Toni 
Jelen in Mara Urankar (vsi PGD Gomilsko), 
Martin Cilenšek, Alojz Vidmajer in Alojz Nahtigal 
(vsi PGD Žalec), Alojz Funkl in Albin Vincenc 
Čater (oba PGD Griže), Franc Vasle (PGD 
Ponikva), Ivan Gominšek in Vinko Zapušek (oba 
PDG Ložnica), Ivanka Drča, Matija Pirnat, Milena 
Pustoslemšek in Jože Rančigaj (vsi PGD Kapla-

Pondor) in Julka Drolc, Ivan Rančigaj in Vinko 
Turnšek (vsi PGD Ojstriška vas-Tabor).  
 

 
Dobitniki plaket, foto A.L. 
 
Veterani in veteranke so druženje zaključili z 
večerjo ob zvokih ansambla Reški trio. 
 

Alojz Ribič, 
predsednik Komisije za delo z veterani GZ Žalec 

                      
                              
 

 
 
 

VABILO NA MARTINOVO SREČANJE 
 

Leto je naokrog in približuje se sv. Martin. To pa je čas, ko Društvo 
upokojencev Tabor že tradicionalno organizira srečanje starejših občanov 

Občine Tabor.  
Medse pa še posebej vabimo vse, ki ste dopolnili osemdeset in več let. 

 

Srečanje bo v soboto, 12. novembra, ob 15. uri v  
Domu krajanov Tabor. 

 
Pridite, da se malo pogovorimo in poveselimo! 

 
 
 

Društvo upokojencev Tabor 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 
vse občanke in občane, planince in planinke 

                                 v soboto, 12. novembra 2005,  
 

  NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE  
NA ZAJČEVO KOČO. 

 

Od približno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči krožniku z odlično 
pečenko, krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praženim krompirjem in zeljem. 

Za prašičje dobrote bomo poskrbeli planinci,  
svoje lačne želodce pa boste morali do koče prinesti kar sami.  

Ni ga ptiča čez prašiča! 
 

VABLJENI! 

 
KD IVAN CANKAR, LIKOVNA SEKCIJA MAVRICA 

 

                                
vabi 

 

da si od 7. do 15. novembra  
v prvem nadstropju in v pritličju Občine Tabor v njenem delovnem času ogledate 

stvaritve, ki so nastale na različnih slikarskih kolonijah in delavnicah,  
ki so se jih naši člani udeležili letošnje leto. 

Vabljeni! 

 
 

Od dobrih ljudi naučiš se dobrih stvari. (Teognis) 
 

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.


