
 1

 

informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 11/III                                                                november 2005

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jankovič iz Tabora in Mercatorja 
 
Novembrski obisk gospoda Zorana Jankoviča 
v Taboru, sedaj že bivšega predsednika uprave 
Mercatorja, je vzbudil precej zanimanja in 
predvsem ugibanja, kaj ta obisk pomeni. Naj 
povem, da je bila pobuda s strani naše občine 
podana zaradi dejstva, da sem osebno prejel 
obvestilo Savinjske trgovske družbe, da 
zaključuje trgovsko dejavnost in da išče kupca 
za trgovino v Taboru. Glede na to, da njihova 
trgovina v Taboru deluje v franšiznem sistemu 
Mercatorja je bilo pričakovati, da bi bil 
Mercator najverjetnejši kupec. Občina seveda 
nima nič s samo prodajo trgovine, vendar je 
pričakovati možne motnje oskrbe, kar bi lahko 
v prihodnosti kot problem potrkalo na 
občinska vrata. V dogovoru z lastniki 
Savinjske trgovske družbe sem organiziral 
posvet z vodstvom Mercatorja, na srečanje pa 
sem povabil tudi župane sosednjih občin. 
Pobuda s strani občine Tabor je bila povsem 
na mestu, saj sosednje občine nimajo takšne 
črne trgovske perspektive, kar se je pokazalo 
tudi na samem posvetu. Ne glede na dejstvo, 
da gospod Janković ni več v svoji vlogi, 
zadeva vendarle ima kontinuiteto, saj je bil z 
Jankovićem pri nas na obisku tudi gospod 
Marjan Sedej, ki je bil pravzaprav drugi človek 
v Mercatorju in je svojo funkcijo obdržal. Če 
na kratko povzamem vsebino pogovorov, je bil 
poudarek na izraženi želji naše občine, da 
uprava Mercatorja razmišlja v dveh smereh. 
Prva je usmerjena k sanaciji obstoječega 
slabega stanja – ponudbe. Trgovina na 
obstoječi lokaciji služi potrebam celotne 
notranjosti naše občine, ki ima sicer  prav tako 
relativno slabo ponudbo še v Kmetijski 
zadrugi. Ko mislim na slabo ponudbo, imam v 
mislih seveda  primerjavo s trgovsko ponudbo, 
ki smo jo deležni nekaj kilometrov levo in 

desno v sosednjih občinah. Iz medijev lahko 
razberemo, da se ponekod trgovskih 
investitorjev celo otepajo. V tem smislu smo 
vodstvu Mercatorja ponudili tudi možnosti 
večje investicije ob regionalki, kjer je prisotno 
tudi zaledje sosednjih občin in tranzitnega 
prometa. Vsa ta moja naprezanja trgovcev niso 
prizadela in njihova kapitalistična logika me je 
prepričevala, da trgovina ni namenjena  
potrošnikom, če ti ne zagotavljajo 
pričakovanega dobička. Pa smo tam. Resnično 
ni ostalo nič več od čudovitega socializma. 
Komaj smo spravili skupaj vrtec in šolo, sedaj 
pa zgleda, da če bomo hoteli imeti še 
spodobno trgovino, si jo bomo morali zgraditi 
sami. Nekaj podobnega, o sofinanciranju 
namreč, je bilo tudi izrečenega iz ust gospoda 
Sedeja. To, da je za parking pred trgovino 
poskrbela občina namesto samih trgovcev, se 
jim ni zdelo nič čudnega.  
 
Če sem bil po sproščenem srečanju z 
Jankovićem še malce optimist, tega sedaj po 
njegovi odstavitvi ne morem trditi. Lahko, da 
se motim, toda ponudba se še nadalje slabša in 
potrebno se bo lotiti rezervnega scenarija. V 
Taboru se namreč pojavlja sindrom kure in 
jajca. Kaj je bilo prej? Kura ali jajce? Če bi 
namreč večina Taborčanov kupovala v domači 
trgovini, bi se povečala prodaja in trgovci bi 
videli perspektivo in svoj dobiček. Seveda 
mnogi tega ne počnejo, saj je ponudba slaba in 
prej odganja kupce kot privablja. Zakaj torej 
trgovci prej ne poskrbijo za dobro in 
atraktivno ponudbo in na ta način povečajo 
število kupcev, da bi pozneje iz tega tržili tudi 
ustrezen dobiček? Ja seveda, ni jim potrebno. 
Verjetno jim še ne gre za nohte in se jim za 
1500 duš pač ne splača pretegniti. Morda pa ne 
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bo vedno tako. Starejši še dobro pomnijo, da 
so trgovci nekoč marsikaj prodajali celo od 
hiše do hiše in pri nekaterih panogah se to že 
dogaja. Če se v naši občini za svoje kupce 
borijo že najmanj štirje peki, ki pripeljejo 
kilogram kruha tudi na dom, morda ni daleč 
čas, ko tudi ostalim trgovcem ne bo povsem 
vnemar teh 1500 duš. 
 
Osebno vidim rešitev v tem, da trgovino 
prevzame »trgovec po duši«, ki bo deloval v 

močnem franšiznem sistemu. Toda brez 
začetnega vlaganja v ureditev trgovine ne bo 
šlo in to je glavni kamen spotike, saj so redki, 
ki so pripravljeni čakati na vračilo denarnega 
vložka 10 ali več let. Vodstvo občine se bo še 
naprej aktivno trudilo v Tabor pripeljati 
trgovca, ki se dolgoročno zaveda, da je 
podeželsko zaledje vedno nudilo trgovcem 
stabilnost potrošnje in možnost preživetja. 
Rekel sem trgovcem, ne pa špekulantom, ki bi 
radi na hitro zaslužili. 

  
 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ne zamudite priložnosti! 
 

Do  30. novembra 2005 je še 
možno podati pobude za 

spremembo namembnosti 
zemljišča na območju občine 

Tabor.  
 

Dodatne informacije in obrazec 
vloge za pobude prejmete na 

Občini Tabor, Tabor 21, 3304 
Tabor. 

      
 Lilijana Štor Kebs 

_____________________________________    
 
 
 

Vodenje JVIZ OŠ Vransko-Tabor 
 
Ministrstvo za šolstvo, šport in kulturo je 
izdalo soglasje k imenovanju gospe Majde Pikl 
za ravnateljico OŠ Vransko-Tabor in s tem 
uradno potrdilo imenovanje ravnatelja JVIZ 
OŠ Vransko-Tabor. Gospa Majda Pikl je 
pretekla leta vodila osnovno šolo kot v.d. 
ravnatelja/ice. S 1. decembrom vlogo 
ravnateljice prevzema s polno odgovornostjo 
za skrb, razvoj in kakovost izobraževalnega 
procesa ter zagotavljanje največjega možnega 
zadovoljstva učencev, staršev, učiteljev pa tudi 
ustanoviteljic zavoda. 

 
Ob imenovanju gospe Majdi Pikl želimo 
veliko uspeha. 

    Lilijana Štor Krebs 
_____________________________________ 

 
Informacije s komunalnega področja 

 

• Zimska služba 
 
Vse izvajalce, ki še niso prišli podpisati 
pogodbo o izvajanju zimske službe v sezoni 
2005/06, prosimo, da to čim prej storijo. 
Pogoji so bili objavljeni v prejšnjem 
Informatorju. 
 

• Priprava dokumentacije za izgradnjo 
kanalizacije 

 
Ker ugotavljamo, da kljub obvestilom, ki jih 
objavljamo v Informatorju, osebnim 
razgovorom, pridobivanjem soglasij občanov, 
po katerih zemljiščih poteka predvidena trasa, 
še vedno prihaja do raznih napačnih 
informacij, smo se pred pričetkom 
pridobivanja gradbene dokumentacije 9. 11. 
2005 sestali z lastniki zemljišč, ki so po večini 
krajani Ojstriške vasi z namenom predstavitve 
projekta.  
 
Župan je podal uvod, v katerem je pojasnil 
cilje, vrednost investicije, način financiranja in 
dinamiko gradnje. Predvsem je poudaril, da je 
osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
s tem v zvezi tudi sofinanciranja države, 



 3

dogovor z lastnikom in podpisana služnostna 
pogodba.  
 
Vodja projektne skupine Inštituta za ekološki 
inženiring, d.o.o., Celje, Tomaž Oberžan je 
predstavil idejni projekt in prikazal potek 
trase. Občane je seznanil, da ga je pri 
načrtovanju vodila zamisel, da je na trasi 
naravni padec, upošteval pa je tudi sedanjo in 
bodočo zazidljivost. Delni odmiki od začrtane 
trase so mogoči, vendar mora stranka 
predlagati varianto, ki bo sprejemljiva. 
Tehnične podrobnosti delovanja čistilne 
naprave je razložil tehnični direktor JKP Žalec 
Igor Glušič. Povedal je tudi roke izgradnje. 
Zaključek del se predvideva v letih 2015-17. 
 
Problem Ojstriške vasi oz. širitve naselja pa ni 
vezan samo na izgradnjo kanalizacije, ampak 
tudi na izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki se 
načrtujejo v okviru projekta izdelave novih 
prostorskih redov. Direktor podjetja Urbanisti, 
Gorazd Furman Oman, ki se je udeležil 
predstavitve, je poudaril pomen pravilnega 
načrtovanja prostora. Novi prostorski redi 
bodo upoštevali mnenje stroke, tako da bodo 
vanje vključene vse strokovne rešitve na 
področju poselitvenih možnosti, pridobitvi 
poslovne cone, izgradnji komunalne 
infrastrukture in drugih pomembnih 
dejavnikov prostorskega planiranja. 
Načrtovane protipoplavne ukrepe, ki so delno 

vezani tudi na izgradnjo kanalizacije ob 
potoku Konjščica, je predstavil velik 
poznavalec te problematike, Matija Marinček. 
V svojem projektu je predvidel večja razlivna 
območja na nenaseljenih kmetijskih 
zemljiščih, to so t.i. suhi zadrževalniki, pred 
naseljema Tabor in  Ojstriška vas in še 
nekatere druge ukrepe, ki imajo za cilj 
poplavno varnost gosto naseljenega območja 
in zazidljivih zemljišč v Ojstriški vasi, kar 
omogoča nadaljnji razvoj tega dela naše 
občine. 
 
Glede na to, da zaradi možnosti črpanja 
državnega denarja za izgradnjo 
kanalizacije nimamo veliko časa za 
pridobitev soglasij,  bo lastnike zemljišč po 
katerih poteka predvidena trasa, ob koncu 
novembra in začetku decembra obiskal 
predstavnik Občine Tabor, ki bo predstavil 
potek glavnih vodov kanalizacije in 
odgovarjal na morebitna vprašanja. 
Predvidevamo, da se vsi zavedamo 
pomembnosti investicije v čisto okolje, zato 
ne pričakujemo večjih zapletov pri 
pridobivanju služnostnih pogodb. 

      
   Vid Poznič 

 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
 

Občinska knjižnica Tabor 
 

 

Čeprav imata knjižnica in vreme malo 
skupnega, nam jo je letos vreme dodobra 
zagodlo. Kmalu po začetku šolskih počitnic je 
v neurju strela poškodovala telefonske linije. 
Ob tem pa nam je uničila računalniško opremo 
in možnost dostopa do interneta. Izposoja se je 
zopet vrnila na ročno, internet je bil 
nedostopen.  
 
Kar nekaj časa smo iskali rešitev, ki je bila 
finančno še sprejemljiva. Z začetkom šolskega 
leta smo uspeli dobiti drugo računalniško 
opremo in zopet usposobili delo z 
računalnikom. Je pa zato v tem času  prišlo v 
računalniku, do katerega nismo imeli dostopa, 
do precejšnih zamud za gradivo, ki pa je že 

bilo vrnjeno. Za kakršne koli nevšečnosti pri 
izposoji v drugih enotah Medobčinske matične 
knjižnice Žalec se vam opravičujemo. Želimo 
si, da bi vse nastale nesporazume rešili v 
zadovoljstvo vas bralcev. Torej, še vedno 
lahko pride do kakšnih napak, zato vas 
prosimo, da se ne jezite preveč. 
 
Vabimo vas, da nas obiščete, saj smo v tem 
času dobili kar nekaj knjižnih novosti, ki že 
čakajo na svoje bralce. 
 
Naj vas zopet opozorimo, da je vpis za otroke 
do 18. leta BREZPLAČEN! 

      
 Uroš in Barbara 
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________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Skakalnica v Ojstriški vasi – ali bo ali 

ne?! 
 
Med mladimi v občini je veliko zanimanje za 
skakalni šport, vendar so bila vsa dosedanja 
tekmovanja organizirana na več ali manj 
improviziranih objektih. Že dolgo pred 
obiskom ministra za šolstvo in šport dr. Milana 
Zvera se je porajala zamisel o izgradnji 
trajnejšega objekta, in sicer na zemljišču 
družine Drolc, kjer je naravno najprimernejši 
prostor in kjer se vsaj malce starejši občani 
spomnijo, da je takšen objekt že funkcioniral 
in privabljal veliko število gledalcev.  
 
Odbor za izgradnjo je pripravil idejni projekt 
in okvirno finančno konstrukcijo, ki znaša cca 
2,7 mio SIT. Največji zalogaj na omenjeni 
lokaciji predstavlja postavitev mostu preko 
potoka Konjščica. Minister nas je opozoril na 
razpis, ki omogoča lokalnim skupnostim 
koriščenje nepovratnih sredstev za izgradnjo 
športne infrastrukture.  
 
Pogoj za prijavo na razpis pa je urejeno 
vprašanje glede lastništva ali najema zemljišča 
na katerem stoji športni objekt. Z družino 
Drolc so bili opravljeni razgovori v smislu 
najema zemljišča, vendar še ni prišlo do 
podpisa služnostne pogodbe. S tem nam je tudi 
zaprta pot do državnih sredstev, kar pa prav 
gotovo ni dobro za razvoj športa v Taboru. 
 
Morda tudi mi v Odboru za izgradnjo nismo 
bili dovolj prepričljivi in vztrajni ali pa 
mogoče nismo znali dovolj dobro prepričati 
lastnikov v pomembnost projekta, vendar 
menimo, da je razvoj tako lepega športa, kot je 
skakalni, velika privlačnost za mlade.  
 
Škoda pa je, da ob neuresničitvi projekta 
izgubljamo precej velik denar, ki bi prav 
gotovo popestril športno življenje v občini.                                                                                              
 

za Odbor  
Viki Urankar 

 
 

Urnik rekreacije v telovadnici 05/06 
 

PONEDELJEK 
- 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  namizni tenis (inf. Janko Zorenč) 
                       

TVD Partizan Tabor 
_____________________________________ 

 
Božični večer 

 
Božični večer tudi tokrat ne bo minil brez 
prijetnega snidenja. V noči od 24. na 25. 
december po polnočni maši vas ponovno 
vabimo, da se nam pridružite na požirku čaja 
ali kuhanega vina in tako izkoristite priložnost, 
da sosedu, prijatelju ali sorodniku iz srca 
voščite lepe praznike.  
 
Topel pogled in stisk roke ogreje še tako zelo 
mrzel večer! Za vas se bomo potrudili člani 
Turističnega društva Tabor, ki vas z veseljem 
pričakujemo!   
 
Prosimo pa vse, ki razpolagate z domačim 
vinom, katerega bi bili pripravljeni podariti za 
pripravo kuhanega vina, da se oglasite v 
tajništvu Občine Tabor! 
 

Turistično društvo Tabor 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Martinovanje upokojencev 
 

Zadnje letošnje druženje upokojencev in 
občanov, starih nad 80 let je bilo v soboto, 12.  
 

 
Nastopajoči, foto V. J. 
 
novembra 2005. Istočasno smo izkoristili 
priložnost in proslavili 50. obletnico 
samostojnega delovanja Društva upokojencev 
Tabor.  
 
Upokojenci smo organizirali to srečanje v 
dvorani kulturnega doma, jo lepo, tem času 
primerno okrasili in poskrbeli za program in 
glasbenike. Za lepo pripravljene mize in dobro 
hrano je poskrbelo gostišče Rimljan iz 
Šempetra, za pijačo pa moški del 
pripravljalnega odbora. V kulturnem programu 
sta sodelovala Diana in Zmago z izvedbo 
ljudskih pesmi na harmoniki in flavti. Neža je 
na harmoniki zaigrala tri pesmi. Pokazali so 
nam, da tudi mladi ohranjajo prelepe ljudske 
pesmi. Tone je poskrbel za zanimivo spremno 
besedo, župan občine Vilko Jazbinšek pa nam 
je v nagovoru navedel zanimivosti in novosti. 
Občane stare nad 80 let, ki so bili prisotni, je 
župan tudi osebno pozdravil in jim izročil 
darila. 
 
Po uradnem delu smo se nekateri še kar nekaj 
ur vrteli ob veselih zvokih.                                                           

 
Društvo upokojencev Tabor 

Danijela Pajk Zupanc 
 
 
 

 
Srečanje z lanskim novomašnikom 

 
Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, se je okoli 
šestdeset občanov in občank Tabora odpravilo 
v župnijo sv. Lenarta v Vrh nad Laškim. Tam 
je pred časom svojo novo službo nastopil 
lanski novomašnik Iztok Hanžič. Ker je kot 
župnik zelo zaposlen in pogosto ne utegne priti  
med nas, smo ga z radovednostjo tokrat 
obiskali mi. 
 

 
Med blagoslovom konj, foto V. J. 
 
Na to nedeljo so v Vrhu nad Laškim 
praznovali tudi praznik farnega zavetnika sv. 
Lenarta, ki je zavetnik konj. Ob tej priložnosti 
so blagoslovili okoli petdeset konj. Vsi smo 
bili lepo sprejeti in pogoščeni. Za prijetno 
vzdušje pa so na koncu poskrbeli tudi člani 
ansambla Zaka' pa ne. 
 

Tatjana Kovče 
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________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dragi občani! 

 

KUD »ZAKA' PA NE« prireja KONCERT muske »ZAKA' PA NE«  
ob izdaji nove CD plošče in kasete. 

 

Dobimo se v nedeljo, 27. 11. 2005, ob 16.  uri v dvorani Doma krajanov Tabor. 
 

Gostje na koncertu bodo: kvintet DORI, VESELE ŠTAJERKE, DIANA&ZMAGO, 
JAROSLAV HRUSTALENKOV. 

 
Prireditev bo vodil in povezoval Slavko Podboj. 

Vstopnice so na voljo v preprodaji na Pošti v Taboru in uro pred prireditvijo na 
blagajni pri vhodu v dvorano.  

 

 
 

VABLJENI VSI OD POVSOD! 
 

Vse informacije na www.zakapane.com ali na tel 041 319 834. 
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S V E T I   M I K L A V Ž 
 

SPOROČA, 
 

DA BO OTROKE OBISKAL V PONEDELJEK, 5. DECEMBRA 2005,  
OB 17. URI V DOMU KRAJANOV V TABORU. 

 

 
 

Starši, pripeljite otroke vseh starosti, saj si 
bodo ogledali igrico, ki nam jo bo pripravila dramska skupina  

DPD Svoboda Prebold, 
igro Mojca Pokrajculja. 

                                     Miklavž pa pripravlja 
                          za vse otroke drobno presenečenje. 
                                         Vstop bo prost. 

 
 

Turistično društvo Tabor 

 

»Pojemo še naprej, za svojo dušo in srce,                                                                                          
pojemo za vse vas, ki si poslušat nas želite, 
ki vemo, da poje pesem se takrat, 
ko mlad si ali star, žalosten, vesel, 
da s pesmijo začneš in s pesmijo umreš… 

 
MOŠKI PEVSKI ZBOR TABOR 

Kulturnega društva 
Ivan Cankar Tabor 

 
VVAABBII  

  

vv  ssoobboottoo,,  1100..  ddeecceemmbbrraa  22000055,,  oobb  1188..  uurrii,,  
vv  Dom krajanov Tabor, 

  

vvssee  oobbččaannkkee  iinn  oobbččaannee  
  

NNAA  SSAAMMOOSSTTOOJJNNII  KKOONNCCEERRTT  ZZ  GGOOSSTTII  
  

GGoossttjjee::      TTRREEBBAANNJJSSKKII  OOKKTTEETT,,  DDUUOO  KKAATTII,,  SSAAVVIINNJJSSKKII  RROOGGIISSTTII  
  

                VVSSTTOOPP  BBOO  PPRROOSSTT  
  

VVLLJJUUDDNNOO  VVAABBLLJJEENNII  !!   
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Obisk Božička 
 

V Občino Tabor prihaja BOŽIČEK, 
 in sicer v petek, 23. decembra 2005, 

v vrtec Tabor ob 9.30, v Osnovno šolo Vransko-Tabor, POŠ Tabor ob 10. uri.  
Pozdravili ga boste lahko tudi vsi tisti otroci,  

ki  ne obiskujete vrtca, temveč vas pazijo stari starši. 
 

Božiček bo vse otroke obdaril z bonboni. 
 

Vabljeni vsi otroci v Občini Tabor! 

 
Program prireditev v decembru 2005 

 
 

ponedeljek, 5. december 
Dom krajanov ob 17. uri 

PRIHOD SV. MIKLAVŽA 
 
 

sobota, 10. december  
Dom krajanov ob 18. uri 

SAMOSTOJNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR 
Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor  

 
 

petek, 23. december 
Vrtec Tabor ob 9.30 
POŠ Tabor ob 10. uri 

OBISK BOŽIČKA ZA VSE OTROKE  
 
 

sobota, 25. december 
Planinsko društvo Tabor  

BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN  ZAJČEVO KOČO  
odhod izpred stare šole v Lokah ob 16. uri 

 
 

torek, 27. december  
Dom krajanov ob 18. uri 

TVD Partizan Tabor  
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 

 

 

Dovolj je luči za tiste, ki si res žele videti in dovolj teme za tiste, ki so naravnani v nasprotno smer. 
(B. Pascal) 

 

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.


