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Predvideni proračunski pogači 2005-2006 
 

 
Današnji uvodnik v oblikovno prenovljenem 
občinskem glasilu bo morda izpadel malce 
suhoparno, saj se bo malce poigraval s 
številkami, ki pa vendarle predstavljajo 
življenjsko tekočino za delovanje naše lokalne 
skupnosti v naslednjem dvoletnem obdobju. 
Vzrok sprejemanja dvoletnega proračuna sem 
obrazložil že v decembrskem glasilu, v 
nadaljevanju bom le pokomentiral strukturi 
obeh proračunov, saj gre za rekordni 
proračunski vsoti v vsej kratki zgodovini 
delovanja Občine Tabor.  
 
Osebno pričakujem, da bo sprejetje 
proračunov potekalo v skladu s planom in da 
bo sprejet najkasneje v mesecu februarju. 
 
Takoj v začetku moram popraviti informacijo 
o znesku za proračun 2005, saj je pri 
sofinanciranju izgradnje šole iz državnega 
proračuna prišlo do zamika nakazila iz leta 
2004 v januar 2005 in se je rebalans proračuna 
2004 zmanjšal za 35 mio SIT na račun 
povečanja proračuna 2005. Tako znaša 
proračunska pogača za leto 2005 dobrih 310 
mio SIT, za leto 2006 pa dobrih 314 mio SIT. 
Razrez proračunskih pogač je prikazan 
slikovno in ga bom na kratko pokomentiral.  
 
 
 
 
 
 

Struktura proračuna 2005: 
Proračun 2005

Šolstvo, 
otroško 
varstvo; 
53,99%

Javna uprava; 
18,73%

CZ,Požarna 
varnost; 
2,52%

Ceste; 8,56%

Zdravstvo, 
sociala; 
2,83%

Kmetijstvo, 
Turizem; 
1,26%

Prostor, 
stanov. gosp.; 

2,56%
Kultura,šport, 

društva; 
2,16%

Komunala; 
7,38%

 
 
 
Skoraj 54 % oz. 167 mio SIT proračuna je 
namenjeno redni dejavnosti in investicijam v 
izobraževanje in otroško varstvo. V tem 
znesku je zajeto tudi sofinanciranje izgradnje 
glasbene šole v Žalcu v znesku dobrih 24 mio 
SIT, kar pa je samo transfer državnih sredstev, 
ki ne obremenjujejo direktno občinskega 
proračuna. Za naložbo naše šole in vrtca je 
namenjeno cca. 143 mio SIT. Ta znesek bi 
moral biti sicer za 19 mio SIT višji, vendar 
smo morali ta znesek nameniti poravnavi 
starih dolgov (Šentjurski klanec). Na ta način 
je praktično saniran občinski dolg iz 
preteklosti, če izvzamem odplačilo dveh 
dolgoročnih bančnih kreditov v znesku cca. 20 
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mio, ki jih moramo odplačati v naslednjih 
petih letih. Zaradi omenjenega poplačila 
starega dolga iz naslova Šentjurskega klanca 
sta  izkazana večja deleža na področjih naložb 
v ceste in komunalo. Če sem pokomentiral 
največji kos pogače, je potrebno reči tudi kaj 
na račun najmanjšega. To je področje 
gospodarstva (kmetijstvo, turizem). Delno 
razumljivo, saj je področje kmetijstva pod 
okriljem kmetijskega ministrstva. Žal pa 
moram ugotavljati, da je delež naložb v 
turizem premajhen. To alarmantno stanje je 
znak, da je potrebno nekaj ukreniti. Občina 
mora več vlagati v turizem, zato je potrebno 
postaviti ustrezno organiziranost na tem 
področju in sama ustanovitev turističnega 
društva ni dovolj. Že v mesecu februarju bom 
na Občinskem svetu predlagal ustanovitev 
Javnega zavoda, ki bo imel prioriteto postaviti 
temelje turistične ponudbe in povezave vseh 
potencialnih ponudnikov v občini. 
 
Struktura proračuna 2006: 
Proračun 2006

Šolstvo, 
otroško 
varstvo; 
63,44%

Javna uprava; 
17,92%

CZ,Požarna 
varnost; 
2,33%

Ceste; 5,26%

Zdravstvo, 
sociala; 
2,88%

Kmetijstvo, 
Turizem; 
1,25%

Prostor, 
stanov. gosp.; 

2,74%

Kultura,šport, 
društva; 
1,91%

Komunala; 
2,31%

 
 
 
Proračunska pogača za leto 2006 izkazuje 
povečano naložbo v izgradnjo šole in vrtca, 
kar pa tudi predstavlja zadnje leto maksimalne 
obremenitve te naložbe. Že v letu 2007 se bo 
proračunska obremenitev zmanjšala na 
nominalno obremenitev cca. 30 mio SIT, v 
letu 2008 in približno še naslednjih 15 let pa 

bo ta investicija obremenjevala proračun vsako 
leto za cca. 3,5 mio SIT. Šele skozi to 
perspektivo se vidi, kako draga je investicija v 
znanje in kakšne neumnosti se dogajajo 
pozneje, ko  tega potenciala znanja, v katerega 
vlagamo ogromno sredstev, ne znamo 
zadostno izrabiti. Pa je to šele osnovna šola, 
kje pa je še srednje in univerzitetno 
izobraževanje. S temi podatki želim tudi 
napovedati spremembe naložb v komunalno in 
cestno infrastrukturo predvsem po letu 2007, 
ko bo pripravljena tudi večina ustrezne 
dokumentacije regijskih projektov za možnosti 
črpanja evropskega denarja. V tem času 
razvojno tudi v naši občini ne bomo spali, saj 
bomo do leta 2007 vložili cca. 23,5 mio SIT v 
dokumentacijo planov prostorskega razvoja. Iz 
strukture proračunov 2005 in 2006 je to 
razvidno iz postavke prostorskega razvoja. 
Predvsem  si iz tega projekta, ki je že štartal, 
obetamo, da bomo postavili dolgoročne 
temelje za celoviti razvoj Občine Tabor ( nova 
poselitvena območja, območja za poslovne 
dejavnosti, območja za razvoj kmetijskega 
gospodarstva – farme, zmanjšanje poplavnega 
področja,…). 
 
Spoštovane občanke in občani, naj zaključim z 
optimističnim pogledom v prihodnost, ki 
nakazuje dinamičen razvoj naše občine, če 
bomo to le hoteli. Za to pa ni dovolj samo 
proračunski žakelj, ki bo vedno premajhen, 
temveč celoten razvoj in perspektiva vseh nas 
temelji na podjetnosti posameznikov, ki so v 
bistvu generatorji celotnega razvoja. 
Obveznost občine je le, da takšnim ljudem 
omogoča ustrezne pogoje predvsem na 
področju prostorskega in infrastrukturnega 
razvoja, davčne stimulacije pa so, žal, v 
domeni države in običajno se zatakne prav na 
tem segmentu. Morda pa bo vendarle zavel 
nov veter. 
 
Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku in 
povabilo vsem na osrednjo proslavo v 
ponedeljek, 7. februarja v naš kulturni hram, ki 
vas pričakuje v nastajajoči novi podobi. 

 
 
 

 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________

 
Poročilo o stanju v vrtcih 

 
Po podatkih zbranih na podlagi vlog občanov 
za zmanjšanje plačila programov vrtca je v 
programe vrtcev z območja občine Tabor 
vključenih skupaj 42 otrok, od tega 30 fantkov 
in 12 deklic. Največ staršev, ki imajo otroke v 
vrtcu, je bilo razvrščenih v 1. in 2. plačilni 
razred. Povprečna vrednost, ki jo starši 
plačujejo za varovanje otrok, je 20% cene, ki 
jo zaračuna vrtec. Največ otrok iz naše občine 
obiskuje vrtec Tabor, vseh je 33. Vrtec na 
Vranskem obiskujejo 4 otroci iz naše občine, 
sledi vrtec v Preboldu, kamor hodi en otrok ter 
vrtci v Braslovčah, Žalcu in na Ptuju, kamor 
hodijo ostali 4 otroci iz naše občine. 
 
Vsem otrokom želi Občina Tabor prijetno 
bivanje v vrtcu, staršem pa čim manj skrbi 
in čim več veselja z njihovimi otroki. 
 

Lilijana Štor 
_____________________________________ 
 

Davek na nezazidana stavbna 
zemljišča buri duhove 

 
V letu 2004 smo lastniki ali najemniki 
stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih 
gospodarskih objektov in stanovanj prejeli 
odločbe DURS z odmero davka. Letos v drugi 
polovici januarja pa so lastniki nezazidanih 
stavbnih parcel v Občini Tabor prejeli 
obvestilo in izračun letnega davka na 
nezazidana stavbna zemljišča. V bistvu sta to, 
preprosto povedano, dva davka (zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča). 
 
Ker nobena nova obveznost ni prijetna in nas 
ponavadi udari po žepu, se na občini 
zavedamo, da jo zavezanci niso sprejeli z 
največjim odobravanjem. 
V pojasnilo nekaj argumentov: 
- Država je naložila občinam, da si same 
pobirajo določene davke, ki so sestavni del 
proračuna. V praksi to zgleda tako, da so 
sredstva, ki jih je občina dobivala od republike 
zmanjšala za toliko, kot menijo, da lahko in da 
mora občina sama pobrati davkov ali rečeno 

drugače, država nam namenja manj sredstev 
kot prejšnja leta. To so sredstva, ki jih nujno 
potrebujemo za uresničevanje skupnih potreb 
in zadanih razvojnih ciljev. 
- Lastniki nezazidanih parcel največkrat 
sprašujejo, na kakšen način je njihovo 
zemljišče postalo zazidljivo. Odgovor je, na 
več načinov; pred tremi leti so potekale široke 
razprave in druge aktivnosti za sprejetje 
prostorskih planov. Občani so bili pozvani, da 
sami prijavijo parcele za katere želijo, da bi 
bile zazidljive in so kasneje (po odobritvi 
ministrstev) to tudi postale. Drug način je bil 
pogled načrtovalca (popolnjevanje naselij, 
zazidljiva območja, rezerviranje prostora za 
komunalne vode…). Tretji način je bil, da so 
bili  nekateri občani že pred tem lastniki 
nezazidanih parcel – niso pa plačevali davka. 
Obstaja še razvojna komponenta; vsaka občina 
teži k temu, tudi naša, da pridobi zemljišča za 
stanovanjsko gradnjo, gradnjo obrtno-
industrijskih con, prostorov za rekreacijo, 
razvoj turizma ipd.. 
- Lastniki, ki so prejeli obvestila, so 
imeli možnost podati pripombe in predloge. Ta 
rok s tem obvestilom podaljšujemo. O 
upravičenosti pripomb bo presojala komisija, 
ki pa se mora točno držati Odloka o NUSZ. 
Prav gotovo bodo iz plačila obveznosti izvzeta 
tista zemljišča, ki so na poplavnem območju  
ali da po njih potekajo strateški komunalni 
vodi, velik razlog je tudi, da je parcela 
funkcionalno zemljišče kmetije. V nekaterih 
primerih je lahko razlog za oprostitev tudi 
socialno stanje zavezanca. 
 
Od vsakega posameznika je odvisno, ali si bo 
prizadeval, da se obdavčeno zemljišče čim prej 
zazida – v tem primeru se bo znebil davka, ali 
pa bo parcelo/e hranil za bodoče rodove in 
plačeval davek. 
Povpraševanje po zemljiščih v naši občini je 
veliko in ni bojazni za prodajo po dokaj 
solidnih cenah. Tistim, ki ste zainteresirani za 
prodajo in nimate kupca,  lahko pomagamo na 
občini. Uvajamo tudi novost na spletni strani. 
Odprl se bo nov portal: »BORZA 
NEPREMIČNIN«. Na njem boste lahko 
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oglaševali tisti, ki prodajate in tisti, ki 
kupujete.  
Cilj vseh teh aktivnosti je, da se Občina Tabor 
poveča po številu prebivalcev in da se 
pridobijo pogoji, ki bodo omogočali dostojno 
življenje naših občanov. Le to bo garancija za 
napredek, pa čeprav se danes to sliši še malce 
utopično. 
 
V življenju je pač tako, da nam ni nikoli ravno 
prav. Veliko takih, ki se jim je spremenil status 
zemljišča in s tem tudi povečala vrednost 
zemljišča, si želi da se jim to ne bi zgodilo. 
Poznamo pa tudi veliko takih, ki si želijo 
ravno obratno, da njihova zemljišča dobijo 
status zazidljivosti in si s tem povečajo 
vrednost premoženja. 
Vsi bomo imeli priložnost v naslednjih dveh 
letih, ko se bodo sprejemali novi prostorski 
redi, tvorno sodelovati in podajati predloge na 
raznih predstavitvah in javnih razpravah, tako 
da upamo, da se bomo takrat srečevali z manj 
problemi kot sedaj. 
 
Vse zavezance NUSZ, ki imajo zazidana ali 
nezazidana stavbna zemljišča in menijo, da 
nimajo pravilnega izračuna ali da se je 
stanje iz leta 2004 spremenilo, pozivamo, da 
podajo svoje pripombe na Občino Tabor do 
15. februarja 2005. 

     
 Vid Poznič   

  

Odstranjevanje izrabljenih starih 
vozil 

 
V preteklosti smo v naši občini že precej 
postorili na varovanju okolja, pa vendar nas še 
marsikje zbode v oči v naravo odvržena 
avtomobilska karoserija ali izrabljen 
gospodinjski aparat.   
Poleg rednega odvoza gospodinjskih odpadkov 
vsako leto organiziramo večjo akcijo odvoza 
kosovnih odpadkov, društva pa izvedejo 
očiščevalno akcijo. Letošnja akcija zbiranja 
večjih kosovnih odpadkov bo potekala od 7. 
do 12. marca, vendar o podrobnostih v 
naslednji številki Informatorja.  
Obvestili bi vas pa radi o neki drugi zelo 
ugodni ponudbi. Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo nam preko podjetja Karbon, d.o.o. 
Velenje nudi zadnjo priložnost za brezplačno 
odstranitev in razgradnjo izrabljenih motornih 
vozil. 
Vse občane, ki imajo izrabljena vozila ali 
vedo, da so še kje v naravi, pozivamo, da 
nam do 10. februarja 2005 to sporočijo  na 
telefon 705 70 85 ali mobilni telefon 040 490 
711 (V. Poznič). Pogoj za brezplačen odvoz 
je, da se zbere vsaj osem avtomobilov na eni 
lokaciji in da se lokacija nahaja ob javni 
cesti, naša naloga pa bo, da vam bomo 
pravočasno sporočili, katera lokacija je za 
vas najbližja.   

      
  Vid Poznič

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Občinska knjižnica Tabor  
 
 
Ob nepojmljivi tragediji človeštva v Aziji 
konec leta 2004, se človek mora vprašati, kako 
lahko pomaga. Pobuda našega rojaka Mareta 
Cestnika ima odgovor prav na to vprašanje.  
 
Zato Knjižnica Tabor ob sodelovanju 
mnogih organizira dobrodelno potopisno 
predavanje o SRI LANKI in njenih ljudeh.  
 
Namen prireditve je zbrati čim več sredstev za 
otroke na prizadetih območjih Sri Lanke, ki 
jim jih bo osebno odnesel Mare Cestnik. Vse 
pozivamo, da zato darujejo sredstva na račun:  
 

04476-0236413923, NOVA KBM, 
 

pod naslovom SKUPNOST VARČEVALCEV 
STRŽIŠČE-CUNAMI ali pa osebno na 
prireditvi 5. februarja ob 18. uri v prostorih 
Občine Tabor, kjer nam bo Mare Cestnik 
predstavil diapozitive z njegovega popotovanja 
po SRI LANKI, o kateri sam pravi: »S 
popotovanj mi je najbolj k srcu prirasla Sri 
Lanka. Tam sem bil dvakrat: sprejela me je 
gostoljubno in velikodušno, da sem bil na 
otoku poplavljen od lepih vtisov, toplih srečanj 
in neprimerljivih lepot.« Vse to je v uničujočih 
CUNAMIJIH izginilo in zato je odločitev o 
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zbiranju pomoči naletela na širok odziv tudi v 
naši sredini. 
 
Vstopnina znaša 500 SIT in je v celoti 
namenjena pomoči, kakor tudi ostali prispevki. 
 
 
 

Še enkrat vabljeni na prireditev, 5. 
februarja 2005, ob 18. uri v prostore Občine 
Tabor. 
 

Vljudno vabljeni!  
     

 Občinska knjižnica Tabor  
in Mare Cestnik                       

________________________________________________________________________________________________ 
 

Priprave Občine Tabor na izdelavo 
občinskih prostorskih aktov 

 
Občane nameravamo v naslednjem članku 
obvestiti o dejavnostih, ki jih bo Občina Tabor 
izpeljala v naslednjem letu na področju 
prostorskega razvoja. Članek je namenjen vsem, ki 
želijo sodelovati pri oblikovanju razvojne vizije 
občine Tabor in tistim, ki bodo v prihajajočem 
obdobju vlagali v izgradnjo ali obnovo 
nepremičnin, pa za to nimajo ustreznih zakonskih 
možnosti.    
V letu 2003 se je v celoti spremenila vsa gradbena 
in prostorska zakonodaja (Zakon o graditvi 
objektov in Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 
110/02), ki prinaša številne novosti. Ena 
pomembnejših je gotovo ta, da bodo v mesecu 
juliju 007 razveljavljeni vsi veljavni prostorski akti 
občin. Tako bo potrebno trenutno veljavni 
prostorski plan občine Tabor in prostorske 
ureditvene pogoje za območje občine Tabor, ki 
določata vse prostorske ureditve, nadomestiti z 
novimi prostorskimi akti, kot jih predvideva nova 
zakonodaja. 
Občina Tabor je zato že pristopila k izdelavi 
strateškega občinskega prostorskega akta in sicer k 
strategiji prostorskega razvija občine. Pri 
oblikovanju akta želi Občina v čim večji meri 
vključiti tudi javnost, saj gre za oblikovanje 
prostora, v katerem živimo in delamo. Občina bo 
želje poskušala uskladiti z načeli vzdržnega 

prostorskega razvoja in sicer tako, da bodo potrebe 
sedanje generacije zadovoljene brez ogrožanja 
prihodnjih generacij. Ob tem se Občina Tabor 
zaveda, da ima vsak posameznik lastne interese in 
da prometni koridor, ki poteka ob in skozi občino, 
predstavlja zelo atraktivno okolje za investicije v 
različne dejavnosti. Hkrati je potrebno poudariti, 
da želi Občina zagotoviti ustrezne prostorske 
možnosti v južnem gričevnatem delu in s tem 
spodbujati in ohranjati poselitev tudi v Miklavžu 
pri Taboru in Črnem Vrhu. 
Vse želje občanov se bodo formalno zbirale, ko bo 
objavljen javni poziv, predvidoma v poletnih 
mesecih. Vendar bi rada Občina Tabor v tem času 
izdelala globalno vizijo prostorskega razvoja. V ta 
namen bo vzpostavila neformalne stike z občani in 
tudi s sosednjimi občinami, predvsem pa namerava 
v pomladnih mesecih organizirati delavnico z 
interesnimi skupinami, kjer bo podan pogled na 
prostor občine s strokovnega vidika, soočili pa se 
bomo tudi z vidikom občanov. 
 
Vabimo vas, da razmislite, ne samo o lastnih 
željah, pač pa tudi o tem, v kakšni občini bi želeli 
živeti. V prihajajočih mesecih pa vas bomo preko 
Informatorja ali z javnimi obvestili obveščali o 
novostih, ki jih pripravlja Občina Tabor na 
področju izdelave občinskih prostorskih aktov. 
 

Biro Urbanisti 

 
Obvestilo 

 
Športno društvo TVD Partizan Tabor obvešča 
in vabi vse člane, podporne člane, simpatizerje 
in donatorje društva, da bo letni občni zbor 
društva v soboto, 29. januarja 2005, ob 19. 
uri v prostorih sejne sobe Občine Tabor. 

 
Vabljeni vsi! 

Na tem mestu bi vas seznanili z zanimivo 
dejavnostjo društva. Odločili smo se, da 
poskusimo vsaj malo urediti zgodovino 
društva in ga obogatiti s fotografijami športnih 
in družabnih srečanj v preteklosti. Zato 
obveščamo in prosimo vse, ki imajo 
kakršnekoli zanimive fotografije v zvezi z 
društvom, da nam jih pokažejo. Najbolj 
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zanimive in pomembne bodo razstavljene v 
novi brunarici ob otvoritvi le-te. 
 
Informacije lahko posredujete na 040 397 376 
(Jernej Gregl), 041 767 883 (Mitja Zupan), 
041 238 717 (Martina Terglav). 

 
TVD Partizan Tabor 

Jernej Gregl 
 
 
 

Vabilo 
 
Društvo upokojencev Tabor ponovno obvešča 
svoje člane, da bomo članarino za leto 2005 
pobirali v nedeljo, 30. januarja 2005, od 8. 
do 11. ure v sejni sobi Občine Tabor.  
 
Potrudite se in pridite plačati članarino! 
 

DU Tabor 
Tone Kozmelj 

 
_______________________________________________________________ 

 
 

Obisk pri najstarejših občanih 
 

Dnevi pred božičem in novim letom so kot 
nalašč za obisk sorodnikov, prijateljev, 
sosedov in znancev, ki jim iz srca zaželimo 
lepe in mirne praznike in srečo v prihajajočem 
letu.  
 
Župan Vilko Jazbinšek je 22. decembra v 
spremstvu predsednika Društva upokojencev 
Toneta Kozmelja in tajnice Elice Veber 
obiskal dva najstarejša občana. Najprej so se 
odpeljali v Kaplo, kjer živi gospod Franc 
Kumer, potem pa so se ustavili še v Ojstriški 
vasi pri gospe Mariji Pepel.  
 

 
Pri Mariji Pepel v Ojstriški vasi, foto T. K. 

 
Vsi trije so obema čestitali in jima izročili 
simbolični darili, ob tem pa jima zaželeli še 
veliko zadovoljnih in predvsem zdravih let. 
 

Tatjana Kovče 
 
 

Božični pohod na Krvavico in 
Zajčevo kočo 

 
Vsakoletnemu božičnemu nočnemu pohodu je 
letos vreme slabo kazalo. Še na zbirnem mestu 
pred šolo v Lokah je tu in tam padla kakšna 
kaplja dežja. Pohodniki, ki se nas je zbralo 42, 
smo se kljub temu zagnano lotili začetne 
strmine. Že med potjo smo lahko uživali 
prelep pogled na božično okrašeno dolino, na 
vrhu pa je bil ves trud poplačan tudi s kratkim 
ognjemetom. Z vrha nas je pot vodila do 
Zajčeve koče, kjer smo se okrepčali in 
napolnili baterije za spust v dolino. 
 
Sestopali smo po poti mimo Šekovarja, vmes 
pa nas je vse na svoji domačiji prijazno sprejel 
Franc Pošebal. Zaigral nam je na harmoniko in 
veselo druščino so seveda hitro zasrbele pete. 
Na tem mestu se Francu Pošebalu iskreno 
zahvaljujemo za že pregovorno gostoljubnost 
in dobro voljo, s katerima nas vsako leto znova 
pričaka. 
 
Tokrat na pohodu, žal, nismo mogli uživati v 
pravljični zimski idili, verjamemo pa, da 
pohodnikov to ni motilo in da bomo v 
prihodnjem božičnem popoldnevu ponovno 
skupaj grizli kolena na Krvavico. 
 

Planinsko društvo Tabor 
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Pričakovanje novega leta 
 

Gasilci iz Ojstriške vasi in Tabora smo tudi 
tokrat na silvestrski večer organizirali 
pričakovanje novega leta pri našem gasilskem 
domu. Družba, ki se nas je zbrala, je bila zelo 
dobro razpoložena. Da je bilo slovo od starega 
leta lažje, prehod v novo leto pa lepši, smo s 
pomočjo Občine Tabor poskrbeli za bogat 
ognjemet. 
 
V leto 2005 smo zakorakali nasmejani in polni 
pričakovanja, želimo si pa, da bi nas dobra 
volja spremljala celo leto. 
 

PGD Ojstriška vas–Tabor 
Zvone Urankar 

_____________________________________ 
 

Srečanje kmetov in podjetnikov 
 

Vsakoletno srečanje kmetov in podjetnikov z 
županom je bilo v sredo, 5. januarja, v sejni 
sobi Občine Tabor. Druženje smo letos 
pripravili malo drugače. Uvodoma nam je 
nekaj pesmi zapel Moški pevski zbor Pevskega 
društva Tabor. Nato so prisotni prisluhnili 
županu, ki je v svojem govoru poudaril nujnost 

novih idej za razvoj podeželja (npr. hmeljarske 
kmetije, uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah, konjeništvo, zeliščarstvo, eko 
kmetovanje, eko turizem, obvodni program, 
povezovanje pestre ponudbe…) in vodilno 
vlogo pri tem namenil ravno podjetnikom in 
kmetom. Ti že sedaj predstavljajo nosilne 
stebre občinskega gospodarstva, v prihodnje 
pa naj bi to vlogo le še utrdili. Župan je 
poudaril, da je po strukturi prebivalstva občina 
Tabor najbolj kmetijska in se nas bodo vse 
spremembe v zvezi s članstvom v EU močno 
dotaknile. Pri načrtovanju nove strategije 
prostorskega razvoja bo veliko energije 
usmerjene v pridobivanje zemljišč za poslovne 
namene predvsem ob regionalni cesti, ki ima 
dobro logistično osnovo. 
Poleg župana je prisotne pozdravila tudi 
direktorica Razvojne agencije Savinja Danica 
Jezovšek-Korent in jih seznanila z delom 
agencije. Svoje programe so predstavile tudi 
tri banke, ki so prisotne na širšem celjskem 
področju. 
Za hrano in dobro kapljico je poskrbelo 
Društvo žena in deklet Občine Tabor.  

 
Tatjana Kovče

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      

Pevsko društvo Tabor 
 

organizira 
pod pokroviteljstvom Občine Tabor 

 
PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 

ki bo v ponedeljek, 7. februarja 2005,  
ob 19.30 v Domu krajanov. 

 
Sodelujejo: - MePZ Pevskega društva Tabor, 
                   - Savinjski rogisti, 
                   - recitatorji Pevskega društva Tabor, 
                   - Folklorna skupina KUD Grifon Šempeter, 
                   - slavnostni govornik župan Vilko Jazbinšek. 
 

Vabljeni! 
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                                                                                                           »Kdor se ljubezni zvesto preda, ga osreči. 

Omamlja, obdaja, osamlja. 
Odišavlja zrak, segreva mraz  

in olepšuje vse, kar jo obdaja.« 
Leoš Janaček 

 
BLIŽA SE VALENTINOVO, zato vas 

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR  
vabi, 

da se s svojo ljubljeno osebo udeležite 
 

 7. TRADICIONALNEGA VALENTINOVEGA PLESA 
in preživite večer v romantičnem vzdušju 

  ob zvokih ansambla Svetlin. 
 

Pridružite se nam  
v soboto, 19. februarja 2005, ob 20. uri  

v Domu krajanov Tabor. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

Društvo podeželske mladine 
KO Tabor 

Rezervacija in nakup vstopnic  
od 7. februarja dalje pri Janiju Basle 
(5727-174, po 16. uri).  
                

 

Opravljanje je kakor metla, ki lahko vse do čistega pomete, sama pa ostane umazana. (Galiani) 
 
 

 

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. 


