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Kasnitev gradnje prizidka šole in vrtca 

 
Čeprav sem napovedal začetek gradnje šole in vrtca na prehodu mesecev julija in avgusta, se to, žal, ni 
zgodilo. Kdor se je kakorkoli ukvarjal z gradnjo lastne hiše ali kakšnega drugega objekta, razume, kakšne 
prepreke nastopajo do trenutka, ko lahko prvič zasadiš lopato za novogradnjo. Problemi so že takrat, ko 
nastopaš sam kot investitor, kaj šele, ko nastopa kot soinvestitor država. Naj še enkrat povem, da pri projektu 
osnovne šole in vrtca nastopa kot soinvestitor država oziroma Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z 
deležem dobrih 167 mio SIT, v skupnem projektu vrednem 320 mio SIT. In tu je ključ problematike, ki je 
zadevo toliko zapletla, da so se usklajevanja z državo toliko zavlekla, da je nastopil čas dopustov, ko je 
zadeva na Ministrstvu za finance za mesec dni popolnoma zastala kljub obljubam, da bo projekt potrjen pred 
dopusti. Ne gre za višjo silo, gre za človeški faktor, ki je presodil, da stvar ni toliko pomembna, da ne bi 
mogla počakati do konca dopustov. Naj poudarim, da dejansko manjka samo en podpis sekretarja na 
Ministrstvu za finance, ki je, žal, na dopustu skupaj en mesec. V nobenem primeru pa te situacije ne moremo 
obsojati, saj je to običajni postopek za katerega smo upali, da bo pri nas malce krajši. Sicer je potrebno 
poudariti, da so vse ostale faze projekta bile realizirane pravočasno, če upoštevamo, da smo v enem letu 
uspeli realizirati: uskladitev zasnove projekta, izdelava idejnega projekta,  usklajevanje idejnega projekta z 
Ministrstvom za šolstvo, izdelava gradbenega projekta, odkup zemljišča ter pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Zataknilo se je torej samo pri zaključni fazi, potrjevanju investicijskega programa na Ministrstvu 
za finance. Del krivde leži prav na Ministrstvu za šolstvo, ki se je odločilo za sofinanciranje v treh letih, kar 
bi po veljavni zakonodaji zahtevalo gradnjo šole in vrtca v treh letih. V našem primeru je seveda to 
neizvedljivo, zato je bilo potrebno izdelati model financiranja, ki omogoča izgradnjo v enem letu in zadosti 
vsem zakonskim predpisom o financiranju občin. Ker naša zakonodaja ni napisana na kožo malih občin, je 
ob vsakokratnem usklajevanju prihajalo do novih problemov, ki so zahtevali kar tri novelacije 
investicijskega programa. Razumeti pa moramo, da mora Ministrstvo za finance spoštovati zakone, ki jih je 
samo napisalo. Nekoliko nam je v tolažbo vendarle njihova izjava, da gre za povsem unikatni projekt 
sofinanciranja države in da zato potrebujejo nekaj več časa. Zadnja novelacija investicijskega projekta naj bi 
torej zadostila vsem zakonskim predpisom in čaka na podpis sekretarja, ki se vrača z dopusta konec tega 
meseca.  
 
Ne glede na  kasnitev začetka gradnje potekajo ostale priprave v skladu s planom in realizirana je že selitev 
vrtca v staro šolo v Loke. Čeprav bo začetek gradnje torej sovpadal z začetkom šolskega pouka, je 
pričakovati, da sam pouk ne bo preveč moten, saj bodo osnovnošolci ostali v svojih prostorih do dokončanja 
novega prizidka. Njihova selitev v nove prostore je predvidena po zimskih počitnicah, ko se bo pričela 
adaptacija prostorov vrtca. Računamo, da bo adaptacija končana v treh mesecih ter skupni projekt vključno z 
urejevanjem okolice v mesecu maju prihodnje leto. Naj še omenim, da bosta nova šola  in vrtec imela lastno 
čistilno napravo, kar bo velik doprinos k intenzivnejšemu pristopu varovanja okolja. 
 
Na koncu še samo naslednje. Čeprav je še mnogo nejevernežev, ki dvomijo v realizacijo tega projekta, vam 
zagotavljam, da ga bomo realizirali. Na svetu pa je vse mogoče in posebej še pri nas, zato pri vsem tem 
včasih človek le dobi občutek, da bi zadaj lahko bil kakšen politični boter, ki vso zadevo malce zavira, če je 
že ne more preprečiti. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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Neurje s točo 

 
3. avgusta 2004 se je neurje s točo razbesnelo tudi na območju Ojstrice in Črnega Vrha v občini 
Tabor. Tako na tem območju dobri letini, ki se je kazala, sledi žalostno razdejanje. V občini Tabor 
je komisija za oceno škode že zbrala vloge v neurju prizadetih kmetov, popisala škodo in ocenila 
škodo ter posredovala zbrane podatke pristojnim državnim službam v upanju, da bodo tokrat te 
službe problematiko rešile v doglednejšem času. 
Po oceni komisije so najbolj prizadete vrtnine - nekatere tudi do 100 %.  

   
Lilijana Štor 

 
Vrtec v začasnih prostorih 

 
V šolskem letu 2004/2005 je vrtec Tabor dobil nove začasne prostore v šoli Loke, kjer so bili že 
obstoječi obnovljeni prostori še dodatno preurejeni za izvajanje predšolske vzgoje. Na tej lokaciji 
bo vrtec pričakal naslednje šolsko leto 2005/2006, ko se bomo skupaj veselili vselitve vrtca Tabor v 
nove stalne prostore. 
           

Lilijana Štor 
  

Vodne pravice za neposredno rabo vode  
 
Služba za odnose z javnostmi pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je dne 19.08.2004 
podala Sporočilo za javnost:  
»V zadnjih dneh smo lahko zasledili vrsto polemik o prijavi vodnjakov. Nekateri so državi očitali 
celo, da želi vodnjake podržaviti, pobirati nove dajatve ipd. Uvodoma naj poudarimo, da nikomur, 
ki je že imel vodne pravice (iz Avstroogrske, Kraljevine Jugoslavije ali po zakonu o vodah iz leta 
1981), teh in vodnih virov, ki jih uporablja, ni bilo treba prijavljati. Dveletni prehodni rok iz novega 
zakona o vodah, ki se je iztekel 10. avgusta letos, je bil le priložnost za vse, ki so v preteklosti brez 
kakršnegakoli dovoljenja začeli izkoriščati nek vodni vir, da to enostavno legalizirajo. Ker bodo 
dobili odločbo o vodni pravici in gre torej za upravni postopek, je bila predpisana le najnižja možna 
vrednost za upravne koleke (4.250 SIT). Sicer pa že doslej vsi imetniki vodnih pravic za lastno 
oskrbo s pitno vodo niso plačevali za te pravice nobene dajatve in nobenega razloga ni, da bi bilo v 
prihodnje drugače. 
 
Evidentiranje in podeljevanje vodnih pravic ni nobeno podržavljenje. Po zakonu o vodah (ki je 
spisan po evropski direktivi in povsem primerljiv z drugimi evropskimi državami) je voda naravno 
javno dobro v upravljanju države. Res pa je bila voda po Zakonu o varstvu okolja iz leta 1993 
državna last (pa takrat ni nihče protestiral), kar je, kot že rečeno, sedaj kritizirani zakon o vodah iz 
leta 2002 ukinil. Še pred tem, po zakonu o vodah iz leta 1981, pa je bila voda družbena last. Ker 
voda ni neomejen vir, je tako drugod po svetu, kakor pri nas, po vseh dosedanjih zakonih prosta 
raba vode za pitje, namakanje, če za to niso potrebne posebne naprave ali objekti, ipd. dovoljena le 
kot splošna raba. Torej toliko, da posameznik s svojo rabo ne ogrozi vodnega vira drugim (ker 
lahko presahne ali pa je onesnažen). Za splošno rabo se šteje pitje iz vodotoka, kopanje, 
potapljanje itd.. Vsaka raba, ki splošno rabo presega, pa šteje za posebno rabo in je mogoča le 
na podlagi vodne pravice, bodisi kot dovoljenje ali kot koncesija. Oblast je dolžna to 
nadzorovati in zato potrebuje evidence. Taka ureditev velja v vseh urejenih državah, le v bivši 
Jugoslaviji je bilo bolj kaotično, posledice pa čutimo še sedaj. In ko smo pisali predlog zakona o 
vodah, smo bili pred dilemo ali vse obstoječe nelegalne posebne rabe vode dovoljevati od primera 
do primera, ali pa omogočiti splošno legalizacijo za vse. Zaradi enostavnosti smo se odločili za 
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splošno legalizacijo, ki pa jo sedaj nekateri dojemajo kot podržavljenje ali kot uvedbo nekega 
davka. Taka legalizacija je bila predvidena tudi v zakonu iz leta 1981, pa uporabe vodnega vira ni 
prijavil skoraj nihče. Tokrat je bilo prijav prek 25.000.  
 
Z novim zakonom naj bi bilo torej stanje na področju posebne rabe vode urejeno celovito in na enak 
način za vse, ki vodo izkoriščajo za posebno rabo. Le tako je mogoče zagotoviti celovitost 
upravljanja z vodami in njihovo smotrno rabo ter varstvo vode kot naravnega dobra in izjemno 
pomembnega naravnega vira. Poudarjam, da je temeljni namen ureditve vodnih pravic izenačitev 
oseb, ki izvajajo posebno rabo vode, pridobitev prepotrebnih podatkov o vseh, ki takšno rabo 
izvajajo, in ureditev evidenc o vodnih virih. S tem bodo ustvarjeni tudi pogoji za učinkovito 
zagotavljanje varstva in smotrne rabe vode kot strateškega naravnega vira. Na ta način pa bo, poleg 
ostalih ukrepov, mogoče tudi dolgoročno zadovoljevanje potreb po vodi.« 
 
Kljub navedenem je bila dana direktiva iz Ministrstva za okolje in prostor, da je vodne vire še 
možno prijaviti, zato prosimo občane, ki tega še niso storili da to storijo v najkrajšem možnem času. 
      

Lilijana Štor 
 

Rekonstrukcija ceste na Čeren  
 
V avgustu 2004 smo pričeli z rekonstrukcijo ceste na Čeren. Kljub temu, da nam jo je pri 
zemeljskih delih zagodla nepričakovana sestava tal se delovna ekipa izvajalca Mirka Razborška, 
s.p. trudi dela končati v roku in dogovorjenem cenovnem obsegu.  
Dela se vršijo ob stalnem nadzoru na okoljskem področju izkušenega občana, gospoda Antona 
Sitarja.  
 

      Lilijana Štor 
       

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
 
V avgustu so vam bile posredovane odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za zazidana stavbna zemljišča in nezazidana stavbna zemljišča - v kolikor ste podali podatke tudi o 
nezazidanih stavbnih zemljiščih. Odločbe so bile poslane tako fizičnim kot pravnim osebam. V roku 
dveh mesecev boste tudi preostali lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so po planskih aktih 
predvidene za gradnjo, prejeli odločbe še za nezazidana stavbna zemljišča. Glede na to, da smo 
pridobili s strani občanov manjše število povratnih informacij o velikosti nezazidanih parcel, 
trenutno zbiramo podatke o navedenih parcelah iz uradnih evidenc, kot to predvideva odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Naj vas ponovno seznanim z dejstvom, da je bil sprejem novega odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča posledica nove zakonodaje in predvidenih kvot, ki jih mora občina pridobiti iz 
tega naslova. Če jih ne pridobi, si zmanjšuje primerno porabo, ki se odraža v nižjih sredstvih za 
investicije. Država ta manjko sredstev občini ne krije. Država tako predvideva, da bo občina v letu 
2004 iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča prejela 6.930.000,00 sit. Po zbranih 
podatkih za zazidana stavbna zemljišča, ki ste nam jih posredovali sami in podatkih iz uradnih 
evidenc o nezazidanih stavbnih zemljiščih, bi občina po oceni lahko za leto 2004 pridobila 
5.800.000,00 sit. Ker pa so odločbe izšle zelo pozno, bo dejansko prejetih sredstev cca 3.500.000,00 
sit v letu 2004, ostalo pa predvidoma v letu 2005. Iz tega sledi, da bo zato v letu 2004 za 
3.500.000,00 sit manj sredstev  za investicije.  

Lilijana Štor 
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September je tu! Kako bomo pričeli s šolo? 

 
VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH 
Tudi ob začetku letošnjega šolskega leta nas bodo ob šolski poti na varnost naših otrok opozarjali 
opozorilni znaki. V prvem tednu bosta v času prihoda in odhoda otrok v šolo in iz šole promet 
nadzorovala dva redarja. Policija bo izvajala poostren nadzor udeležencev v prometu. 
 

Vse občane pozivamo, da ste s svojimi jeklenimi konjički v tem času še posebej pozorni na 
najmlajše udeležence v prometu! 

 
Najmlajšim udeležencem želimo varno pot v šolo. 

         Lilijana Štor

 
Dragi starši! 
 
Počitnice se bližajo koncu in 1. septembra 2004 se bo znova pričel pouk. Da bi bili prvi dnevi 
čimbolj sproščeni, smo vam pripravili nekaj informacij. 
 V šolskem letu 2004/05 bomo na podružnični šoli v Taboru pričeli s poukom ob 8.15. 

Spremenil se je namreč vozni red šolskih prevozov. 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. 

 Vozni red jutranjih šolskih prevozov, ki ga je sprejel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Tabor:  

  
ura odhoda postajališče 

PRVA   RELACIJA: 
6.20 PRESEDLE 
6.40 ČRNI VRH 
6.55 BOKAL 
7.00 ROPRET 
7.03 TABOR-OŠ 

DRUGA   RELACIJA: 
7.10 LOVSKA KOČA 
7.20 ŠTAJNAR 
7.30 ŠALAMON 
7.35 TABOR-OŠ 

TRETJA   RELACIJA: 
7.42 DOL 
7.50 TABOR-OŠ 

ČETRTA RELACIJA: 
7.53 OJSTRIŠKA VAS 
8.00 KAPLA – PONDOR 
8.05 BERGANT 
8.10 TABOR-OŠ 

 
Vozni red popoldanskih prevozov bodo dobili učenci prve dni pouka. Zjutraj bo organizirano 
jutranje varstvo od 7.05 do 8.05. Varstvo po pouku bo po četrti uri do odvozov kombija. 

 
Branko Šketa, vodja POŠ Tabor 
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Občinska knjižnica Tabor 
 

Kljub temu, da naj bi bili poletni meseci namenjeni počitnicam, smo v knjižnici Tabor v avgustu 
pridno delali. Novosti je toliko, da se težko odločimo kje začeti. Pa začnimo po vrsti.  
 
Od začetka avgusta so tudi knjige iz taborske knjižnice dostopne na vzajemnem katalogu slovenskih 
knjižnic COBISS/OPAC, do katerega pridete preko interneta na naslovu http://www.zal.sik.si, kjer 
kliknete na ikono: ISKANJE KNJIG in izberete oddelek 08 in že ste v naši bazi. S pridobitvijo 
terminala prehajamo iz ročne na računalniško izposojo knjig. Zato je bilo potrebno vse člane na 
novo vpisati in jim dodeliti nove evidenčne številke. Nove izkaznice vas čakajo v knjižnici Tabor. 
Vse tiste, ki so bili že prej vpisani v katerokoli enoto Medobčinske knjižnice Žalec, pa obveščamo, 
da sedaj lahko uporabljajo svoje izkaznice tudi v naši knjižnici. Prav tako si bodo bralci z »našo« 
izkaznico lahko gradivo izposojali v drugih enotah Medobčinske knjižnice Žalec. 
Druga novost v knjižnici pa je nov PC računalnik, ki nam omogoča tudi dostop do interneta, 
katerega uporaba bo za člane Občinske knjižnice brezplačna! Kdor doma še nima računalnika, bo 
lahko v knjižnici uporabljal računalnik tudi za pisanje seminarskih nalog, dopisov…  
 
S pričetkom šolskega leta se bodo zopet pričele dejavnosti v okviru Občinske knjižnice Tabor. 
Skupaj z Medobčinsko knjižnico Žalec bomo imeli srečanje z našim sokrajanom Maretom 
Cestnikom, ki bo 9.9.2004 ob 20.uri v prostorih Občine Tabor. Mare nam bo predstavil svoje 
knjižno delo, pa tudi marsikaj zanimivega s svojih popotovanj. Zopet bomo pričeli z uricami 
pravljic. Termin bo objavljen kasneje. Tudi odpiralni čas knjižnice bo v septembru zopet običajen. 
 

Uroš Zorenč 
                                 
 

Lovsko strelsko tekmovanje za prehodni pokal Občine Tabor 
 

Prvega avgusta se je na lovski koči v Taboru odvijalo tradicionalno, že osemnajsto po vrsti, lovsko 
strelsko tekmovanje za prehodni pokal Občine Tabor. Tekmovanje je zaznamovalo prijetno vreme 
ter izjemno število ekip in posameznikov, ki so se prijavili za nastop. Nastopilo je 76 tekmovalcev, 
ki so zastopali barve 18 ekip iz bližnje in daljne okolice. Dober obisk je rezultat dobro organizirane 
in vodene prireditve v preteklih letih, tekmovalce pa poleg odlično pripravljenih strelišč privablja 
tudi prekrasno okolje, prijazni ljudje in nenazadnje tudi bogate nagrade za najboljše. 
 
Tekma se je odvijala v prijetnem športnem vzdušju, dogajanje na streliščih pa so spremljali številni 
obiskovalci. Zaradi velikega števila tekmovalcev je bila tekma precej naporna za številne sodnike v 
glavnem člane LD Tabor, pa vendar je ob obilici dobre volje tekmovanje potekalo tekoče, brez 
težav in predvsem varno za vse tekmovalce in obiskovalce. Tekmovalci so se pomerili v treh 
disciplinah in sicer v streljanju na glinaste golobe, tarčo srnjaka in tarčo bežečega merjasca.  
 
 
Doseženi so bili sledeči rezultati :  
 
 
GLINASTI GOLOBI              TARČA SRNJAKA 
 
mesto   mesto  

    1 
    2 
    3 

Grega Kovče       LD Tabor 
Ivan Osojnik       LD Griže  
Andrej Pangrc     LD Prebold 

      1 
     2 
     3 

Peter Flis             LD Trebnje 
Aleš Šekoranja    LD Grmada 
Gregor Horjak     LD Rečica pri Laškem 
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TARČA BEŽEČI MERJASEC 
 
mesto   

1 Dušan Urankar   LD Braslovče  
2 Gregor Horjak    LD Rečica pri Laškem   
3 Peter Flis            LD Trebnje   

 
V skupnem seštevku so bili doseženi sledeči rezultati : 
 
POSAMIČNO                                                                   EKIPNO 
 
mesto   mesto  

1 
2 
3 

Peter Flis              LD Trebnje 
Grega Kovče        LD Tabor  
Dušan Urankar     LD Braslovče 
 

 1 
2 
3 

 LD Braslovče 
 LD Grmada Celje 
 LD Tabor 

 
Po končanem strelskem tekmovanju  je bilo na strelišču za glinaste golobe  še tradicionalno 
tekmovanje na izpadanje imenovano"abjajc". Ime je tekmovanje dobilo po trdo kuhanem jajcu, ki 
ga prejme izpadli tekmovalec. Tekmovanje je bilo napeto in zanimivo, zmago pa si je tokrat 
pristreljal Jože Žgank iz LD Žalec. 
 
Ko so glinasti golobi prenehali letati na svoji prvi in zadnji poti in je med Taborskimi hribi izzvenel 
še zadnji strel, se je najboljše šele pričelo. Vonj po dobrotah z žara ter srnjakovem golažu je vabil 
vse prisotne k mizam. Ansambel Bojana Kudra je poskrbel za pravo vzdušje in veselje, ki ga ni 
mogla skaliti niti ploha, ki se je nepričakovano priklatila čez Štrukljev grič. Veselje je trajalo dolgo 
v noč in ko smo se najvztrajnejši poslavljali v ranih jutranjih urah je bila misel le ena : drugo leto se 
spet vidimo. 
 
Kljub temu, da se je tekmovanje in druženje odvilo v enem dnevu je bilo v pripravo potrebno vložiti 
veliko truda in energije. Člani LD Tabor smo v pripravo strelišč in koče vložili veliko časa, še 
posebej sedaj, ko smo sredi sanacijskih in adaptacijskih del na naši lovski koči. Kljub vsemu trudu 
pa prireditve ne bi mogli izpeljati, če nam številni sponzorji ne bi izkazali svoje naklonjenosti.  
Pri organizaciji strelskega tekmovanja so nas podprli: Občina Tabor, Bistro Sonja Tabor, KIV 
Vransko, Banka Celje, Zavarovalnica Triglav, Plima Žalec, Arka Žalec, Ines Hanžič, Ali Khodary, 
kmetija Kovče iz Ojstrice, kmetija Florjan iz Kaple, Roman Rančigaj, zastopnik zavarovalnice 
Adriatic, Davidov hram, Aero Celje, kmetija Blatnik iz Ojstriške vasi, gostišče Pri planinskem orlu, 
Gostilna Pirc, Stane Resnik, Pizerija Stanko Ferlic, Gostišče Štorman iz Šempetra, Trgovina 
Miklavc  iz Prebolda, Trgovina Jelen, Trgovina in šiviljstvo Šoštar, Krojaštvo Martin Skubic, 
Trgovina Era, Elektro Čebašek iz Vodic, Iris Vavda - Naklo, vulkanizerstvo Milivoj Tekavc, 
Vrtnarstvo in cvetličarstvo Sadika, Cvetličarna Flora iz Šempetra, Žaga Felicijan iz Vranskega, 
Frizerstvo Manja iz Prebolda, Mirko Klemen iz Zreč, Okrepčevalnica Florjan Matko, 
Okrepčevalnica »Lovski dom« iz Trbovelj, Matjaž, d.o.o. iz Petrovč, Janez Rojnik, Agave - 
Ljubljana, Euro Nova iz Celja, Obnova zavor Bojan Burja iz Kamnik, Matjaž Lesjak – Mixles iz  
Tabora. 
 
Naj se jim ob tej priložnosti še enkrat zahvalimo. 
 
Zahvaliti se moramo tudi vsem našim sodelavcem in sodelavkam, ki so skrbeli, da nismo trpeli 
lakote in žeje ter nenazadnje vsem obiskovalcem. Taborski lovci obljubljamo, da bomo strelsko 
tekmovanje pripravili tudi prihodnje leto. Še posebej zato, ker bomo lahko takrat vsem 
obiskovalcem pokazali našo obnovljeno lovsko kočo, na katero bomo lahko ponosni  ne samo lovci, 
ampak vsi občani Tabora. 
 

LD Tabor 
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Svečana predaja hmeljarskega mačka novemu starešini 
 
Dan hmeljarjev, tradicionalna prireditev slovenskih hmeljarjev, je bil letos organiziran tretjo nedeljo 
v avgustu v Braslovčah. Osrednji del prireditve je predstavljala povorka voz s hmeljarskimi 
starešinami in njihovimi spremljevalkami, prikazi starih hmeljarskih opravil, etnografskih iger ter 
predajo starešinstva. 
 
Po enem letu starešinovanja sva hmeljarski starešina za leto 2003 Milan Lesjak in hmeljarska 
princesa Meta Podbregar predala simbole najinima naslednikoma. Hmeljarskega mačka, simbol 
starešin, je prejel Slavko Leskovšek iz Migojnic, hmeljarski škaf, simbol hmeljarskih princes, pa je 
prejela Polona Povše iz Podloga. 
 
Žal ne moreva pohvaliti lanske letine, sva pa optimistična glede letošnje. Po štirih zelo slabih letih 
letos letina zelo dobro kaže, viški na svetovnem trgu pa bodo verjetno povzročili nižanje cen hmelja 
po celem svetu.  

Meta Podbregar

 
Sabina Bec – svetovna viceprvakinja 

 
Sabina Bec, doma iz Pondorja, je kot devetletna deklica pred petimi leti prvič prišla na trening 
Taekwon-Do-ja v Taekwon-Do klub Sun Braslovče! Le kdo bi vedel, da ji bo s trdim delom in zares 
nezlomljivo voljo v tako kratkem času uspelo postati ena najboljših tekmovalk v mladinski 
kategoriji na svetu. 
 
Sabina je hitro pokazala svoj talent, saj je že na prvem Državnem pionirskem prvenstvu leta 2000 
osvojila naslov DRŽAVNE PRVAKINJE tako v borbah kot tudi v formah. Dobri rezultati so se 
nizali na vseh tekmovanjih, ki se jih je kot članica našega kluba redno udeleževala. Tako so Sabino 
spoznale tekmice na Hrvaškem, v Bosni, na Češkem in seveda povsod po Sloveniji. Nastopi v obeh 
starostnih kategorijah v letu 2003 so Sabini pomagali v prelomni letošnji sezoni, ko je začela 
sodelovati le v mladinski kategoriji. Sabina je zmagala tudi na zelo močnem mednarodnem odprtem 
prvenstvu 1st SUN OPEN 2004 na Polzeli, ki ga je organiziral braslovški klub ter nato tudi na 
državnem prvenstvu, kjer je v borbah suvereno premagala vse slovenske nasprotnice. Tomaž 
Barada je kot selektor slovenske reprezentance ocenil, da Sabina ni dovolj dobra za nastop na EP na 
Finskem, vendar se je zaradi razcepa slovenskega ITF-ja pojavila druga možnost za sodelovanje 
Sabine v reprezentanci Slovenije. Tako smo se večina klubov zvestih prvotni ITF svetovi federaciji 
v kratkem času in skoraj brez skupnih priprav odločili za sodelovanje na EP v Sofiji v Bolgariji 
meseca maja 2004. V močni konkurenci je Sabina zmagala proti Češki in Angliji ter po porazu z 
Rusijo v polfinalu zasedla odlično tretje mesto. Takoj po EP smo pričeli s pripravami na Svetovno 
mladinsko prvenstvo v Maleziji, ki se je odvijalo med 25. in 30.07.2004. Skupno smo osvojili štiri 
kolajne, in sicer je Eva Baš iz Radovljice v kat. –53 kg osvojila 3. mesto, Primož Založnik iz Zreč 
je v kat. –58 kg zasedel 2. mesto, g. Željko Gvozdič iz Radovljice pa je med veterani osvojil 3. 
mesto v kat. +50 let / –90 kg.  
 
Sabina je po izjemno težkem žrebu premagala nasprotnice iz Uzbekistana, Anglije in Koreje ter 
izgubila šele v finalu proti odlični ruski tekmovalki. Predvsem zmaga proti Koreji je bila izreden 
uspeh, saj je bil to prvi poraz odličnih korejskih tekmovalcev na tem svetovnem prvenstvu. Sabina 
je tako dosegla izjemen rezultat in je z naslovom VICE PRVAKINJE SVETA dokazala svoj talent 
in dobro delo v vsej svoji karieri. Naporni treningi, ogromno prostega časa, znoja in tudi bolečin so 
tako na najlepši možni način pozabljeni v trenutku, ko stopiš na stopničke med najboljše športnike v 
svoji kategoriji na svetu!  Sabina je poleg napornega tekmovalnega urnika 13.06.2004 položila tudi 
izpit za mojstrski črni pas I DAN pri g. Eminu Durakoviču VI DAN iz Zreč.  
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Uspeh je toliko slajši, saj smo morali zaradi situacije v 
Sloveniji vsa sredstva za nastop na SP priskrbeti sami. Na 
tem mestu in ob tej priložnosti ISKRENA HVALA vsem 
donatorjem in sponzorjem, med drugimi tudi podjetju 
Fisher International, Mizarstvu Korun in Frizerstvu Brigita, 
ki so kot sokrajani naše Sabine nesebično pomagali pri 
njenem nastopu v Maleziji. Najlepša hvala tudi PGD Kapla-
Pondor, Radiu Tempo Polzela in Sabininim sokrajanom za 
čudovit sprejem ter podžupanu in županu Občine Tabor, ki 
sta vedno našla lepe besede za Sabino.  
 
Na koncu bi se tudi jaz iskreno zahvalil Sabini za veselje in 
ponos ob enem največjih uspehov mojih učencev in 
slovenskih reprezentantov. Malo je trenerjev, ki so lahko 
prisotni ob takšnih veličastnih dosežkih svojih varovancev 
in še manj je stricev, ki so lahko tako ponosni na svoje 
fenomenalne nečakinje!    
 

Na sprejemu v Kapli ob vrnitvi iz Malezije 
Simon Jan 

 

 

Priprave na gasilska tekmovanja 
 

Tudi letos so se priprave na gasilska tekmovanja v naših treh gasilskih društvih po večini že začele. 
Rok za prijavo tekmovalnih enot je 1. september, tekmovanje pa bo predvidoma potekalo 18. in 
19. septembra v organizaciji Gasilske zveze Žalec. Mlajše tekmovalne enote se bodo pomerile 18. 
septembra na tekmovališču na Vranskem, člani, članice in veterani pa 19. septembra na štadionu v 
Žalcu.  
Vsem tekmovalnim enotam našega občinskega poveljstva želim uspešne priprave in veliko uspeha 
in športne sreče na tekmovanju. 
 

Ivan Derča, VGČ 
poveljnik občinskega poveljstva 

 
 REKREATIVNO KOLESARJENJE 

 
Sekcija za kolesarjenje pri TVD Partizan Tabor  

v nedeljo, 12. septembra 2004,  
organizira rekreacijsko kolesarjenje.  

Zbor kolesarjev bo ob 9. uri pred osnovno šolo v Taboru. 
Predvideni sta dve trasi: daljša (40 km) in krajša (10-20 km). 

Vse kolesarje ob zaključku čaka okrepčilo. 
 

Vabljeni! 
 
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. 
Zaželjeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: obcina.tabor@siol.net  


