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Kar smo volili, to bomo imeli 

 
Parlamentarne volitve  so  mimo, poslanci so se vendarle dogovorili za sedežni red in le redki imajo 
to srečo, da sedijo poleg poslank. Samo novo vlado še potrebujemo in polni pričakovanja in načrtov 
bomo zakoračili v novo obdobje. Pred državo stoji kar nekaj pomembnih odločitev, saj si kot 
članica EU ne more privoščiti nobenih improvizacij. Želimo si, da teh improvizacij resnično ne bi 
bilo, saj je pred sprejetjem kar nekaj pomembnih zakonov, ki bodo pomembno vplivali na dogajanja 
v lokalni samoupravi. Če omenim samo zakone, ki naj končno uredi regionalno zasnovo Slovenije 
ter Zakon o lokalni samoupravi in morda še Zakon o dohodnini, pa sem se dotaknil kar jedra 
zakonov, ki bodo v marsičem krojili usodo občin v bodoče. Še posebno majhnih, ki jih sedanja 
zakonodaja obravnava kot nujno zlo. Toda tu smo in v marsičem je odvisno prav od nas, da bomo 
izkoristili tiste priložnosti, ki pa se vendarle ponujajo. Eno vendarle velja zagotovo. Namesto nas ne 
bo nihče razmišljal o našem razvoju niti nam ne bo ponujal roke. To mislim tako na občinsko 
vodstvo kot na vsakega posameznika, kmeta ali podjetnika, kajti zagotovo prihaja obdobje 
priložnosti, ki pa jih bodo izkoristili samo spretni in podjetni, ki so pripravljeni najprej nekaj vložiti 
in šele nato zahtevati. Seveda ni mišljeno, da se bo za svoj prostor boril vsak posamezno. Samo 
integracija interesov bo omogočala dostop do državnih in evropskih sredstev, kar zahteva najprej 
ustrezna organiziranost. Odgovornost za ustrezno organiziranost leži tudi na občinah, ki pa mora 
imeti ustrezno zakonsko podlago in seveda tudi pripravljenost občanov, da se otresejo nekakšnega 
strahu, da gre za ukinjanje občin in izgubo samostojnosti. Občine bodo izgubljale samostojnost 
toliko, kolikor bodo nesposobne sodelovati v integracijah za realizacijo regionalnih projektov, ki jih 
podpira EU. Samostojnost se izgublja samo s slabšanjem gospodarske moči in nesposobnosti 
pridobivanja lastnih dohodkov. To je namreč popolnoma enako kot pri vsakem posamezniku, ki je 
za preživetje odvisen od drugega. 
 
In kaj ima to razglabljanje opraviti z občino Tabor? Ogromno, mnogo bolj kot si mislimo 
posamezniki. Nahajamo se na strateški legi, tako rekoč v središču Slovenije. Pomembni tokovi se 
nas lahko dotikajo z vseh strani, prav tako pa se nas lahko ognejo daleč na okoli. To pa je že tema, 
ki je povezana z začetkom današnjega uvodnika. Počakajmo oblikovanje vladnega kabineta in 
napovedi k takojšnjemu pristopu k decentralizaciji in skladnejšemu regionalnemu razvoju. To pa ne 
pomeni, spoštovani upokojenci, da ne navijam tudi za vašo trinajsto pokojnino. 
 

 
 

Vilko Jazbinšek,  
župan 
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Obvestilo občanom v zvezi uveljavljanja NUSZ 

 
Vse občane Občine Tabor obveščamo, da boste do konca leta prejeli lastniki nezazidanih stavbnih 
zemljišč (na katerih je možna gradnja) odločbe o plačilu NUSZ v skladu s Odlokom o NUSZ. Vsi 
evidentirani lastniki boste pred izdajo odločbe prejeli uradna obvestila o ugotovljenih odmerah, ki 
se črpajo iz uradnih evidenc. V primeru nestrinjanja z odmerami ali v primeru spremembe katerega 
od navedenih podatkov, bo potrebno v predpisanem času podati na Občino Tabor pravilne podatke.  
 
Oprostitve plačevanja NUSZ so vezane na že uveljavljene odločbe o oprostitvi plačevanja 
NUSZ, razen v primeru oprostitev na podlagi predloženega gradbenega dovoljenja.  
 

Uroš Herman 
 

Informacija staršem o uveljavljanju znižanja plačila za programe vrtca 
 
1. Kje dobite obrazec vloge ? 
Predpisan obrazec VRT/1 lahko kupite v knjigarni ali papirnici. 
 
2. Kdo lahko uveljavlja znižano plačilo programov vrtca? 
Vsi starši s stalnim prebivališčem v Občini Tabor, katerih otroci obiskujejo vrtce v Občini Tabor ali 
v drugih občinah, lahko vloge za znižano plačilo oddajo v občini. Vlagatelj/ica je lahko katerikoli 
od obeh staršev oz. skrbnikov.  
 
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 posredovati na 
občinski upravo Občine Tabor, v času uradnih ur občinske uprave. 
 
4. Priloge in dokazila, k vlogi za znižano plačilo vrtca so: 

 odločba o dohodnini za leto 2002 (za vloge v letu 2004!) - Davčni urad RS, Davčni urad Celje, 
Davčna izpostava Žalec (odločbe priložijo vlagatelji in njihovi družinski člani, ki so zavezanci za 
dohodnino), 

 obračun davka od dobička pravnih oseb - Davčni urad RS, Davčni urad Celje, Davčna 
izpostava Žalec (obračun predložijo samo podjetniki), 

 odločba o davku iz 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), 
 dokument, iz katerega je razvidna višina o preživnine za otroka/e (praviloma je to sodna 

odločba ali Dogovor sklenjen na CSD, ki jo predložijo samohranilke/ci), 
 odločba 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, ali če gre za prvo vključitev. 
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Če gre za prvo vključitev v vrtec, po 01. januarju 2005, je potrebno vlogo vložiti najmanj 15 dni 
pred 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 prejemate po dogovoru s partnerjem v 
gotovini, je potrebno to dejstvo in višino preživnine posebej navesti v pisni izjavi.   
c) V kolikor manjka kateri koli dokument, vas občinska uprava pisno pozove na dopolnitev v 
določenem roku; če vloge ne dopolnite, se šteje kot da vloga ni bila vložena. 
č) 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. 
 
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na razpolago v času uradnih ur osebno ali po telefonu 03/ 705 
70  80.     
 

          Lilijana Štor 
 

S 15. redne seje občinskega sveta 
 

Občinski svet Občine Tabor je na 15. redni seji sprejel sklep o imenovanju Nade Reberšek Natek za 
članico sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor. Svet Zavoda 
tako začenja drugi mandat. V prvem mandatu je Občino Tabor zastopala Mojca Hrastnik. 

 
Lilijana Štor 

 
 

Les za novo šolo in vrtec 
 

Drage soobčanke in soobčani, zagotovo se še spominjate, kako smo vedno znali poprijeti za 
prostovoljno delo, kadar je šlo za »našo stvar« in nikomur ni bilo žal za stotine prostovoljnih ur in 
darovane kubike lesa. Čeprav so danes bistveno drugi časi, se še vedno lotevamo »naših stvari«. S 
skupnimi močmi smo spravili pod streho mrliško vežico in Dom krajanov, napeljali stotine metrov 
vodovoda in telefonije, da ne omenjamo številnih akcij ob elementarnih nesrečah. Če sta bodoča 
nova osnovna šola in vrtec »naša stvar«, ponovno trkamo na našo pripravljenost podariti kakšen 
kubik lesa za ostrešje bodočega hrama vzgoje in učenosti za naše najmlajše. Nivo opremljenosti 
šole in vrtca je namreč odvisen od tega, koliko lahko privarčujemo z darovanim lesom. V naslednjih 
dneh vas bo obiskal član Iniciativnega odbora za organizacijo zbiranja lesa za novo šolo in vrtec in 
upamo, da se nam boste, seveda po svojih zmožnostih, pridružili tudi vi. 
 

Iniciativni odbor za zbiranje lesa za novo šolo in vrtec 
 
 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na mrtve počastili 29. oktobra 2004 z obiskom 
naslednjih obeležij: 
1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na pokopališču v Žalcu ob 11.30, 
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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 

 
Občinska knjižnica Tabor 

 
V mesecu oktobru je bila knjižnica odprta po običajnem urniku. Veseli nas, da se je izposoja video 
kaset dobro prijela, zato bomo izbor še povečali. Skupaj s POŠ Tabor bo knjižnica pripravila vsaj en 
izvod knjige, ki jo otroci potrebujejo za domače branje. Kolikor nam dovoljujejo finance, 
dokupujemo in širimo knjižno zbirko. Naj opozorim na zelo dobro knjigo našega rojaka Mareta 
Cestnika Brezmejne bližine; mimogrede, predstavil jo je v septembru v Taboru, ki prinaša 
esejistične potopise po manj znanih kotičkih Slovenije. Priporočamo. Prav tako smo dobili zelo 
zanimivo knjigo o rodbini Habsburžanov, katerih zgodovina je tesno povezana z našo. Knjiga nosi 
naslov Bolni Habsburžani: bolezni in počutje vladarske rodbine, v kateri avtor na zanimiv način in 
včasih z zdravniškim humorjem začinjenem slogu obravnava bolj in manj skrite bolezni evropskih 
vladarjev iz hiše Habsburžanov. Imamo tudi dve zanimivi knjigi, in sicer 1001 simbol in 1001 
sanje, v katerih je na kratko v nekaj stavkih opisan pomen simbolov in sanj. Za tiste, ki jih zanimajo 
tuji jeziki, pa naj ponudimo knjigo Angleščina v 24 urah, kateri je priložen tudi avdio CD. 
 
V mesecu novembru bomo v Občinski knjižnici Tabor pričeli s tečaji interneta, na katerih bo moč 
spoznati osnove delovanja računalnika in interneta. Pričetek tečaja bo v sredo, 10. 11. 2004, v času 
odprtosti knjižnice. Ker je na voljo samo en računalnik, se je potrebno prej prijaviti, kar lahko 
storite v knjižnici. Glede na število interesentov bomo urnike uskladili skupaj. Tečaj je brezplačen, 
le ura uporabe interneta stane 100 SIT. Predznanje računalništva ni potrebno. 
 
V mesecu oktobru, in sicer 28.10.2004, je bilo potopisno predavanje o Avstraliji, ki nam ga je 
pripravil Primož Pipan. 

 
 

NOVEMBER 2004 
 

SREDA SOBOTA 
3. nov.: 10 - 12 6. nov.: 9 - 11 

10. nov.: 16 - 18 13. nov.: 9 - 11 
17. nov.: 10 - 12 20. nov.: 9 - 11 
24. nov.: 16 - 18 27. nov.: 9 - 11 

           
 

                                   Uroš in Barbara 
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Rezultati gasilskih tekmovanj in mesec požarne varnosti 
 
Skozi vse leto se tekmovalne desetine prostovoljnih gasilskih društev pripravljamo na tekmovanja in vam ob 
koncu tekmovalne sezone predstavljamo dosežene rezultate. 
Tekmujemo gasilci vseh kategorij od najmlajših do najstarejših. Iz našega poveljstva je letos sodelovalo 11 
desetin, ki so dosegle naslednje uvrstitve: 
 
Na tekmovanju mladine GZ Žalec 18.09.2004 na Vranskem: 
Pionirji Ojstriška vas – Tabor - 2. mesto 
Pionirji Kapla – Pondor - 15. mesto 
Pionirke Loke - 4. mesto 
Mladinke Loke - 3. mesto 
 
Na tekmovanju članov in članic, starejših članov in članic GZ Žalec 19.09.2004 v Žalcu:  
Članice B Loke - 3. mesto 
Članice B Kapla – Pondor - 5. mesto 
Članice B Ojstriška vas – Tabor - 6. mesto 
 
(V kategoriji Člani A  je tekmovalo 34 tekmovalnih desetin) 
Člani A Kapla – Pondor - 9. mesto 
Člani A Ojstriška vas – Tabor - 23. mesto 
 
Člani B Ojstriška vas – Tabor - 6. mesto 
Člani B Kapla – Pondor - 8. mesto 
 
V okviru meseca požarne varnosti je občinsko gasilsko poveljstvo v sodelovanju s Planinskim društvom 
Tabor v soboto, 16. oktobra, izvedlo gasilsko vajo na Zajčevi koči. Za priprave smo porabili veliko več 
truda, časa in načrtovanja kot bi ga, če bi »zagorelo« kje v dolini. Zajčeva koča (742 m) stoji namreč na 
severnem pobočju Kisovca (1021 m) in je z avtomobilom skorajda nedostopna. Najzahtevnejše je bilo 
zagotoviti vodo. Od cisterne z vodo pa do koče smo morali položiti skoraj petsto metrov gasilskih cevi, kar 
pa je bila dobra izkušnja, če bi se kaj podobnega zares zgodilo. Sirene so se po taborskih vaseh oglasile okoli 
15. ure in gasilci smo se hitro odzvali. Pri gašenju »požara« smo sodelovali člani treh gasilskih društev: PGD 
Ojstriška vas-Tabor, PGD Loke in PGD Kapla-Pondor. Izkazali smo se kot dobro uigrana ekipa. Preizkusili 

smo zmogljivost posodobljenega voznega parka in gasilske 
tehnike. Ob uspešnem zaključku in analizi vaje sta gasilce 
pozdravila tudi župan Občine Tabor, gospod Vilko Jazbinšek in 
predsednik Planinskega društva, gospod Danijel Topovšek. 
 
Taborski gasilci imamo mesec oktober na koledarju posebej 
označen, saj predstavlja višek aktivnosti v gasilskih društvih. 
Poleg večje gasilske vaje, organiziramo tudi druge aktivnosti, kot 
so preventivni pregledi gospodinjstev in gospodarskih objektov, 

Gasilci na Zajčevi koči, foto P. L.                     pregledi hidrantnega omrežja, preventivni pregledi gasilnih aparatov 
in dnevi odprtih vrat gasilskih domov. Ker je tekla letos v oktobru vseslovenska akcija »požar na kmetiji«, so 
gasilci iz Kaple in Pondorja v času obiranja hmelja pregledali vse sušilnice, gasilci iz Ojstriške vasi in 
Tabora so v nedeljo, 24. oktobra, izvedli društveno vajo »požar na kmetiji Kovče«, gasilci iz Lok pa so 
organizirali dan odprtih vrat. 16. oktobra sta GZ Žalec in GZ Prebold v Preboldu organizirali srečanje gasilk. 
V soboto, 23. oktobra pa je GZ Žalec v Taboru organizirala srečanje veteranov. Srečanje se je vršilo v Domu 
krajanov Tabor, kjer so za kulturni program, prijetno počutje in dobro hrano poskrbeli gasilci iz PGD 
Ojtriška vas – Tabor.  
 
Ker pa meseca oktobra še ni konec, se pripravlja večja vaja, ki se bo vršila na meji med občinama Tabor in 
Vransko. 
 

Ivan Derča, VGČ 
poveljnik občinskega poveljstva     
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Vabilo 

 
Zgodba o gojenju jagodičja je tako stara kot vrtnarjenje. Gojenje, obiranje in uživanje lastnega pridelka nudi 
veliko zadovoljstva. Vsekakor je najprivlačneje zobati jagode neposredno doma z grma. Toda pojavljajo se 
vedno nove vrste in sorte različnih slastnih plodov. Ali jih poznamo in kako jih gojimo? Vse o pestrem 
izboru in gojenju jagodičja nam bo povedala specialistka mag. Darinka Koron iz Kmetijskega inštituta 
Slovenije. 
Predavanje bo v sredo, 10. novembra 2004, ob 10. uri v balkonski sejni sobi v Hmeljarskem domu v Žalcu 
(Žalskega tabora 1). 

Vabljeni vsi ljubitelji vrtnarjenja! 
 
Društva podeželskih žena Spodnje Savinjske doline in  

KGZS zavod Celje, Izpostava Žalec 
 
 

Evidentiranje morebitnih prikritih grobišč 
 

Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč je v zadnjih dveh letih 
evidentirala 390 lokacij prikritih grobišč, še vedno pa ostaja veliko krajev, ki komisiji niso znani.  
Zato naprošamo vse občane, ki bi karkoli vedeli o kakršnihkoli prikritih grobiščih, ki so nastala po 9. aprilu 
1941, da to sporočite na vašo občino in navedite osebo, ki bi te lokacije komisiji tudi pokazala. 
 

Peter Kovačič Peršin, 
predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 

 
Jemanje vzorcev zemlje za kemično analizo tal 

 
Jesensko - zimsko obdobje je pravi čas za odvzem talnih vzorcev za kemično analizo. S kemično analizo 
boste dobili podatke o založenosti vaših zemljišč s hranili. Tako ne boste več gnojili na pamet, pač pa na 
osnovi dejanskih potreb. Tudi na ta način lahko zmanjšate stroške pridelave, kajti dodali boste le toliko 
hranil kot je potrebno. 
 
Na travnikih vzamete vzorce zemlje do globine 6 cm, na njivah pa jemljete vzorce iz globine 20-30 cm. 
Vzorčite lahko s posebno sondo, ki jo zabodete v zemljo, jo zavrtite in izvlečete iz zemlje. Zemljo, ki se je 
nabrala v žlebu sonde s posebnim kovinskim predmetom očistite in daste v vrečko. Količina vzorca z ene 
enote rabe (glejte subvencijsko vlogo D obrazec ) je 1 kg. Za en vzorec je seveda potrebnih več vbodov s 
sondo po celotni površini v obliki črke S ali cik-cak. Če nimate sonde, lahko vzorčite z lopato. Vsi, ki boste 
vzorce jemali z lopato, morate zemljo najprej premešati v vedru in nato odvzeti 1 kg premešanega vzorca tal 
za analizo. Pri vzorčenju se izognite robovom in morebitnim pregnojenim delom enot rabe. Na ta način boste 
zagotovili povprečen vzorec.  
 
Vsak vzorec mora biti opremljen  z naslednjimi podatki: ime in priimek lastnika, točen naslov 
lastnika, ime parcele, kultura, globina odvzema in želene analize. Tako opremljen vzorec odnesite v 
ustrezen laboratorij. 
 
Osnovna kemična analiza zemlje zajema določitev kislosti (pH vrednost) in podatek o količini rastlinam 
dostopnega kalija in fosforja. Če ste se odločili za integrirano pridelavo poljščin, vam morajo v laboratoriju 
določiti še količino organske snovi in magnezija.  
 
Na osnovi rezultatov kemičnih analiz, vam bomo lahko izdelali gnojilni načrt za vašo enoto rabe. Vsi, ki ste 
se odločili za integrirano pridelavo poljščin (SKOP - IPL) pa ne pozabite na kontrolo dušika v tleh (vsaj 
NO3-N) po spravilu pridelkov na  10 % deležu števila njiv, na katerih pridelujete glede oskrbe z dušikom 
zahtevnejše poljščine (koruza, pšenica, hmelj,…). Te analize po predhodnem dogovoru delamo tudi na 
sedežu kmetijske svetovalne službe v Žalcu (cena analize je 1000 SIT). 
 

KGZS – Izpostava Žalec 
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Obvestilo za vse nosilce KMG-MID 

 
EU standardi za kmetijstvo 
UKREPI: 

1. VARSTVO OKOLJA: 
- urejena gnojišča in gnojne jame s kapacitetami skladiščenja za 6 mesecev, 
- gnojenje kmetijskih površin samo na podlagi analize tal in gnojilnega načrta, 
- presežek živinskih gnojil nad 2,5 GVŽ/ha KZU mora kmetija porabiti na drug način: ali oddaja s 

pogodbo drugemu lastniku KZU, ali predela in v različnih oblikah proda na trgu ali jih odstrani v 
skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.  

Način vlaganja: 
- izvajanje ukrepa (na obrazcu »K-1-Popisni list za EU standard Nitratna direktiva«) 
ali 
- prilagajanje ukrepu (na obrazcu »K-1-Popisni list za EU standard Nitratna direktiva«, »K-2-Potrdilo 

o prejemu sredstev iz občinskega proračun«, »K-3-Sporočilo o zaključku investicije za ukrep-Podpora 
izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih«). 

Na obrazcu »K-Zahtevek za plačila za ukrep-podpora izvajanju EU standardov na kmetijskem gospodarstvu za 
leto 2004«. 
 

2. VARSTVO RASTLIN: 
- opravljen tečaj za FFS, 
- testirana škropilnica z veljavno nalepko, 
- ustrezno: skladiščenje FFS, prevozi FFS, priprava brozge, čiščenje naprav in posode, osebna 

varovalna oprema, ravnanje z ostanki in embalažo. 
Način vlaganja: 

- izvajanje ukrepa. 
Na obrazcu »K-Zahtevek za plačila za ukrep-podpora izvajanju EU standardov na kmetijskem gospodarstvu za 
leto 2004« 

Obvezne priloge:  
- kopija potrdila o pridobitvi znanja o varstvu rastlin za izvajalce ukrepov z vpisano številko KMG-MID, 
- kopija poročila o pregledu naprave za nanašanje FFS. 

 
3. VARSTVO PRI DELU: 

- pridobljena izjava o varnosti  z oceno tveganja za delo na kmetiji, 
- opravljen tečaj iz varstva pri delu, 
- opravljeni zdravniški pregledi, 
- zagotoviti preglede in meritve delovnega okolja, 
- zagotoviti kontrolo, testiranje in meritve delovne opreme in pripomočkov. 

Način vlaganja: 
- izvajanje ukrepa. 

Na obrazcu »K-Zahtevek za plačila za ukrep-podpora izvajanju EU standardov na kmetijskem gospodarstvu za 
leto 2004«. 

Obvezne priloge: 
- kopija izjave o varnosti s podatki o strokovnem delavcu in organu s številko dovoljenja za delo ali 

kopijo izjave o varnosti s fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz varnosti in zdravja 
pri delu s številko spričevala, 

- kopija dokazila o usposobljenosti za varno in zdravo delo za vsakega delavca,  
- kopija potrdila službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti za 

vsakega delavca, 
- kopija potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vključitvi v obvezno zdravstveno 

zavarovanje za vsakega delavca. 
 
Rok za vlaganje je do 31. decembra 2004 na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 
Ljubljana. Oglasite se pri kmetijskem svetovalcu za dodatne informacije. 
 

          KGZS - Izpostava Žalec 
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Gozdna učna pot v Taboru 
 
V začetku leta smo se v Turističnem društvu Tabor odločili, da bomo naredili gozdno učno pot v gozdu ob 
šoli. Velika škoda bi namreč bila, da si naši šolarji ne bi mogli organizirano v naravi ogledati različnih vrst 
drevja, podrasti, ptic in ostalega gozdnega življenja, čeprav je gozd tako blizu. Ta potencial smo želeli kar 
najbolje izkoristiti. Povezali smo se z Občino Tabor, ki je lastnik gozda. V sodelovanju s šolo smo izvedeli, 
kakšen program bi bil najbolj primeren za nižje razrede osnovne šole. Z gozdarji pa smo sodelovali zato, ker 
imajo v upravljanju že eno učno pot v Peklu pri Šempetru in ker so najbolj pristojni za dogajanja v gozdu. 
Gozdarji so izdelali tudi projekt: dolžina trase je približno 400 metrov, projekt vsebuje sedem različnih točk–
znamenitosti, ki so označene s številkami, učna pot pa vsebuje tudi nižjo lovsko prežo, ki je primerna za 
šolarje, solnico, krmilnico za živali in lovilec lubadarja. Na začetku je postavljena tabla z napisom Gozdna 
učna pot Tabor. Ob številkah 1, 4 in 7 pa so postavljene tudi klopi za lažje delo v naravi. Šola je izdelala 
zgibanko, v kateri so opisane značilnosti vsake točke. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali pri čiščenju poti, postavljanju klopi in označb in ste kakorkoli 
sodelovali pri projektu. Posebna zahvala pa še podjetju Mixles, d.o.o., ki je prispevalo les za klopi in prežo. 
Na koncu pa še povabilo: 
Učna pot ni namenjena samo šolarjem, temveč tudi sprehajalcem, ki bi se radi naužili svežega zraka in 
napolnili svoja pljuča s kisikom. 
 

Turistično društvo Tabor 
 

Aktivno delo članic PGD Loke 
 
Članice PGD Loke se skozi vse leto rade aktivno udeležujemo raznih prireditev in srečanj, ki se organizirajo 
na področju občine Tabor, kot tudi na širšem območju Gasilske zveze Žalec. 
 
21. avgusta smo se udeležile tradicionalnega planinskega pohoda članic PGD in PIGD pri GZ Žalec in GZ 
Prebold na Brnico nad Libojami. Pred vzponom smo se okrepile s pecivom in kavo pred gasilskim domom v 
Libojah, kjer so nas pričakale prijazne kolegice gasilke iz tamkajšnjega društva. Ogledale smo si sadjarski 
nasad Mirosan in keramično industrijo Liboje. Na Brnici smo se preizkusile v športnih veščinah kot so 
kegljanje, balinanje in ciljanje v tarčo. Bilo je zelo zanimivo in zabavno. 11. septembra se je nekaj naših 
članic udeležilo gasilske parade ob 100. obletnici PGD Grajska vas. 17. septembra je bil posvet za članice v 
PGD in GZ Savinjsko-Šaleške in Celjske regije v Preboldu, katerega se je udeležila ena članica. 
 
Kot vsako leto, smo tudi letos v avgustu in septembru veliko prostega časa namenile pripravam na 
tekmovanja. Tako smo se že 28. avgusta udeležile tekmovanja na Polzeli za prehodni pokal Polzele. Že 
naslednji vikend pa tekmovanja v Braslovčah za memorial Žiga Rožica, kjer smo dosegle drugo mesto. V 
nedeljo, 19. septembra, se je odvijalo občinsko gasilsko tekmovanje članic in članov GZ Žalec na štadionu v 
Žalcu. Imele smo kar nekaj športne sreče in dosegle tretje mesto.  
 
Ob vseh teh dosežkih ne smemo pozabiti na aktivno delo naše desetine pionirk, ki so se redno udeleževale 
raznih tekmovanj in v ligi dosegle četrto mesto. Po nekaj letih nam je letos v društvu zopet uspelo sestaviti 
desetino mladink, ki so se za občinsko tekmovanje mladine GZ Žalec aktivno pripravljale in dosegle odlično 
tretje mesto. 
 
Seveda pa vseh teh dosežkov ne bi bilo brez vztrajnega in potrpežljivega dela naših mentorjev desetin, ki so 
nas pripravljali na vsa ta tekmovanja in se jim za delo iskreno zahvaljujemo. S temi rezultati smo zadovoljne, 
hkrati pa so nam kot motivacija za še aktivnejše nadaljnje delo. 
 

Članice PGD Loke

Rekreacija v Taboru 
 

Jesen je tu in z njo prihajajo vse krajši in hladnejši dnevi. Rekreacija se tako seli v dvorano. Zato vas 
ponovno vabimo, da se vsi, željni zdravega gibanja, udeležite vsaj ene izmed mnogih aktivnosti, ki jih 
pripravljamo v Društvu za športno rekreacijo in telesno vzgojo TVD Partizan Tabor.  
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URNIK REKREACIJE V TELOVADNICI 
 

PONEDELJEK 
- ob 17. uri: NOGOMET ZA OTROKE (od 9 do 13 let), inf. Jernej Gregl, tel. 5727 077  
- ob 18. uri: NAMIZNI TENIS IN BADMINTON, inf. Janko Zorenč, tel. 5727 195 
 

TOREK 
- ob 18.30: KOŠARKA OTROCI od 5. do 9. razreda OŠ 
- ob 20. uri: KOŠARKA VETERANI nad 30 let, inf. Miha Bergant, tel. 5727 119 
 

SREDA 
- ob 19. uri: UMIRJENA REKREACIJA za vse, ki vam nagaja EMŠO in kosti že 'štrajkajo', vodi Martina 

Krajnc 
- ob 20. uri: AEROBIKA, vodi Nataša Turnšek, inf. Martina Terglav, tel. 041 238 717 
 

ČETRTEK 
- ob 18. uri: KOŠARKA SREDNJEŠOLCI in ostali do 30 let, inf. Matevž Ribič, tel. 031 718 402 
- ob 19.30: ODBOJKA ZA VSE (otroci, starši, babice…), inf. Andi Baloh, tel. 031 671 499 
 

PETEK 
- ob 18.30: TAEKWONDO – začetni tečaj in vpis novih članov v starosti nad 5 let (in tudi  starejši) 
- ob 19.30: TAEKWONDO – tekmovalci, inf. Simon Jan, tel. 041 365 007 ali www.tkd-sun.com 
 
Možnosti za zdravo aktivno življenje boste tudi v zimskem času imeli dovolj. Večina teh aktivnosti, razen 
nekaterih, se izvaja brezplačno, poravna se samo letna članarina. Izkoristite torej možnosti, ki jih ponuja 
domači kraj in naredite nekaj za svoje zdravje in boljše počutje! 
 

TVD Partizan Tabor 
Jernej Gregl 

Med gasilci v Kapli in Pondorju spet živahno 
 
Ko smo nogometno tekmo enkrat že preložili in skorajda obupali nad vremenom, se nam je v 
nedeljo, 16. oktobra, le nasmehnila sreča. Zaradi dopoldanskega deževja smo morali travnato 
podlago v Kapli zamenjati z asfaltnim igriščem v Taboru, a navijačev in navijačic se je kljub temu 
zbralo zelo lepo število. 
 
Tudi tokrat sta se pomerili ekipi starih in mladih. Na igrišču je vsak želel pokazati kar največ in 
najboljše, kar zna. Mladi so pokazali veliko mero srčnosti in vztrajnosti, stari pa premišljenosti in 
izkušenosti. Kljub rezultatu 5:3 v korist starih, sta obe ekipi na koncu poželi velik aplavz. 
Tradicionalna tekma, ki jo gasilci iz Kaple in 
Pondorja organiziramo vsako leto kot simboličen 
zaključek gasilske tekmovalne sezone, se je v 
poznem popoldnevu spremenila v prijetno 
druženje v gasilskem domu.                                          

 
Letos smo v društvu opravili zelo veliko dela: 
prenovili smo notranjost gasilskega doma, 
izvedli gostinski del ponudbe na dveh veselicah 
v Taboru in najpomembnejše – kupili novo 
gasilsko vozilo. V nedeljskem popoldnevu, ko                                                Tokratni nogometaši, foto R. P.          
  nas je tu in tam presenetil tudi kakšen prijeten sončni žarek, pa smo si oddahnili, se pogovorili in 
si napolnili baterije za nove izzive, ki so pred nami. 

PGD Kapla - Pondor 
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Natečaj za najlepše urejeno domačijo 
 

V marčnem Informatorju smo napisali, da bomo organizirali natečaj za LEPO UREJENO 
DOMAČIJO. Ker se nekateri še niso dovolj lotili urejevanja domačij in bi jih morali grajati, smo se 
v TD Tabor odločili, da dejansko ocenjevanje urejenosti domačij za leto 2004 odpade. Vsa pohvala 
pa tistim, ki so se potrudili in prispevali delček svoje energije za lepši kraj, v katerem živimo. V 
bodoče upamo, da bodo akcijo vzeli resnejše vsi tisti, ki se letos niso potrudili. 
 

Turistično društvo Tabor

Solidarnost še živi 
 

Da solidarnost še živi, so v soboto, 25. 9. 2004, dokazali bližnji in daljni sosedje Greglovih, po 
domače Kovačkovih, iz Tabora št. 7. 
 
S prostovoljnim delom so s podarjenim lesom popravili oziroma zamenjali dotrajano ostrešje, ki že 
nekaj let prepušča dež ter moči zidove hiše in njene prebivalce. Les za popravilo so v celoti 
prispevali okoliški kmetje, za malico in kosilo pa sta poskrbela Ali Khodary in Stanislav Gržina. 
 
Greglovi bodo tako brez skrbi dočakali letošnjo zimo, mi ostali pa si lahko samo želimo, da bi bilo 
takšnih solidarnostnih akcij še več. 
 

Karmen Lukman 

Oktobrsko ličkanje koruze 
 
V soboto, 9. oktobra 2004, je Društvo žena in deklet Občine Tabor organiziralo družabni večer s 
prikazom ličkanja koruze in tekmovanje v tej spretnosti. Tekmovanja se je udeležilo deset ekip, 
sedem iz domačih društev in tri samostojne ekipe. Ekipe so bile spretne in dobro organizirane, tako 
da jim tekmovanje ni povzročalo večjih težav. 
 
Prvo mesto je zasedla ekipa iz Črnega Vrha v sestavi: Jože Strožič, Zinka Strožič, Nina Lesjak in 
Marija Sopotnik s časom 3 minute in 64 sekund, drugo mesto je zasedla ekipa iz Lok v sestavi: 
Franc Kovče, Marija Kovče, Marija Vrenko in Ani Cunk s časom 3 minute in 77 sekund, tretje 
mesto pa je zasedla ekipa iz PGD Kapla - Pondor v sestavi: Ivan Derča, Milena Derča, Martina 
Pustoslemšek in Neža Kokole s časom 4 minute in 10 sekund. Prvim trem so sledile še ekipe PGD 
Ojstriška vas – Tabor, Planinskega društva Tabor, Društva podeželskih žena Braslovče, 
Turističnega društva Tabor, TVD Partizan Tabor, Pevskega društva Tabor in Dramske sekcije 
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor. Po izboru komisije je za splošen umetniški vtis dobila 
nagrado ekipa iz PGD Ojstriška vas - Tabor. 
 
Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za sodelovanje, za izvedbo same prireditve pa gre pohvaliti 
prizadevnost vseh žena in deklet, ki so, tako kot lani, izvrstno pripravile tako prireditveni prostor, 
kot tudi samo ponudbo, Občini Tabor, PGD Loke, PGD Ojstriška vas – Tabor, Stanislavu Gržini za 
odlično izpeljano povezovanje prireditve in nenazadnje Filipu Tekavcu, saj brez njegove koruze 
ličkanja sploh ne bi bilo. 
 

Društvo žena in deklet Občine Tabor 
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Srečanje starejših gasilcev in gasilk Gasilske zveze Žalec 

 
V soboto, 23. 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, Dramska skupina Teloh in harmonikar Blaž Kovče. 
 

Kot je v govoru poudaril predsednik Gasilske zveze Žalec Franci 
Skok, so takšna srečanja dobra priložnost za pogovor o 
aktivnostih, v katerih so delali v preteklosti, o načrtih za 
prihodnost in  prijetno srečanje starih prijateljev in znancev. Ob 
tej priložnosti so plakete in priznanja, ki sva jih podelila Alojz 
Ribič in Franci Skok, prejeli: Danijel Brišnik, Igo Cizej, Ivan 
Rančigaj, Viktor Jelen (vsi PGD Gomilsko), Anton Lukman 
(PGD Loke), Jože Brdnik (PGD Trnava), Ivan Remic, Ivan 
Izlakar, Jože Pečovnik (vsi PGD Tešova), Jože Apnar, Alojz 
Pintar, Oto Jošovc (vsi PGD Dobriša vas - Petrovče), Danilo 
Jesenik, Milan Lesjak st. in Jože Kropivšek (vsi PGD Ojstriška 

Dobitniki priznanj, foto A. L.                                    vas - Tabor). 
Veterani in veteranke so druženje zaključili z večerjo ob zvokih ansambla Reški trio. 
 

Alojz Ribič, 
predsednik Komisije za delo z veterani GZ Žalec 

 

Bližajoča se praznika 

Konec oktobra in začetek novembra zaznamujeta dva praznična dneva. 31. oktober, dan 
reformacije, je v Sloveniji dela prost dan, ki, žal, letos pride na nedeljo. Posvečen je začetniku 
protestantizma Martinu Luthru, ki je 31. oktobra leta 1517 v Wittenbergu v Nemčiji s 95 tezami o 
potrebni prenovi cerkve nastopil proti takratni katoliški cerkvi. Želel je prenoviti nekatere cerkvene 
običaje, npr. jezik obredov, ki je bil takrat latinski. V Sloveniji je najbolj znan protestant prav 
gotovo Primož Trubar, ki je 1550 izdal tudi prvi knjigi v slovenskem jeziku, Abecednik in 
Katekizem. Vidna predstavnika protestantizma na slovenskem sta tudi Jurij Dalmatin in Adam 
Bohorič. Prvi je prevedel sveto pismo, drugi pa se je podpisal pod slovensko slovnico. 
Vsi sveti ali dan spomina na mrtve je v Sloveniji državni praznik. V preteklosti se je na ta dan z 
javnim čaščenjem rimskokatoliška cerkev sprva spominjala samo mučencev. Kasneje so se jim 
pridružili svetniki, ki niso bili mučenci. Število mučencev je zlasti v Dioklecijanovi dobi tako 
naraslo, da ni mogel imeti vsak svojega godovnega dne. Zato se je rimskokatoliška Cerkev odločila 
za poseben spominski dan, ko naj  bi se spominjali vseh mučencev skupaj. Tak dan je bil od začetka 
7. stoletja naprej 13. maj. Dobrih sto let kasneje je papež Gregor III. posvetil v baziliki sv. Petra 
poseben Oratorij (molilnico) med drugim vsem pokojnim mučencem, spoznavalcem in popolnim 
pravičnikom. S tem je bil praznik vseh svetih že nakazan. Za 13. maj so prihajale v Rim množice 
romarjev. Izkazalo pa se je, da v tem času v Rimu primanjkuje živeža tako za domačine kot za 
romarje, zato je papež Gregor IV. prestavil praznik na 1. november. Danes je to dan, ko se še 
posebej spominjamo naših najbližjih, sorodnikov, prijateljev, ki jih ni več med nami. 
 

Tatjana Kovče 
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VABILO NA MARTINOVO SREČANJE 

 
Leto je naokrog in približuje se sv. Martin. To pa je čas, ko Društvo upokojencev 

Tabor že tradicionalno pripravlja srečanje starejših občanov Občine Tabor. Prisrčno 
vabljeni vsi upokojenci, ne glede na članstvo v DU. Vabimo tudi tiste, ki se na 

upokojitev šele pripravljate, oziroma ste na t.i. 'čakanju'. V svojo sredo pa še posebej 
vabimo vse, ki ste dopolnili osemdeset in več let. 

 
Srečanje bo v petek, 12. 11. 2004, ob 15. uri v Domu krajanov Tabor. 

Pridite, da se malo pogovorimo in poveselimo! 
 

DU Tabor 

 
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

 
vabi 

vse občanke in občane, planince in naključne vandrovce po taborskih hribih 
  

                                        v soboto, 20. novembra 2004,          
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. 

 
VABLJENI! 

 

Nikar ne podcenjuj trenutka! Z vsakim naslednjim si bliže večnosti. (neznan avtor) 
 

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 . 


