
Pridobitev: zemljišča potrebna za prihodnje projekte

MOJA VIZIJA PRIORITET ZA OBDOBJE 2014 – 2018
(brez rednih pristojnosti občine)

• Sprejem Občinskega prostorskega načrta / OPN.
• Sekundarna kanalizacija Ojstriška vas vzhod.
• Sofinanciranje malih in individualnih čistilnih naprav.
• Kmetijska cona /center lokalne pridelave hrane / cca 60 delovnih mest/
EU projekt. 
• Vodovod do vsake hiše.
• Cestni odseki ( Čeren-Brečko, Kapla-Ubožno).
• Obnova notranjosti Doma krajanov. 
• Sprehajalna pot Oj. Vas – Tabor.
• Vsaj 10 solarnih javnih svetilk tudi v odročne dele občine.
• Nadaljevanje postavitve označevalnih tabel hišnih številk.
• Zboljšati stanje osebne opreme PGD in CZ. .
• Centralno avtobusno postajališče.
• Travnato igrišče za mali nogomet z infrastrukturo v Oj. Vasi.
• Širitev in asfaltiranje parkinga pri pokopališču. 
• Obnova mrliške vežice.
• Prehod za pešce /Pihlbirt/ sklenjen načelni dogovor z direkcijo za državne 
ceste.
• Podpora turističnim projektom

Kako bomo to dosegli?

 Z znanjem, sodelovanjem in dobrim poznavanjem lokalne samou-
prave. Župan pa potrebuje odgovorno ekipo v občinskem svetu. Priporočam, 
da podprete naslednje kandidate za svetnike iz vrst SDS:

• VE1 (Tabor): Robert Zupan (3), Petra Jug (1)
• VE2 (Oj. Vas): Maksimilijan Gržina (2)
• VE3 (Kapla): Majda Šinkovec (1)
• VE5 (Miklavž): Robert Slakan (2)
• VE7 (Črni Vrh): Alen Kovačič (1)

HVALA ZA VAŠO POZORNOST, ČE NAS BOSTE OBKROŽILI NA 
LOKALNIH VOLITVAH 2014, VERJEMITE, DA BOMO DELALI 
ZA NAŠ TABOR OB STRPNEM SPREJEMANJU DOBRIH POBUD 
VSEH, KI ŽIVIMO V TEM RAJU POD KRVAVICO.
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Realizacija nekaterih najpomembnejših
projektov v mandatu 2010-2014

1. Izgradnja popopolne devetletne 
osnovne šole / II.faza 
Vrednost: 1.500.000 €
Pridobitev: vsi otroci iz Tabora 
lahko po 47. letih PONOVNO ce-
lotno osnovno šolo obiskujejo v 
domačem kraju.
Opomba: financiranje preko javno 
zasebnega partnerstva

2. Energetska sanacija vrtca, šole in doma krajanov
Vrednost: 500.000 €
Pridobitev: 50% energetskega prihranka (ogrevanje na biomaso, 
obnova fasadnega ovoja, nova okna in vrata, nova streha doma kra-
janov – fotovoltaika, povečanje skladiščnih površin doma krajanov).
Opomba: sofinanciranje EU: 400.000 €

3. Izgradnja centralne čistilne na-
prave  800 PE – CČN Tabor
Vrednost: 450.000 €
Pridobitev: čiščenje odpadne vode 
za naselji Ojstriška vas in Tabor 
(izpolnjena obveza direktive EU do 
2015).
Opomba: sofinanciranje EU: 250.000 €

4. Izgradnja primarne kanalizacije 
Ojstriška vas II, Tabor jug (1.500 m)
Vrednost: 450.000 €
Pridobitev: zadnji krak primarnega kanalizacijskega voda, ki že 
omogoča priključitev preko 300 gospodinjstev.
Opomba:  sofinanciranje EU: 100.000 €

5. Zamenjava salonitnih vodovodnih cevi
Vrednost: 1.000.000 €
Transportni vod Tabor-Prebold-Braslovče (8.500 m)/v izvajanju; Vo-
dovod naselje Ribič ( 300 m); Vodovod Kapla / Kos, Pustoslemšek 
(350 m)
Pridobitev: zmanjšanje izgube vode za 40-50% (manj okvar).
Opomba: - skupen projekt občin Tabor,Prebold, Braslovče 

- sofinanc. EU +občini Prebold/Braslovče: 850.000 €

6. Obnova in asfaltiranje lokalnih cest
Vrednost: 550.000 €
• Tabor jug / naselje Ribič- dovoz Vinogradi/ 800 m •  Makadam 
poveza Vinogradi / 300 m • Konjščica / kmetija Weiss / 200 m          
• Tabor jug/ 1.000 m • Loke – Ojstrica / 2.400 m • Kapla - Ubožno / 
400 m priprava izgradnje • Ojstriška vas – Zavrte / 300 m priprava 
izgradnje
Opomba: sofinanciranje države cca 150.000 €

7. Sanacije zemeljskih plazov ter protipoplavni ukrepi
Vrednost: 220.000 €
• Plaz / Bergant - Črni vrh • Plaz/ Dečman – Miklavž • Plaz / Urankar 
– Miklavž • Potok Konščica / utrjevanje struge, 2xmost
Pridobitev: prevoznost cest/varnost
Opomba: sofinanciranje države: 90.000 €

8. Organizacija pogodbene pošte in 
TIC-a (turistični informacijski center)
Pridobitev: 
- povečana kakovost poštnih in bančnih   
storitev občanom
- pospeševanje turistične ponudbe 
domačih ponudnikov blaga in storitev
Opomba: storitve izvaja občinska uprava

9. Zagotavljanje boljših pogojev za 
delovanje društev
Vrednost: 100.000 €
•  Povečanje prostorskih površin v Domu krajanov (cca 100 m2) • 
Sofinanciranje športne opreme (mize za namizni tenis, košarkaške 
table, mivka za odbojko, goli za mali nogomet) •  Pridobitev 
zemljišča za mali nogomet/Ojstriška vas • Vsakoletno financiranje 
PGD/organizatorja zabavnega dela Šentjurskega sejma (šotor, glas-
ba) • Financiranje pomembnih obletnic posameznih društev
Opomba: financiranje rednih dejavnosti  tu ni vključeno.

10. Pridobivanje/nakupi zemljišč za prihodnje projekte
Vrednost:   450.000 €
• Stavb. zemljišče Kurnik / 13.000 m2 • Stavbno zemljišče + objekti 
/ Razgan + Stropnik / 6.000 m2 • Zemljišče za gradnjo CČN / 2.200 
m2 • Zemljišče za parkirišče pri pokopališču / 2.400 m2


