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informator 
OBCINE TABOR 

 
Št. 1                                                                  Januar 2004 

 

 
Nic vec ne bo tako, kot je bilo! 

 
Še ne tako dolgo tega, v mesecu juniju leta 1991, je te besede izgovoril naš tedanji predsednik 
države Milan Kucan. To so bile besede, ki šele sedaj pridobivajo svoj globlji pomen. Še nekaj dni 
nas namrec loci od vstopa v zgodovinsko leto 2004, ki bo zaznamovalo našo državo bolj kot vsi 
dosedanji zgodovinski dogodki skupaj. Postali bomo sestavni del velike države, ki bo štela 25 
clanic in blizu 300 milijonov  prebivalcev. Pustimo ob strani prevelike skeptike in pretirane 
navdušence, vsekakor je to edina možnost, ki omogoca naši državi in našim ljudem preživeti v dobi 
absolutne modernizacije ali kot je slišati – globalizacije. Kakor koli gledamo na našo slovensko 
politiko kriticno, moramo biti ponosni na politicni konsenz, ki nas je pripeljal pred prag Evrope, ki 
ga bomo prestopili cez nekaj vec kot štiri mesece.  
 
In kako bomo vstopali v Evropo mi, Taborcani? Vsekakor delovno in veselo, saj bo prav leto 2004  
tudi za nas izredno razburljivo. Najprej bomo praznovali svoj obcinski praznik, prakticno istocasno 
z uradnim vstopom v Evropo, dva meseca pozneje pa bomo zasadili prvo lopato za izgradnjo 
prizidka k podružnicni osnovni šoli in vrtcu. Zagotovo bodo to dogodki, ki bodo malce potisnili v 
ozadje vsakodnevne probleme, ki jim vcasih dajemo bistveno vecjo težo, kot jo zaslužijo. Seveda se 
nam obeta še kakšen okrogel osebni jubilej ali dosežek, najživahnejše pa zna biti ob 105. obletnici 
gasilcev iz Kaple in Pondorja. Ce nam bo naklonjena še narava, ki bo skopa z neurji in toco ter 
bogata z darovi, si lahko želimo le še, da nam služi zdravje in medsebojno razumevanje.  
 
Res je. Nic vec ne bo tako, kot je bilo.  
 
Spoštovane obcanke in obcani, želim vam, da božicne  praznike preživite mirno in spokojno ob 
svojih najbližjih in da se skupaj z njimi veselite ob drobnih pozornostih. Vsem bolnim želim 
obcutek toplote, da niso sami. Prihajajoce novo leto 2004 pa naj vsakemu posebej in naši celotni 
skupnosti prinese obilo dobrih obcutkov, ki namesto solz privabljajo smeh in zadovoljstvo. 
 
Ker sem pricel z besedami, ki zadevajo našo domovino, naj zakljucim s cestitkami ob njenem 
prazniku, dnevu samostojnosti, ki dopolnjuje božicno praznovanje v  veselem pricakovanju novega 
leta 2004. 
 
 

Župan Vilko Jazbinšek 
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. 
INFORMACIJE S KOMUNALNEGA PODROCJA 

 
Zimska služba 

 
Koledarsko smo že krepko zakoracili v zimsko obdobje, vecje kolicine snega pa, vsaj v dolini, še 
nismo bili deležni. Povsem drugace je v hribovitem predelu, kjer snežne padavine povzrocajo kar 
veliko problemov našim obcanom, ki živijo v tem delu obcine. Kljub nekaterim pogojem, ki nam 
jih narekuje zakon, smo po vecini uspeli, da so si požrtvovalni obcani, ki so do sedaj  pogodbeno 
izvajali zimsko službo, uredili potrebna dovoljenja za dopolnilno dejavnost in zimsko službo 
izvajajo tudi dalje. Res je, da še vse pogodbe niso podpisane, ker si nekateri še urejajo 
dokumentacijo. Vecji problem je za tiste ceste v dolini, ki jih ne cisti VOC. Tu nam še ni uspelo 
najti izvajalca ali vec izvajalcev, ki bi bili pripravljeni prevzeti ta dela, zato javno vabimo morebitne 
ponudnike, da se nam oglasijo.  
 

Ponoven popis škode po naravnih nesrecah – suši 2003 
 

Popis suše 2003 smo izvedli lani v poletnih mesecih, vendar smo od Ministrstva za kmetijstvo 
prejeli navodilo za ponovno zbiranje vlog upravicencev, ki ga je potrebno izvesti do 31. marca 

2004. O tocnem datumu popisa boste pravocasno obvešceni. 
 

Loceno zbiranje odpadkov 
 
Kot veste imamo na treh mestih v obcini; pri obiralnem stroju v Kapli, pri Domu krajanov v Taboru 
in pred staro šolo v Lokah, postavljene kontejnerje za loceno zbiranje odpadkov (papir, plocevinke, 
steklo). Prosimo, da se cimbolj poslužujete teh storitev. Žal pa moram omeniti, da si nekdo 
predstavlja, da lahko kar h kontejnerju postavi odslužen hladilnik, kar je primer v Taboru. S tem je 
pokazal svojo »kulturo«. Zbiranje kosovnih odpadkov (kar hladilnik je), bo obcina organizirala v 
pomladanskem casu. 
 
 

Vracilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje 
 
Po vecletnemu  prizadevanju Odbora za vracilo prekomernih vlaganj v telefonijo, ki ga vodi Ivan 
Farcnik in aktivnem delovanju na republiški ravni, lahko skoraj zagotovo recemo, da se je stvar 
premaknila iz mrtve tocke. Vracalo se bo! Kdaj in koliko, pa je odvisno od Ministrstva za 
informacijsko družbo – po vsej verjetnosti letos. Obcina bo na osnovi podatkov pripravila seznam 
upravicencev in bo kolektivno nastopila pri vlaganju zahtevka. To velja za narocnike iz leta 1987-
90 in 1996. Za narocnike, ki so imeli telefon pred letom 1990 pa žal nimamo podatkov, tako, da 
bodo morali posamezno dokazovati preplacilo. O samem poteku boste sproti obvešceni. 
 
 
                                         Vid Poznic   
 
 

 
Obvestilo 

 
 

P.s. Istocasno obvešcamo vse clane DU Tabor, da bomo clanarino za leto 2004 pobirali 25. januarja 
in 2. februarja 2004, od 8.00 do 10.00 ure, v sejni sobi Doma krajanov Tabor. 
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   Turisticno društvo Tabor 
 
Kot že veste, smo v preteklem letu ustanovili turisticno društvo v obcini  Tabor z imenom  
»Turisticno društvo Tabor«. Pred Božicem smo potrdili organe in odbore v društvu: 

Upravni odbor: 
predsednik : Janez Podbregar, tajnica : Vider Novak Aljoša, blagajnicarka : Tatjana Kovce  
clan : Jani Mak, clanica : Jelen Tanja 
 
Nadzorni odbor: 
predsednica : Lea Rancigaj, clan : Uroš Herman, clanica : Julijana Juhart 
  
Disciplinskega razsodišca: 
predsednik : Milan Lesjak, clanica : Majda Kovce, clanica : Martina Terglav . 
 
Z dne 10.01.2004 smo pridobili vsa dovoljenja in dokumentaciji za nemoteno delovanje društva. 
Turisticno društvo smo ustanovili z namenom, da polepšamo vasi v obcini Tabor, da naredimo 
turisticno ponudbo obcine, da združimo zainteresirane, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri tem 
projektu in tiste, ki imate možnost in namen nuditi storitve v turizmu, da se javite pri ga. Kovce 
Tatjani na tel. št. 705-70-80, kjer boste dobili vse informacije. 
 
Na koncu pa bi se radi še zahvalili vsem, ki pozitivno pišejo in govorijo o našem društvu in tudi 
tistim, ki ste do društva kriticni, samo da kritika ni zlonamerna. Vabimo vas, da pišete na spletno 
stran obcine Tabor še naprej, kajti samo tako bomo videli, ce smo na pravi poti, ce delamo pravilno 
in ce je treba našo usmeritev popraviti. 
 
Še enkrat vabilo, da se vclanite v društvo, kjer boste s svojo energijo pomagali ustvariti boljšo 
okolje v katerem živimo. 
    
         Janez Podbregar  
 
          

Društvo žena in deklet Obcine Tabor 
vabi vse clanice na delavnico  

»Prikaz in izdelava sadnih in zelenjavnih dekoracij«, 
 ki bo v soboto, 7. februarja 2004, ob 14.00 uri, 

v prostorih društva. 
 

Prijave udeležbe pricakujemo na tel.št. (031) 762-324 Mateja, do 29.januarja 2004.     
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Intervju bivšega generala stare jugoslavije 

 
g. LEOPOLDA  ROŽANCA 
 
1.Kje ste se rodili  in kdaj, kako ste preživljali mladost ? 
 
Rodil sem se leta 1935 v Kapli 13. 
Mladost sem preživljal  normalno kot drugi otroci v vasi.Hodil sem v nemški vrtec in nemško šolo (samo 
1.razred) vendar so jo partizani sežgali. 
 
2.G., kdo vas je navdušil za vojaški poklic ? 
 

Potem, že v slovenski šoli,je bil vojaški krožek.Mentor me je preprical,pogoji so bili v redu,vendar zapustiti 
si moral dom.Nisem se veliko odlocal.Vsi so mi branili tako ,da sem odpotoval že s 14. Leti v Kragujevac. 
 

3.Kdaj so vas imenovali  za generala ? 
 

Med  šolanjem sem pridobil cine,moj prvi cin sem dobil leta 1953.Cin generala pa sem dobil leta l986  v 
Mariboru 

    4.S kakšnimi vozili ste se vozili v casu službovanja v vojski? 
 
Vozil sem se  z amerškim dipom,kompanjolami, podmornico,z avioni in s helikopterji.S podmornico smo  

 obiskali mornarje  v  Splitu. S helikopterji pa še preden sem bil general 

 
5.Katerega leta ste odstopili s tega položaja? 
 
Imel sem 3 leta vec delavne dobe,kot  jo naj  bi imeli generali.Bil  bi še naprej general, ce nebi  zbolel. 

Bolniško sem imel 2 leti in tako sem šel v  upokojitev. 
 
6.Kje v bivši Jugoslaviji  ste službovali?  

 
Šolanje:Kragujevac,Sarajevo,Beograd,Banja Luka. 

Službovanje:Smederevo,Svetezarovo,Knin,Sremska Mitrovica,Postojna,Ajdovšcina,Ljubljana,Maribor in 
Niš. 

 
7.Ali vam je kateri kraj ostal posebej  v spominu? 
 
Vse imam v spominu. 
 
8.Ste se ukvarjali tudi kaj s športom? 
 
Najraje sem igral nogomet,odbojko,namizni tenis. 

 
9. Pri katerem klubu ste igrali? 
 
2 leti sem igral za reprezentanco nogometnega kluba  Smederevo.Nehal sem zaradi casa in službe. 

 
10.Se mogoce spominjate, koliko ste imeli igralno številko? 
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Bil sem desni vezni igralec,najveckrat številka 7. 
 
11.Ali ste šli kdaj na svetovno prvenstvo? 
 
Ne ,igral sem samo v okviru nogometnih klubov. 
                                                                                                                            Matic Lesjak 4. f 
                                                                                                                             NOVINARSKI KROŽEK 
 

 
                                                                                                                                                  Ljubezen je kot živo srebro 

v roki 
.                               Ce imaš prste razprte, ostane. 

                                                                                                                                                 Ce jih stisneš, spolzi skozi. 
<< 

   

 

Bliža se valentinovo zato želimo,  
društvo podeželske mladine Tabor, 

da bi s svojo ljubljeno osebo  
se udeležili na 6. tradicionalni valentinov ples 

in preživeli vecer v romanticnem vzdušju 
  ob zvokih  

 ansambla Okroglih muzikantov. 
 

Zato Vas vabimo, da se nam pridružite  
v soboto 14.02. 2004 ob 20. uri  

v Domu krajanov Tabor. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

 
Vstopnice bodo v pred prodaji:                                                     Društvo podeželske mladine 

- pri Janiju Basle  ( 5727 – 174)                                           KO Tabor 
- pri Marjeti Rak  ( 705 – 70 – 33) 
 
 

 
 
Informator je informativna tiskovina Obcine Tabor. Avtorji clankov so odgovorni za vsebino in slovnicno formo 
clankov. Clankov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) v bodoce ne bomo objavljali.  


