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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 7/IV                                                                      julij 2006 

Skrivnost šifre 5666! 
 

V junijski številki Informatorja se je uvodnik 
zaključil z nenavadnim stavkom: 
»Med tem ko bo današnja ideja dozorevala, bo 
vsaj naslednja dva meseca življenje 5666«!?  
 
Kaj neki se skriva za to šifro? Ne, ne gre za 
nikakršne skrivalnice okrog Da Vincijeve 
šifre, gre za preprosti računalniški lapsus, ko 
pritisneš nekaj, česar sploh nisi nameraval. Če 
pa tega nihče ne opazi v fazi urejanja 
občinskega glasila, vključno z avtorjem 
uvodnika, se naredi to, kar se je zgodilo v 
prejšnji številki. Ker je poleg zloglasne Da 
Vincije šifre v tem času pri nas strašila še 
evforija visokega neizžrebanega zneska lota, 
upam da ni kdo iz vraževerja šel v kakšne 
finančne naložbe, ki mu niso prinesle rezultata, 
saj je med tem tudi astronomski znesek lota že 
dobil svojega lastnika, pardon, kar tri lastnike 
in žal, med njimi ni bilo nikogar iz Tabora. 
 
Morda ob tem visokem dobitku lota še 
komentar na časopisne članke, ki govorijo o 
tem, da davek na te dobitke dobi občina, kjer 
ima dobitnik stalno prebivališče. Naj povem, 
da to ne drži popolnoma, saj država pri 
proračunski izravnavi odbije tako pridobljen 
denar, kar na koncu izniči pozitivni davčni 
efekt. Pravi davčni efekt čutijo le tiste občine, 
ki imajo dovolj lastnih prihodkov in iz 
državnega proračuna ne prejemajo 
proračunske izravnave. Takšnih občin pa je pri 
nas manj kot dvajset.  
 
Če se resno povrnem k naslovu današnjega 
uvodnika, se iskreno opravičujem za nastalo 
zmedo, kajti besedilo junijskega uvodnika bi 
se moralo glasiti takole: 

»Med tem, ko bo današnja ideja dozorevala, 
bo vsaj naslednja dva meseca življenje v naši 
šoli malce zastalo, šolarji pa bodo, z različnimi 
občutki osebnega uspeha, odšli na počitnice. 
Vsem tistim, ki so s svojim dosežkom 
zadovoljni, iskrene čestitke, vsem drugim pa 
želja, da po temeljitem počitku naslednje 
šolsko leto zagrabijo malce drugače in uspeh 
zagotovo ne bo izostal.« 
 
Čeprav se počitnice počasi prevešajo v drugo 
polovico, sem prepričan, da je moja čestitka še 
aktualna, saj poleg osnovnošolcev zaključujejo 
šolsko leto tudi naši dijaki po različnih šolah v 
bližnji in širši okolici, ki so na počitnice odšli 
malce kasneje. Veliko kasneje pa predvsem 
maturanti srednjih šol, saj se je razglasitev 
maturitetnih rezultatov zavlekla celo v drugo 
polovico julija.  
 
Naj izkoristim še enkrat priložnost za iskrene 
čestitke trem »zlatim« maturantom iz Tabora, 
ki so opravili vse maturitetne predmete z 
odliko in pridobili še dodatne točke ter s tem 
laskavi naslov »zlati maturant«. V razvitem 
svetu takšen »material« takoj pobere 
zainteresirano gospodarstvo in mu ponudi 
štipendije za nadaljnji študij. Morda pa bodo 
tega deležne tudi naše prihodnje generacije. 
 
Dopust pa je namenjen tudi vam, spoštovane 
občanke in občani. Pa saj ni treba vedno oditi 
od doma. Imam veliko prijateljev, ki mi 
porečejo: »Pa človek, kam rineš, saj imaš 
doma pravi raj.« Tudi vi ga imate. 

 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in 
dopolnitvami) ter Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je župan dne 14.7.2006 sprejel 
naslednji  

S K L E P 
 

1. člen 
Javno se razgrne predlog Lokacijskega načrta Pondor – JUG. 
 

2. člen 
Javna razgrnitev traja od 31.7.2006 do 31.8.2006. 
 

3.člen 
Predlog dokumenta bo razgrnjen v avli Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
Ogled razgrnjenega predloga je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. 
ure in petek od 8. do 13. ure. 
 

4. člen 
Javna obravnava predloga bo 23.8.2006, ob 17. uri, v sejni sobi (I. nadstropje) Občine Tabor, Tabor 21, 
3304 Tabor. 
 

5. člen 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen predlog dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani 
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, 
na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posredujete na elektronski naslov 
obcina.tabor@siol.net (z nazivom zadeve: LN Pondor jug) do konca javne razgrnitve. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v skladu z zakonodajo. 
 
Številka: 350-04/2006-1 
Datum: 17.7.2006 
          ŽUPAN 
             Vilko JAZBINŠEK 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Informacija o vračilu vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje 
 
V zadnjem času smo lahko v medijih zasledili kar 
nekaj prispevkov o povračilu prekomernih vlaganj 
v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja. 
Ker je tudi v naši občini veliko število 
upravičencev (približno 300 iz obeh akcij), je prav, 
da vam podamo objektivno informacijo o tej 
tematiki. 
 
9. junija 2006 je bil v Uradnem listu RS, št. 
60/2006, objavljen Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vračanju v javno 
telekomunikacijsko omrežje, ki je prinesel milejše 
pogoje za upravičence. Ravno na osnovi 
omenjenega zakona se pričakuje razširitev kroga 
upravičencev, saj je bistvena novost ta, da se v 
primeru, ko lokalna skupnost ali posameznik ne 
razpolaga s pogodbami in računi, s katerimi 
dokazuje višino vloženih sredstev, lahko to 

dokazuje z drugimi verodostojnimi listinami ali 
dokumenti ali z notarsko overjeno izjavo o vrsti in 
obsegu njegovega vlaganja v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 
 
Kako je pri nas? 
Za upravičence, ki so sodelovali v akcijah 
izgradnje telefonije v takratni KS Tabor v letih 
1991 in 1996 in za katere obstaja dokumentacija, je 
Občina Tabor, kot pravni naslednik KS Tabor, že v 
letu 2004 vložila na Državno pravobranilstvo Celje 
kolektivno zahtevo za vračilo sredstev. K zahtevi 
smo priložili vse razpoložljive verodostojne listine 
(seznam upravičencev, pogodbe, račune, zahtevek 
za vračilo prostovoljnega dela idr.).  
 
Odgovora še nismo prejeli, je pa državno 
pravobranilstvo dolžno na osnovi zgoraj 
omenjenega zakona do 30. septembra 2006 
pripraviti predlog za sklenitev pisne poravnave. Če 
bo temu tako, vas bomo o tem obvestili takoj, ko 
bo predlog pripravljen. Pričakujemo, da bo do 



 3

takrat tudi kaj več znanega o odprodaji državnega 
deleža v Telekomu Slovenija, kar je osnova za 
vračilo. V najboljšem primeru, če ne bo posebnih 
zapletov, bi lahko prejeli vrnjena sredstva sredi leta 
2007. Višina vrnjenih sredstev na posamezen 
telefonski priključek je zaenkrat še tudi neznanka, 
upajmo na najboljše.  
 
Skratka, počakajmo na razplet – drugega v tem 
trenutku ne moremo storiti. 
 

Vid Poznič 
_____________________________________ 
 
Še nasvet za upravičence iz leta 1974 

 
Že pred dvema letoma smo svetovali vsem, ki so 
sodelovali pri izgradnji prvih telefonskih 
priključkov v KS Tabor v letu 1974 in za katere na 
Občini Tabor ne obstaja nobena dokumentacija, da 
podajo svoje vloge z dokazili direktno na Državno 
pravobranilstvo Celje. Kolikor nam je znano, je 
bila večina teh vlog na osnovi takrat veljavnega 
zakona zavrnjena, češ, da blagajniški prejemek ni 
verodostojna listina. 
 
Ravno s spremembo zakona (glej zgoraj) so tudi za 
te upravičence nastali pogoji, da dobijo povrnjena 
preveč vplačana sredstva. Državna pravobranilstva 
so dolžna po novem ponovno obravnavati vse 
vloge, tudi tiste, ki so bile zavrnjene, seveda če 
bodo ponovno vložene. 
 
Kaj svetujemo upravičencem iz leta 1974? 
Do 15. oktobra lahko vlagatelji podate na Državno 
pravobranilstvo Celje (Trg celjskih knezov 10, 
Celje) pisni zahtevek.  

Podajamo vam nekaj nasvetov, kako to storiti: 
 
- Vlagatelj dokazuje obstoj pravice do vračila 
vlaganj z verodostojnimi listinami (pogodba, 
potrdila o vplačilu), iz katerih so razvidni podatki 
na katerem območju nastopa kot potencialni 
upravičenec do vračila vlaganj, višina, obseg in 
vrsta vlaganj ter datum vplačila. 
 
- Če vlagatelj ne razpolaga z listinami iz prejšnjega 
odstavka oz. dokazili o njegovih vlaganjih, 
predloži Državnemu pravobranilstvu na upravni 
enoti overjeno izjavo o vrsti in obsegu vlaganj. 
Izjava mora vsebovati ime in priimek ter naslov 
vlagatelja, navedbo območja izgradnje javnega 
telekomunikacijskega omrežja, datum vključitve 
oz. letnico izgradnje, naziv nosilca izgradnje (npr. 
odbor za izgradnjo pri KS Tabor), telefonsko 
številko in naslov vlagatelja ob vključitvi, višino 
vplačila oz. vrsto in obseg prispevka v delu in 
materialu. 
 
Pri tej izjavi pa bodite realni. V kolikor nimate 
nobenega pisnega dokazila o višini vplačanega 
prispevka, se povežite z ostalimi vlagatelji iz tega 
obdobja, ki ta dokazila še hranijo. Le tako boste 
lahko navedli verodostojen in točen podatek, ki ga 
bo državno pravobranilstvo preverilo na Telekomu 
Slovenije. Navajanje neresničnih podatkov v izjavi 
overjeni na upravni enoti je kaznivo in se preganja 
po uradni dolžnosti. 
 
Pri uveljavljanju vaših pravic vam želimo veliko 
uspeha – le pogumno naprej, četudi ste bili že 
enkrat zavrnjeni. 
 

Vid Poznič

        
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Poletne aktivnosti v Taboru 
 
Center za socialno delo Žalec načrtuje vrsto 
različnih aktivnosti, s katerimi želimo popestriti 
počitniške dneve za mlade v občini Tabor. 
Brezplačne delavnice bodo potekale na Osnovni 
šoli Tabor; tudi v primeru slabega vremena.  
 
Tako med 14. avgustom in 18. avgustom 2006, 
od 8. do 13. ure pripravljamo program za 
kreativno in inovativno preživljanje prostega časa, 
in sicer: 
   

 ponedeljek bo namenjen ustvarjanju v 
kreativnih delavnicah (poslikava stekla, keramike, 
izdelava brošk iz keramofiksa, fimo mase, 
origami…), 

 
 torek bomo rezervirali za športne igre, 

tekmovanja, 
 v sredo bomo izdelovali nakit iz perlic in 

usnja, izdelovali lutke in uprizorili predstavo, 
 četrtek bo namenjen rekreaciji in pohodu 

na bližnji hrib, razne družabne igre, 
 petek bo popestren z obiskom na bazenu 

Pingo - Orla vas (otroci, ki bodo sodelovali na 
delavnicah, bodo prosili starše, da jih pripeljejo na 
bazen, kjer bo poskrbljeno za spremstvo in 
varnost). 
 
Vabimo vse osnovnošolce iz Občine Tabor ter 
okolice, ki bi želeli svoj prosti čas med poletnimi 
počitnicami preživeti malo drugače, da se 
pridružijo predstavljenim delavnicam. Predhodne 
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prijave sprejema šolska svetovalna delavka 
oziroma nas pokličite na tel. 03/713-12-50.  
 
Želimo si, da bi načrtovani projekti zaživeli, zato 
Vas vabimo, da v čim večjem številu vzpodbudite 

otroke in mladostnike, in da informacijo 
posredujete naprej! 
 

Martina Tekavc, dipl. soc. del.                   
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Obvestilo za upokojence 
 
DU Tabor obvešča vse člane, da je rezerviran 
termin za balinanje. Vsak petek od 17. ure dalje se 
lahko udeležite rekreacije v balinanju, organizira 
se tudi medsebojno tekmovanje in podobno.  
 
Obiščite ta športni objekt kot igralci ali kot 
navijači! 
 

DU Tabor 
Danijela Pajk Zupanc 

_____________________________________ 
 

Ustvarjalci, likovniki  
Kulturnega društva Ivan Cankar 

 
smo tudi to poletje aktivni. Ko se zapro šolska 
vrata in vsak po svoje razmišlja, kako bo izkoristil 
proste sončne dni, najdejo likovniki čas za 
ustvarjanje in druženje. Prav prijetno se je vsesti 
skupaj s prijatelji in znanci in razpravljati o 
kulturnem prostoru. Tako najde vsak nekaj zase in 
pivo hladi vroče dni. 
 

 
Slika Vida Hanžiča, foto J. J. 
 
Po spomladanski skupinski razstavi smo se vsak po 
svojih zmožnostih udeleževali enodnevnih likovnih 
delavnic, ki so bile vse na kupu. Tako je Javni 
sklad za kulturo razpisal kar dve, ena pa je 
potekala v Preboldu. 
 
Ogledali smo si, preko Zveze likovnikov Slovenije, 
svetovno likovno razstavo na Dunaju, ki poteka že 
od julija 2004 in se bo zaključila v mesecu juniju 

2007. To velja za Muzej moderne umetnosti, 
Stiftung Ludwig Wien. Z velikim spoštovanjem 
stojiš pred sliko, kipom, katere roke so oblikovale 
v lesu sedečega človeka, glavo skrito v skrčenih 
nogah, objetih z rokami, a njega ni več… To je bil 
Andre Derain, delo je nastalo iz kocke lesa, 
premera cca 50×70 cm, leta 1907. Potem slikar 
Ernst Ludwig Kirchner »Zelena hiša«, sledili so še 
drugi znani in manj znani ustvarjalci: Oskar 
Kokochka, Pablo Picasso, Laszlo Moholy-Nagy, 
kipar Alberto Ciacometti. V zadnjem trenutku pa 
smo še ujeli razstavo »Verruckte liebe von Dali bis 
Bacon«. Posebej dominantni razstavni prostor, 
zgradba, je bila Kunsthaus Wien. Od inštalacij, ko 
je bil vodomet v prostoru, osvetljen od 
raznovrstnih barvnih kamnov, ki so bili 
postavljeni, pa realistične in nadrealistične slike. 
Hoteli smo nekaj posneti, pa nam ni bilo 
dovoljeno. Ob tem pa lepo urejeno dvorišče z 
rožami, ovijalkami, mehki naslonjači in dišeča 
kava…Bilo je naporno za en dan, vendar prijetni, 
nepozabni občutki. 
 
Nazadnje smo se udeležili mednarodne likovne 
delavnice v Izoli. Rana ura, zlata ura! Ta pregovor 
se nam je potrdil. Kar smo naredili, ustvarili v 
dopoldanskih urah je bilo dobro, potem v hudi 
vročini ni bilo mogoče ustvarjati. Bili smo zelo 
blizu ožjega izbora, pa vendar mora biti včasih tudi 
sreča prisotna. Bilo nas je čez 500, jaz sem imela 
številko udeležbe 241 po 7.30 uri zjutraj. No, tako 
si nabiramo izkušnje. 
 
Tudi to poletje nismo pozabili na najmlajše. Tisti, 
ki ste bili z nami lansko leto, tokrat dobite nazaj 
vrnjena dela, obenem pa vas  
 

vabimo, da se udeležite DELAVNICE, ki bo 
potekala v Domu krajanov,                                       

v društvenih prostorih, prvo nadstropje, v                         
sredo, 16. avgusta 2006 od 9.30 do 11.30. 

                                                             
Delavnice bo vodila ga. Milena Vodlak. 

 
Za ustvarjanje ne potrebujete nič, samo dobro voljo 
in primerna oblačila. 
 

  za Likovno sekcijo Mavrica 
Julijana Juhart 



 5

Obvestilo Turističnega društva 
 
Člani Turističnega društva z veseljem sporočamo, 
da so prostori društva (stara pošta) končno dobili 
svoj namen. Kupijo se lahko spominki kot darilo, 
uredila pa se je tudi okolica, kjer se lahko 
mimoidoči odpočijejo in okrepčajo.  
 
Še posebej so dobrodošli kolesarji, katerim se 
nudijo tudi osnovni kolesarski rezervni deli v 
primeru nezgode in podobno. Prijazni člani  
 
 

 
vas pričakujemo tudi ob vikendih, in sicer ob 
sobotah od 15. do 19. ure in ob nedeljah od 8. do 
12. ure. 
 
Hkrati Vas obveščamo, da se je na pobudo društva 
uredil izvir vode ob poti na Zajčevo kočo. 
Domačiji Veteršek iskrena hvala za izvedbo in 
njihovo gostoljubje.  
 
Naj opravljeno delo zgledno služi svojemu 
namenu. 

Lea Rančigaj 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Zlati maturanti 2006 
 
Široka razgledanost, veliko znanja in kanček sreče, 
so zlate niti, ki so zlatim maturantom stkale pot 
skozi vrata katerekoli želene fakultete. 
 
To pot so si iz Občine Tabor utrli trije maturantje, 
in sicer: 

Lara Plavčak iz Kaple,   
Neva Natek iz Pondorja 
in Gašper Jazbinšek iz Miklavža. 
 

 
Iz leve proti desni: podžupan Janko Drča, Neva 
Natek, Gašper Jazbinšek, Lara Plavčak in župan 
Vilko Jazbinšek, foto: L. Š.-K. 
 
Na Občini Tabor sta jih v petek, 21. julija 2006, 
sprejela župan Vilko Jazbinšek ter podžupan Janko 
Drča. V imenu vseh občanov sta jim čestitala in 
izrazila veliko veselje in ponos, saj takšni uspehi 
povečujejo izobrazbeno strukturo občanov, iz česar 
izhaja večji razvojni potencial za občino. 
 
Zlatim in ostalim maturantom iskreno čestitamo. 

      
 Lilijana Štor Krebs 

 

Sprejem poštne kočije 
 

 
Na ranču v Grajski vasi, foto L. R. 
 
V ponedeljek, 17. julija 2006, je bila naša občina 
deležna posebnega obiska. Skoznjo se je po 
magistralni cesti Ljubljana-Celje peljala Nemška 
poštna kočija iz Hamburga, ki potuje po Evropi in 
predstavlja prevoz pošte Hamburg – Dunaj – Trst - 
Budimpešta. Ekipo, ki bo prepotovala 6000 
kilometrov skozi šest držav (Nemčija, Avstrija, 
Italija, Slovenija, Madžarska, Češka), sestavljata 
mož in žena Jürgen in Christine ter štirje lepi in 
močni konji. Pot so začeli v Hamburgu in jo 
nadaljevali proti jugu, v ponedeljek pa so 
pripotovali tudi v naše kraje.  
 
Dobrodošlico smo jim zaželeli na ranču Mustang v 
Grajski vasi, kamor so se pripeljali z manjšo 
zamudo, vendar jih je kljub temu tam pričakala 
vesela družba, ki si je z veseljem in zanimanjem 
ogledala poštno kočijo. Pozdravila sta jih tudi 
župan občine Braslovče, gospod Marko Balant in 
župan občine Tabor, gospod Vilko Jazbinšek. 
Druženje smo nadaljevali ob pijači in jedači. V 
torek je nemška odprava počivala, v sredo zjutraj 
pa so se spočiti odpravili novim kilometrom 
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naproti v smeri proti Budimpešti. Pot bodo 
nadaljevali še proti Dunaju, Linzu, Pragi, Dresdnu, 
Berlinu in nato to popotovanje, ki se poteguje za 
mesto v Guinnessovi knjigi rekordov, zaokrožili v 
Hamburgu. 

 Konjeniško društvo Mustang 
_________________________________________ 

 

Zajčevi dnevi 
 

Prva dneva julija sta bila letos na Zajčevi koči 
rezervirana za kulinarično prireditev, ki smo jo lani 
poimenovali Zajčevi dnevi. Ta dva dneva so na 
jedilniku zgolj zajčje jedi in priloge.  
 

Tokrat so kuharice iz Društva žena in deklet 
Občine Tabor pripravile zajčji paprikaš s širokimi 
rezanci, zajca na lovski način in pečenega ter 
ocvrtega zajca. Kdor je prišel na kočo, v dolino ni 
odšel lačen. V soboto popoldne je za dobro vzdušje 
skrbel Marko Semprimožnik – Primarij Slapar, za 
kar se mu iskreno zahvaljujemo. 
 
Prav tako se za sodelovanje zahvaljujemo 
prizadevnim kuharicam iz Društva žena in deklet 
in si želimo tudi vnaprejšnjega uspešnega 
sodelovanja. 
 

Planinsko društvo Tabor

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Vabilo upokojencem 
 

Člane Društva upokojencev vabimo v soboto, 12. avgusta 2006,  
na pohod na RANČ MUSTANG. 

Zbirališče bo ob 15. uri na križišču pred »Petelinom« v Ojstriški vasi za vse,  
ki se boste namenili priti peš.  

 
Ostali pa se pripeljite ali prikolesarite na ranč,  

kjer nas bo pozdravil Milan. 
 

Vabljeni! 

Lovska družina Tabor  
 

prireja veliko meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje,  
ki bo v nedeljo, 6. avgusta 2006, s pričetkom ob 8. uri, na Lovski koči. 

 

Tekmovalci bodo tekmovali v disciplinah:  
glinasti golobi, tarča srnjaka in tarča bežečega merjasca. 

 

Po končanem tekmovanju vas bodo z okusno pijačo in jedačo postregli taborski lovci, 
katero boste lahko okušali ob zvokih ansambla Bojana Kudra. 

 
Lepo vabljeni! 

        

 
 

  Če nimaš lastnega sija, te sij drugih ne bo osvetlil. (Boetij) 
 
Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev 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.


