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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 9/IV                                                               september 2006

Zaključek mandata 2002-2006 
Spoštovane občanke in občani! 
 
Štiriletni mandat župana in občinskega sveta 
Občine Tabor se je iztekel in 22. oktobra bo že 
znana nova zasedba občinskega sveta, ki pa ji bo 
tokrat dirigiral »stari« župan. Politične stranke in 
posamezniki so se tokrat odločili, da za mesto 
župana ne delegirajo protikandidata sedanjemu 
županu, kar je razumeti vendarle kot načelno 
soglašanje z obstoječo občinsko politiko, verjetno 
pa je takšna odločitev povezana predvsem z 
dejstvom, da je en mandat resnično prekratka doba 
za zahtevne projekte in bi načelno vsak župan 
moral imeti na razpolago vsaj dva mandata, da bi 
se njegovo delo lahko ovrednotilo povsem realno. 
Kakor koli že, dejstvo je, da tokrat v naši občini ne 
bo tolikšne predvolilne vročice, kot smo ji bili 
priča pred štirimi leti, kar pa ne pomeni, da ne bo 
zanimivo pričakovati rezultatov, ki bodo oblikovali 
novo sestavo občinskega sveta. Kot županu 
preteklega mandata mi je prijetno, ko vidim, da kar 
štirje kandidati preteklega sedemčlanskega sestava 
občinskega sveta ponovno kandidira, kar pomeni, 
da je bila klima v delu občinskega sveta pozitivna. 
Imeli smo 30 rednih sej, poleg tega pa še kar nekaj 
izrednih in korespodenčnih, ki praktično nikoli, 
razen dveh ali treh v začetku, niso imele 
političnega predznaka. To izkazuje visoko zavest 
vseh članov občinskega sveta, da s svojimi 
odločitvami postavljajo usodo občine kot celote 
pred posameznimi interesi. Kljub nekaterim 
zahtevnim temam in množici točk dnevnega reda 
se lahko pohvalim, da povprečno trajanje 
posameznih sej ni presegalo dveh ur, kar pa je tudi 
rezultat dobrega dela posameznih komisij in 
odborov občinskega sveta, ki so posebno zahtevne 
teme običajno obravnavali pred samo sejo 
občinskega sveta ter sprejeli stališča, ki jih je 
občinski svet brez posebnih razprav tudi sprejel. 
Poleg stalnih delovnih teles občinskega sveta pa so 
v preteklem obdobju pomembno vlogo odigrali 
tudi posebni režijski odbori za posamezne projekte, 
od katerih je zagotovo najpomembnejšo in uspešno 
vlogo odigral odbor za izgradnjo šole. Ob tej  

 
priložnosti se vsem skupaj zahvaljujem za 
produktivno in korektno sodelovanje, za prikaz 
uspešnega mandata pa se je vendarle potrebno 
malo poigrati tudi s številkami. V današnjem 
Informatorju se v nadaljevanju pojavlja tudi tabela, 
ki izkazuje realizacijo različnih projektov po 
njihovi vrednosti ter strukturi financiranja. S 
ponosom lahko prikažemo, da vrednost investicij v 
naši občini v preteklem mandatu znaša krepko 
preko 700 mio SIT, od tega je bilo financirano iz 
občinskega proračuna bistveno manj kot iz drugih 
pridobljenih virov. Zavedati se je namreč treba, da 
je bil realni proračun preteklega mandata 
povprečno 150 mio SIT letno, od tega pa za 
investicije ostane le cca 30%, vse ostalo je 
namenjeno pokrivanju tekočih stroškov. Ob teh 
številkah se nam ni treba sramovati, da znaša 
dolgoročna zadolžitev za izgradnjo šole samo 
okrog 50 mio SIT, med tem ko zadolžitev pri 
nabavi gasilske opreme (3 gasilska vozila) 
bremenijo investicijska sredstva, ki bi jih sicer 
morali odvajati vsako leto za investicije v požarno 
varnost. Čeprav je bil načrt pokrivanja investicije 
za izgradnjo šole in vrtca predviden še v letih 2007 
in 2008, bo verjetno že v naslednjih dveh mesecih 
dosežen pomemben dogovor, po katerem bo 
potencialni investitor za dom starejših z odkupom 
občinskega zemljišča omogočil dezinvesticijo 
občinskega proračuna tako, da bomo že v 
naslednjem letu lahko določen del sredstev 
namenili za izgradnjo kanalizacije ter nadaljevanja 
urejanja cestne infrastrukture. To pa so že načrti, ki 
jih bo obravnavala naslednja sestava občinskega 
sveta Občine Tabor.  
 
Spoštovane občanke in občani, zahvaljujem se vam 
za izkazano zaupanje v preteklem mandatu, hkrati 
pa obljubljam, da bom tudi v prihodnjem mandatu 
poskušal po svojih najboljših močeh skrbeti za 
razvoj in blagostanje Občine Tabor in vseh njenih 
občanov. 

Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB2)  (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06-
odločba US) in  61. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 – ZpolS-
A, 78/06) Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
 
 

S E Z N A M 
 

 KANDIDATOV ZA VOLITVE  ŽUPANA OBČINE TABOR 
Kandidat je: 

 

1. VILKO JAZBINŠEK, rojen 6. 2. 1952, MIKLAVŽ PRI TABORU 8 A, UNIVERZITETNI 
DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA, ŽUPAN   

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

  Volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra  2006  
 

Š t e v i l k a :  0 4 0 0 1 - 4 / 2 0 0 6  
D a t u m :    3 .  o k t o b e r   2 0 0 6   
 

V o l i l n a  k o m i s i j a  O bč i n e  T a b o r  
  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

             
                  P R E DS E D NI C A 
                  K a t a r i n a  B A N D E L ,  l . r .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
Na podlagi  2. odstavka 74. člena zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB2)  (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06-
odločba US) in  61. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00 – ZpolS-
A, 78/06) Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
 
 

S E Z N A M 
 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR    
 
Volilna enota 1   
 

 
Območje: del Občine Tabor, ki obsega območje naselij Tabor in Ojstriška vas   

KANDIDATI SO: 
 

1. IVAN LUKMAN, rojen 13.1.1960, Tabor 22, KMETIJSKI TEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK 
Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 

2. TATJANA KOBALE KHODARY, rojena 2.9.1953, Tabor 15, EKONOMSKI TEHNIK, REFERENT 
Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
 

3. GREGOR LUKMAN, rojen 24.5.1976, Tabor 6, UNIV. DIPLOMIRANI EKONOMIST, ANALITIK 
TRGA IN GORIV 

Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

4. JERNEJ GREGL, rojen 16.7.1965, Tabor 33, RTV MEHANIK, PRODAJALEC REZERVNIH 
DELOV IN KOLES 

Predlagatelj:  LEA RANČIGAJ in skupina volivcev 
 

5. LUCIJA ŠKET, rojena 11.8.1965, Ojstriška vas 55, LESNI TEHNIK, POSLOVODJA, BLAGAJNIK 
Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

6. UROŠ ZORENČ, rojen 6.5.1974, Ojstriška vas 4c, ZGODOVINAR, UČITELJ 
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Predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

7. KARMEN LUKMAN, rojena 22.12.1969, Tabor 6a, EKONOMSKI TEHNIK, REFERENT 
Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

 
8. MARIJA SIRŠE, rojena 14.9.1965, Tabor 41, GRADBENI TEHNIK, GOSPODINJA 

Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  
 

9. ALOJZ RIBIČ, rojen 25.5.1961, Tabor 36, ELEKTRIKAR, ELEKTRIKAR 
Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
 

10. DARJA TURNŠEK, rojena 16.1.1966, Ojstriška vas 19, INŽENIRKA RAČUNALNIŠTVA, 
ORGANIZATORKA IN PROGRAMERKA 

Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 

Voli se tri (3) člane občinskega sveta. 
 
 
 
 

Volilna enota 2   
 

 
Območje: del občine Tabor, ki obsega območje naselij Kapla in Pondor   

KANDIDATI SO: 
 

1. MARTINA ZUPANČIČ, rojena 7.11.1958, Kapla 15, UNIV. DIPL. INŽ. KMETIJSTVA, 
SAMOSTOJNA PODJETNICA 

Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 

2. JANKO DRČA, rojen 13.5.1958, Kapla 36, INŽENIR STROJNIŠTVA, DIREKTOR KIV TRADE, 
D.O.O., VRANSKO 

Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 

3. MATEJ DEMŠAR, rojen 22.4.1972, Pondor 27, UNIV. DIPL. INŽ. GOZDARSTVA, SODELAVEC 
NA ZRSVN, OE CELJE 

Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
 

4. RAJKO DRAKSLER, rojen 1.9.1954, Kapla 56 a, STROJNI INŽENIR, SAMOSTOJNI PODJETNIK 
Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

 

Voli se dva (2) člana občinskega sveta. 
 
 
 
 

Volilna enota 3   
 

 
Območje: del občine Tabor, ki obsega območje naselij Loke, Črni vrh in Miklavž pri Taboru   

KANDIDATI SO:  
 

1. JANEZ MAK, rojen 19.12.1963, Loke 4, AVTOMEHANIK, KMETOVALEC 
Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  

 

2. JOŽE STROŽIČ, rojen 16.2.1968, Črni Vrh 17, KMETOVALEC, KMETOVALEC 
Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

3. MIHAEL CENTRIH, rojen 5.1.1986, Loke 39, ŠTUDENT PRAVA, ŠTUDENT 
Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
 

4. JOŽE CESTNIK, rojen 7.10.1972, Miklavž pri Taboru 47a, SPECIALIST, DIPL. INŽ. GEODEZIJE, 
VIŠJI SVETOVALEC I, VODJA ODDELKA 

Predlagatelj:  ANTON CESTNIK in skupina volivcev 
 

5. VLADIMIR PEČNIK, rojen 18.8.1955, Miklavž pri Taboru 18, ELEKTROTEHNIK, 
VZDRŽEVALEC 

Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
 

Voli se dva  (2)  člana občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 22. oktobra 2006. 
 



 4

Š t e v i l k a : 0 4 0 0 1 - 4 / 2 0 0 6  
D a t u m :   3 .  o k t o b e r  2 0 0 6   

V o l i l n a  k o m i s i j a  O bč i n e  T a b o r  
T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 P R E DS E D N I C A  
               K a t a r i n a  B A N D E L  l . r .    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

OBVESTILO VOLILNE KOMISIJE OBČINE TABOR 
 

LOKALNE VOLITVE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET BODO 
V NEDELJO, 22. 10. 2006. 

 
Potekale bodo med 7. in 19. uro na treh volilnih enotah oziroma voliščih: 
VE 1 – V DOMU KRAJANOV 
VE 2 – V GASILSKEM DOMU KAPLA 
VE 3 – V GASILKEM DOMU LOKE 
 
Vsi občani z volilno pravico boste o dnevu glasovanja in o volišču, kjer boste lahko oddali glasova za 
župana in občinskega svetnika obveščeni po pošti. 
 

Predčasno glasovanje 
V kolikor občani z volilno pravico ne uspete na dan 22. 10. 2006 na volitve, se lahko udeležite predčasnega 
glasovanja v sejni sobi Občine Tabor od 18.10.2006 do vključno 20.10.2006 med 9. in 17. uro.  
 

Glasovanje po pošti 
Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in volivci, ki so na 
zdravljenju v bolnišnicah, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje 
sedem dni pred dnem glasovanja.  
 

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom kot dan glasovanja, to je 22.10.2006. 
 

Glasovanje na domu 
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko 
glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni 
pred dnem glasovanja. 
 

Tudi za invalidne osebe je poskrbljeno 
Volišče namenjeno oziroma dostopno invalidom je volišče VE1 - DOM KRAJANOV. 
 

Volivci, ki želijo glasovati na tem volišču, morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji 
najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.  
 

Nepismenost ali druga telesna hiba ni omejitev za volivce 
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v 
zakonu, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem 
odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.    

Kdo glasuje? 
Pravico voliti ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in ima 
stalno bivališče v občini. 
Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. O tem na katerem volišču je vpisan 
v volilni imenik dobi volivec obvestilo po pošti. Prejeto obvestilo predloži volilnemu odboru na volišču. 
 

Kako se glasuje? 
Volivec volilnemu odboru na volišču najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi svoje 
prebivališče. 
 

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način. 
Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. 
 

Nato predsednik ali član volilnega odbora obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem 
imeniku, volivec pa se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilnega 
odbora preveri, ali se je volivec podpisal na pravo mesto in mu izroči glasovnico. Volivcu se izroči 
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glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more podpisati zaradi telesne hibe ali drugega 
razloga ali če se noče podpisati, volilni odbor to posebej označi v volilnem imeniku.  
 

Glasovanje se opravi z glasovnico. 
Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata za župana in enega kandidata za občinskega svetnika. 
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za 
katerega glasuje.  
 

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča. 
 
Kdaj je glasovnica neveljavna 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec 
glasoval, sta neveljavni. 
 

Zaupniki kandidatov 
Na volišču so lahko ves čas glasovanja navzoči zaupniki posameznih list kandidatov. 
 

Lista kandidatov ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. Volilna komisija Občine Tabor izda 
zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri volilnem odboru. 
 

Vzdrževanje reda in miru na volišču 
Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora za red in mir na volišču. Če je treba, lahko 
zahteva pomoč policije. Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vodstvom in je glasovanje 
prekinjeno. 
 

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v 
zapisnik. O odstranitvi zaupnika odloči volilni odbor. 
 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, razen policistov. 
 

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci 
puščajo na volišče samo v določenem številu ali posamično. 
 
 

VESELIMO SE VAŠE UDELEŽBE NA VOLITVAH. 
          

Predsednica volilne komisije Občine Tabor 
                                         Katarina BANDEL 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Telekom na borzi – morda smo le 
bliže vračilu 

 

Vlada, ki je večinski lastnik Telekoma Slovenije in 
seveda vodstvo tega podjetja sta se končno le 
odločila, da delnice Telekoma začnejo kotirati na 
borzi. S tem se tudi nam malim vlagateljem, ki 
smo krepko preplačali izgradnjo telefonije, odpira 
realna možnost, da pridemo vsaj do delnega 
povračila vloženih sredstev.  Namreč, zakon o 
vračanju vlaganj v javno TK omrežje predvideva, 
da se iz kupnine Telekoma formira poseben sklad, 
ki bo zagotovil potrebna sredstva, ki se bodo vrnila 
prekomernim vlagateljem. 
 
Kako stojijo stvari pri nas? 
 

Za naročnike telefonskega razmerja iz let 1990 in 
1996 je Občina Tabor – odbor za vračilo 
prekomernih vlaganj, že leta 2004 na Državnem 
pravobranilstvu v Celju vložil enoten zahtevek za 
vračilo. 28. septembra letos smo dobili prvi 

odgovor, da se zahtevek dopolni, kar bomo tudi 
pravočasno storili. Iz odgovora je razvidno, da si 
državni organi še vedno po svoje tolmačijo zakon 
in zahtevajo nekaj, kar ne obstaja. Na primer, 
občina ne more predložiti pogodbe za nabavo 
kablov, ki so se kupovali na trgu ali pa celo 
računov za prostovoljno delo, ker enostavno 
povedano, teh pogodb ni bilo. Zakon predvideva v 
primeru, da ne obstajajo verodostojne listine, tudi 
drugačno obliko – npr. notarsko overjeno izjavo o 
vrsti in obsegu vlaganj. Skratka, zapletov je veliko, 
vendar smo prepričani, da bomo na koncu, tudi z 
direktnimi kontakti na pravobranilstvu, našli pravo 
rešitev. O nadaljnjih korakih vas bomo sproti 
obveščali. Vedeti pa je potrebno tudi naslednje: 
država ne bo vračala povprečne vrednosti 
priključnine in prispevkov SIS, ta pa je 1388 DEM. 
Nad tem zneskom pa so vračila, ob zagotovitvi 
dovolj dokazov, možna. 
 
Kaj svetujemo naročnikom iz leta 1974? 
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Večkrat smo vas preko Informatorja obveščali, da 
Občina Tabor, naslednica KS Tabor, ne razpolaga 
z nobenim dokumentom, ki bi se nanašal na 
izgradnjo v tem letu. Iz kontaktov z večjim 
številom naročnikov iz tega obdobja, je razvidno, 
da verjetno tudi nikoli ni obstajala kakšna krovna 
pogodba med PTT Celje in KS Tabor, obstajajo le 
posamezni računi (pa še ti nepopolni) pri 
posameznih občanih, ki se nanašajo na vplačila za 
telefon. Vemo tudi, da so posamezni naročniki 
vlagali individualne zahtevke direktno na 
pravobranilstvo, pa so bili vsi po vrsti zavrnjeni. 
Eden zadnjih je primer naslednikov žal prehitro 
preminulega Mirka Križnika iz Ojstriške vasi. Iz 
odgovora pravobranilstva je razvidno, da svojci ne 
razpolagajo z dovolj velikim računom (ni nad 1388 
DEM) in se jim zahtevek zavrača. Ker pa se ta 
listina nanaša na blagajniški prejemek KS Tabor, 
jih pravobranilstvo pošilja na Občino Tabor, da v 
njihovem imenu vloži skupinski zahtevek. 
 

Zdaj smo pa tam. Občina nima v arhivu podatkov 
(ni pogodb, števila in imen naročnikov, ni 
prejemkov) saj je od dogodka minilo več kot 30 
let, po zakonu pa tudi ni potrebno hraniti teh 
podatkov. Toda kljub temu razmišljamo, da do 12. 
oktobra 2006, kar je zelo kratek rok, kljub vsemu 
vložimo skupinsko zahtevo po vračilu, ki jo bomo, 
če ne drugače, dokazovali z notarsko overjeno 
izjavo. Seveda pa lahko tudi vsak posameznik do 
roka vloži zahtevek za vračilo. 
 

Skratka, dela, posebno pa še presenečenj, nam ne 
manjka – manjka le ustrezna dokumentacija. 
Imamo pa dobro voljo. To pa je tudi nekaj!        

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 
Suša 2006 – obiskala nas je regijska 

komisija 
 

26. septembra se je območju naše občine mudila 
regijska komisija, ki je preverjala točnost 
procentov poškodovanosti  prijavljene škode po 
suši na koruzi. Procent poškodovanosti koruze 
merijo z metodo tehtanja koruze na 1 m². Kontrola 
je pokazala, da so stopnje poškodovanosti manjše, 
kot so bile popisane na občinski ravni. Posledica 
tega je, da se mora vsem oškodovancem popraviti 
procent poškodovanosti na koruzi, glede na lego: 
- Miklavž – hriboviti del: 40 %, 
- Črni Vrh – hriboviti del: 30 %, 
- ostali ravninski del (Kapla, Pondor, Ojstriška 

vas, Miklavž-ravninski, Črni Vrh – ravninski, 
Loke): 20 %. 

 

Na ugotovitve regijske komisije po zakonu 
nimamo vpliva, upamo le, da ne bodo njihove 
ugotovitve preveč vplivale na povrnitev škode. 

Hmeljarje, ki so že oddali letošnji pridelek, 
naprošamo, da nam dostavijo dokumentacijo, kot 
je bilo navedeno v dopisu, ki smo jim ga naslovili.  
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Letošnje pridobitve na cestnih 
povezavah 

 

Iz sredstev, ki nam jih je država namenila za 
odpravo posledic neurja 2005 v znesku 8,5 mio 
SIT, sredstev za investicije v znesku 8,3 mio in 
lastnimi sredstvi, smo letos posodobili nekaj 
cestnih povezav: 
- sanacija ceste Konjščica: 1,1 mio, 
- sanacija ceste Lepa Trata-Dol: 3 mio, 
- cestna povezava Podlog – Namar: 5,5 mio, 
- sanacija ceste Lovska koča – Čeren: 5 mio, 
- sanacija in asfaltiranje odseka Strnad – Ribič v 

Taboru: 4,7 mio. 
Delno iz teh letošnjih sredstev, nekaj pa tudi iz leta 
2007 pa si obetamo tudi asfaltiranje cestnega 
odseka Ojstrica – Presedle v dolžini 800 m in 
vrednosti 12,7 mio SIT. 
Iz vsega tega je razvidno, da bo skupaj vloženega 
32 mio, od tega je delež države 16,8 mio, delež 
občine pa 15,2 mio SIT.  
Po novem letu, ko bomo imeli EVRE, se 
investicije prav gotovo ne bodo pisale v milijonih 
pa kljub temu ne bodo cenejše. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Iz zadnje seje občinskega sveta 
 

Občinski svet se je 2. oktobra 2006, zadnjikrat v 
tem mandatu, sestal na 30. redni seji. Kljub temu 
dogodku in kljub po seji napovedani mali poslovni 
zakuski z ostalimi člani občinskih delovnih teles, je 
bila seja zelo delovna in tako kot večinoma skozi 
celotno štiriletno obdobje, popolnoma sklepčna.  
 

Kratek povzetek:  
Občinski svet je ugotovil, da je predlog občinskega 
lokacijskega načrta za PONDOR-JUG primeren za 
nadaljnjo obravnavo ter sprejel istovetnost 
digitaliziranega prostorskega plana s sprejetim 
prostorskim planom, ki je osnova za izdelavo 
novih prostorskih redov. 
 
Sprejeta sta bila nov Poslovnik in Statut 
občinskega sveta, ki sta se pač prilagodila novi 
zakonodaji in dejanskemu stanju v občini. 
 
V nadaljevanju je bil sprejet točkovnik za 
vrednotenje letnega programa športa v občini, kar 
predstavlja lepo osnovo za nadaljnji razvoj športa 
vseh generacij, poseben poudarek pa je na 
najmlajših. 
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Člani OS so se seznanili s polletnim finančnim 
poročilom in sprejeli popravek sklepa o 
imenovanju občinske volilne komisije. 
 
V predzadnji točki dnevnega reda, je župan 
predstavil realizacijo investicijskih projektov 
zadnjih štirih let, ki so kar za 784 mio SIT povečali 
premoženje občine. Morda je pri tem zanimiv 
podatek, da je od tega 446 mio SIT sofinanciranja s 
strani države in delno od občanov, ostalo je 
občinski proračun. To mandatno obdobje prav 
gotovo zaznamuje največja investicija v šolo in 
vrtec, ki je vredna 331 mio SIT, ne pozabimo pa 
tudi na druge dosežke kot so: dokončanje občinske 
zgradbe,  adaptacijo Doma krajanov, ureditev 
občinske knjižnice, ureditev igrišč, nabavo 
gasilskih vozil in opreme, sanacijo cest – čeprav je 
bilo, razumljivo zaradi drugih investicij, tu 
premalo vloženega, vsakoletna izgradnja odseka 
kanalizacije, ČN pri šoli, zbirni center za kosovne 
odpadke v Čepljah, sofinanciranje regijskega 

zbirnega centra za odpadke, izdelavo prostorskih 
planov in nenazadnje izdelavo idejnega projekta za 
Dom starejših. 
 
Vse to naštevanje številk, po njegovih besedah, ni 
namenjeno hvaljenju, vendar so to dejstva, ki 
kažejo, da se občina solidno razvija, predvsem pa 
ima odlično podlago za bodočnost, ko se načrtuje 
izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, zgraditev 
(v privatni lasti) vsaj 60 novih stanovanjskih enot, 
posodobitev cest, dom starejših, morda tudi obrtno 
poslovna cona in še marsikaj drugega. 
 
Ob zaključku seje se je župan zahvalil vsem 
svetnikom in svetnici za konstruktivno sodelovanje 
in vodenje raznih delovnih teles in jim nazdravil s 
kozarčkom šampanjca – za nekatere verjetno tudi 
za sodelovanje v novem mandatu. 
 

Vid Poznič 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Mesec oktober 
 

Z oktobrom knjižnica v Taboru še bolj na široko 
odpira vrata. Da bi bila še bolj dostopna, bomo z 
oktobrom povečali število ur, ko je knjižnica 
odprta. Zato bo izposoja možna tudi v ponedeljek v 
popoldanskih urah in v četrtek dopoldne. 
 

Ker z letošnjim letom odhaja v pokoj dolgoletna 
direktorica Medobčinske knjižnice Žalec Anka 
Krčmar, bo tako tudi naša knjižnica dobila novega 
direktorja ali direktorico.  
 

NOV URNIK: 
 

PONEDELJEK 16-18  
SREDA: 16-18  
ČETRTEK:   8-9    
SOBOTA:  9-11   

 

Uroš in Barbara 
_________________________________________ 

 

Delo krajevnega urada Tabor 
 

Meseca decembra 2005 je Upravna enota Žalec v 
prostorih Občine Tabor odprla Krajevni urad Tabor 
v skupni želji, da bi upravne storitve še bolj 
približali občanom in s tem prispevali k izboljšanju 
kakovosti življenja v našem kraju. Državna uprava 
naj bi tako postala še boljši servis za državljane in 
podjetja.  Upravna enota Žalec in Krajevni urad 
Tabor sta tista vez med državo in krajani Občine 
Tabor, ki sta dober pokazatelj, kako je mogoče z 
dobro organizacijo dela v državni upravi storitve, 
ki jih nudi, pripeljati čim bližje občanom. 
 

Vodja oddelka za upravne notranje zadeve na 
Upravni enoti Žalec, Simona Stanter ugotavlja, da 
se število obiskov občanov na Krajevnem uradu 
Tabor iz meseca v mesec povečuje. V dobri 
polovici leta odkar deluje urad, ste se občani 
največkrat oglasili na krajevnem uradu z 
namenom, da si pridobite nove osebne dokumente 
kot je osebna izkaznica, potni list, vozniško 
dovoljenje ali prometno dovoljenje. Pogosto ste 
prišli na krajevni urad tudi z namenom, da ste 
overili podpis oziroma kopije dokumentov. Morda 
še ne veste, da na krajevnem uradu lahko naznanite 
pogrešitev osebne izkaznice, potnega lista, vašega 
vozniškega dovoljenja kot tudi prometnega 
dovoljenja. Prav tako lahko na tem mestu prijavite 
oziroma spremenite naslov vašega stalnega ali 
začasnega prebivališča. Pogosto občani rabite tudi  
potrdila iz uradnih evidenc kot so: potrdilo o 
skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem oz. 
začasnem prebivališču, potrdilo o lastništvu 
motornega vozila, potrdilo o državljanstvu, izpiske 
iz matičnega registra, izdaja potrdila o vpisu v 
register društev, zemljiško knjižni izpisek. 
 

Prijazna uslužbenka vam bo  pojasnila in nudila 
pomoč v zvezi s postopki pri Upravni enoti Žalec. 
Na vašo željo vam bo posredovala elektronsko 
vlogo za vse upravne postopke, katere vloge boste 
lahko izpolnili in jih istočasno vložili (registracija 
društva, prijava prireditve ali javnega shoda, 
prijava poroke, dovoljenje za nabiranje 
prostovoljnih prispevkov, sprememba osebnega 
imena, nabava orožja, odobritev prometa s 
kmetijskimi zemljišči, gozdom ali kmetijo, 
opravljanje gostinske dejavnosti, pridobitev statusa 
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vojnega veterana, vojnega invalida ali žrtve 
vojnega nasilja, itd.). Našteli smo vam le del nalog, 
v kolikor pa želite izvedeti še več, vas vabimo, da 
obiščete spletne strani Upravne enote Žalec 
http://www.gov.si/uezalec. 
 

Glavni namen Krajevnega urada Tabor je, da vam 
prihranimo čas ter vam omogočimo kakovostno 
storitev. Vabimo vas in hkrati želimo, da  še 
večkrat obiščete krajevni urad. Pričakujemo vas 
vsak četrtek med 8.00 in 12.00 in med 13.00 in 
15.00 ali pa pokličete na telefonsko številko  
705 70 85.  

Simona Stantar 
_________________________________________ 

 

Siliranje koruze 
 

Nekateri že silirajo koruzo zato ni odveč, da vas 
spomnimo, da nimate vsi enakih hibridov in tudi 
na enaki zemlji ne rastejo. Zato je potrebno koruzo 
opazovati in pravi čas silirati. Ne silirajte prehitro, 
saj v mlečni zrelosti koruza nima skoraj nič 
energije. Če želimo energetsko krmo počakajmo, 
da koruza preide v voščeno zrelost oziroma 
opazujte mlečno črto, ki se mora spustiti na 
polovico zrna.  
 

Pogoji za dobro silažo: voščena zrelost zrnja, ličje 
deloma rumeno, listi pod storžem suhi, pojav 
mlečne črte, dovolj sladkorjev v krmi, odlično 
tlačenje silirne mase, zrakotesno zapiranje silosa. 
 

NE SILIRAJMO PREHITRO!!! Najprimernejši 
čas za siliranje celotne koruze je ob tem položaju 
mlečne črte. 

 

MleMleččna na ččrtarta

 
 

Koliko naj bo suhe snovi v koruzni rastlini ob času 
siliranja: v celi rastlini 30-35 %, v storžu 49 - 55 
%, v zrnju 60 - 65 %. Zrnje je v voščeni zrelosti.    

Vsak dan naredi koruza od mlečne do voščene 
zrelosti 300 kg ŠE/ha. Drugače povedano: koruza 
v zgodnji mlečni zrelosti (20 % SS) ima za 
proizvodnjo mleka 5,89 MJ NEL (neto energije 
laktacije) in za pitanje 9,91 MJ ME (metabolne 
energije), ko pa ima koruza 35 % SS in je mlečna 
črta na polovici zrnja (voščena zrelost) ima 6,38 
MJ NEL za proizvodnjo mleka in 10,61 MJ ME 
za proizvodnjo mesa. 
 

Dokler lahko koruzo pečemo, še ni primerna za 
siliranje in zato naj še raste in se »debeli«. 

 

mag. Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr. 
spec. za travništvo, pašništvo in pridelovanje krme 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Festival SDS v Izoli 
 

 
 

V soboto, 9.9.2006 je v Izoli potekal Festival 
Slovenske demokratske stranke. Udeležilo se ga je 
okoli 17.000 članov in članic. Na Festivalu so 
sodelovali vsi kandidati za župane iz vrst SDS. Vse  

 
je pozdravil predsednik stranke Janez Janša. Poleg 
velikega števila ljudi, je k dobremu razpoloženju 
pripomoglo tudi čudovito vreme in morski zrak. 
Tudi iz Odbora SDS Tabor je bilo nekaj 
udeležencev. Festival smo izkoristili za izmenjavo 
mnenj in pogledov na vsa področja političnega 
življenja in  prijetno druženje.   
 

Naj vas vse skupaj povabimo na predvolilna 
srečanja in na volitve, ki bodo v soboto 
22.10.2006. Naš odbor se predstavlja pod geslom 
»DANES, ZA JUTRI, ZA OBČINO TABOR«.  
 

Poleg kandidata za župana Vilka Jazbinška, se za 
vstop v občinski svet potegujejo naši kandidati 
Uroš Zorenč, Gregor Lukman in Lucija Šket. 
Podpiramo pa tudi  Jožeta Cestnika, ki kandidira 
kot neodvisni kandidat. 

 

OO SDS Tabor 
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____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rekreacija  v telovadnici OŠ Tabor  
2006/07 

 

Obveščamo vse občane in občanke, da bo 
rekreacija v telovadnici Tabor potekala po 
naslednjem urniku. 
 
 

PONEDELJEK 
- od 19:00 do 21:00: košarka (Vransko) 
 
 

TOREK 
- od 20:00 do 21:30: košarka (člani) 
 
SREDA 
- od 19. do 20. ure: rekreacija za ženske st. 
- od 20. do 21. ure: rekreacija za ženske ml. 
 
 

PETEK 
- od 17. do 19:30: taekwondo 
- od 19:30 do 21:00: namizni tenis 
 

To so zaenkrat dogovorjeni termini, lahko pa se (z 
velikim veseljem) po dogovoru zainteresirane 
skupine organizira še kakšen dodatni termin.  

      
  TVD Partizan Tabor 

            Jernej Gregl 
_________________________________________ 

 

Urejanje okolice igrišč… 
 

Jesen je pravi čas za ureditev gredic,vrtov, 
zelenic… 
 

Kot vemo, tudi okolica igrišča in vhoda v gozdno 
učno pot, še ni dobila svoje končne podobe. Zato 
smo se zbrali v  soboto, 23. septembra 2006 člani 
Športnega in Turističnega društva in ob dobri volji 
postorili večji del zaželenega. Nismo še gotovi, 
verjamem pa, da bodo priskočili na pomoč tudi 
ostali, ki niso člani in pomagajo samo z nerganjem. 
  

 
 

Navsezadnje nam je vsem skupaj bistven lep in 
prijazen kraj. 

                                                         Lea Rančigaj 
_________________________________________ 

 

Najboljše pionirke 
 

Pionirke Prostovoljnega gasilskega društva 
Ojstriška vas - Tabor so v nedeljo, 17. septembra 
2006 osvojile 1. mesto na tekmovanju Gasilske 
zveze Žalec. In ne le to.  
 

Popoldne, prav tako v nedeljo, so na 3. ligaškem 
tekmovanju dosegle še drugo mesto. Pionirsko 
tekmovalno enoto so sestavljale: Alenka Ljubič, 
Maruša Leskovšek, Karin Pungartnik, Špela 
Pungartnik, Katja Strouhal, Tajda Lukman, Kaja 
Bergant, Eva Ribič, Urška Semprimožnik, Anja 
Lončarek in Laura Baloh. Mentor sem bil Anže 
Weichardt, spremljevalec pa Jože Ribič. 
 

 

Udeležile so se tudi tekmovanja v Kaplji vasi 
Gasilske zveze Prebold in osvojile 3. mesto. V 
skupnem so dosegle 4. mesto. 

 Anže Weichardt 
_________________________________________ 

 

Srečanje gasilske mladine 
 

V soboto, 30. septembra 2006 od 9. do 13. ure je 
Občinsko gasilsko poveljstvo Tabor v sodelovanju 
z  Gasilsko zvezo Žalec organiziralo srečanje 
gasilske mladine. Srečanja se je udeležilo več kot 
200 otrok iz petnajstih gasilskih društev. 
Organizirane so bile različne športne aktivnosti: 
nogomet, košarka, odbojka na mivki, balinanje, boj 
med dvema ognjema, risanje na asfaltu in pohod k 
kmetiji Markovšek na ogled jelenov. 
 

Najbolj živahno in napeto je bilo pri nogometu in 
boju med dvema ognjema. Najboljši so domov 
odnesli simbolične nagrade. Otroci in njihovi 
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mentorji so iz Tabora odšli z lepimi vtisi in z željo, 
da se tukaj še kdaj srečamo. 
 

Matej Kokovnik 
predsednik Mladinske komisije OP Tabor 

_________________________________________ 
 

Društvo podeželske mladine Tabor 
vabi 

 

Društvo podeželske mladine Tabor vabi med svoje 
vrste nove člane.  

Vse, ki bi se nam radi pridružili ter ste že končali 
osnovno šolo, vabimo medse 7. oktobra 2006 ob 
21. uri. Dobimo se v društvenih prostorih Doma 

krajanov Tabor. 
Alen Kovačič 

predsednik DPM 
_________________________________________ 

 

Delovno poletje 
 

Letošnje poletje smo taborski planinci v 
sodelovanju s Konjeniškim društvom Mustang iz 
Gomilskega preživeli delovno. Poleg dežurstev na 

Zajčevi koči, priprave drv za zimo in rednih 
vzdrževalnih del smo si zamislili tudi novo ograjo. 
Pod kočo, ob poti, ki vodi v Tesen graben, smo 
skupaj s člani Konjeniškega društva Mustang 
postavili ograjo: v zemljo je Vinko Drča z 
delovnim strojem navrtal globoke luknje, v katere 
smo zabili močne pilote – drevesna debla in jih na 
vrhu povezali v ograjo. Ta bo služila kot privez za 
konje in kot stojalo za kolesa. 
 

V soboto, 23. julija smo gostili triindvajset 
konjenikov Mustanga, ki so se na svoji poti ustavili 
tudi na naši koči.  
 
K nam so prišli s kmetije Hribernik, kjer so 
prespali in nato popotovanje nadaljevali proti 
Grajski vasi.  
 

Vabimo vas, da si nove pridobitve Zajčeve koče 
tudi na lastne oči ogledate, hkrati pa nikar ne 
zamudite tradicionalnih kolin, ki bodo letos 18. 
novembra! 

Planinsko društvo Tabor 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Prijetno s koristnim 

 
 

Minulo soboto smo se odpeljali proti Dolenjski. 
Kljub ne najlepšemu vremenu, je druščina športno 
turističnih članov odšla dogodivščinam naproti.  
 

 
 

Da je bil izlet tudi poučne narave, dokazuje ogled 
Šentjerneja z okolico pod vodstvom turističnega 
vodnika tamkajšnjega turističnega društva. 
Spoznali smo nekatere njihove dopolnilne 
dejavnosti, ki dajejo ljudem na kmetijah dodatni 
zaslužek. Prepričali smo se, da je mnogo tega 
možno početi tudi v našem okolju, le da se je treba 
znebiti občutka, da se nič ne splača. V sklopu 
izleta je bil tudi zunanji ogled samostana Pleterje 
in kmečke vasice Kostanjevica s panoramskim  

 
ogledom, 15. poldnevnika v Trebnjem in,  
normalno,  vinske kleti z degustacijo. 
 
 

Domov smo se vrnili polni lepih vtisov, dobre 
volje in spoznanj, ki jih bomo skušali uporabiti pri 
razvoju in organizaciji predstavitve domačega 
kraja in njegovih turističnih destinacij. 
  

Lea Rančigaj                                           

 
Savinjska konjenica v naših krajih 

 
 

Lep zgodovinski spomin na deseto obletnico 
Savinjske konjenice, ki je 25. avgusta 2006 zvečer 
prispela do  kmetije Hribernik. Savinjska konjenica 
si je letos izbrala ježo iz Gotovelj na Marijo Reko, 
čez Miklavž, Loke in prispela v Črni Vrh. Tam je 
prespala in okoli pol enajstih odšla na ranč 
Mustang. 
 

Vsi se trudijo,  konjenica ter domačije, da bi 
ohranili star običaj pohod konjenice z željo 
dobrega sprejema. 
 

Pri takem sprejemu je potrebno poskrbeti za konje 
in dobro razpoloženje konjenikov z dobro domačo 
hrano. 
 

Tatjana Kovče 
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Razstava buč ter  jesenskih  dekoracij 
 

Med nas je prišla jesen in z njo polno pisanih baru  in jesenskih pridelkov.  
Ker bi vam rad pokazal nekaj idej za ureditev domov, vas vabim na razstavo,  

ki bo na ogled od 7. do 22. oktobra. 
 

 
 

Razstavni  predmeti se bodo nahajali ob Domu krajanov ter v šolskem parku.  
 

Vljudno vas vabim Alen Kovačič. 
 

 

Društvo žena in deklet občine Tabor,  
Društvo podeželske mladine Tabor ter 

Turistično društvo Tabor 
 

                                                 VABIJO                            
 

»NA DRUŽENJE, OGLED IN ZABAVNO TEKMOVANJE 
V LUŠČENJU IN LIČKANJU KORUZE«, 

 

ki bo v soboto, 14. oktobra 2006, 
ob 20. uri v Dom-u krajanov v Tabor. 

 
Kot vedno bo za dobro pijačo, jedačo in zabavo poskrbljeno. 

 
 

Vstopnina 500 SIT. 
Vabljeni!  
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TABORSKE PEVKE IN PEVCI 
 

vas v soboto, 28. oktobra 2006 ob 19.30,  vabimo na 
REVIJO  

 
vseh trenutno delujočih pevskih zborov v občini Tabor, ki bo potekala v Domu 

krajanov. 
 

 Z njo bomo obeležili 110. obletnico organiziranega petja v Taboru. 
 
Na  reviji bodo sodelovali: otroški pevski zbor OŠ, moški PZ Kulturnega društva Ivan 
Cankar, moški PZ Pevskega društva Tabor, ženski PZ Pevskega društva Tabor, 
mešani PZ Pevskega društva Tabor. 
 

Vljudno vabljeni! 
        Taborske pevke in pevci 

 

                                            Šolsko kulturno društvo                              
 

                                                                 vabi                                        
 

na komemoracijo pred Domom krajanov, v petek, 27. oktobra 2006, ob 11.30. 
 

Vabljeni! 
 

Kolektiv POŠ Tabor 
 

 

  Kdor je imel lahko življenje, mi ne more povedati ničesar, kar bi hotel slišati. (L. Anderson) 
  
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.


