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Kako dopustuje župan? 

 
Zakaj pa ne bi  župan, enkrat, za uvodnik napisal tudi nekaj o sebi, saj je javna oseba, o kateri 
morajo volivci vedeti pravzaprav vse. No, v glavnem vse. Zakaj ne bi smeli vedeti, kam je šel na 
dopust, za koliko časa, s kom, in celo, na čigave stroške? Dobro bi bilo tudi vedeti kakšnega zdravja 
je, saj je tako lažje presoditi ali je prav, da se poda na vroče peščene plaže ali v svežino gora. Z 
vidika antikorupcijskega zakona ne škodi informacija o tem ali letuje župan z družino preko 
agencije, v lastnih kapacitetah ali počitniški hišici kakšnega lokalnega podjetnika, ki ima s tem 
»rezervirane« enoletne posle za občino. Če ima občina tudi službeno vozilo, je dobro pogledati ali 
se to, v času županovega dopusta, nahaja v občinski garaži. Na koncu koncev pa je potrebno tudi 
vedeti, kdo je glavni v času njegove odsotnosti, saj se v občini lahko v tem času zgodi marsikaj, za 
kar je pooblaščen in odgovoren samo župan.  
 
In če sem sam sebe sedaj potlačil v godljo, bom na kratko odgovoril na zgoraj postavljena vprašanja 
in s tem, upam, zadostil vsem zahtevam za javno osebo. 
 
Težko me bo torej najti v obdobju od 31. julija do 15. avgusta, kajti moja soproga je poskrbela, da, 
če bi me zamikalo med dopustom odditi domov, me čaka skoraj 800 km vožnje v eno smer. Južna 
Dalmacija bo torej 14 dni moj drugi dom, kjer bo brez otrok malce tiho, pogled na Miklavžko 
hribovje pa bo zamenjalo morje. Za odkrivanje skritih celinskih kotičkov bom uporabljal kolo, proti 
dehidraciji pa se bom boril z izvirnimi primerki laškega piva iz izoliranega nahrbtnika. Soprogi na 
plaži bom prinašal narabutano grozdje in smokve in s tem pridobil čimveč pozitivnih točk za 
podopustniško obdobje. Popolnoma izoliran od dogodkov v domači občini pa seveda ne bom, saj bo 
delovala redna SMS linija s podžupanom, ki me bo v tem času nadomeščal s polnimi pooblastili.  
 
Po razkritju mojih dopustniških načrtov, tudi vam, spoštovane občanke in občani, želim prijetnega 
dopusta in čimmanj poletnih ujm, morda pa se s kom od vas srečam na kakšnem samotnem otoku. 
Če bo on, mu bom ponudil pivo, če bo ona, pa narabutan grozd. 

Vilko Jazbinšek 
Župan 

ADSL v občini Tabor 
 

Obveščamo vse interesente za ADSL priključek na področju, ki ga pokriva centrala Tabor, da je s 
Telekoma Slovenije  prišlo zagotovilo, da bo postopek za pridobitev priključka začet že v letošnjem 
letu. O natančnem terminu pa bo Telekom interesente pravočasno obvestil. 

Tatjana Kovče 
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Ponovni poziv občanom za oddajo vloge za pridobitev vodne pravice za rabo 
vode za lastno oskrbo 

 
Menimo, da je prav, da v tej številki Informatorja ponovno spomnimo vse tiste občane, ki se 
oskrbujejo z vodo iz zajetij, ki niso v upravljanju JKP Žalec in ki še niso oddali vloge, da je rok za 
oddajo vlog za pridobitev vodne pravice za lastno oskrbo s pitno vodo 10. avgust 2004. 
 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo bo preko ustreznih inšpekcijskih služb izvajalo nadzor nad 
izvajanjem Zakona o vodah, zato tisti, ki vloge ne odda, tvega, da ga bo država sankcionirala.  
 
Obrazec vloge lahko dvignete v prostorih Občine Tabor.  

          Vid Poznič 
                                 

  
 

Preprečimo kriminal 
 
Policija ne more uspešno reševati sama kaznivih dejanj, katera se prepogosto dogajajo pri nas. 
Uspešni smo le takrat, kadar sodelujemo z vami in z vašo pomočjo stopimo na prste kriminalu. 
Še bolje pa je, da do kaznivih dejanj sploh ne pride, kar pa lahko skupno preprečimo s 
preventivnimi dejavnostmi. Torej kaj storiti, da zmanjšamo možnost, da smo sami oškodovanci 
kaznivega dejanja ali da je to naš sosed ali drug občan? 
 
Nekaj osnovnih navodil in nasvetov: 
- zaklepanje stanovanjskih prostorov, vozil in drugih objektov (npr. ključa ne puščati na 

običajnem mestu - pod rožo…), 
- hramba večje količine denarja na banki in vrednejših predmetov v trezorjih, 
- o premoženju, ki ga imate doma, ne razglašajte naokoli, 
- torbice, denarnice ali drugih vrednejših predmetov ne puščajte na vidnem mestu v parkiranem 

vozilu, 
- zaklepanje kolesa in kolesa z motorjem, 
- denarnice ne nosite na vidnem mestu, 
- dobro premislite, preden spustite v stanovanje tujca. 
 
Navodil in napotkov je seveda še veliko več, vendar naj bodo napisani le najosnovnejši. 
 
V vašem kraju smo z vami tudi mi, policisti, ki se trudimo da ne bi prihajalo do kriminala in ostalih 
deviantnih pojavov, zatorej se brez bojazni obrnite na policista in mu zaupajte o kakšnem 
neobičajnem pojavu v vašem kraju. S  tem, ko bo policist preveril informacijo, bo mogoče z 
ukrepanjem preprečil kriminal ali raziskal kaznivo dejanje. 
Torej s skupnimi močmi stopimo kriminalu na prste in popazimo na svoje in sosedovo premoženje! 
 
Tel. številka Policijske postaje Žalec: 5715-120          

              VPO Roman OCVIRK 
      PP ŽALEC 

 

 
Najboljši učenci pri županu 

 
Ni velikega talenta brez velike moči volje. 

(Honoré de Balzac) 
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Tudi konec letošnjega šolskega leta je župan, gospod Vilko Jazbinšek, pripravil sprejem za 
odličnjakinje osnovne šole ter za učence in učenke, ki so na različnih tekmovanjih osvojili zlata, 
srebrna ali bronasta priznanja. 
 
V kratkem nagovoru se je župan zahvalil najboljšim učenkam, in sicer Sabini Bec iz Pondorja, Teji 
Goropevšek iz Lok in Tjaši Zupančič iz Črnega Vrha. Čestital jim je za odličen uspeh in za 
priznanja in nagrade, ki so jih v letih obiskovanja osnovne šole prejele na različnih športnih, 
literarnih… tekmovanjih in jim podelil knjižne nagrade.  
 
Vsem trem letošnjim zlatim učenkam še enkrat čestitamo in jim želimo veliko vztrajnosti in  
potrpežljivosti pri nadaljevanju šolanja. 

Tatjana Kovče 
 

Polaganje temeljnega kamna 
 
Občanke in občani Tabora smo bili 10. julija priča polaganju temeljnega kamna za prizidek k šoli in 
vrtcu. Za slovensko šolstvo bo naša prenovljena in povečana šola zagotovo manjši podvig, za vse 
nas, Taborčanke in Taborčane, pa eden največjih v zadnjih letih. Uresničevati se nam je začela 
dolgoletna želja, da bi tudi naši otroci preživljali rano mladost in pridobivali prvo znanje v urejenem 
okolju novega taborskega vrtca in šole. 
 
Ob tej priložnosti nas je obiskala državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, 
gospa Judita Kežman Počkaj, ki je skupaj z županom, gospodom Vilkom Jazbinškom in vodjo šole, 
gospodom Brankom Šketo, položila temeljni kamen in s tem simbolično dala zeleno luč za pričetek 
gradnje. Pred tem so nas s krajšim nastopom prešerno otroško razigrani ogreli naši najmlajši, ki 
obiskujejo vrtec v Taboru. Prav tako pa so svoj nastop pripravili tudi učenci šole v Taboru, ki so nas 
presenetili s pravim malim orkestrom. 
 
Na koncu smo vsi prisotni nazdravili uresničitvi našega projekta, večer pa se je nadaljeval s 
prireditvijo Taborska noč. 

Tatjana Kovče  
 

Taborska noč 
 
Glede na letošnje dogodke v občini Tabor smo tudi datum Taborske noči prilagodili in izkoristili že 
postavljen šotor in s tem pomagali tudi predhodni prireditvi ter tako praznovali 10. julija 2004. Tik 
pred začetkom prireditve, se je smotrnost postavitve šotora izkazala, kot nujno potrebna, saj je bilo 
v trenutku potrebno dogajanje zaradi močnega vetra in preteče nevihte prestaviti pod šotor. 
Dogajanje – to je bil prisrčen nastop otrok iz vrtca in šole ob polaganju temeljnega kamna za 
prizidek, ki bo temeljito spremenil videz in funkcionalnost obeh objektov in ju z zračnim mostom 
povezal s telovadnico v Domu krajanov. Za kratek čas se je vreme izboljšalo in dovolilo, da je 
državna sekretarka z Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, gospa Judita Kežman Počkaj ob 
pomoči župana, gospoda Vilka Jazbinška in Branka Šketa, položila temeljni kamen.  
Pomembnost in velikost tega dogodka se bo kazala in rasla iz leta v leto, kar bomo občutili vsi 
občani. 
Ob skrbni pripravi prireditve, nam mrzlo pusto deževno vreme ni moglo preprečiti prijetnega 
vzdušja ob plesnih zvokih glasbe ansambla Vagabundi. 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali dobitke za srečelov. Hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji in izvedbi prireditve!                                                                                       
 

                                                                                     za PGD Kapla- Pondor 
 tajnica Milena Derča 
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Nova maša 
Že lep čas se je na veliko govorilo o tem in zdelo se je, da je celotna občina v evforičnem pričakovanju 4. 
julija. To je bil dan, ko je naš g. Iztok Hanžič, ki so ga pred nedavnim posvetili v duhovnika, prvič daroval 
sveto mašo. Dogodek je bil, priložnosti primerno, veličasten – skoraj vsak občan je kaj prispeval k temu. Bil 
je zares pester dan – toda, da je vse šlo kot po maslu, je bilo treba veliko trdega dela in skrbnih priprav.  

Sama organizacija se je začela že lansko zimo, priprave pa so se začele nekoliko kasneje. Vse je bilo v 
polnem teku, zbirala so se sredstva, postavili so mlaje in šotor, ki ga je bilo treba slavnostno okrasiti. To delo 
je potekalo v soboto in ravno takrat je bilo najbolj napeto, saj so bili vsi polni pričakovanj in so se trudili z 
dekoracijami. Šotor je na koncu izgledal kot najfinejša restavracija, vse je bilo estetsko usklajeno.  
 
In tiho se je prikradla nedelja, sončni žarki so v nedeljsko 
jutro vdihnili čarobnost. Vse se je začelo pri 
novomašniku doma, kjer je potekalo slovo od doma. 
Zbrala se je velika množica ljudi, ki so po končanem 
slovesu novomašnika pospremili proti cerkvi. Nova maša 
je potekala v veličastnem tonu. Po končani slovesnosti je 
preteklo nekaj časa, preden so ceremonierji začeli 
spuščati ljudi v šotor in ta čas je bil na voljo strežnikom, 
da so izpilili način strežbe. Slavnostno kosilo se je 
končalo z obilico govorov, za prijetno vzdušje pa je 
poskrbel ansambel Zaka' pa ne, ki je z gosti vztrajal do 
samega konca slavnostnega dne. Lepo je bilo pogledati 
proti glavni mizi, izza katere se je srečno smehljal 
novomašnik in njegova družina. Prijetno je bilo poslušati 
tudi Iztokovega novomašnega pridigarja, gospoda župnika Petra Leskovarja iz Slovenj Gradca, ki je s svojim 
prijetnim govornim značajem očaral vsakogar. Poseben gost je bil gospod Puncer, najstarejši župnik izmed 
zbranih, ki je med vojno služboval v naši župniji. Prav tako je bil prisrčno pozdravljen Izidor Pečovnik, 
župnik v Berlinu. Sledil je kulturni program, kjer so se vsi veselili in nikogaršnje srce ni bilo obremenjeno z 
žalostjo. Dan je bil lep in prijazen, sonce je s svojimi toplimi žarki božalo vse, ki so se pridružili plesu na 
prostem. Pred sedmo uro so se gostje z novomašnikom na čelu odpravili k večernicam, potem pa so se vrnili 
v šotor na obilno večerjo. Zopet je bila večerja postrežena v ritmu koračnice. Po večerji smo spremljali 

nastop »Frajlic«, za nov val smeha so poskrbeli 
ceremonierji, v svet čarovnije pa nas je popeljal 
čarovnik. Svetloba iz šotora je žarela v noč, sevala 
pa je celo po polnoči, saj so se takrat gostje začeli 
poslavljati od svojega gostitelja. Odšli so z 
bogatejšo dušo in toplim nasmehom v srcu.  
 
Ob koncu se želim vsem, ki so kakorkoli 
prispevali svoj delež k uspešni izvedbi slovesnosti 
nove maše, zahvaliti za njihovo pomoč. S tem 
mislim na nastopajoče v programu, vse, ki so 
delali v kuhinji, strežnike, strežnice, Konjeniško 
društvo Mustang za izvrstno izpeljano predstavo, 
gasilska društva za postavitev mlajev, sekače lesa, 
Društvo žena in deklet ter vse tiste, ki sem jih 
morebiti pozabil omeniti. 

 
V imenu organizatorjev iskrena hvala! 

Mile Gržina 
 

               
 
Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji člankov so odgovorni za vsebino in slovnično formo 
člankov. Člankov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) v bodoče ne bomo objavljali.  
 
 


