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POZDRAV IZPOD KRVAVICE 
 
  

PRIŠLA BO POMLAD… 
 

 

Kaže, da so maškare pregnale zimo, saj ptički ob 
jutrih že veselo pojejo ter naznanjajo toplejše dni. 
Po dolgih in mrzlih dneh smo še kako potrebni 
martinčkanja na soncu, ki da energijo in voljo za 
uresničitev novih načrtov, saj imamo že po 
malem dovolj megle, mokrote, hladu in sivine. 
 

 
 

Tudi po cvetličarnah se že nekaj časa bohoti 
pomladno cvetje tako, da bo menda res držalo, da 
pomlad BO... in nabiralci regrata pravijo, da je 
samo še vprašanje dni, da ta priljubljena 
pomladanska solata pribode na plan. Četudi še ni 
tiste prave toplote, pa je glavno, da je dan daljši, 
pa čeprav le za petelinji kljun .. 
 

Želimo vam veliko sonca ob prebiranju Novic, v 
katerih boste našli: 

 

• Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 
ljubiteljske kulture, 

• Javni razpis za sofinanciranje programov 
športa, 

• Kjer je volja, je tudi pot, 
• NOVA RUBRIKA: Obiskala nas je štorklja, 
• Slikarije, rimarije, pisarije: prispevki naših 

poetov, 
• Vabilo na vpis v Vrtec Tabor za šolsko leto 

2010/2011, 
• Obvestila Društva žena in deklet, Društva 

upokojencev, Občinske knjižnice Tabor, 
• Zgodilo se je:  
- smučanje v Kitzbuehelu,  
- smučarski skoki na Markovškem travniku,  
- smučarski tek na Pokljuki,  
- turni smuk v Miklavžu 
- Kulturni praznik v Taboru, 
- Pust velikih ust, 
-     gasilci PGD Kapla-Pondor -zlati 
 
• Zgodilo se bo:  
- kmečka tržnica, 
- košarkaška tekma. 
 

 
 

Saša & Tatjana 
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Mama, radi bi živeli tu – drugič!
 

Naše Novice niso namenjene samo pretoku 
enosmernih informacij, ampak so lahko velika 
priložnost, da se nekatera vprašanja, ki lahko imajo 
tudi značaj javne informacije, zanimive za širšo 
javnost, pojavijo tudi v naših Novicah. Takšna 
vprašanja seveda terjajo odgovor in prav je, da na 
tegobe občanov, seveda v skladu svojimi 
pristojnostmi odgovorijo zaposleni na občini ali 
celo sam župan. V prejšnji številki Novic smo se 
nekoliko razpisali v zvezi s problematiko 
sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, vendar 
je to relativno suhoparna tematika, polna čudnih 
strokovnih izrazov, ki navadnega človeka ponavadi 
le zbegajo in mu ne povedo kaj dosti. Tudi sam 
sem v svojem uvodniku »potarnal« o bremenu, ki 
ga nosimo župani v zvezi oblikovanja in 
sprejemanja prostorskih načrtov in mačehi državi, 
ki pravzaprav o vseh bistvenih stvareh sama 
odloča. Še posebej se to nanaša na pozidavo na 
kmetijskih zemljiščih. Da ne bom zopet citiral 
suhoparne prostorske zakonodaje, bom  vendarle 
skušal podati konkretne odgovore na konkretna 
vprašanja, ki so se pojavila v članku »Mama, radi 
bi živeli tu!« v prejšnji številki Novic. Zadeva mi 
je tudi sicer osebno poznana, zato jo bom 
obravnaval človeško, ne samo z vidika stroke, 
čeprav ne veljam za nikakršnega strokovnjaka 
prostorske zakonodaje. 
 

Pisca članka, naša spoštovana občana, seveda 
izkazujeta čustveno navezanost na svojo zemljo, 
kar je povsem razumljivo in si posledično želita, da 
bi si tudi mladi zgradili dom kar na domači kmetiji 
ali nekje v bližini. Teh primerov je sicer v naši 
občini kar nekaj in relativno dobrohotna prostorska 
politika (do leta 2003) je v preteklosti to 
dopuščala. Žal sedanja prostorska zakonodaja tega 
ne dopušča več. Prej omenjena dobrohotnost 
prostorske politike je vidna tudi pri  kmetiji piscev 
članka, saj ima kmetija relativno veliko 
funkcionalno zemljišče, ki je v obstoječih 
prostorskih aktih zazidljivo. Ločeno od tega 
zazidljivega funkcionalnega zemljišča je kozolec, 
ki prav tako leži na zazidljivi parceli, kar bi 
lastnikom omogočilo gradnje hiše, če bi seveda 
kozolec podrli. Vse ostalo zemljišče je kmetijsko 
in po obstoječi zakonodaji gradnja stanovanjskih 
objektov ni možna. Vse navedbe o slabi zemlji na 
kmetiji morda res držijo, toda to ne pomeni, da jo 
je možno pozidati, sploh pa ne ob dejstvu, da je 
trenutno v naši občini še nepozidanih okrog 8 ha 
stavbnih zemljišč, kar bi zadoščalo za najmanj 130 
novih hiš. Realno torej ni pričakovati, da bi ob  

 
dvajsetletni rezervi zazidljivih parcel kmetijsko 
ministrstvo dopustilo nadaljnje spremembe 
kmetijske zemlje v zazidljivo. Še posebej, ker je 
ugotovljeno, da na povprečnega Slovenca pride le 
še 800 m² kmetijske zemlje, povprečje v EU pa 
znaša 2000 m². Torej vsi dobrohotni nasveti s 
strani občine ali župana potencialnim željam 
gradnje na kmetijski zemlji ne pomenijo 
nezainteresiranost občine za reševanje želja mladih 
graditeljev, temveč podajanje informacij o 
realnosti posameznih rešitev. Vsekakor pa ne 
morem preprosto pritrditi ugotovitvi piscev članka, 
da je kmetija nezanimiva za kmetovanje in jo bo 
rešila dodatna pozidava. Obstoječa zakonodaja 
sicer podpira možnost stanovanjske gradnje za 
mlade v okviru kmetije, vendar kmetijsko 
ministrstvo zahteva dokazila o smotrnosti take 
gradnje oziroma se mora izkazovati, da graditelj 
stanovanjske gradnje tudi skrbi za oživljanje 
kmetije, kar potrjuje tudi kmetijska pospeševalna 
služba. Torej zakonodaja ne pospešuje vračanja 
mladih na podeželje, če to posledično ne pomeni 
tudi ukvarjanja s kmetijstvom. V tem smislu se 
torej ščiti avtohtona sestava in izgled kmetij in 
pospešuje gradnja strnjenih naselij z urejeno 
infrastrukturo. V vsej zgodbi, ki se prepleta iz 
članka z gornjim naslovom, se torej izraža želja po 
takšni gradnji, ki je prostorska zakonodaja ne 
dovoljuje in ne gre za kaprice tega ali onega 
občinskega vodstva, temveč le za dobronamerne 
nasvete občinskih uradnikov in urbanista, ki v 
naprej vedo, kako se bo zadeva ustavila že v fazi 
urbanističnega obravnavanja na občinskem nivoju, 
kaj šele pri kmetijskem in prostorskem ministrstvu. 
Vse odmere parcel na kmetijskem zemljišču, ki so 
bile izvedene zgolj po željah in ne v skladu s 
obstoječim prostorskim aktom so, žal, strel v 
prazno. Tudi varovani gozdni pas širine 25 m od 
meje gozda ni občinska kaprica, temveč je zahteva 
gozdarjev, kar je razumljivo, saj stanovanjske 
površine ne smejo biti izpostavljene morebitnim 
padcem dreves in posledično tudi odškodninskim 
zahtevkom. Pri izdelavi OPN ni prioritet, res pa je, 
da ni možno posameznih problemov reševati 
posamično, ampak v sklopu izdelave celotnega 
OPN, kar pa zaradi velikega obsega in širokega 
usklajevanja z nosilci urejanja prostora traja 
običajno najmanj pet let. Je pa bila tudi ta stvar 
včasih veliko bolj preprosta, kar verjetno 
marsikoga zavede v njegovih pričakovanjih.  
, 

Seveda si ne delam utvar, da sem morda uspel s 
svojim pojasnilom ali odgovorom, vendar je 
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dejstvo, da je prav moja osebna želja po čim 
večjem številu domačih šolarjev, da zagotovimo v 
Taboru ponovno popolno osnovno šolo. Nisem 
prepotenten, če trdim, da imamo v tem trenutku 
prav v naši občini največje število novogradenj po 
prebivalcu v celotni dolini, kar nas ne uvršča v 
okolje neprijazno do mladih družin in sem 
prepričan, da tudi očitek o odganjanju bodočih 
taborskih šolarjev ne drži. 

Osebno pa si želim, da bi mlada družina, ki je po 
mnenju piscev omenjenega članka, oškodovana, 
vendarle uspela tudi s pomočjo občine priti do 
ustrezne parcele, čeprav še enkrat poudarjam, da to 
že ima in lahko gradi, za dobrohotnost in 
razumevanje kmetijskega ministrstva za poseg na 
kmetijsko zemljo pa, žal, ne morem jamčiti. 
 

Vilko Jazbinšek, župan  
________________________________________________________________________________

 
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Tabor (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz 
občinskega proračuna za leto 2010 

 

I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da imajo sedež v Občini Tabor; 
- da so registrirani najmanj eno leto; 
- da je njihova dejavnost področje kulture; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih 
dejavnosti, za katere so registrirani; 
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 
 

II. Izvajalci 
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. 
točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 
 

III. Vsebinska določila 
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti: 
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena 

dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva. 
2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio 

video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja). 
 

V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 30. marec 2010, do 
12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS  - 
KULTURA«. 
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe sredstev. 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07) 
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem proračunu 
namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 9.425,56 EUR. 
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 82. 

 

Občina Tabor 
________________________________________________________________________________________________
 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini 
Tabor iz občinskega proračuna za leto 2010 

 

I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  
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- da imajo sedež ali podružnico v občini Tabor; 
- da so registrirani vsaj eno leto; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih 
aktivnosti, za katere so registrirani;  
- da imajo organizirano redno dejavnost; 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz članarine. 
 

II. Izvajalci 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo 
izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. Podatke podajo na 
obrazcih, ki jih dobijo na sedežu občine. 
 

III. Vsebinska določila 
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine: 
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok: 
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola, 
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci; 
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe: 
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništev; 
c) strokovno izpopolnjevanje: 
- sofinanciranje kotizacij, 
č) kakovostni in vrhunski športi: 
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;  
d) športne prireditve: 
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve. 
 

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa 
je 2.128,60 EUR. 
 

V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za vsebini pod 
točkama č in d je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2.  Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 22. marca 2010, do 12. ure. 
Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«. 
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 
upoštevajo glede na datum prispelosti). 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 
sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008). 
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur Občine Tabor (ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 82. 
 

Občina Tabor 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Z veseljem  naznanjamo, da bomo odslej v Novicah objavljali novo rubriko: 

 

O B I S K A L A    N A S    J E 
 
 

 
S privoljenjem novopečenih mamic in očkov razglašamo prihod naslednjih korenjakinj in 
korenjakov :  
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• 4. januarja se je v porodnišnici Celje rodila 4.090 g težka in 52 cm velika deklica JENNI, staršema 
Matejki in Borisu RAMŠAK iz Pondorja, 

• 25. januarja se je v porodnišnici Celje rodil 3.600 g težak in 51 cm velik deček MAKS, staršema Simoni 
in Jerneju GREGL iz Tabora, 

• 28. januarja se je v porodnišnici Celje rodila 3.480 g težka in 53 cm velika deklica ALJA, staršema 
Tatjani in Andreju LUKMAN iz Tabora, 

• 29. januarja se je v porodnišnici Jesenice rodila 3.100 g težka in 52 cm velika deklica AJDA, staršema 
Vesni BIZALJ in Matjažu DRČI  iz Kaple,  

• 3. februarja sta se v porodnišnici  Trbovlje rodila: 3.060 g težka in 51 cm velika deklica ANJA ter 2.920 
g težak in 49 cm velik deček ANEJ, staršema Alenki KREČA (naši sodelavki) in Domnu ŠMIDU iz 
Čemšenika. 

 
Vsem mamicam in očkom prisrčne čestitke ob veselem dogodku,  

hkrati pa: 
 

NAJ KORENJAK ali KORENJAKINJA  
V VRTEC TABOR ČIM PREJ PRIRACA! 

 

Vabimo vse mamice in očke, da nam sporočite vesel dogodek, ki ga bomo z 
veseljem objavili v naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: 
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali tel. 705 70 80. 

Saša Zidanšek Obreza 

____________________________________________________________________ 
 

Priprave na koriščenje evropskih 
sredstev za izgradnjo kanalizacije –  

boj s časom 
 

Občina Tabor se je skupaj z vsemi občinami 
Spodnje Savinjske doline prijavila na 5. javni 
razpis Službe Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo za koriščenja sredstev EU. 
Vključili smo se s projektom »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v občini Tabor«. O uspešni 
ali neuspešni kandidaturi bomo lahko poročali v 
mesecu maju 2010, predvsem pa je odvisna od 
pravočasne priprave gradbene dokumentacije in 
gradbenih dovoljenj. Za razpisno obdobje 2010-12 
smo se prijavili s tremi odseki: kanalizacija  
 
Ojstriška vas - II. faza, čistilna naprava Tabor in 
izgradnja kanala Tabor – jug. Predračunska 
vrednost teh del je zelo visoka: 945.000,00 EUR, 
od tega bi naj bilo cca vsaj 60 odstotkov sredstev 
zunanjih virov, kar pomeni, da ne bodo bremenila 
proračuna občine. Po letu 2012 se bo z deli 
nadaljevalo. Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje 
Pondor, Kapla in III. faza Ojstriške vasi, za kar se 
že pripravlja projektna dokumentacija. 
Trenutno potekajo mrzlične priprave za  
zagotovitev vse potrebne dokumentacije, saj je rok 
za oddajo  26. marec 2010. Upamo, da nam bo 
uspelo prebroditi vse ovire in da bomo lahko v 
zgodnjih poletnih mesecih pričeli z gradnjo.  

  
Vid Poznič 

 

 
Posledice hude zime bodo olajšale 

občinsko blagajno 
 

Posledice letošnje zime in včasih kar pretirane 
uporabe soli, se že kažejo. Ne samo kot 
proračunska luknja (stroške zimske službe 
ocenjujemo na 40-50.000 EUR), predvsem kot 
veliko število udarnih jam, razpokanega asfalta, 
blata na makadamih, zemeljskih udorov, ipd. Toda 
brez spluženih in posutih cest tudi ne gre, saj je 
potrebno v šolo, službo, zdravniku in po drugih 
opravkih.  
 

Kljub vsemu smo lahko v primerjavi s 
katastrofami, ki se pojavljajo po svetu, kar 
zadovoljni. Zimska služba je v večini primerov 
delovala zelo dobro, ceste pa bomo pomladi tudi 
uredili. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Smeti na in ob javnih površinah 
 

Kakor hitro skopni sneg, se že pokažejo posledice 
našega neodgovornega ravnanja z odpadki. Samo 
bežen pogled ob cestah in drugih površinah, 
razkrije vso našo bedo. Res je, potrošniška družba 
nam ponuja vsakovrstne izdelke, zapakirane v čim 
lepšo embalažo, toda nikjer ne piše, da se jih je 
potrebno znebiti za prvim vogalom. Ampak 
nekateri tako delajo. Poudarek je na »nekateri«, 
večina ne. Žal smeti vse prevečkrat opažamo tudi 
na športnih igriščih, ob šoli, da o gozdičku ob 
Domu krajanov sploh ne govorimo. 
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Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki to 
tematiko zelo dobro opredeljuje in določa visoke 
kazni za kršitelje. Mimogrede, tudi neoddajanje 
komunalnih odpadkov je kršitev.  
 

Kmalu bo pričela delovati tudi Medobčinska 
inšpekcija, zato vas opozarjamo na opreznejše 
ravnanje. V prejšnji številki Novic nas je z zares 
lepim člankom o tem poučila »Roža«, pridružimo 
se njenemu razmišljanju in skrbi za naravo. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Sveče 
 

Ob pokopališču ste nekateri že opazili, drugi pa to 
še boste, da je poleg dveh kontejnerjev za odpadke 
nameščen poseben kontejner za odpadne sveče. Ta 
kontejner je jasno označen in je namenjen samo 
svečam.  
 

Opozarjamo vas, da je po Uredbi Vlade RS sveče 
od 1. 1. 2010 dalje prepovedano odlagati skupaj z 
ostalimi odpadki. Menimo, da vam ne bo pretežko 
ločiti odpadkov in se s tem izogniti morebitnim 
kaznim. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča 

 

Po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 117/03, 
52/08) so zavezanci dolžni javiti vse spremembe, 
ki so nastale med letom in  ki lahko vplivajo na 
odmero nadomestila.  
 

Zakaj to pišemo? Predvsem zato, ker potem, ko 
zavezanec že dobi odločbo DURSa ugotovi, da ga 
npr. še vedno bremenimo za nadomestilo za 
delavnico, pa čeprav je med letom iz takega ali 
drugačnega vzroka zaprl obrt ali drugo poslovno 
dejavnost. Potem ponavadi vloži pritožbo, ki pa 
največkrat zaradi določb odloka ne more biti 
ugodno rešena. Če so spremembe sporočene na 
Občino Tabor pravočasno, se popravi baza 
podatkov in je stvar rešena. To velja tudi za 
spremembe lastništva objektov in nezazidanih ali 
zazidanih površin.  
 

Letos želimo bazo podatkov oddati vsaj do konca 
meseca marca, zato pozivamo vse, pri katerih so se 
zgodile takšne ali drugačne spremembe, da to 
pisno posredujejo Občinski upravi najkasneje do 
15. marca 2010. Obrazec je na voljo v tajništvu 
Občine Tabor in na naših spletnih straneh. 
 
 

Vid Poznič 

 
 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
 

Je že res, da so Olimpijske igre v zadnjih tednih 
zopet povezale Slovence in smo si bili enotni, ko je 
bilo potrebno vrhunskim dosežkom naših 
olimpijcev reči: »Kapo dol!« A z veliko hitrostjo 
se nam približuje še en dan, ko bomo Slovenci 
lahko zopet stopili skupaj ter dokazali kako enotni 
smo si, ko beseda nanese na čisto okolje.  
 

Sodeč po množičnih objavah v razno raznih 
medijih verjetno že skoraj vsak ve, da se 17. aprila 
2010 obeta največja prostovoljska akcija v 
zgodovini Slovenije imenovana Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu pod dirigentsko palico 
društva Ekologi brez meja. Dovolite mi, da Vam 
akcijo podrobneje predstavim. 
 

Vse se je začelo septembra 2009, ko se je druščina 
šestnajstih ljudi zbrala na sestanku ter začela 
pospešeno izdelovati projektni načrt akcije. Navdih 
zanjo so dobili pri estonskih kolegih, ki so v maju 
2008 s 50.000 prostovoljci in pobranimi 10.000 
tonami smetmi samo v petih urah izpeljali nadvse 
uspešno akcijo Let's do it, Estonia! Danes je 
vseslovenska akcija v polnem teku. Podporo in 
voljo za pomoč je izkazalo že več kot 30.000 ljudi, 
častni pokrovitelji projekta pa so predsednik RS, 
dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora RS, 
dr. Pavel Gantar ter predsednik vlade RS, Borut 
Pahor. Akciji se je pridružilo že veliko vladnih 
organizacij ter slovenskih krovnih in okoljskih 
nevladnih organizacij, občin, komunalnih podjetij 
ter cela paleta drugih akterjev. 
 

Prostovoljci bodo do pomladi po vsej Sloveniji 
iskali divja odlagališča in jih locirali na 
zemljevidu, spomladi pa bodo s čistilno akcijo ta 
divja odlagališča tudi očistili komunalnih 
odpadkov. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol, 
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Tako naj bi 17. 
aprila 200.000 prostovoljcev odstranilo najmanj 
20.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov. V ta 
namen bo izdelan prvi digitalni register in 
nacionalni zemljevid z lokacijami čim večjega 
števila divjih odlagališč. Cilj akcije je tudi združiti 
vse ekološke akcije, ki potekajo v spomladanskem 
času na en datum in s skupnim namenom ter 
ozaveščati in izobraževati javnost o izboljšanju 
odnosa do ravnanja z odpadki.  
 

Občina Tabor se je brez pomisleka odločila 
sodelovati v tej akciji. Podporo so do sedaj izrazili 
še predstavniki POŠ Tabor ter nekatera društva. O 
samem poteku akcije vam bom povedala več v 
naslednji številki naših Novic, vljudno pa vas vse 
vabim, da že danes pripomorete k lažjemu dosegu 
cilja ter nam tisti, ki poznate lokacije divjih 
odlagališč oziroma točke na ozemlju naše občine, 
ki bi jih bilo potrebno očistiti, to čim prej sporočite 
na telefon 03/705 70 85 (Vid Poznič) ali 
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elektronski naslov vid.poznic@obcina-tabor.si. Če 
vas je ideja akcije navdušila in bi želeli z mano 
deliti kakšno misel oz. bi želeli dobiti dodatne 
informacije vas vljudno vabim, da pišete na moj 
elektronski naslov – maja.drca@gmail.com, na 
voljo pa je tudi uradna spletna stran Očistimo 

Slovenijo v enem dnevu - www.ocistimo.si, kjer 
lahko izveste vse potrebne informacije ter si 
ustvarite vtis o akciji, ki bo skupaj z nami vsemi 
pisala slovensko zgodovino. 

 Maja Drča

________________________________________________________________________________

 
 

Želja 
 

Rad bi bil  
delček verižice  
na tvojem vratu… 
 

Rad bi bil 
cof na tvojem sandalu… 
 

Prepovedano, a še vedno, 
ko te gledam,  
vidim, kakšno napako  
sem naredil! 
 

Vesel sem, ko te  
gledam s tvojimi otroci! 
 

Vesel sem, ko vidim  
žar v tvojih očeh. 
Žar življenja, ko sva se ljubila! 
 

TKSm 

 
 
 

Ujetnika 
 

Si kot ujeti žarek v mojemu življenju. 
Si kot mezinec, ki mi boža mojo dlan! 
Si kot bodoča roža  
v mojem vrtu. 
Si kot hladna rosa, 
ki oživlja rožo! 
Si kot luč, 
ki veš kje se nahaja, 
a je ne prižgeš! 
 

Prihajam k tebi 
brez luči, 
s svetlobo v sebi,  
ki jo midva- že poznava! 
 

TKSm 

 
 

Srečajmo se v mavrici  
 

   
 

V okviru mednarodnega projekta Comenius 
šolska partnerstva, za katerega smo prejeli 
podporo v obliki dotacije po programu 
Vseživljenjsko učenje, je na OŠ Vransko-Tabor v 
času od 14. do 19. februarja pripotovalo po osem 
učencev in učiteljev iz Turčije ter Madžarske. 
Šestnajst gostov so gostile družine naših učencev 
ter učitelji. Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti 
družinama Lesjak in Leskovšek iz Tabora, ki sta 
poskrbeli za štiri madžarske deklice ter dve odlični 
skupni večerji. Eno sta popestrila še ljudska godca 
Gorazd in Franc Kovče. 
 

Zadnji teden pred počitnicami je bil tako izjemno 
pester. Gostom smo Slovenijo približali skozi oči 
Ptujskega karnevala, Postojnske jame ter pohoda 
na Rogli. V domači okolici so jih učenci pod 
mentorstvom ga. Marije Završnik popeljali po 

Schwentnerjevi hiši, ogledali pa so si tudi Center 
za biomaso. V Taboru so odšli na kratek izlet na 
Lovsko kočo, kjer jih je prijazno sprejel gospod 
Franc Kovče.  
 

 
 

Udeležili so se tudi uradnega sprejema pri 
gospodu županu Vilku Jazbinšku, ki jih je toplo 
pozdravil in jim v dar med drugim namenil naš 
med, knjigo slovenskih ljudskih pravljic in česar so 
se najbolj razveselili – angleško-slovenski slovar, 
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ki so ga nemudoma uporabili, da so z županom 
spregovorili nekaj slovenskih besed. 
 

Učenci ter učitelji obeh gostujočih šol so svoji 
državi predstavili na dveh javnih delavnicah, in 
sicer v ponedeljek popoldan na Vranskem ter v 
sredo v Taboru ter dveh delavnicah za učence šole, 
kjer so lahko učenci aktivno sodelovali. Spoznali 
smo znamenitosti madžarskega kraja Jaszbereny, 
ki leži 80 km vzhodno od Budimpešte, učenci  so 
zapeli, zaplesali in izvajali telovadne elemente.  
 

Gostje iz Turčije prihajajo iz Sirnaka, ki leži  na 
skrajnem vzhodu Turčije. Predstavili so 
zanimivosti celotne Turčije, pokazali pisane 
pletenine, ki jih uporabljajo v različne namene, 

poseben prtiček za strežbo čaja, tradicionalna 
oblačila. Najbolj so nas navdušili s svojim petjem 
in plesom. Ob koncu delavnic smo prejeli še 
darilca, lično zavite paketke, v katerih je bila kana.  
 

Spoznavanje drugih kultur omogoči človeku, da 
sprejema drugačnost, hkrati pa zna ceniti svoje 
korenine in svojo kulturo. Še enkrat zahvala vsem 
staršem, sodelavcem, županu in ostalim krajanom, 
ki ste pomagali pri spoznanju, da čudovita mavrica 
nastane šele takrat, ko se barve med seboj zlijejo.  
                                                                                     

Mateja Todorovski, 
koordinatorka

 

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR 
OE VRTEC TABOR 

 
 

VABI VSE PREDŠOLSKE OTROKE K VPISU 
ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011 

 
 

VPIS NOVINCEV V VRTEC TABOR BO 
OD 22. 3. 2010 DO 26. 3. 2010 

OD 7. DO 15.30 URE 
 
 
 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin, ste k vpisu vabljeni tudi tisti otroci, ki se 
nam imate namen pridružiti med šol. letom 2010/11!  

 
VESELIMO SE VAŠEGA SREČANJA! 
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Spoznavanje Afrike v vrtcu 
 

 
 

Konec meseca januarja nas je v vrtcu obiskal Ali 
Khodary, naš sokrajan, ki že dolga leta živi v 
Taboru, njegove korenine pa izvirajo iz daljne 
Afrike, natančneje iz Sudana. Predstavil nam je 
svojo rodno domovino, nam pokazal predmete, ki 
jih je prinesel s sabo, poslušali smo afriško glasbo 
in še veliko zanimivega. Tudi v vrtcu smo se 
naučili afriški ples, ki smo mu ga zaplesali. Otroke 
je zelo navdušila afriška govorica (gospod Ali nam 
je iz knjige prebral odlomek) in pa njihova pisava.  
 

Vsakemu otroku je napisal ime in priimek z 
njihovimi črkami za spomin. Za otroke je bilo to 
nepozabno doživetje, ki se ga bomo še dolgo 
spominjali.  

Klavdija Konečnik 
_________________________________________
 

Sreča 
 

Srečen sem, 
ko sonce me zbudi, 
ko se mamici, očku, 
meni in bratu nasmeji. 
 

Srečen sem, 
ko srečam prijatelje, 
sosede in znane mi ljudi, 
ko drug z drugim prijazno besedo spregovori. 
 

Ko po igrišču nogometnem se podim, 
za žogo hrabro se borim, 
če kakšnega gola ne dobim, 
srečen sem,  se veselim. 
 

Če v šoli gre mi vse lepo, 
če s sošolci si prijatelji smo, 
srečen sem tako zelo…! 
 

Še mamico in očka razveselim, 
ko petico jaz dobim. 
 

Da srečen kot jaz, 
bi otroci vsi bili, 
to moje srce si želi! 
 

                                              Blaž Mihevc, 4. c 

 

Otroci smo pomembni 
 
Če ne bi bilo rastlin,  
ne bi bilo zraka. 
 

Če ne bi bilo zraka,  
ne bi bilo živali in ljudi. 
 

Če ne bi bilo rastlin, živali in ljudi, 
bi bil planet Zemlja prazen in pust. 
 

Če ne bi bilo otrok, 
bi bilo manj ljudi. 
 

Otroci smo res zelo pomembni!                 
 

 Luka Kovče, 4. c 
_____________________________________________ 
 

Me rada ima 
 
Srečen sem, 
kadar sem doma 
in me mamica rada ima. 
                                                       Tim Novak, 4. c 
_________________________________________ 
 

Mlajša sestrica 
  
Nekoč je živela deklica, ki je bila zelo srečna. 
Močno si je želela sestrico. Ko jo je dobila, je bila 
vesela, a to veselje ni trajalo dolgo. Vsi sorodniki, 
prijatelji in znanci so pozornost posvečali le mlajši 
sestrici, ona pa je ostala neopažena.  
 

Nekega dne je sklenila, da odide v DEŽELO  
ČAROBNIH  IGRAČ. Mislila je, da bo  
srečnejša. Čez nekaj časa je res odšla. Tam je 
preživela že nekaj časa, ko je spoznala punčko, ki 
je znala govoriti in hoditi. Deklica je sklenila, da 
punčki zaupa svojo težavo. Punčka ji je svetovala, 
naj se vrne domov in malo počaka, pa se bo vse 
uredilo. A deklica je predlog zavrnila in dejala, da 
doma nikoli več ne bo srečna. Potem ji je dejala, da 
ima še  eno možnost. »Katero?« je zanimalo 
deklico. »Lahko ostaneš pri nas in boš srečna«.  
 

To se je uresničilo in deklica je z igračami srečno 
živela do konca svojih dni.  

Tina Ribič, 4. c 
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Obvestilo 
 

Članice Društva žena in deklet bomo tudi letos 
izdelovale cvetje iz »krep« papirja za butarice za 
cvetno nedeljo. Cvetje in tudi manjše butarice 
boste lahko po ugodni ceni nabavili v nedeljo 21. 
marca 2010 od 8. ure dalje na stojnici pri cerkvi 
Sv. Jurija v Taboru. Izdelke lahko naročite tudi na 
GSM 031 341 089 – Mateja. 
 

 
 

 
Stojnico bomo imele tudi na kmečki tržnici 28. 
marca 2010 v Taboru, kjer boste lahko kupili razno 
velikonočno pecivo in velikonočne cvetlične  
aranžmaje.  
 

Prisrčno vabljeni!   
                            

Društvo žena in deklet občine Tabor 
 
 

 

Občinska knjižnica Tabor 
 

Spoštovani, 
 
zaradi snega, ki je obležal ob poteh, in hladu, ki se 
je zalezel naokrog, ptici v vaši duši te dni najbrž ni 
posebej prijetno. Čepi in čaka, da pride pomlad. Tu 
in tam pa pride kakšen dan, ko lahko nekaj storite 
zanjo še pred sončnimi dnevi, ko bo že z jutrom 
prepevala v vas. Lahko jo peljete v knjižnico. 
 

Vabimo vas, da si vzamete čas in obiščete svojo 
knjižnico v Taboru. 
 

 
 

Od 1. marca 2010 bo knjižnica odprta ob torkih 
od 14. do 18. ure. V tem času vam bo nova 
knjižničarka Renata Novak pomagala poiskati 
razvedrilo za vašo dušo. Izbirate lahko med 
leposlovnim in strokovnim gradivom za odrasle in 
mladino. Najbrž ne veste, da imajo tudi zbirko 
filmov in risank na dvd-jih, ki jo ves čas 
dopolnjujejo z novimi naslovi. V svetli čitalnici 
lahko posedite in preberete časopise ali stran 
kakšne knjige. Lahko poklepetate s kom, ki ste ga 
srečali med policami. Imajo tudi dva računalnika z 
dostopom do svetovnega spleta, če doma nimate te 
možnosti ali pa miru. 
 

 
Občinska knjižnica Tabor je lepa, svetla in 
prijazna, nima pa vsega gradiva, ki bi ga 
potrebovali. Kadarkoli si ga lahko sposodite v 
knjižnici v Žalcu ali kateri drugi enoti 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec, kamor spada 
tudi knjižnica v Taboru. Izkaznica, ki jo prejmete 
ob vpisu, je dovolj za uporabo storitev v vseh 
enajstih enotah knjižnice. Zalogo in status gradiva 
(sposojeno ali prosto) lahko vsak hip preverite v 
lokalnih katalogih naših enot, ki so dosegljivi prek 
spletne strani www.zal.sik.si. Na vsa vprašanja bo 
znala odgovoriti Renata Novak (703-20-92), 
lahko pa pokličete tudi knjižnico v Žalcu (712-12-
52).  
 

Ob sobotah bo odslej vaša knjižnica zaprta, vam 
najbližja Občinska knjižnica Vransko vam bo z 
veseljem ponudila storitve, lahko pa se peljete kam 
drugam; na Polzelo, v Prebold, v Braslovče ali kar 
v Žalec, kjer se lahko brez skrbi počutite domače 
in udobno.  
 

Mimogrede, najbolj pričakovano, razvpito in brano 
knjigo ta hip Izgubljeni simbol imate tudi v 
knjižnici v Taboru. Našli boste tudi knjigo Romana 
Leljaka Cerkev umira v petek 13., Veliko knjigo 
voščil, Tomaža Humarja, Književnost na maturi 
2010, Šepetalei – zasebno življenje v Stalinovi 
Rusiji, Kluunovega Vdovca (nadaljevanje knjige 
Pride ženska k zdravniku) in mnoge druge. 
 

Pridite, izberite in se umirite.  
 

 
Čaka vas Vaša knjižnica. 



 11 

 

Bili smo v Kitzbühelu, 23. 1. 2010 

 
Vsi v naši družini smo ljubitelji smučanja, zato 
smo se s prijatelji udeležili tekme svetovnega 
pokala v smuku. Z gondolo smo se odpeljali do 
vrha, nazaj pa hodili peš ob progi in občudovali 
pogumne smučarje. Bilo je čudovito in nepopisno 
lepo, čeprav ti ob hitrosti 140 km na uro zastane 
dih. Navijali smo za vse tekmovalce, posebno za 
našega Andreja Jermana in Andreja Šporna, ki je 
postal slovenski junak Kitzbühela 2010 z 
osvojenim drugim mestom. 
   
Čestitamo, Andrej Šporn in še veliko super 
uspehov!  "Šporn je zakon!" 

Maruša  Leskovšek 
_________________________________________ 

 

Turni smuk 2010 v Miklavžu 
 

 
 

V soboto, 30. januarja 2010, je v organizaciji 
Športnega društva Tabor in Vaške skupnosti 
Miklavž potekal 1. turni smuk Štajner-Konovšek-
Lesjakov ribnik. 
 

V pravi zimski pravljici, močnemu sneženju so se 
tekmovalci odpeljali na start. Vsi so prismučali 
srečno brez poškodb do Lisjakovega ribnika, kjer 
so jih pričakali zvesti navijači. Utrujeni smukači so 
se po razglasitvi rezultatov in podelitvi medalj 

okrepčali skupaj z navijači pod kozolcem na 
Lesjakovem ribniku.  
 

Vaška skupnost Miklavž se zahvaljuje za pomoč 
pri organizaciji: Športnemu društvo Tabor, 
Štajnarjevim, Konovškovim, Matjažu Lesjaku za 
gostoljubje in vsem, ki so kakor koli pomagali. 
 
 

Rezultati:                                                      
Ženske: 

1. Martina Pustoslemšek, Kapla. 
 

Moški od 18 do 39 let: 
1. Uroš Šalamon, Miklavž, 
2. Janez Šalamon, Miklavž, 
3. Gašper Jazbinšek, Miklavž. 

 

Moški nad 40 let: 
1. Dani Drnovšek, Loke, 
2. Adi Laznik, Miklavž, 
3. Zmago Šoštar, Vindija. 

 
Vaška skupnost Miklavž 

_________________________________________ 

Svetovno prvenstvo veteranov v 
smučarskih tekih 

(Pokljuka, 31. 1. 2010 - World Winter 
Games) 

 

Tako se uradno imenuje svetovno prvenstvo, ki 
privabi vse ljubitelje smučarskih tekov na Pokljuki, 
letos tudi veterane iz celega sveta! Tabor, majhna 
občina, ima velikega entuziasta na tekaških 
smučeh! To je naš soobčan Viki Urankar, ki s 
svojim znanjem in voljo gara celo leto za svoj cilj. 
Letos je to nagradil s teki na Pokljuki.  
 

Med 214-imi tekmovalci je bil 17, med 
slovenskimi tekmovalci pa celo TRETJI! Bravo, 
Iko! Na tekmovanju so bila tudi slavna imena iz 
tekaškega sveta, saj je bilo prisotnih 6 bivših 
svetovnih prvakov, pa tudi 4 bivši olimpijski 
prvaki, zato lahko našemu Vikiju rečemo, da smo 
nanj ponosni! 
 

Ko sem govoril z našim junakom, me je opozoril, 
da naj se zahvalim Leopoldu Topovšku in Adiju 
Lazniku za super pripravljene proge, kjer je lahko 
treniral. Zahvaljuje se sponzorjem, Občini Tabor, 
Danijelu Topovšku (Buderus) in Marjanu Žilniku. 
 

Posebno pa je ponosen na fante in može iz Tabora, 
ki so ga z navijanjem spodbudili k uspehu, ki je 
sledil. 
 

Bravo, naš junak Viki! 
Franc Šircelj 
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V Taboru gostili Lepo Vido   
 

Slovenski kulturni praznik smo člani Dramske 
skupine Teloh v sodelovanju s šolskim kulturnim 
društvom, rogisti, moškim pevskim zborom in 
mešanim pevskim zborom popestrili s hudomušno 
televizijsko oddajo Lepa Vida v Taboru, katero je 
idejno in režijsko pripravila Tanja Kastelic. 
 

 
 

V nedeljo zvečer ste si lahko v živo ogledali 
televizijsko oddajo, ki je tokrat imela še posebno 
pester program: v oddaji Tabor ima talente smo 
iskali mlade upe, z vedeževalko Patrišo smo 
pogledali v zvezde, prisluhnili oddaji Lovski rog, 
poslušali, kako Škrjančki žvrgolijo, jezikali v 
oddaji Lingva lingvaris, klepetali o kulturi s 
slavnostno govornico Inko Jazbinšek, prisluhnili 
Glasbenemu mikserju ter si premierno ogledali 
špansko tv nanizanko. Vrhunec večera pa je bila 
posebna gostja Lepa Vida, ki je bila nad Taborom 
zelo navdušena. 
 

Dramska skupina Teloh se zahvaljuje vsem 
sodelujočim in vsem, ki ste si oddajo ogledali! 

 

Dramska skupina Teloh  
Ina Gržina 

 

Govor ob počastitvi Slovenskega 
kulturnega praznika 

 

Kulturni praznik je dan, ko damo poseben 
poudarek kulturi, ki naj bi bila ena izmed 
najpomembnejših stvari v življenju posameznika, 
naroda in celega človeštva. To, da ta dan slavimo 
na dan Prešernove smrti, je zgolj bolj ali manj 
ponesrečena izbira, zagotovo pa nima nič 
skupnega s slavljenjem Prešernove smrti. 
Nasprotno, slavimo dejstvo, da smo tudi Slovenci 
imeli človeka, ki je kljub sicer burnemu 
boemskemu življenju pustil neizbrisen pečat v 
pesniški poeziji, ki jo poleg ljubezenskega žanra 

krasi močan narodno zaveden naboj. Pa še eno 
značilno dejstvo je razbrati iz Prešernove poezije 
in drugih tedanjih sodobnikov. To dejstvo je 
Slovenec, ki tudi po dveh stoletjih izkazuje vse tiste 
značilnosti človeške narave, ki so jih v svojih 
pesmih opisovali Prešeren, Kette in Murn, pozneje 
pa v svojih pripovednih delih še Cankar in Levstik. 
Želim povedati, da vse kar počne Slovenec danes 
na politični sceni, v ljubezni ali pa sosed sosedu, je 
že bilo enkrat videno in slišano. Skozi poezijo in 
prozo naših kulturnikov, ki so v svojih delih 
hrepeneli po tistem, kar Slovenec danes ima. 
 

Ko poslušamo poročila iz daljnih krajev o 
terorističnih napadih in žrtvah, o nasilju…nam 
govori Prešeren:  »…Ko rojak prost bo vsak, ne 
vrag, le sosed bo mejak!« In ko doživljamo, kako 
so se začeli bohotiti bogatini in kako se težko 
prebijajo brezposelni, nam prihaja v zavest 
Prešernova tolažba: »…videl povsod s,i kak iščejo 
dnarje, kak se le vklanjaju zlatmu bogu…« Takrat 
čutim, kako se prepletata pesnikova misel in 
bolečina z našo sedanjostjo. Pa najdem tolažbo v 
Cankarjevi misli: »…slikal sem temo, da bi ljudje 
še bolj zahrepeneli po luči«…. 
 

Bi bili Prešeren in njegovi sodobniki v tem našem 
trenutku končno srečni? Imamo svojo državo, 
slovenski jezik je uradni jezik v veliki zvezi 
evropskih narodov. O vsem tem so Prešeren in 
njegovi sodobniki le sanjali in iz teh sanj ustvarjali 
čudovito poezijo in prozo. Lahko bi se postavilo 
vprašanje: so torej sodobni pesniki in pisatelji 
zaradi tega hendikepirani, ker imamo Slovenci 
rešen narodnostni problem, ki je v preteklosti 
navdihoval pesnike in pisatelje pri njihovem 
ustvarjanju? Prepričana sem, da temu ni res, saj 
potem ne bi moglo nastajati toliko lepe glasbe, 
navdihnjenih likovnih stvaritev, odrskih predstav in 
konec koncev tudi filmskih stvaritev. Kulturno 
izražanje zagotovo ni samo izpovedovanje 
nesrečne duše in hrepenenja , temveč je ustvarjalni 
navdih moč najti tudi v veselju nad življenjem, v 
zamenjavi pesimizma z optimizmom in zanikanjem, 
da ljubezen vodi v propad. Res, da je narodnostno 
vprašanje Slovenca v tem trenutku v najvišji 
kondiciji slovenske zgodovine, vendar bi tudi v tem 
našem času Prešeren imel dovolj motivacije za 
čudovite pesmi, saj ni bil tip zamorjenega človeka. 
Skupni imenovalec preteklosti in sedanjosti ter, 
osebno sem prepričana, tudi prihodnosti, je 
ljubezen. Ne samo med ljudmi, tudi do kulture, ki 
nam omogoča izražanje notranjih občutij pa naj 
gre za pesem, besedo ali željo po slikarskem 
čopiču. Zato se ne sramujmo izražanj svojih čustev 
in talentov, saj to ni le zadovoljevanje ustvarjalnih 
nagibov posameznikov, temveč ustvarjanje 
kulturne dediščine, na katero smo Šentjurčani še 
posebej ponosni. Morda jo celo premalo 
poudarjamo, zagotovo pa smo jo dolžni primerno 
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zabeležiti in negovati, da bi tudi mlajši prihajajoči 
rod vedel, da vse to kar nastaja v sodobnih 
glasbenih studiih in računalniških čipih ni prava 
kultura, ker jo poganja samo komercialni navdih. 
Prava kultura izpod človeških rok je zapeta pesem 
v živo, nanos barve na platno s čopičem, pesniška 
rima iz glave in odrska scena pred gledalci.  
 

Vse to delamo v našem Taboru in brez sramu lahko 
trdimo, da je kultura del našega vsakdana. Zato 
meni kot predsednici Kulturnega društva Ivan 
Cankar, ni težko izreči zahvale vsem tistim, ki na 
različnih področjih ustvarjate kulturno zakladnico 
našega kraja in dopolnjujete njeno kulturno 
zgodovino. Zahvaljujem se tudi vsem, ki to 
omogočate v materialnem smislu, predvsem pa 
vsem tistim, ki z obiskom kulturnih prireditev 
najbolj poplačate vložen trud izvajalcem kulture. 
Da, tudi Prešeren bi v sedanjem času lahko 
ustvarjal, saj je nekatere aktualnosti sedanjega 
časa predvidel v eni svojih pesmi, ki je meni še 
posebno draga: 
 

»Žene jaz ne bom zapiral, 
bal ne bom se zanjo nič; 
nje obresti bom pobiral,                                
živel brez skrbi ko ptič.«        
 

»Jaz pa hlače bom nosila, 
gospodar bom čez mošnjo; 
bom vabila na kosila, 
koga meni bo ljubo.« 

Inka Jazbinšek,  
predsednica KUD Ivan Cankar Tabor 

_________________________________________ 
 

Smučarski skoki na Markoškovem 
travniku (blizu Namarja) 

 

Dogaja se leto 2010 in za to leto se je Tomaž 
Leskovšek na hitro domislil, da je treba leteti. 
Domislil se je smučarskih skokov. Kje? Njegova 
energija in domišljija sta postala stvarnost. S 
prijatelji je v nekaj dneh naredil skakalnico, ki bi 
mu jo marsikdo iz večjega kraja zavidal. Ogromno 
dela so naredili, pa hvala bogu, jim je bilo tudi 
vreme naklonjeno.  
 
 
 

8. februar 2010 – začetek največje skakalne tekme 
ob 17. uri, pod žarometi! Občinstva zelo, zelo 
veliko! Če bom napisal 200 bo premalo, če bom 
napisal 500 bo preveč! Super vzdušje! Za vse je 
bilo poskrbljeno! Kuhano vino, navadno vino, 
žganice, vse to so darovali okoliški sosedje, 
dekleta so pomagala, ozvočenje je delovalo, 
sodniki so bili na svojih položajih, štarter je mahal 
s svojo zastavo. Vsi tekmovalci so se prijavili, 
dobili štartne številke. Bilo je 14 tekmovalcev, 
razdeljeni v dve skupini: mlajši in starejši, a vsi so 
skakali z alpskimi smučmi. 
  

A glavna atrakcija je bil predskakalec –Lovro 
Leskovšek, mali pogumnež, ki skače po očetovi 
smučini. Bili so skakalci iz Tabora, iz Brodov, iz 
Celja, z Dolenjske, iz Senožeti pri Sevnici - se 
pravi, da so bili iz cele Slovenije! Bile so tri serije, 
vsi so se borili. 

 

Ni važno, kdo je zmagal, važno je to, da smo se 
lepo imeli, da ni bilo poškodb in da bomo 
nadaljevali še naslednja leta, tako uspešno. 
Skakalci pozdrav! HOP!  
 

Franci Šircelj 
________________________________________ 

 

Pust velikih ust 
 

Pa je prišel ta norčavi pust. Vsi, ki jih to veseli, so 
za nekaj ur spremenili obraz in se poveselili na 
naši maškaradi. Bilo je veselo. Veliko Pik 
nogavičk, ninž, mišk, kuharjev princesk in takih in 
drugačnih mask je plesalo pod vodstvom 
pikapolonce Doris po naši telovadnici. Veselo 
rajanje smo podkrepili s krofi, za katere se 
zahvaljujemo sponzorjem.  
 

 
 

Hermina Zorenč 
_________________________________________ 

 
Gasilci PGD Kapla-Pondor 

absolutno ZLATI 
 
V nedeljo, 21. februarja 2010, je na Golteh 
potekalo druženje gasilcev Savinjsko-šaleške 
regije. Vsi gasilci, ki so vpisani v Vulkanu, so 
imeli priložnost, da se pomerijo v veleslalomu. 
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Tekmovanje je potekalo pod organizacijo Gasilske 
zveze Žalec. V 10 kategorijah se je na progo 
podalo skoraj 300 tekmovalcev.  
 
 

Naše društvo se je srečanja udeležilo v velikem 
številu. Ker se je zbralo kar 40 članov, je bil za 
prevoz potreben avtobus. Po krajšem ogrevanju in 
ogledu proge je sledilo tekmovanje. Prvi so se na 
progo podali najmlajši, mladinci in mladinke do 16 
let. Naše tri mladinke so nastopile odlično, saj so 
osvojile prva tri mesta. Urška Rotar se je uvrstila 
na 1. mesto, Tea Pustoslemšek na 2., Klavdija 
Bastl Enci pa na 3. mesto. V kategoriji mladincev 
nas je zastopalo pet članov. Sledile so tri kategorije 
(veteranke - nad 50 let, veterani - nad 58 let, 
članice B2 - od 40 do 50 let) s po enim našim 
predstavnikom. V kategoriji članic B1 (od 30 do 
40 let) smo imeli dve predstavnici, v kategoriji 
članov B2 (od 45 do 58 let) pet, v kategoriji članov 
B1 (od 30 do 45 let) štiri, v kategoriji članov A1 
(od 16 do 30 let) pa šest predstavnikov. Vsi 
predstavniki so se odlično odrezali, saj smo domov 
prinesli kar 5 medalj.  
 

Še pomembnejša pa je bila ekipna uvrstitev. 
Lansko leto smo v ekipni tekmi zasedli drugo 
mesto, letos pa smo se povzpeli še stopničko više. 
Za ekipno razvrstitev štejejo najboljši trije dosežki 
tekmovalcev v različnih kategorijah. Dosegli smo 
300 točk, kar pa je tudi maksimum. Na najvišjo 
stopničko so z zastavo Občine Tabor stopile: Urška 

Rotar (mladinke), Marinka Florjan (veteranke) in 
Martina Pustoslemšek (članice B1). 

 
 

Bili smo zelo zadovoljni, da smo kot edino društvo 
iz gasilskega občinskega poveljstva Tabor tako 
dobro zastopali našo občino. Prav tako smo bili v 
ponos Gasilski zvezi Žalec, saj smo bili najboljše 
in eno izmed najbolj številčnih društev iz zveze in 
tudi na celotnem tekmovanju.  
 

Komaj čakamo na naslednje srečanje, ko bomo 
branili naslov ekipnih prvakov in zopet preživeli 
lep dan na slovenskem smučišču. Več utrinkov s 
tekmovanja pa si lahko ogledate na naši spletni 
strani www.netlog.com/pgd_kapla_pondor. 
 

PGD Kapla-Pondor 
Anja Pustoslemšek 

 
KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 

se bo odvijala 
V NEDELJO, 28. februarja in 28. marca 2010, 
od 8. ure dalje, na parkirišču župnijske stavbe. 

 

VABI VAS 
ČEBELARSKO DRUŠTVO TABOR    

 
KOŠARKAŠKA TEKMA STARI MLADI 

torek, 30. marec, ob 19.30 uri 
Dom krajanov Tabor  

Športno društvo Partizan Tabor (031 895 542) 

 

 Vsi smo v obcestnem jarku, toda nekateri med nami gledamo zvezde. (Oscar Wilde)  
 

 Novice izpod Krvavice so 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: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v 
mesecu. 


