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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
  

  
 

 

Gozd se odeva v neskončno zeleno barvo in vabi 
na osvežujoče sprehode. Ob tem ne pozabite žepov 
napolniti s cekini, saj  kukavica še zmeraj veselo 
naznanja pomlad! 
 

Vse cveti, vse brsti in tudi balkonsko cvetje se bo 
zelo kmalu razbohotilo in hiše odelo v pisano 
pomladno oblekico. V vrtnarijah pravijo, naj sicer 
še malo počakamo za primer jutranje slane, ampak 
kaj, ko se je tako težko zadržati. 
 

Napočil je tudi čas praznovanja naše lepe 
podeželske občine in  ko se med prireditvami 
sprehodi naš Zeleni Jurij, vemo da zdaj zares 
korakamo toplim dnem naproti. Računamo, da nam 
bo vreme služilo tudi v prazničnih dneh, zato se 
veselimo srečanja z vami v petek, soboto in 
nedeljo! Golaž in čevapčiči so naročeni ! ☺ 
 
Da hitreje mine čas, pa tokrat preberite: 
- kako nas je obiskala štorklja, 
- o rezultatih vseslovenske čistilne akcije, 

- o nagajivi pomladi z Vrtcem Tabor, 
- S plesom v cvetočo pomlad, 
- Delovni mesec šolskih pevskih zborov, 
- kako so na POŠ Tabor obeležili Svetovni dan 

zdravja, 
- literarne prispevke učencev POŠ Tabor, 
- o knjižnih novostih, 
- o vsem kar se je zgodilo v knjižnici, na tekmi 

generacij 2010, o uspehih našega Mešanega 
pevskega zbora, o dobrodelnem koncertu za 
Mateja, Taborčani v svetu Amišev, kako so 
praznovali borci… 

 

Ne prezrite tudi vseh prijaznih povabil! 
 

Tabor – čestitamo ti  ob  občinskem prazniku, 
čestitamo ob dnevu upora proti okupatorju, 
čestitamo ob prazniku dela in da nam vsem skupaj 
ne zmanjka jela! 

Tatjana in Saša 
 

  

    aapprriill  22001100  

 

št. 

4/VIII 
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Čestitka in vabilo ob prazniku Občine Tabor 
 
Spoštovane občanke in občani ter ostali prebivalci 
naše občine, prijazno vas vabim na slavnostni 
dogodek, ki ga slovesno praznujemo ob našem 
občinskem prazniku tako, da na slavnostni seji 
Občinskega sveta Občine Tabor na kratko 
preletimo dosežke preteklega leta ter 
najzaslužnejšim posameznikom ali skupinam 
slovesno izročimo občinska priznanja, seveda ob 
kulturnem programu, ki ga običajno pripravijo 
domača društva. Letošnjo prireditev bo 
organiziralo Pevsko društvo Tabor, poleg slovesne 
predaje občinskih priznanj pa bo zagotovo velike 
pozornosti deležen zgodovinski dogodek za Tabor,  
saj bosta župan Občine Tabor in direktor podjetja 
Remont, d.d. podpisala pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu, po kateri bo Remont, d.d. kot zasebni 
partner zgradil prizidek k obstoječi osnovni šoli,  
 
 

 
kar bo našemu kraju ponovno po skoraj petdesetih 
letih prineslo popolno osnovno šolo. Prepričan 
sem, da želite prisostvovati temu dogodku, zato 
vas vljudno vabim v petek, 23. aprila, ob 19. uri 
na slavnostno sejo Občinskega sveta Občine 
Tabor, ki se bo odvijala v Domu krajanov v 
Taboru.  
 

Vljudno vas seveda vabim tudi na ostale prireditve 
v programu občinskega praznovanja, še posebej pa 
na finale, v nedeljo, 25. aprila, na tradicionalni 
Šentjurski sejem.  
 

Svoje vabilo zaključujem s čestitko ob občinskem 
prazniku ter željami za vse dobro, da pa 
spoštujemo svoj občinski praznik, to izkažimo z 
izobešanjem zastav. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 

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

 
 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod naslednjih otročkov :  
 

 

• 14. februarja, na Valentinovo, se je v porodnišnici Celje rodila 3.740 g težka in 54 cm velika deklica 
MAŠA, staršema Nataliji Ptičar in Lenartu Skoku iz Tabora. Ker je mlada družinica stalno prebivališče v 
naši občini prijavila šele pred kratkim, prej z uradnimi  podatki žal nismo razpolagali. 

• 15. marca, se je v porodnišnici Celje rodila 3.500 g težka in 51 cm velika deklica IZA, staršema Manici 
Pečnik in Gregorju Grosarju iz Miklavža. 

• 14. aprila, se je v porodnišnici Celje rodila 3.008 g težka in 49 cm velika deklica LUCIJA, staršema 
Maji Omladič in Mateju Topovšku iz Tabora. 

 

 
 
V Občini Tabor je  tako na dan 19. aprila 2010 v Centralnem registru prebivalstva za leto 2010 
registriranih pet novorojenčkov, od tega štiri deklice in en deček. 
 



 3 

VSEM MAMICAM IN OČKOM ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji 
številki Novic, na e-poštni naslov: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________  

 

Obvestilo 
 

Občina je ob rekonstrukciji večstanovanjske stavbe 
Ojstriška vas 38, v letu 2007  in izvedbe etažne 
lastnine, južni del dvorišča ob večstanovanjski 
zgradbi, namenila za dostopno pot do igrišča na 
parc. št. 1307/1 ter območje ostalih parcel na 
zahodni strani igrišča. Ker je to območje poti bilo 
ponavadi zasedeno s parkiranimi vozili, je občinski 
organ v mesecu marcu, na osnovi sklepa Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Tabor, postavil znak prepovedi ustavljanja in 
parkiranja v širini dostopne poti (4m) in v 
nasprotni smeri znak »STOP«, zaradi varnega 
vključevanja udeležencev v promet na državno 
cesto. Prosimo vse koristnike  
 

 
 
te poti in stanovalce večstanovanjskega objekta 
Ojstriška vas 38, da dosledno upoštevajo prometno 
signalizacijo, ki zahteva prehodnost poti, kar bo 
tudi nadzorovano in sankcionirano s strani 
medobčinskega inšpektorata. 
 
Solastniki objekta Ojstriška vas 38 in 
pripadajočega dvorišča ob tem pozivajo vse 
občane, ki so v preteklosti koristili dostop do 
parcel, na zahodni strani objekta, preko njihovega 
dvorišča, da se v bodoče usmerijo, na za to 
namenjeno, dostopno pot. 

 
Občinska uprava Občine Tabor 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
 

 
 

Kdo bi si mislil, da lahko pogled na kupe zbranih 
odpadkov pri človeku kdajkoli vzbudijo pozitivne 
občutke? Ravno to se je dogajalo to soboto, 17. 
aprila 2010, na dan, ko je celotna Slovenija stopila 
skupaj ter naredila nekaj dobrega, ne samo za 
naravo, ampak tudi za vse nas same.  
 

Zadnji podatki zgovorno kažejo, da se je sobotne 
akcije udeležilo okoli 250.000 Slovencev oz. kar 
12 % celotne slovenske populacije, kar pomeni, da 
se je odzvalo več prostovoljcev kot pa je sprva bilo 
predvidevanih. Z zbranimi 70.000 m3 odpadki, kar 
pa še vedno ni dokončna številka, smo tako naravo 
očistili več 7000 divjih odlagališč.  
 

Za Vas, občane Tabora, je bil ta projekt le 
potrditev, da so vsakoletne čistilne akcije, ki se 
odvijajo pri nas, na pravem mestu in kot opozorilo, 
da so tudi naši gozdovi ter obrežja rek polni 
najrazličnejših smeti, ki pa tja ne sodijo. Vesela 
sem, da se Vas je odzvalo kar 255 in če se lahko 

malce poigram s številkami, je na občinski ravni to 
predstavljalo kar 16% vseh prebivalcev. Zbranih je 
bilo okoli 130 m3 odpadkov. Po pripovedovanju se 
je v rokah prostovoljcev znašlo kar nekaj omembe 
vrednih predmetov, verjetno pa je bil najbolj 
zadovoljen tisti, ki je ob potoku našel celo evrski 
bankovec zavidljive vrednosti.  
 
 

 
 

 
Ob tej priliki bi se zahvalila vsem Vam, ki ste se v 
takem številu odzvali povabilu na dan akcije in 
pripomogli k velikemu uspehu, tudi vsem našim 
najmlajšim članom, ki so veselo tekali okoli z 
vrečkami ter vestno ločevali odpadke. Zahvala gre 
tudi vsem predsednikom društev, ki so z veliko 
vnemo zbirali svoje člane in skrbeli za logistiko, 
gospodu Janezu Černecu, ki je za Občino Tabor 
popisal vsa divja odlagališča in le-te postavil na 
zemljevid ter odličnim kuharicam v Ojstriški vasi, 
ki so poskrbele za vse lačne po akciji. Občinska 
uprava je ogromno pripomogla k temu, da smo 
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izpolnjevali vsa navodila in zahteve prejete s strani 
glavnih organizatorjev v Ljubljani, Simbio je 
prijazno prispeval z zadostno količino vrečk in 
rokavic. Za izkazano pomoč pa se zahvaljujem tudi 
Jani Pustoslemšek. 
 

Mislim, da smo lahko Slovenci upravičeno ponosni 
na nas same in na naš rezultat. Podrli smo vse 
rekorde in postavili nove norme v trenutnem 
trendu vsedržavnega čiščenja. Če morda ne veste, 
se je na isti dan odvijala akcija z istim sporočilom 

v baltski državi Latviji, kjer pa se je zbralo za pol 
manj ljudi kot pri nas. Če dejansko pride do 
vsesvetovne čistilne akcije Let's Do it World, ki je 
načrtovana za leto 2012, se bo Slovenija takoj 
odzvala. Do tega dogodka pa naj nas spremlja še 
vsaj ena velika čistilna akcija ter ogromna želja po 
zavedanju ljudi o tem, da odpadki ne sodijo v 
naravo, ampak na ustrezna, za to namenjena, 
mesta. 

Maja Drča

________________________________________________________________________________

 
 
 

Čudoviti tek v taborski naravi 
 

Vse več je videti rekreativnih tekačev v naši 
občini. Naj bodo stari ali mladi, pa tudi mačke sem 
že videl teči po gozdnih poteh. Tek je priljubljena 
dejavnost športnikov in tudi nas, ki se podajamo na 
daljave konec tedna. Tek je zdrava dejavnost, ki 
pripomore h kvaliteti življenja. S tekom v naravi si 
izboljšamo samozavest, ženske pa še sploh (pozor) 
- hujšanje! (Pa tudi marsikateri od moških, bi lahko 
dal kakšen kilogramček dol! A ne?)  
 

Velika večina tekačev ne ve, ne domačini, ne 
ljudje, ki so se pred nedavnim priselili v našo 
občino Tabor: najlepše tekaške poti se stekajo v 
Virtah, kjer bi lahko rekli, da je najlepša 
rekreativna steza v Sloveniji! Lahko tečete po 
gozdnih poteh, po mahu, ki se kar udira pod 

nogami! Tečete po kolovoznih poteh, v miru, kjer 
lahko srečate le prijaznega kmeta, kjer vidite lahko 
skakljajočo srno, navihano lisico, ki zasleduje 
zajca ali v višini vidite kanjo, ki kroži nad vami. 
Prisluškujete med tekom petju ptic, ki brezskrbno 
letijo okoli vas.  
 

Vidim, da vas veliko teče po asfaltu, kar pa ni 
preveč priporočljivo, zato vas vabim, da se tisti, ki 
se navdušujete za tek, odločite za Virte, ki ležijo 
severozahodno od Tabora. 
O teku v naravi vam lahko poda kakšen pameten 
nasvet bivši atlet celjskega Kladivarja, g. Viki 
Urankar! 
 

Tekaški pozdrav! 
Franci Šircelj 

 

 
Nagajiva pomlad 

 

 
 

Marec je mesec prebujajoče se pomladi. Vse začne 
brsteti, dehteti, ptički neutrudno pojejo in si gnezda 
spletajo in tudi mi se počutimo, kot da smo na 
krilih vetra.  
 

Enaki občutki nas prevevajo ob naših starših, 
dedkih, babicah, tetah… V zahvalo za njihov trud, 
ljubezen in nesebično pomoč smo jim pripravili 

zabaven kulturni program. Bili so veseli in nas 
nagradili z bučnim aplavzom. Družno smo 
ugotovili, da je pomlad ne samo lepa, ampak tudi 
nagajiva.   

za Vrtec Tabor 
                               Renata Košica 

_________________________________________ 

 
S plesom v pomlad 

 
Pa je prišla. Topla, dehteča, lepa in pomirjujoča, 
predvsem pa vsa cvetoča - pomlad. Da bi se nam 
še bolj vtisnila v spomin, smo v vrtcu Tabor vanjo 
zaplesali.  
 

Odločili smo se, da si dan obogatimo z različnimi 
plesi - otroškimi, polko, valčkom, kavbojskim 
plesom, in tistimi manj znanimi. Zato smo medse 
povabili plesni par, gospoda Petra Capudra  in 
gospo Majo Podvratnik iz plesnega studia 
proStyle, ki sta nam predstavila nekaj značilnosti 
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latinsko-ameriških plesov. Seznanila sta nas z 
različnimi plesnimi oblačili, obutvijo, predvsem  
pa smo bili veseli njune plesne predstave. Ker je g. 
Peter plesni učitelj, ki poleg odraslih uči plesa tudi 
najmlajše, je naše nadebudneže zelo navdušil. 
Podrobnosti o plesnem studiu proStyle lahko 
najdete na spletni strani www.prostyle.si  
 

 
 

za Vrtec Tabor 
                               Renata Košica 

_________________________________________ 
 

Delovni mesec šolskih pevskih zborov 
 
Zadnji mesec dni je bil za mlajši in starejši otroški 
pevski zbor izjemno aktiven. V marcu je namreč 
starejša skupina odšla na intenzivne pevske vaje na 
Reško kočo. Učenci so pridno prepevali ves petek 
in še celo soboto. Vaje so izkoristili predvsem za 
program, ki so ga pripravljali za območno revijo 
pevskih zborov v Žalcu.  
 

Ta je potekala 9. aprila, v dvorani II. slovenskega 
tabora v Žalcu. Na reviji sta se pod vodstvom 
zborovodkinje Manje Majcen predstavila tako 
mlajši kot starejši otroški pevski zbor POŠ Tabor. 
Nastopa sta bila popestrena s številnimi 
spremljavami, za katere so poskrbeli Lovro 
Leskovšek, Jan Pader, učenci orffovega krožka pod 
vodstvom Mateje Todorovski ter gosta Jerca 
Vranič in Dejan Mastnak.  
 

 
 

Kljub natrpanemu pevskemu urniku se je starejši 
otroški zbor z veseljem odzval še vabilu Lions 

kluba Celje – Mozaik, ki nas že vrsto let vabi k 
pripravi kulturnega programa ob otvoritvi likovne 
razstave. V petek, 16. aprila, smo za goste v 
galeriji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje 
pripravili pevsko-instrumentalni program in ga 
povezali z odlomki zanimivih otroških pesmic, s 
pomočjo katerih se je do konca prireditve izpisala 
beseda UMETNIK.  
 

Zanimiv in inovativen program obeh zborov je 
tako v Žalcu kot Celju naletel na številne pohvale 
in obžalovanja tistih, ki ga niso uspeli slišati. A 
pravijo, da gre v tretje rado. In res boste imeli 
starši in krajani še eno priložnost, da se naužijete 
simfonije zvokov naših glasov in instrumentov. V 
juniju namreč načrtujemo ZAKLJUČNI 
KONCERT PEVSKIH ZBOROV Z 
INSTRUMENTALISTI, na katerega vas že sedaj 
prisrčno vabimo. Veseli bomo vašega obiska. 
 

 
 

Manja Majcen in Mateja Todorovski, 
Mentorici 

_________________________________________ 
 

Družina 
 

Nekoč je živela srečna družina. Neko nedeljsko 
jutro so se odpeljali na izlet. V avtu so se pripeli, 
peli  in se lepo imeli!  
 

Nasproti jim je pripeljal podivjan voznik. Očka je 
zaviral, a ni mogel preprečiti nesreče. Preživel je 
samo sin Miha. Odpeljali so ga v bolnišnico. Dolgo 
je bil na zdravljenju. Vsak dan ga je obiskala 
babica. Tudi sošolci so ga pogrešali in ga radi 
obiskovali. Vrstnik  ga je vprašal: »Kdaj prideš v 
šolo?« Povedal mu je, da kmalu. 
Miha je bil zelo žalosten. Ker ni imel staršev,  se je 
počutil  drugačnega. Vendar so mu sošolci 
pomagali in bili njegovi veliki prijatelji. Tako je 
lažje prenašal izgubo staršev. 
 

                                                 Primož Stanko, 4. c                                                                                                          
POŠ Tabor  

_________________________________________ 
 

Dvojčka 
 

Nekoč sta živela črnec in belka. Imela sta dvojčka. 
Eden je bil svetle, drugi pa temne polti. Ime jima je 
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bilo Simon in Kaja. Vsak dan sta se skupaj igrala. 
Dopolnila sta 6 let, ko sta opazila, da sta drugačna. 
Spraševala sta se in dolgo razmišljala, zakaj ima 
Simon temno, Kaja pa svetlo polt. 
 

Napočil je prvi šolski dan. Simon in Kaja sta 
morala v šolo. Ko sta vstopila v šolo, je Simon 
opazil, da ni nikogar njegove polti. Bal se je, da ga 
sošolci ne bodo sprejeli. Tolažila ga je misel, da 
ima sestro, ki mu bo pomagala. Prve dni sta si s 

sestro delala družbo. Kmalu sta si našla prijatelje 
in od tega trenutka dalje sta zelo rada hodila v šolo. 
 

Ko sta obiskovala že višje razrede, sta spoznala 
dečka, ki je imel enake barve polt kot Simon. Ime 
mu je Matej. Postala sta  najboljša prijatelja. Tako 
se Simon ni več žalostil, češ da ima edini kožo 
temne polti. 
                                                    Alja Cestnik, 4. c 

                                                       POŠ Tabor 

7. april, svetovni dan zdravja 
 

Svetovni dan zdravja na podružnični šoli Tabor že 
tradicionalno obeležimo s povečanim obsegom 
športnega udejstvovanja.  
 

Muhasto aprilsko vreme se nam je nasmehnilo, in 
tako smo lahko izpeljali aktivnosti po planu. V 
okviru pouka smo eno uro športne vzgoje namenili 
druženju na igrišču. Učenci prve triade so igrali boj 
med dvema ognjema in ostale družabne igre, 
učenci druge triade pa so se pomerili v nogometu 
in odbojki. (pripravila M. Terbovšek) 
 

Planinci smo se odpravili zdravju naproti s triurno 
hojo po naši lepi občini. Obsijani s soncem smo ob 
15. uri  krenili čez Mrzlo polje proti Pondorju ter 
pred novim mostom čez Bolsko zavili levo proti 
Črnemu Vrhu. Ljubitelji konjev so prišli na svoj 
račun, saj so k nam prigalopirali konji kluba 
Islander, da so se jih »nabožali«. 
Nato smo hodili mimo domačij Kreča, Kovačič ter 
skozi gozd do Šmitovih. Gospodinja nas je 
prijazno sprejela ter gostoljubno postregla s 
sladkim in napitkom. Gospodar pa nam je razkazal 
lovsko sobo z zanimivimi trofejami. Otroci pa so 
se naužili družbe kar treh kužkov.  Nato smo 
podkrepljeni  nadaljevali pot ter v globeli  kmalu 
zagledali  čredo jelenov in košut. Bili so veličastni.  
Pot nas je vodila mimo Terglavov, nato smo se 
spustili proti šoli. Staršem smo se zahvalili za 
spremstvo ter se  bolj zdravi, predvsem pa dobro 
razpoloženi odpravili na svoje domove. (Pripravili 
mentorici planinskega krožka: D. Savinek in M. 
Drnolšek) 
 

Poleg športnega udejstvovanja smo letos naredili 
še korak dlje pri osveščanju za zdravo življenje. 
Učencem namreč želimo predati sporočilo, da je 
poleg gibanja potrebno poskrbeti tudi za zdravo 
prehrano. In kaj je bolje kot doma pečen kruh? V 
šoli se nam je v okviru podaljšanega bivanja na 
povabilo učiteljice Manje Drnolšek pridružila 
gospa Jožica Šalamon. Skupaj smo zamesili ajdov, 
koruzni ter polnozrnati kruh in ga kasneje s slastjo 
pojedli. 
 

 
 

Akcija »EARTH HOUR – URA ZA ZEMLJO«, 
ki se je pričela v avstralskem mestu Sydney pred 
štirimi leti, je že prerasla v svetovno akcijo.  
Ekošolarji POŠ Tabor s starši in učitelji smo se ji 
letos priključiti že tretjič in tako med 20.30 in 
21.30 uro omogočili Zemlji, da si malo odpočije. 
Skupaj s planinci Planinskega društva Tabor smo 
odšli na nočni pohod, ki se je na Lovski koči 
končal s pogledom skozi teleskop.  
 

 
 

Nekaj naših vtisov: 
 

Učenci 4. razreda: 
Lepo mi je bilo, ko smo gledali čez teleskop in si 
svetili z lučkami. (Luka) 
Ko smo šli navzdol, je bilo zelo fajn. (Lovro) 
Pohod me ni razočaral. Bil je super. (Blaž) 
Bilo mi je zelo všeč, ko smo hodili ponoči. (Jaka) 
 

Učenci 5. razreda: 
Bilo je zelo lepo. Jaz in Tomaž sva bila prva. (Jure) 
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Bilo mi je všeč in zelo zanimivo. (Miha) 
Bilo je zelo fajn in bilo mi je všeč. (David K.)) 
Bilo je lepo, ker sem bil prvi gor. (Tomaž) 
V spominu mi je najbolj ostalo, ko sem skozi 
teleskop pogledala luno. (Anja) 
Najlepše je bilo, ko sem prišla na vrh in sem 
pogledala skozi teleskop, kjer sem videla prelepo 
luno. (Nina) 
Najlepše mi je bilo, ko sem pogledal skozi teleskop 
luno. (Urh) 
Na pohodu mi je bilo prijetno, ker smo lahko 
gledali skozi teleskop. (David S.) 

Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo skozi 
teleskop gledali luno. (Tibor) 
 

Učenci 6. razreda: 
Pohod mi je bil prekratek. Ko smo gledali luno, mi 
je bil pogled všeč. (Rok) 
Pohod mi je bil zelo zanimiv, saj smo na koncu 
pogledali v nebo. (Eva) 
Pohod je bil zanimiv, ampak prekratek. (Jan K.) 
 
 

zbrala in uredila: Mateja Todorovski

 

Knjižne novosti v naši knjižnici 
 
Knjige za otroke in mladino 
Anna Casalis – tako kot vsi otroci, nagajata  tudi 
Mišek Tip in  Zajček Skokec. Iznajdljivi mamici 
pa vesta, kaj narediti, da bosta spet ubogala. Le 
kako jima uspe?  
Alan Macdonald – Umazani Berti – zabavne 
zgodbice o najbolj nemarnem dečku na svetu, ki 
nikoli ničesar ne naredi prav. 
Susan Geason – Sokolov let – pustolovski roman 
plemkinje v Normandiji v enajstem stoletju. 
Zbirka bojevniki – svet najbolj junaških, okrutnih 
in strahovitih bojevnikov vseh časov. Knjige so 
polne zanimivih dejstev, opisov znanih bojevnikov 
in čudovitih podob. 
 

Knjige za odrasle 
Andrew Matthews – Sreča v težkih časih – je vaš 
kažipot do sreče. Andrew Matthews prijazno in 
duhovito razkriva nekatere temeljne življenjske 
resnice in nam s številnimi nasveti pomaga 
preživeti tudi v najtežjih obdobjih. 

Virginia Hayes – Vrt za sladokusce – knjiga o 
biološkem vrtnarjenju za vse tiste, ki jim zdrava 
prehrana veliko pomeni. 
Igor Omerza – Edvard Kocbek: osebni dosje št. 
584 - knjiga prinaša popis dolgotrajne in sovražne 
kampanje, ki jo je takratni policijski režim naperil 
proti Kocbeku, kateremu so vsak dan prisluškovali 
kar 40 let. Najobsežnejši del knjige je posvečen 
Kocbekovemu pričevanju o povojnem pomoru 
slovenskih domobrancev.  
Alma Maximiliana Karlin  - Sama – avtobiografija 
Alme Karlin bo za raziskovalce »ženskih pisav« 
sveže odkritje. 

PRIPOROČAMO! 
 

Občinska knjižnica Tabor vabi: 
 

sreda, 12. maj, ob 18. uri  
literarni večer z Jernejo Jezernik in predstavitev 
knjige " Alma M. Karlin - državljanka sveta". 
  

torek, 18. maj, ob 18. uri   
pravljična urica 

 Renata Novak 

 
 

Potopisno predavanje za otroke  
NI ZIME ZA ESKIME 

 

V Občinski knjižnici Tabor so otroci preživeli 
prijetno dopoldne v družbi zanimive gostje 
Andreje Rustja. S pasjo vprego nas je gostja 
popeljala v lep, a hladen svet severnih medvedov, 
tjulnjev, mrožev. Tam živi zanimivo ljudstvo, pri 
katerem je Andreja nekaj časa tudi živela. To so 
Inuiti in ne Eskimi, kot nas je poučila. Z njimi je 
hodila na lov, gradila igluje, igrala bingo, plesala… 
pri temperaturah do - 70°C. Poklonili so ji mnogo 
tradicionalnega orodja, orožja in drugih predmetov 
iz vsakdanjega življenja. Imeli smo priložnost 
videti in potipati pristna »eskimska« oblačila,  

obleči v njih vzgojiteljico Renato, videti kako 
zgleda nošnja dojenčka, potipati živalske kože in 
druge predmete iz inuitskega vsakdana. Videli 
smo, kako poteka gradnja igluja in sodobna 
eskimska hiša. Poskusili smo njihov kruh 
»banicka« in se naučili nekaj besed. Zvedeli smo, 
da se Inuiti v glavnem prehranjujejo s surovim 
mesom, ki ga možje prinesejo iz lova (obrok za 
obrokom, dan za dnem). Obroke pripravijo na tleh, 
obloženih s kartonom. Umivajo se bolj poredko kar 
zunaj z drgnjenjem snega po koži, da ne govorimo 
o umivanju las v lastnem urinu. Srečanje je bilo 
sila zanimivo, zabavno in poučno. 



 8 

 

 Renata Novak 
_________________________________________ 

 

Na tekmi generacij 2010, v novi 
opremi, zmaga mladih 

 
 

Najprej nekaj besed o novi športni opremi, se pravi 
košarkarskih dresih, ki so bili v okviru sekcije že 
dolgo tema pogovorov. Vztrajnost se je izplačala in 
tako smo delno s pomočjo donatorja in lastnim 
prispevkom  prišli do zelo lepih dresov. Zahvala 
gre tudi Občini Tabor, ki je dovolila uporabo grba, 
tako da so popolni. 
  

 
 

Tako  imamo sedaj v košarkarski  sekciji  svoje 
prepoznavne drese. Prvič  smo jih  uporabili prav 
na tekmi vseh tekem, se pravi  »stari-mladi«. 
Seveda, zadovoljstvo je bilo popolno le pri ekipi 
mladih, ki so se na tekmo dobro pripravili in 
zasluženo slavili. Odlično so zadevali in v prvi 
četrtini rezultatsko pobegnili na 12 točk naskoka. 
Vendar sledil je preobrat, boljša obramba starih in 
rezultat se je hitro spremenil v njihovo korist za 4 
točke. V nadaljevanju mladi spremenijo taktiko, ki 
jim prinese uspeh, zopet pobegnejo, a razliko 10-
12 točk in tekmo pripeljejo do konca. Končnih 
57:46 je prigaran, po tekmi pa stisk rok in penina 
za zmagovalce. Najboljši  strelec pri mladih je 
Drča z 21 doseženimi točkami, pri starih pa 
Demšar s 15 točkami. V tekmovanju meta za tri 
točke pa Bergant z 8 zadetki. Prihodnje leto se 
ponovno pomerimo.   
 

Športno društvo Partizan Tabor 

Mešani pevski zbor Tabor  
uspešno nastopil na  

Območni reviji pevskih zborov 
 

V organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti Območne izpostave Žalec je 
v nedeljo, 11. aprila 2010, potekala Območna 
revija odraslih pevskih zborov »Žalec 2010«. 
Revija je imela v 22 pevskih sestavih, od 
najmanjših, kvintetov, do res mnogoštevilnih 
zborov, skupaj kar 440 udeležencev. Največji od 
vseh – glede na število pevk in pevcev - pa je bil 
naš zbor.  
 

 
 

Mešani pevski zbor je na revijah vedno med 
uspešnejšimi, na podlagi odlične ocene nam je 
uspela tudi že uvrstitev na medobmočno revijo, 
zato smo se tudi letos pridno pripravljali na nastop. 
Udeležba na reviji za zbor pomeni enega osrednjih 
dogodkov v sezoni in igra veliko vlogo pri 
spodbujanju rasti kakovosti petja, saj se v enem 
dnevu predstavijo tako rekoč vsi zbori v regiji, po 
nastopu pa dobijo tudi strokovno oceno in 
morebitne predloge, kako svoje delo še nadgraditi. 
 

Nekaj naših pevk in pevcev je poslušalo že 
popoldanski del revije in med drugim ploskalo 
nastopu Moškega pevskega zbora iz Tabora, v 
odmoru med obema koncertoma pa se je začelo 
zares. Na tonski vaji smo ugotovili, da imamo tako 
kot skoraj vedno, kadar ne nastopamo v naši 
dvorani, težavo s praktikabli. Komaj smo se vsi 
uspeli vsaj za silo varno postaviti na oder in to je 
bil eden redkih nastopov, pri katerem je bilo mesto 
v prvi vrsti prednost. Čakanje na nastop je bilo 
namenjeno upevanju in zadnji vaji ter seveda 
oblačenju »uniform«, zadnjemu preverjanju pred 
ogledalom in slikanju za dopolnitev našega arhiva, 
potem pa so nas že napotili proti dvorani. Letos 
smo na reviji prvič nastopili pod vodstvom naše 
nove zborovodkinje, mag. Špele Kasesnik, zato 
smo vsi napeto pričakovali, kako se bomo odrezali.  
 

Po kratkem čakanju v preddverju se je naš nastop 
končno lahko začel. Že med prvo pesmijo smo 
ugotovili, da so se vaje izplačale. Poslušalci so 
nam navdušeno zaploskali in tudi po izrazu na 
Špelinem obrazu smo lahko sklepali, da smo dobro 
zapeli. Tudi naslednji dve pesmi sta lepo zazveneli 
in že smo sedeli v dvorani in poslušali še zadnja 
dva zbora. Po koncertu se je Špela odpravila na 
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posvet zborovodij, mi pa smo se v šolski jedilnici 
podprli po napornem večeru ter ga v družbi še 
nekaterih zborov zaključili s pesmijo.  
 

Na začetku naslednje vaje smo z veseljem 
poslušali Špelino pohvalo nastopa in povzetek 
strokovne ocene celotne revije, zdaj pa se že 
pripravljamo na naslednje dogodke. Pridite nas 
poslušat na letni koncert, ki bo 15. maja 2010! 
 

Magda Semprimožnik 
_________________________________________ 

 
V nedeljo, 11. aprila se je v dvorani Doma 
krajanov na Gomilskem zgodil izredno lepo 
obiskan dobrodelni koncert. Namenjen je bil 
zbiranju sredstev za rehabilitacijo Mateja 
Vidoviča, člana glasbene skupine Zaka' pa ne, ki se 
je konec prejšnjega leta težko poškodoval na 
smučišču. Nesrečni padec pri deskanju v sosednji 
Italiji je mlademu glasbeniku, izučenemu pleskarju 
po poklicu, usodno zaznamoval življenjsko pot. Pa 
ne le njemu, temveč tudi njegovi mladi družini, ki 
si jo je ustvaril v Čemšeniku nad Trojanami in jo 
preživljal s svojim delom. Matej je v skupini Zaka` 
pa ne igral klarinet in druge pihalne instrumente ter 
pisal glasbo, preko katere je tudi glas Tabora 
ponesel širom po domovini in tujini. 
 

Na odru so se zvrstili ansambli Spev, Modrijani, 
Krajcarji, pevca Irena Vrčkovnik in  Marijan 
Novina, Polka punce, Navihani muzikanti, 
Akuvox, Krajcarji, Zaka' pa ne in Alenka Lesjak, 
glavna pobudnica in organizatorka koncerta. 
Dogajanje je povezoval odlični  Slavko Podboj. 
 

Lahko rečem, da je bil prostor dvorane nabit s 
pozitivno in energije polno atmosfero, ki smo jo 
doživljali ob izredni glasbi, podkrepljeni s 
humorističnimi vložki povezovalca. In povezovala 
nas je - danes že skoraj redka vrlina – dobrota. 
Dobrota, prežeta z lepimi željami za Mateja. 
 

Povedano je bilo, da se je Matej v preteklosti 
udeležil kar sto humanitarnih koncertov in kdo bi 
si misli, da se bodo sredstva nekoč na ta način 
zbirala tudi zanj. 
 

Z dobrodelnim koncertom se je skupaj nabralo nad 
5.000 evrov, za katere iz srca upamo, da bodo 
pripomogli k Matejevemu hitremu okrevanju ter 
reševanju socialne stiske njegove mlade družine. 

Med občinami Spodnje Savinjske doline je v ta 
namen prispevala  tudi Občina Tabor. 
 

Ponosna sem, da sem se udeležila tega 
dobrodelnega koncerta. Ponosna nase, da sem 
pomagala, nate, da si pomagal, na vse nas - da smo 
pomagali.   
 

DOBROTA, KI DAJEŠ JO, VEDNO SE VRNE, 
ŽIVLJENJE DOBROTO SPET K TEBI OBRNE.  

 

Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

Taborčani v svetu Amišev 
 

Verska skupnost Amiši v ZDA živi po strogih 
načelih protestantske veroizpovedi, govori svoj 
jezik - pensilvansko nemščino, ima svoje šole in 
zavrača novosti modernega sveta. Diplomirana 
teologinja in turistična vodička Andreja Rustja je 
lansko poletje bivala v amiški skupnosti in nam v 
torek, 13. aprila, v Občinski knjižnici Tabor odstrla 
delček njihovega sveta ter nas prevzela s svojo 
pripovedjo. 
 

Amiši sami sebe imenujejo »Enaki ljudje«. Živijo 
brez elektrike, sodobnih naprav, namesto 
avtomobilov vozijo kočije, ne smejo igrati 
instrumentov in ne nosijo orožja. Ženske si nikoli 
ne ostrižejo las, ne nosijo nakita in drugih 
dodatkov, ne uporabljajo ličil in ne smejo obleči 
hlač. So precej skeptični do tujcev v svojih 
domovih (zato jih praviloma tudi ne gostijo), 
vendar pa so Andrejo po določenem času in zaradi 
»uporabnosti« sprejeli. Z družinami je delala na 
poljih, v hlevu, z ženskami izdelovala prešite odeje 
in kuhala tradicionalne jedi. 
 

S 6,8 otroka na gospodinjstvo so med najhitreje 
rastočimi skupnostmi. Otroci obiskujejo le 
osemletko, pouk pa poteka v enem prostoru z eno 
učiteljico za vse razrede. Tako kot vse starše, je 
tudi Amiše strah pubertete oz. obdobja, ko morajo 
njihovi otroci za dve leti zapustiti varno zavetje 
doma in spoznati vse prednosti in pasti sodobnega 
sveta. Zanimivo je, da jih moderna civilizacija, ki 
med drugim nudi tudi alkohol, študij, avtomobile, 
mikrovalovne pečice in potovanja, ne prepriča, saj 
se jih kar 95 odstotkov vrne domov, si nadene 
amiško obleko in preostanek življenja preživi v 
skupnosti. 
 

Amišem v življenju največ pomeni družina, 
družinske vrednote in tiho, predano ter pošteno 
delo. Pomembno vlogo v življenju igra tudi vera, 
vendar o njej ne govorijo veliko. Vsak posameznik 
vsakodnevno poskrbi za svoje duhovno življenje. 
 

Morda je preprosto življenje, globoka vera in 
negovanje vrednot, o katerih v sodobnem svetu 
običajno zgolj govorimo ali pa še to ne, prav tisto, 
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s čimer bi morda lahko rešili ta svet, ki ga 
izgubljamo? 
 

 
 

Renata Novak 
_________________________________________ 
 

Borci praznovali 
 

Člani in članice Združenja borcev za vrednote 
NOB Tabor se v aprilu srečujemo vsako leto. Tako 
ohranjamo spomin na vsesplošen upor proti 
okupatorju, na 27. april 1941, ko je bila v Ljubljani 
ustanovljena Osvobodilna fronta in na 9. maj 1945, 
ko se je končala 2. svetovna vojna. Tokratno 
srečanje je bilo še posebej pomembno, saj smo 
namenu predali nov društveni prapor. Letos smo se 
srečali na obrobju Šmiklavških hribov, pri 
domačiji Zgornji Krvavičnik na Vrheh. 
 

»Kudrova, po domače Krvavičnikova domačija leži 
pod vznožjem Čemšeniške planine, nedaleč od 
sedla, ki jo loči od zgodovinsko znane Krvavice. 
Od sv. Lenarta na Vrheh do Krvavičnika je 
približno pol ure hoda. Ta del je pred drugo 
svetovno vojno spadal v občino Sv. Jurij ob 
Taboru. Kakor vse druge v bližnji okolici, je bila 
tudi Krvavičnikova kmetija med manjšimi, takimi, 
da so na njih le redko katero leto pridelali dovolj 
kruha za družino, zlasti še, če je bila številna. Pri 
Krvavičnikovih je takrat gospodarila precej 
priletna mati, ki je bila že dolga leta vdova. Vse do 
nesrečnega 6. septembra 1941 je bilo pri njej vseh 
šest sinov: Ciril, Franc, Anton, Lojze, Stanko in 
Leon. Mati je bila izjemno nadarjena za glasbo in 
je s sinovi tudi štiriročno igrala klavir, ki so ga 
imeli doma. Ob nedeljah je večkrat igrala na orgle 
v cerkvi na Sveti Planini.  
 

Sin Stanko je hodil na delo v trboveljski rudnik in 
tam spoznal rudarje, ki so že poleti odšli v hribe, v 
ilegalo. Krvavičnikova kmetija je takrat nudila 
zavetje pretežno borcem Revirske čete. Glavnino te 
čete so po dobrem tednu taborjenja na Vrheh 
Nemci v okolici sv. Lenarta napadli in deloma 
razbili, dva ranjena partizana pa sta se tedaj 
zatekla h kmetu Andreju Zakonjšku, po domače 
Pošebalu. Vendar so Nemci na svojo stran 
pridobili mlajšega bivšega partizana, ki je postal 
ovaduh in ta je izdal pogumno in ponosno 
Krvavičnikovo srce: 6. septembra 1941 je zlorabil 
njihovo zaupanje in v gotovo smrt poslal štiri 

Krvavičnikove sinove, Lojzetu pa je uspelo med 
potjo zbežati, se priključiti partizanom in je padel 
neznano kje. Nekaj mesecev kasneje so aretirali 
tudi priletno mater Nežo. Nemci so prizanesli le 
najmlajšemu Leonu, ki ga takrat ni bilo doma,« se 
je v Taborskih kresovih spominjal naš rojak Rado 
Zakonjšek – Cankar. Davek, ki ga je za domovino 
z življenji plačala Krvavičnikova domačija, je bil 
gromozanski: štirje ubiti talci in en borec, za vedno 
pogrešan v vojni. 
 

V nedeljo, 18. aprila, so se tisti najpogumnejši, kar 
nekaj čez dvajset jih je bilo, kljub dežju na pot 
podali izpred loške šole, drugi pa so si pot skrajšali 
z avtomobili. V krajšem kulturnem programu so 
sodelovali: Teja Goropevšek, Nina Kreča, Andrej 
Turnšek, Maja Leskovšek, Moški pevski zbor 
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor ter Peter in 
Bojan Kuder, ki sta glasbeni talent zagotovo 
podedovala po svojih prednikih. Popeljala sta nas v 
čas, ko smo na vsaki državni proslavi še slišali 
zvok partizanske koračnice.  
 

 
 

Vse navzoče je pozdravil predsednik Krajevnega 
odbora NOB Tabor, tovariš Jure Matko, ki je 
skupaj s predsednikom Združenja borcev za 
vrednote NOB Žalec, tovarišem Marjanom 
Turičnikom, slovesno razvil nov društveni prapor. 
V uporabo ga je sprejel praporščak, tovariš Jože 
Matko. Vse zbrane s savinjske in trboveljske strani 
pa je nagovoril tudi tovariš Svemir Vilović, član 
odbora »Saveza antifašista grada Korčula«, ki je 
poudaril takratni skupni upor Hrvatov in Slovencev 
proti okupatorjem. Prisotne je pozdravil in jim 
čestital tudi podžupan Občine Tabor, gospod Janko 
Drča in jih povabil na prireditve ob občinskem 
prazniku. Poseben aplavz pa si je zaslužila tudi 
Krvavičnikova mama, ki nas je ponosno in 
gostoljubno sprejela na domačiji. Spoštljivo smo se 
spomnili tudi ljudi, katerih imena smo izklesali na 
spomenike, in številnih brezimnih, ki so padli kot 
znanci in prijatelji, danes pa se jih spominjamo kot 
neznanih junakov.  
 

Za nepričakovano zanimiv zaključek pa so 
poskrbeli kar Krvavičnikovi: Leon, Brane, Bojan, 
Slavica, Jožica in Peter. Vse so nas presenetili z  



 11 

ubranim petjem in igranjem na harmoniko. Hvala 
vam za doživet nastop! 
 

Člani in članice smo poskrbeli, da nihče ni odšel v 
dolino lačen in žejen, za glasbo in prijetno vzdušje 
pa je dobrovoljno poskrbel Bojan Kuder s svojim 
ansamblom. 
 

Hvala vsem, ki ste se našega srečanja udeležili, 
vsem, ki ste prispevali za nakup novega prapora in 
obleko praporščaka, največja zahvala pa gre 
zagotovo vsem Krvavičnikovim, ki ste nas tako 
gostoljubno sprejeli in pogostili.  
 

S tovariškimi pozdravi! 
 

 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec 
Krajevna organizacija Tabor

 

Vaški odbor Miklavž 
vabi  

na 5. SALAMIJADO 
 

Vse izdelovalce, pokuševalce in jedce salam vabimo, da se nam pridružite 
 

 v soboto, 8. maja 2010, ob 20 uri, na Lesjakovem ribniku. 
 

Sprejem salam bo v četrtek, 6. maja 2010 od 19. do 20. ure na Lesjakovem ribniku. 
informacije: 

Adi, tel: 041 543-396 
 

 
Občinski praznik 

 
petek, 23. april, ob 19. uri 

slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj in slavnostnim podpisom pogodbe za gradnjo prizidka 
k podružnični osnovni šoli Tabor ter kulturni program  

Dom krajanov Tabor 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 

sobota, 24. april 
- ob 9. uri:  Jurijeva lovska strelska tekma 

Lovska koča 
(Lovska družina Tabor,  info: 031 524 111) 

 

- ob 10. uri:  nogomet za otroke 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 15. uri:  medvaški turnir v malem nogometu in balinarski turnir 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 18. uri: tekma najmočnejših Slovencev – Martin Krpan 
parkirišče pred brunarico (ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
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18. ŠENTJURSKI SEJEM - NEDELJA, 25. april 
program 

 

- ob 8. uri: pričetek sejma in kmečke tržnice 
 

- ob 9. uri: sveta maša v cerkvi Sv. Jurija 
 

- ob 10. uri: PARADA: godba, konjeniki, hmeljske starešine, gasilci, društva Občine Tabor, oldtimerji 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 

- 10.30: svečano pripetje traka Občine Tabor na prapor Društva hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes  
- 10.45: otvoritev nove motorne brizgalne Rosenbauer, PGD Loke 

 

Dogajanje pod šotorom: 
 

- ob 11.00: Mladi talenti  
 (Pevsko društvo Tabor, info: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com) 

 

Uvod v zabavno popoldne s folkloristi z Vranskega in z Vaško godbo z Vrha nad Laškim. 
 

- od 13. do 22. ure: zabava z ansambli: Mladika, Navihani muzikanti, Čar, A je to, Bratov Avbreht, Robija 
Zupana, Zaka' pa ne, povezovalec in humorist Darko Žvižej 

(Tipka s.p. in KUD ansambel Zupan) 
 

Spremljevalne razstave v Domu krajanov: 
- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet,  
- dekoracija razstave dobrot, Alen Kovačič  

- razstava radijsko vodenih letalskih modelov, Alojz Weichardt,  
- razstava ročnih del Vide Strožič, 

- razstava lesenih miniatur Francija Parašuha. 
 

Razstava malih živali pod kozolcem kmetije Lukman pri občinski stavbi. 
Organizacija in izvedba gostinske ponudbe: PGD Loke. 

 
Prireditve po občinskem prazniku 

 

petek, 30. april, ob 20. uri 
kresovanje na Zajčevi koči 

(Planinsko društvo Tabor,  info: 03 5727 214). 
 

sobota, 1. maj, ob 9. uri 
prvomajski pohod na Čemšeniško planino in Zajčevo kočo 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 
(Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 214) 

 

nedelja, 2. maj, ob 9 .uri 
nogometna tekma sever - jug 
Športna dvorana na Vranskem 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 764 505) 
 

sobota, 8. maj, ob 20. uri 
5. SALAMIJADA 

na Lesjakovem ribniku 
(Vaški odbor Miklavž, 041 543 396) 

 

sobota, 15. maj ob 20. uri 
Letni koncert Pevskega društva Tabor 

z gosti: manjša ženska komorna zasedba Grosuplje 
Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 
 

nedelja, 16. maj, ob 9. uri 
družinsko kolesarjenje 
odhod izpred brunarice 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 764 505) 

 

 Človek, ki nima časa, zavida človeku, ki je brez ure. (Rudi Kerševan)  
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.  


