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Pomladanski preglednik 
 
Z velikim  zadovoljstvom pričenjam tokratni 
uvodnik s pohvalami. Letošnje praznovanje 
Občine Tabor je lepo uspelo in prav je, da vse 
nosilce in organizatorje posameznih prireditev 
javno pohvalimo ter se jim zahvalimo za 
njihovo prizadevnost in doprinos k uspešni 
obeležitvi dogodka, kot je občinski praznik. 
Naše praznovanje se je pričelo tiho in brez 
pompa z likovno razstavo, ki je trajala ves 
teden in požela obilo pohval. Za te pohvale in 
lep kulturni utrinek sta najzaslužnejša Julijana 
Juhart in Vid Hanžič. Če smo uspešno pričeli, 
pa nismo imeli najsrečnejše roke pri 
organizaciji gledališke predstave dramske 
skupine iz Polzele, ki je bila relativno slabo 
obiskana. Morda je bil posredi neposrečen dan, 
kajti ob delavnikih morda  nismo navajeni 
hoditi v gledališče. Je bil pa mnogo 
odmevnejši naslednji dan ob slavnostni seji 
Občinskega sveta, ki ga je počastilo kar šest 
visokih gostov – pet županov ter načelnik UE 
Žalec. Brezhibna organizacija in odličen 
scenarij je bilo delo Kulturnega društva Ivan 
Cankar in njegovega novega vodstva. Takšne 
prireditve se ne bi sramoval niti državni 
protokol. Vikend smo nato preživeli v 
športnem duhu in otvoritvi nove brunarice 
Športno društvo TVD Partizan, za kar si 
športniki zaslužijo vse priznanje. Pokazali so, 
da za šport ne moreš samo zahtevati, temveč 
lahko zanj ogromno storiš tudi sam. Tega 
dneva se bodo najbolj spominjali Ločani, saj 
so poleg zmage na vaških igrah odnesli še 
kraški pršut. Ko so zadnji udeleženci 
športnega dne v poznih večernih ali zgodnjih 
jutranjih urah zapuščali prireditveni šotor, so v 
Tabor že pričeli pričeli prihajati prvi sejmarji 

za nedeljski Šentjurski sejem. Turistično 
društvo je poskrbelo za otvoritveno parado in 
prvo postavitev kmečke tržnice, na kateri so, 
žal, nato prezebale članice Društva žena in 
deklet ter Turističnega društva. Vse si 
zaslužijo pohvalo za njihovo požrtvovalnost in 
prizadevnost, da so predstavile tudi etnološko 
značilnost našega kraja. Narava ta dan ni bila 
naklonjena razstavljavcem na stojnicah, toplo 
in v zavetrju pa je bilo na prireditvenem 
prostoru pod šotorom, kjer je KD Zaka' pa ne 
odlično organiziralo celodnevno glasbeno 
revijo. Velik dogodek tega dne je bila tudi 
predstavitev mladih glasbenih in pevskih 
talentov iz Tabora. Sodeč po videnem in 
slišanem se bo v Taboru lepo pelo in igralo 
tudi v bodoče. Vsega naštetega seveda ne bi 
bilo, če ne bi gostinske organizacije prireditve 
odlično izvedli gasilci PGD Kapla-Pondor. Ni 
šlo samo za gostinski del, temveč za 
organizacijo dogodka, ki zahteva ogromno 
aktivnosti, ki jih ni moč neposredno opaziti. 
Fantje in dekleta, tudi profesionalni gostinci bi 
se lahko od vas marsikaj naučili! Po 
intenzivnih aktivnostih je kar prav prišel 
počitek do dneva upora, ki smo ga vključili v 
paket občinskega praznika in ga dostojno 
počastili na domačiji Kisovar, kjer so se 
domači tradicionalno izkazali kot dobri 
gostitelji. Rezultat sodelovanja domačih ter 
borčevske organizacije skupaj s športniki in 
planinci je bilo spontano srečanje, ki je 
dostojno obeležilo državni praznik in povezalo 
slavno zgodovino starejšega rodu s svetlo 
prihodnostjo mladih. Predvsem mladi pa so 
izstopali na petkovem nočnem teku v odlični 
organizaciji Športne sekcije PGD Ojstriška vas 
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- Tabor, katere neumorna lokomotiva je 
legendarni Viki Urankar. Celo sam se je 
pognal po tekaški stezi, ki je bila pod kontrolo 
močne medicinske ekipe z doktorjem Petrom 
na čelu in ob asistenci primarija Slaparja. 
Takšne medicinske ekipe ne premore niti 
ljubljanski Klinični center. Tradicionalni 
prvomajski izlet na Čemšeniško planino je 
potekel že izven občinskega praznovanja, 
vendar je čudovito zaokrožil celotno praznično 
vzdušje, saj smo Taborčani praktično 
preplavili Zasavsko hribovje in Zajčevo kočo. 
Za vse naštete uspešno izvedene prireditve 
lahko čestitamo tudi sami sebi, kajti z 
vsakokratnimi množičnimi udeležbami na 
prireditvah smo izkazali pripadnost svojemu 
kraju in spoštovanje njegovemu praznovanju. 
 
Da ne bi ostalo samo pri pohvalah je vendarle 
dobro tudi kaj pograjati. Žal še vedno 
ugotavljam premajhno osveščenost za čisto 
okolje, ne glede na to, da je vreme ponagajalo 
pri organizaciji čistilne akcije. Žalostno je že 
to, da moramo organizirati čistilne akcije, kajti 
to dokazuje, da najprej svinjamo zato, da nato 
z akcijami počistimo za seboj. Prepričan sem, 
da bo Občinski upravi s pomočjo društev le 
uspelo izvesti akcijo čiščenja vsaj ob naših 
vodotokih, ki izkazujejo žalostno podobo. 
Žalostno je seveda tudi to, da v vodo odteka 
tisto, česar čistilna akcija ne more rešiti. Se pa 
intenzivno pripravljamo  reševanje te tegobe 
vsaj na lokaciji Ojstriške vasi, kjer je v 
naslednjih treh letih nujno urediti vprašanje 
iztoka kanalizacije v vodotoke. Izdelan je že 
idejni projekt reševanja kanalizacije za 
kanalizacijske vode iz smeri Tabora, toda žal 
se tega problema ne zavedajo nekateri parcelni 
lastniki, ki oporekajo služnosti za graditev 
kanalizacije in delajo medvedjo uslugo vsem 
prizadevanjem za čisto okolje. Upajmo, da se 
bodo tega problema dovolj zavedli predvsem 
prebivalci Ojstriške vasi, ko bo prikazan 
projekt celotne kanalizacijske mreže z začasno 
čistilno napravo. Začasna zato, ker bo stalna 
centralna čistilna naprava zgrajena šele nekje 

do leta 2016, do tedaj pa je potrebno zagotoviti 
čiščenje že zgrajenih in bodočih 
kanalizacijskih vodov iz smeri Tabora, ki so 
sedaj vir onesnaženja vodotoka Konjščica. Ko 
je že omenjena Konjščica, naj zapišem, da že 
potekajo intenzivne priprave za predlog 
spremembe poplavnega režima. V tem tednu 
boste že opazili strokovnjake za vodarstvo, ki 
si bodo na licu mesta ogledali trenutno stanje 
in poskušali pripraviti takšen predlog, ki bi 
rešil poplavne tegobe na urbanih površinah. 
Potrebno bo seveda definirati nove razlivne 
površine in tu pričakujem polno sodelovanje in 
solidarnost tistih občanov, ki so lastniki 
takšnih površin, kjer je to možno izvesti in 
poseg  ne predstavlja dodatne škode. Pri 
oblikovanju dokončnega predloga bo 
sodelovala tudi širša javnost, seveda pa 
predvsem vsi prizadeti, ki so v zadnjih 
spremembah prostorskih planov padli pod 
status poplavnega območja. Urejanju okolja bo 
torej namenjena bližnja in daljna prihodnost, 
tik pred zaključkom pa smo s projektom 
izgradnje vrtca in šole.   
 
Ker se v šoli izvajajo že zaključne finese, smo 
se odločili, da 4. junija namenimo vsem 
občanom in drugim možnost ogleda 
notranjosti nove šole. V soboto, 4. junija, od 9. 
do 11. ure ste torej vsi dobrodošli na ogledu 
prostorov nove šole, nekaj dni zatem pa se bo 
že pričela adaptacija vrtca, ki bo trajala do 
konca meseca julija. Namen tega ogleda je 
navdušiti tudi tiste starše, ki svojih otrok niso 
vpisali v Taboru. Naša želja in cilj je, da v 
letošnjem šolskem letu v prostorih nove šole 
ne bi bilo kombiniranega pouka. Ne zaradi 
nas, staršev, temveč zaradi naših otrok, ki si 
zaslužijo kvaliteten pouk, k čemur pa 
kombinacija zagotovo ne prispeva. Če nam bo 
to uspelo, je odvisno zgolj od nas, otroci pa so 
nam lahko samo hvaležni. 
 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Teden družine 
 
V okviru tedna družine je župan Občine Tabor 
Vilko Jazbinšek 16. maja sprejel družine 

novorojenčkov, ki so se rodili od aprila 2004 
do aprila 2005 in družine otrok, ki letos prvič 
vstopajo v osnovno šolo. 
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 Ob tej priložnosti Občina Tabor podeljuje 
enkratno finančno pomoč staršem v višini 
30.000,00 za novorojenčke in 25.000,00 za 
prvošolčke. Župan je v nagovoru seznanil 
starše, da bo Občina Tabor z novo šolo 
pridobila možnost izvajanja sodobnega 
izobraževanja. Glede na trenutno število otrok 
lahko šola sprejme nekaj otrok tudi iz drugih 
šolskih okolišev, ravno tako vrtec Tabor, ki bo 
z novimi prostori pridobil tudi možnost 
jasličnega varstva. Župan je pozval starše, naj 
otrokom omogočijo šolanje in razvoj v 
domačem okolju in tako izkoristijo priložnost, 
da se otrok uči v zdravem in varnem okolju. 

 
Novorojenčki in prvošolčki, foto T.K. 
 
Dogodek je popestril kulturni program v 
izvedbi otrok iz Podružnične osnovne šole 
Tabor pod vodstvom Manje Drnolšek. 
  

Lilijana Štor 
_____________________________________ 

 
Otroci, srce našega kraja – ne 

izločimo jih iz domačega okolja 
 
Občina Tabor šteje zgolj sedem naselji v 
katerih prebiva nekaj manj kot 1500 občanov. 
To je tudi naša prednost, le videti jo moramo. 
V letošnjem letu bomo zagotovili najboljše 
možne pogoje za šolanje naših otrok. 
 
Žal pa mirno in čisto okolje, usposobljen 
učiteljski kader in opremljenost učilnic z 
najnovejšo tehnologijo, ki omogočajo sodobno 
izobraževanje, ki je bistvenega pomena za 
nadaljnje izobraževanje, ni nagovorilo vseh 
staršev iz občine Tabor, da bi svojega otroka 
šolali v domačem kraju. 
 
Šolniki zatrjujejo, da je šola bistven moment 
druženja med otroki, prosti popoldnevi so 

največkrat prekratki za druženje. Zato 
poudarjajo, da je za otroka boljša vključitev v 
šolo v domačem okolju, kjer najde svoje 
vrstnike iz lastnega okolja, z njimi se druži v 
počitniških mesecih, spoznava lastno okolje, 
do katerega dobi občutek za varovanje in 
razvoj. To pomeni, da se poenoti s krajem in je 
pripravljen zanj marsikaj storiti. 
 
Pri vključevanju otrok v druge šolske okoliše 
starši največkrat navajajo: 
»Starejši bratec že hodi na Vransko, tako 
lahko spremlja mlajšega.« »Služba staršev 
je v kraju, kjer se otrok šola.« 
 
Mogoče se ne spomnimo več, kako smo sami 
bili v šolskih letih že samostojni. Sami smo se 
vračali domov, kar po pešpoteh in hkrati to pot 
do doma izkoristili za veselo druženje s 
sošolci, vrstniki. Veseli smo bili zaupanja 
staršev. 
»Otrok je hodil v vrtec izven občine Tabor, 
tam ima svoje prijatelje.« 
Žal le vrtčevske/šolske prijatelje. Kaj ni 
žalostno, da mora otrok deliti prijatelje na 
šolske in prijatelje iz domačega okoliša. Se 
spomnite, kako bi bile žalostne počitnice, če bi 
ne poznali sovrstnikov iz domačega kraja in 
kar celo poletje ne bi imeli stika s šolskimi 
prijatelji…  
 
Ugotavljamo, da v tej časovni stiski, ki jo 
sedaj odrasli ustvarjamo, želimo poskrbeti, za 
najbolj časovno ugodno možnost, s tem pa 
pozabljamo na kraj v katerem živimo, tudi ta 
kraj ima srce. TO SRCE SO OTROCI. 
 
Vse starše, katerih otroci obiskujejo razrede I. 
in II. triade v drugih šolskih okoliščinah 
pozivamo, naj vendar uvidijo, kako 
pomembno je preživeti otroštvo v rojstnem 
kraju. 
 
Glede na zmogljivost in sodobno opremljenost 
šole, bomo ponudili možnost šolanja in 
obiskovanja vrtca v naši občini tudi občanom 
bližnjih občin. Upamo pa, da se boste odločili 
izkoristiti idealno okolje za izobraževanje 
svojih otrok v POŠ Tabor prav vi, dragi občani 
in občanke. 
 
Bodimo majhna občina z velikim srcem in 
ustvarimo topel dom za naše zanamce, le tako 
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bodo oni za nas zagotovili v miru preživete 
stare dni.  
 

Lilijana Štor 
_____________________________________ 

 
 

Preveč svobode – premalo varnosti 
 
Eden najpogostejših hišnih ljubljenčkov so 
prav gotovo psi in mačke. Ti postanejo del 
družine in morajo biti deležni svojevrstne 
pozornosti. Svojevrstne zato, ker na psa in 
mačko ne moremo prevaliti odgovornosti za 
dejanja, ki jih stori. Odgovornost za dejanja 
svojih ljubljenčkov mora prevzeti lastnik. 
 
Že nekaj časa opazujemo, da občani svojim 
psom privoščijo veliko svobode. Psi se 
potikajo po vaseh, onesnažijo tujo lastnino, 
hkrati pa vzbujajo nelagodje in nenazadnje 
tudi strah pri ljudeh. 
 
Ko preidejo ti primeri do meje, da se občan na 
lastnem zemljišču dnevno srečuje z 
nepoznanimi psi, svetujemo občanom, da psa 
prijavijo na VURS, OE MOZIRJE (ga. 
Romana ŠTURM) na tel. 03 893 24 70. 
 
Da do neljubih dogodkov, kot je navedena 
prijava, ne bo prišlo, pozivamo občane:  
- da obvezno cepijo pse, ob cepljenju 

pridobijo dokazilo, ki ga hranijo za potrebe 
morebitne kontrole, 

- poskrbite za zdravje svojega psa in s tem 
preprečite možno širjenje bolezni na ljudi, 

- poskrbite, da se bodo psi nahajali v 
pesjakih, v kolikor imate izpuščene, pa 
strogo zagotovite nadzor odrasle osebe, ki 
obvladuje psa, 

- izven svojega zemljišča ne spuščajte psov s 
povodca. 

 
Na ta način se boste izognili mogočim 
prijavam, občanom zagotovili varno bivanje v 
lastnem okolju, ljubljencu pa zagotovili varno 
in zdravo bivanje. 
 

Lilijana Štor 
 
 
 
 

 

Dan odprtih vrat šole 
 

V soboto, 4. junija, vse občanke in občane 
Tabora vabimo, da se od 9. do 11. ure 
udeležite ogleda šole v zaključni fazi 
izgradnje. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Obvestilo 

 
Približuje se zaključek šolskega leta in učenci 
in dijaki po osnovnih in srednjih šolah se 
trudijo, da bi bil njihov uspeh kar najboljši. 
Veliko je takih, ki imajo v spričevalu lepe 
ocene in so nanje lahko ponosni. 
 
Tudi Občina Tabor se zaveda, da je za izkazan 
trud potrebno učence in dijake nagraditi in jim 
seveda izkazati posebno pozornost. Občina bo 
od osnovnih šol zaprosila za seznam 
prizadevnih in odličnih učencev tega šolskega 
leta.  
 
Vemo pa, da se uspehi porajajo tudi izven 
šolskih zidov. Prosimo starše, mentorje, 
strice, tete in prijatelje, da najkasneje do 15. 
junija 2005 sporočijo imena učencev in 
dijakov, ki so dosegli vidnejše uspehe tudi 
izven zgolj šolskega delovanja in ki bi jih 
bilo vredno pohvaliti za njihovo uspešnost. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Nesrečna izbira datumov čistilnih 

akcij 
 
V letošnjem letu res nismo imeli srečne roke 
pri izbiri datumov čistilnih akcij. Dvakrat v 
aprilu nas je presenetil dež, v maju pa visoka 
trava. Po naših podatkih sta uspeli le akciji na 
Zajčevi koči, kjer je bilo 17 udeležencev, ki so 
nabrali precejšnje število odpadkov in delno v 
Ojstriški vasi, v organizaciji tamkajšnjega 
gasilskega društva. Vsem udeležencem in 
organizatorjema iskrena hvala. 
 
Vsem organizatorjem, ki akcije še niste 
izpeljali, svetujemo, da si datum akcije, 
glede na vreme in ostale dejavnike izberete 
sami, nam pa sporočite, kdaj in kje boste 
čistili, da poskrbimo za malico in odvoz 
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odpadkov. Priporočamo, da se društva 
usmerijo predvsem na potoke. 
Problematični so vodotoki: Konjščica v 
Lokah, Konjščica od Ojstriške vasi  do meje 
z Občino Braslovče in Boljska od Pondorja 
do Kaple (Gorjakovo). 
 
Želja župana in občinske uprave, pa tudi 
verjetno vsakega ekološko zavednega občana 
je, da društva akcijo čiščenja organizirajo in s 
tem pripomorejo k naši čim lepši podobi in 
hkrati  s tem potrkajo na zavest nepoboljšljivih 
onesnaževalcev.     
 

Vid Poznič 
_____________________________________   

 
 

Odvoz odsluženih avtomobilov 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je začasno 
prekinilo odvoz starih bremen (predvsem 
avtomobilov) tako, da jih v naši občini 
pooblaščeno podjetje še ni moglo odpeljati, 
kot je bilo najavljeno. Od ministrstva 
zahtevamo pisno obrazložitev o prekinitvi 
obljubljene akcije. Predstavniki pooblaščenega 
podjetja Karbon Velenje imajo ravno ta teden 
sestanek na ministrstvu, zato upravičeno 
pričakujemo, da bo stvar le realizirana. Vse 
tiste, ki ste se prijavili za odvoz, bomo 
pravočasno obvestili o zbirnih mestih.  
 
Povsem neprimerno pa je, da lastniki puščajo 
odslužene avtomobile kar ob cestah (v 
Gozdnici na križišču cest Tabor - lovska koča - 
Grajska vas, na Čerenu). Te lastnike 
pozivamo, da jih takoj odstranijo, kajti v 
nasprotnem primeru jih bomo mi na stroške 
lastnika, kot določa zakon.  
 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
Popravilo dotrajanega mostu v 

Miklavžu in sanacija ceste 
 
S pomočjo prostovoljnega dela prizadevnih 
uporabnikov in dobro organizirano akcijo smo 
spomladi kljub kroničnemu pomanjkanju 
sredstev v komunalni blagajni, uspeli 
realizirati dve nujni zadevi. Most preko 
Konjščice v zaselku Klovn v spodnjem 
Miklavžu je dobil novo, močnejšo leseno 

prevleko ter očem in naravi prijazno ograjo, 
sanirana pa je bila tudi 3,2 km dolga cesta 
Štajner – Kališek. Tako most kot cesta sta bila 
pred sanacijo praktično neprevozna. 
 
Oba projekta smo krepko pocenili na način, da 
so krajani prispevali del materiala, predvsem 
pa svoje delo in stroje, kar je trenutno edina 
možnost za uspeh. 
 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
Zaključek akcije sofinanciranja 

satelitskih priključkov 
 
Ko smo se odločili za sofinanciranje satelitskih 
priključkov, smo vedeli, da veliko občanov 
zaradi nesprejemanja TV signala, ne more 
spremljati nacionalne televizije. Presenetil nas 
je odziv; priključitve se je poslužilo skoraj 50 
gospodinjstev, kar za nas pomeni 1.000.000,00 
SIT, ki pa jih moramo nekako zagotoviti v 
proračunu. 
 
Akcija sofinanciranja občine se zaradi 
pomanjkanja sredstev zaenkrat zaključuje, 
seveda pa ima še vsak možnost, da si nabavi 
SAT anteno v lastni režiji. Vsem pa želimo lep 
sprejem TV signala. 

      
   Vid Poznič 

_____________________________________ 
 

Informacija izvajalcem zimske službe 
2004/2005 

 
Izvajalcem zimske službe je bila v ponedeljek, 
23. maja, nakazana na njihove TTR polovica 
sredstev, ki jim pripada za opravljeno delo po 
pogodbi, druga polovica pa bo v mesecu 
juniju. Ugotavljamo, da nam tudi minula zima 
ni prizanesla, število ur pluženja je skoraj 
enako prejšnji sezoni oz. povprečni zimi, le 
mraz in sneg se čedalje bolj prestavljata iz 
zimskih v pomladanske mesece. Zamik plačila 
je nastal predvsem zaradi zamika zime. 
 
Vsem, ki so skrbeli, da so bile ceste 
pravočasno očiščene se najlepše zahvaljujemo. 
 

Vid Poznič 
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Plazovi 
 

Od zadnjega večjega neurja, ki nam je 
povzročil nemalo nevšečnosti na prevoznosti 
cest in sprožil številne plazove, je minilo 
skoraj sedem let. Nekaj največjih plazov je 
bilo leto ali dve po katastrofi ustrezno 
saniranih, v veliko primerih pa so bili le 
zasilno – le toliko, da se je zagotovila 
prevoznost. Vzrok zastoju pri sanaciji je 
seveda pomanjkanje namenskih republiških 
sredstev, sredstev občine pa tudi ni. Kot 
primer dveh najbolj nujnih sanacij, za katere 
nimamo sredstev, naj navedem plaz Lobnikar 
v Miklavžu, ki ogroža stanovanjsko hišo in več 

plazov na cesti Gozdnica – lovska koča, po 
občini pa jih je pa seveda še več. 
 
Ravno pred nekaj dnevi smo na Ministrstvo za 
okolje in prostor naslovili ažuriran seznam 
desetih najnujnejših sanacij, za katere upamo, 
da se bodo našla sredstva, ki bi rešila 
dolgoletno problematiko. 
 

Vid Poznič 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Občinska knjižnica Tabor 
 
Kar nekaj časa se Občinska knjižnica Tabor ni 
oglasila. To pa ne pomeni, da je v tem času 
»spala«. Z veseljem vam sporočamo, da se je 
Mare Cestnik srečno vrnil s Šri Lanke. Zelo 
nas je razveselil z novico, da je njegovo 
angažiranje pri zbiranju pomoči za prizadete v 
cunamijih obrodilo sadove. Z denarnimi 
prispevki je zelo pomagal ljudem, ki jim ni 
ostalo ničesar,razen golega življenja. Jeseni 
nam bo Mare pripravil predavanje ob 
posnetkih in nam bo iz prve roke posredoval 
novice iz daljnih krajev. 
 
Ker pa je osnovna dejavnost knjižnice izposoja 
knjig, naj vam predstavimo nekaj knjižnih 
novosti. V kratkem pa bomo dobili tudi večjo 
količino DVD-jev. Nismo pozabili tudi na 
najmlajše, saj smo dobili veliko novih slikanic. 
 
SEZNAM NEKATERIH NOVOSTI: 
 

   1.  Časovna premica slovenske knj., 
Jesenovec, Ana, 2005,  slv, učbenik,     

   2.  90-dnevna ločevalna dieta , 2004  slv, 
priročnik,   

   3.  Angeli in demoni, Brown, Dan, 2005  
slv, roman,       

   4.  Mali leksikon zoologije, Štrus, Jasna, 
2001  slv, encikl/lek,  

   5.  Vsevednik, Bajt, Drago, 2005,  slv, 
priročnik,   

   6.  Kako se naučiš javno nastopati, 
Carnegie, Dale, 2004,  slv, priročnik,   

   7.  7 črkovni ugankarski slovar,  
Milovanović, B., 2004, slv, slovar,      

   8.  5-jezični slikovni slovar, 2004,  slv, 
slovar,      

   9.  Varna vožnja, Kočevar, Boris,  2005,  
slv, priročnik,   

  10.  Matematika, Priprava na maturo 
Mihelič, 2001, slv, učbenik,     

  11.  Doktor Jekyll in gospod Hyde, 
Stevenson, Rob, 2005,  slv, kratka proza,  

  12.  Velikani prihajajo, Wells, H. G., 2005  
slv, roman,       

  13.  Marsovske kronike, Bradbury, Ray   
2005,  slv, kratka proza,  

  14.  Potovanje v sredino Zemlje, Verne, 
Jules, 2005, slv, roman,       

  15.  Zgodba o nevidnem človeku, Wells, H. 
G., 2005, slv, roman,       

  16.  V osemdesetih dneh okoli svet# Verne, 
Jules, 2005,  slv, roman,      

  17.  Štoparski vodnik po Galaksiji, Adams, 
Douglas, 2005,  slv, roman,     

  18.  K zvezdam; To the stars, Hubbard, L. 
Ron, 2005, slv, roman.       
 
Naj vas opozorimo, da je vpis za otroke do 18. 
leta BREZPLAČEN! 
 

      
  Uroš in Barbara 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Učinkovito učenje 
 

Pred vrati je čas zaključnih izpitov in drugih 
nacionalnih preizkusov, ko bo potrebno pokazati, 
kaj smo se v preteklih letih naučili. Svoje znanje pa 
lahko uspešno dokažemo le, če je bilo naše učenje 
učinkovito. In kakšno je učinkovito učenje? 
 
Za učinkovito, hitro in prijetno učenje potrebujemo 
dvoje: sistematičen pristop k učenju in znanje o 
tem, kako razviti osebni način učenja, ki ustreza 
našim sposobnostim. V nadaljevanju zato v 
strnjeni obliki predstavljamo korake, s pomočjo 
katerih lahko to dvoje uresničimo.  
 
1. korak: duševna priprava, ki omogoča 
uspešno učenje 
Pred pričetkom učenja je pomembno, da se nanj 
duševno pripravimo, saj je naš odnos do učenja 
zelo pomemben. Pri ustvarjanju pozitivnega 
odnosa do učenja zato potrebujemo neomajno 
zaupanje vase in vero v svoje sposobnosti. Za 
začetek zato naštejmo svoje uspehe v preteklosti. 
Nato si zastavimo jasne cilje in opredelimo delovni 
načrt. Ko se namreč odločimo, da bomo svoj čas 
namenili učenju, se moramo odpovedati drugim 
opravilom. Zato je pomembno, da se zanj 
odločimo šele, ko smo dovolj motivirani, da se 
bomo lahko odpovedali trenutnim užitkom. Glede 
na to, da je tudi čas za učenje vedno omejen, si 
moramo pravilno razporediti čas, ki je namenjen 
tej dejavnosti. 
 
2. korak: dejstva prilagodimo svojim 
sposobnostim 
Po tem, ko smo se duševno pripravili na učenje, si 
najprej ustvarimo splošno predstavo o vsebini, ki 
se jo želimo naučiti, zato knjigo ali poglavje 
najprej prelistamo, da dobimo občutek, 'za kaj gre'. 
Zabeležimo si vse, kar že vemo o tej temi, nato pa 
snov razdelimo na manjše enote - kajti kakor je 
nekoč dejal kitajski filozof Lao Tze: 'Tudi pot, 
dolgo tisoč milj, začnemo z enim samim korakom.'  
Da bi bilo naše učenje čim bolj učinkovito, je 
nujno, da smo radovedni; v ta namen si 
zastavljajmo vprašanja o vsebini. Zapišemo si jih 
na papir, saj bodo vzpodbujala naše možgane in 
ohranjala njihovo zbranost. Na ta način bomo 
lahko pozorno sledili učitelju ali učbeniku in iskali 
odgovore na svoja vprašanja. Pri učenju bodimo 
pozorni tudi na to, katera čutila najbolj 
uporabljamo pri učenju: ali so to vizualna (učenje 
je za nas lažje, če si snov ponazorimo s sliko, 
miselnimi vzorci), avditivna (laže se učimo, če 

poslušamo razlago ali pa če snov razložimo še 
komu), ali pa morda kinestetična (nove informacije 
si zapomnimo, če si jih zapišemo ali narišemo, 
podčrtamo…). Nato učno snov prilagodimo 
delovanju svojih možganov in skušajmo pri učenju 
uporabiti čim več čutov. Oblikujemo lahko miselne 
vzorce ali pa si skušamo vse skupaj predstavljati v 
mislih. Nenazadnje pa je pomembno tudi to, da 
znamo z učenjem pravočasno končati, se pri učenju 
vedno zgodi, da včasih česa ne moremo razumeti. 
V takšnih primerih ne rinimo z glavo skozi zid, 
ampak si zapišimo, česa ne razumemo, in se k 
temu vrnimo čez dan ali dva.  
 
3. korak: preučimo učno snov 
Ko dejstva prilagodimo svojim sposobnostim, je 
čas, da poglobimo razumevanje vsebine in 
spremenimo golo poznavanje dejstev v znanje. 
Vsebino zato temeljito preučimo na takšen način, 
ki nam najbolj ustreza, pri čemer nam pomaga 
poznavanje sedmih inteligenc. Inteligence 
predstavljajo določeno zbirko sposobnosti in 
veščin posameznika, poznamo pa naslednje 
inteligence:  
(1) jezikovna - snov povejmo s svojimi besedami; 
(2) gibalna - vsebino zaigrajmo ali oblikujmo 
preprost model; 
(3) matematična/logična - naštejmo in s številkami 
zaznamujmo poglavitne točke, te pa naj bodo 
razvrščene v logično zaporedje; 
(4) vidna/prostorska - oblikujmo miselni vzorec; 
(5) glasbena - napišimo preprosto pesem ali rimo, 
ki bo vsebovala jedro snovi; 
(6) medosebna - o snovi razpravljajmo z drugimi; 
(7) avtorefleksivna- premislimo, kaj pridobimo, če 
usvojimo novo snov. 
Pri učenju uporabljajmo vse vrste inteligence, saj 
bo to spodbudilo naše razmišljanje. 
 
4. korak: zapomnimo si ključna dejstva 
Dejstvo je, da ljudje, ki informacije stalno le 
sprejemajo in jih hkrati ne ponavljajo, le-te hitro 
pozabljajo. To otežuje učenje, saj novih informacij 
ne morejo vezati na prejšnje. Dobra metoda, ki 
zagotavlja, da si bomo učno snov vtisnili v spomin 
je, da v snovi namenoma poiščemo zveze, 
povezave, asociacije, npr. s pomočjo miselnih 
vzorcev. Prav tako je pomembno, da načrtujemo 
niz kratkih učnih ur s pogostimi odmori in da v 
prihodnjih dneh stalno pregledujemo, kar smo se 
naučili. Obstaja kar nekaj različnih metod, kako si 
zapomniti različne vsebine: s kartončki za 
osvežitev spomina, z logičnim urejanjem snovi ipd.  
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5. korak: pokažimo, kaj znate 
Obstajajo trije glavni načini, kako pokažemo svoje 
znanje. Prvi način je, da preverjamo svoje znanje, 
ki pa naj bo resnično preverjanje tega, ali znamo 
naučeno tudi uporabiti. Ustvarimo lahko 'miselni 
film' tega, kar smo se učili, ali pa poizkusimo to 
snov komu razložiti. Drugi način je, da vadimo, 
kar smo se naučili, npr. z igro vlog, kjer to, kar 
smo se naučili, izvajamo sami ali s kom drugim. 
Morebitne napake naj nam bodo v vzpodbudo, da 
ugotovimo, čemu moramo nameniti več 
pozornosti. Tretji način je, da pridobljeno znanje 
uporabljamo. Če neko zamisel uporabimo v 24 
urah od tedaj, ko smo jo videli ali slišali, je precej 
bolj verjetno, da jo bomo stalno uporabljali. Pri 
tem nam lahko pomaga kakšno sporočilo, 
prilepljeno na vidno mesto, ki nas bo opominjalo 
na zamisel.  
 
6. korak: Presodimo, kako smo se učili 
Na koncu je vedno potrebno oceniti naše učenje: 
kaj bi lahko še izboljšali, kaj je šlo dobro… 
Zavedati se moramo, da je uspeh odvisen samo od 
nas, da moramo tudi učenje načrtovati – trdno 
odločeni, da nam bo uspelo!  Znanje namreč ni 
vnaprej pripravljeno tako kot hrana, ki jo jemljemo 
s polic v trgovini. Do znanja se moramo dokopati 
sami! (D. Rowntree)  
 
Teh šest, na kratko opisanih korakov nam je lahko 
v veliko pomoč pri učinkovitejšem učenju. Vsi 
smo namreč lahko uspešni učenci, če se naučimo, 
kako se učiti. Če čakamo, da nas bo nekdo naučil, 
bomo odvisni od drugih. Vse je torej odvisno od 
nas in ključ naše prihodnosti je dobesedno v naših 
rokah… Za konec pa še misel Arthurja C. Clarka: 
'Edini zares izobražen človek je tisti, ki se je naučil 
učiti se'.  
 

Mihaela Anclin, 
Svetovalno središče Žalec 

Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec 
telefon: 03 713 35 65, e-naslov: isio@upi.si  

_____________________________________ 
 

Vabilo občanom na 1. urbanistično 
delavnico v okviri priprave novih 

občinskih prostorskih aktov Občine 
Tabor 

- 
»Razvoj Ojstriške vasi v povezavi z 
zagotavljanjem poplavne varnosti 

območja ob Konjščici« 
 
Zainteresirane občane Občine Tabor vabimo 
na 1. urbanistično delavnico, ki bo 

organizirana v okviru priprave strategije 
prostorskega razvoja občine in prostorskega 
reda občine Tabor. Tema delavnice bo 
»Razvoj Ojstriške vasi v povezavi z 
zagotavljanjem poplavne varnosti območja 
ob Konjščici«. 
 
Kot je bilo že najavljeno, bo Občina Tabor pri 
pripravi novih prostorskih aktov veliko 
pozornost namenila  razvoju ob Konjščici, ki 
je po poplavah v devetdesetih letih zastal 
zaradi omejitev v veljavnih prostorskih aktih. 
Zato želi Občina poiskati nove možnosti glede 
zagotavljanja poplavne varnosti in sicer z 
načrtovanjem protipoplavnih ukrepov, s čimer 
bi se omogočile nove investicije ob Konjščici 
na področju Ojstriške vasi. V ta namen 
pripravlja urbanistično delavnico z občani, na 
kateri želi soočiti strokovna izhodišča z 
dejanskimi problemi in potrebami prebivalcev 
Ojstriške vasi.  
 
Pričakujemo, da se boste delavnice v velikem 
številu udeležili predvsem zainteresirani 
prebivalci in lastniki zemljišč na poplavno 
ogroženem območju ter predstavili svoje 
poglede na razvoj naselja, svoja pričakovanja, 
nas soočili s težavami, s katerimi se spopadate 
zaradi poplavne ogroženosti in podobno. 
 
Dnevni red 1. urbanistične delavnice bo 
naslednji: 

1. uvodni nagovor župana, 
2. predstavitev poplavne problematike v 

okviru priprave novih občinskih 
prostorskih aktov (Biro URBANISTI), 

3. predstavitev strokovnih izhodišč 
strokovnjaka s področja varstva pred 
poplavami (g. Marinček), 

4. razprava z občani. 
 
1. urbanistična delavnica bo organizirana 
31. maja 2005, ob 17. uri v sejni sobi Občine 
Tabor.  
 

Vljudno vabljeni! 
 

Biro URBANISTI  
in Občinska uprava Občine Tabor  
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Dramska sekcija Teloh 
 
Lep pozdrav vsem, ki spremljate delo dramske 
sekcije in se sprašujete, kdaj boste videli 
naslednjo igro.  
Naj vas razveselim in vam sporočim, da se 
premika v tej smeri. Trenutno izbiramo 
primerno komedijo, ki vam jo bomo 
predstavili predvidoma novembra 2005.  
 
 
Več pa v naslednji številki, do takrat pa 
prijetne in nasmejane dni. 
 

KD Ivan Cankar Tabor 
Dramska sekcija Teloh 

_____________________________________ 
 

Upokojenci na prvem letošnjem izletu 
 

Mesec dni po občnem zboru smo se 
upokojenci že odpeljali na prvi izlet v tem letu. 
Razveseljivo je bilo, da nas je bilo za polni 
avtobus. Ob sedmih zjutraj smo se zbrali in 
prijazen šofer Slavko nas je zapeljal v smeri 
Celja proti Laškem. Naš prvi cilj je bila Rečica 
pri Laškem, kjer smo si ogledali cerkev, 
zgrajeno po Plečnikovem načrtu in ob vodičevi 
razlagi spoznali zgodbe ljudi, ki imajo 
največje zasluge za izgradnjo te mojstrovine. 
Vse skupaj pa so s prelepo pesmijo zaokrožili 
še naši pevci. Ker je bilo jutro sveže, se je 
marsikdo razveselil Toneta in Jožice, ki sta nas 
pričakala s sladko medico. 
 
Po vijugasti cesti smo se vrnili do tovarne 
Nick Daniel, kjer smo, predvsem ženske, v 
trgovini veselo zapravljale. Po »napornih 
nakupih« pa so nas trgovke presenetile s 
prigrizkom in dobro kavico, medtem pa nas je 
zabaval harmonikar »Jodl Lojz«, ki se je na ta 
način tudi zahvalil za prijaznost. Na poti proti 
Brežicam smo zaužili tudi toplo malico, saj 
potovanje s praznim želodcem ni ravno 
prijetno, za dobro voljo pa je ves ta čas skrbel 
»Jodl Lojz« z dobro glasbo in neskončno 
zalogo šal. Dejavnost, zanimivo tudi za naše 
kmetije, pa smo natančneje spoznali na kmetiji 
Fabinc, kjer se ukvarjajo z gojenjem zdravilnih 
rastlin in dišavnic. Po kratki predstavitvi in 

okrepčilom s čajem in pecivom smo jo mahnili 
naprej proti Dobovi, kjer smo si ogledali 
lovski muzej z obilico eksotičnih živali. 
 
Naslednja postaja na popotovanju je bilo 
Bizeljsko, znano po edinstvenih repnicah in 
dobrih vinih. Gostitelja sta nas pričakal s 
toplim ocvirkovim kruhom, ob katerem smo 
veselo degustirali tudi vina. Kmalu se je 
oglasila pesem, ki so se ji pridružili zvoki 
harmonike. Kako naj človek v tako prijetnem 
vzdušju vstane in odide? Težko! Vendar smo 
morali. V Podčetrtku, kjer nas je čakalo pozno 
kosilo, smo si privoščili tudi odmor s prijetnim 
sprehodom ob ribniku. Čudovit dan se je 
nagibal h koncu in z njim tudi naš izlet. 
Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov smo se v 
večernih urah vračali proti domu. 
 
Če se vam je ob branju teh vrstic zahotelo 
novih dogodivščin, vas vabim na naš naslednji 
izlet, izlet v NEZNANO. 
 

Danijela Pajk-Zupanc 
_____________________________________ 

 
Vabilo 

 
Člani Turističnega društva Tabor vas vabimo, 
da se nam v soboto, 11. junija 2005, 
pridružite na izletu skozi Goričko. Goričko je 
naravni park, ki se stiska med avstrijsko in 
madžarsko mejo. Spoznavali boste lepote 
naravnega parka, okušali njihova vina, se 
sprehodili skozi 365 soban največjega gradu 
pri nas, si ogledali zaščiten mlin in še kaj. 
Cena izleta je 5.500 SIT po osebi, v ceni pa so 
zajete vse vstopnine, degustacija, dopoldanska 
malica, kosilo ter vodenje in organizacija. 
Skozi Goričko nas bo namreč popeljal njihov 
lokalni turistični vodnik in nas pozdravil v 
spevni prekmurščini.  
 
Vaše cenjeno naročilo pričakujemo do 
petka, 3. junija 2005, prijavite se lahko pri 
Martini Terglav na GSM 041/238-717 in Lei 
Rančigaj na GSM 051/365-079 in 5727-079. 

 
Vabljeni! 

 
Turistično društvo Tabor
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Likovna sekcija Mavrica 
 
 

Ob občinskem prazniku, v mesecu aprilu 2005, 
je likovna sekcija Mavrica, KD Ivan Cankar, 
pripravila samostojno razstavo likovnih del 
članov društva. Na ogled je bila postavljena od 
21. do 29. aprila v sejni sobi Občine Tabor. 
Razstavljalo je sedem domačih ustvarjalcev, 
članov sekcije: Tatjana Kovče, Vid Hanžič, 
Milena Vodlak, Ina Gržina, Drago Hribernik, 
Franc Bregar, Julija Juhart in gost Inko 
Hanžič. 

 
Utrinek z razstave, foto M. P. 
 
Razstava je bila dobro obiskana in veseli smo, 
da nas v našem kraju v ustvarjalnem delu 
podpirajo! 
 

Julija Juhart 
_____________________________________ 

 
Nogometni turnir in vaške igre 

 
 
Športno društvo TVD Partizan Tabor je v 
okviru občinskega praznika občine Tabor v 
soboto, 23. aprila 2005, organiziralo športno 
popoldne. V popoldanskih urah se je odvijal 
tradicionalni vaški nogometni turnir z 
udeležbo vseh ekip iz občine Tabor. Srečo in 
veselje so si na koncu priigrali nogometaši 
Pondorja za osvojeno prvo mesto in pokal.  
 

Ekipa nogometašev iz Pondorja, foto Z. D. 
 
V nadaljevanju športnega popoldneva je bila 
na vrsti otvoritev brunarice. Svečani govor je 
imel g. župan Vilko Jazbinšek in predsednik 
Športnega društva TVD Partizan, g. Jernej 
Gregl. Otvoritveni trak pa sta družno prerezala 
najstarejši in najmlajši član društva, g. Ivan 
Zorenč in Tibor Zupan. 
 
Na večer pa so bile na sporedu še šaljive Igre 
brez meja za ekipe vseh društev v občini 
Tabor. Dobre veščine in znanje so pokazale 
vse ekipe, najboljše pa so bile: 1. PGD  Loke, 
2. Društvo podeželske mladine in 3. Vaška 
skupnost Miklavž. 
 
Vseskozi pa se je odvijalo tudi ugibanje višine, 
na kateri je visel pršut. Odziv je bil kar dober 
in na koncu ob razglasitvi višine se je izkazalo, 
da je pravo višino ugotovil Dominik Drnolšek 
in za nagrado odnesel domov dragoceni pršut. 
 
Omenimo naj še razstavo fotografij na temo 
športa v občini Tabor razstavljenih v novi 
brunarici. Obenem se še enkrat 
zahvaljujemo vsem, ki so darovali slike in 
vsem sponzorjem in donatorjem za pomoč 
pri izgradnji brunarice.  
 

TVD Partizan Tabor 
Jernej Gregl 
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Nočni tek 
 
Tudi letos smo člani in članice Športne sekcije 
pri Prostovoljnem gasilskem društvu Ojstriška 
vas – Tabor v okviru prireditev ob 
praznovanju občine Tabor v petek, 29. aprila, 
drugič organizirali tradicionalni nočni tek. Po 
zelo dobro uspeli lanski prireditvi, smo bili 
tudi letos z udeležbo zadovoljni. 
 
Tekmovalci so tekmovali v številnih 
kategorijah, tek pa je veljal tudi kot občinsko 
prvenstvo za članice in člane. Objavljamo le 
rezultate najboljših v vseh kategorijah (za 
podrobnejše rezultate pa obiščite spletno stran: 
www.obcina-tabor.si/novice.php): 
 
CICIBANI: DO 9 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Žan Bergant Miklavž 2:32 
2. Luka Kropivšek Ojstriška vas 2:41 
3. Rok Uranjek Tabor 3:01 
 
CICIBANKE: DO 9 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Tajda Lukman Tabor 2:33 
2. Alja Stantar Vransko 2:52 
3. Špela Uranjek Tabor 2:54 
 
MLAJŠI DEČKI: 10 – 12 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Grega Jelen Tabor 2:19 
2. Žiga Lukman Tabor 2:22 
3. Blaž Robnik Luče 2:23 
 
MLAJŠE DEKLICE: 10 – 12 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Kaja Golavšek Kapla 2:12 
2. Taja Gačner Ojstriška vas 2:19 
3. Nives Ravnak Trnava 2:30 
 
STAREJŠI DEČKI: 13 – 15 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Peter Dobovičnik Nazarje 4:08 
2. Marcel Hudovernik Žalec 4:20 
3. Miha Lesjak Ojstriška vas 4:21 
 
STAREJŠE DEKLICE: 13 – 15 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Monika Cestnik Ojstriška vas 5:55 

 
MLADINKE: 16 – 19 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 

1. Dominika Gačner Ojstriška vas 8:06 
2. Maja Drča Kapla 8:51 
 
MLADINCI: 16 – 19 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Miha Robnik Luče 15:16 
 
MLAJŠE ČLANICE: 20 – 27 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Polonca Pokleka Ljubljana 10:33 
2. Ksenija Kovče Tabor 12:03 
 
MLAJŠI ČLANI: 20 – 27 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Robert Cokan Braslovče 16:24 
2. Srečko Krvina Rovte 17:10 
3. Martin Ramšak Braslovče 17:33 
 
ČLANICE: 28 – 34 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Nataša Turnšek Tabor 10:06 
2. Irena Uranjek Tabor 13:31 
 
ČLANI: 28 – 34 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Gregor Marguč Celje 16:37 
2. Martin Šalamon Pondor 17:48 
3. Tomaž Leskovšek Ojstriška vas 23:18 
 
STAREJŠE ČLANICE: 35 – 45 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Anica Gržina Ojstriška vas   12:08 
 
STAREJŠI ČLANI: 35 – 45 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Milan Županc Mislinja 16:12 
2. Bernard Ravnak Trnava 17:39 
3. Jože Sadnik Žalec 18:53 
 
VETERANKE: 46 LET IN NAPREJ 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Anka Pugelj Topolšica 10:02 
2. Lojzka Felicijan Velenje 10:54 
3. Magda Simonič Žalec 13:27 
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VETERANI: 46 – 50 LET 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Jože Štingelj Štore 18:33 
2. Milan Vogrinc Žalec 20:24 
3. Janez Miklavc Pondor 23:51 
 
STAREJŠI VETERANI: 51 LET IN NAPREJ 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Mare Krištofič Ljubljana 19:57 
2. Viktor Urankar Ojstriška vas 20:35 
3. Roman Pugelj Topolšica 20:55 
 
ČLANICE – OBČINSKO PRVENSTVO 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Nataša Turnšek Tabor 10:06 
2. Ksenija Kovče Tabor 12:03 
3. Anica Gržina Ojstriška vas 12:08 
 
ČLANI – OBČINSKO PRVENSTVO 
 IME IN PRIIMEK KRAJ ČAS 
1. Martin Šalamon Pondor 17:48 
2. Jernej Grobler Pondor 18:39 
3. Luka Gržina Tabor 19:07 
 
 
 

 
Najhitrejše tri v Taboru: Ksenija Kovče (2. mesto), 
Nataša Turnšek (občinska prvakinja) in Anica 
Gržina (3. mesto), foto A. L.  
 

 
Najhitrejši trije v Taboru: Jernej Grobler (2. 
mesto), Martin Šalamon (občinski prvak) in Luka 
Gržina (3. mesto), foto A. L. 
 
Zahvalili bi se radi vsem tekačicam in 
tekačem, vsem posameznikom, ki ste po svojih 
močeh pomagali, da je prireditev nemoteno 
potekala in vsem pokroviteljem, ki ste 
omogočili, da so najboljši trije v vsaki 
kategoriji odšli domov s praktičnimi 
nagradami. Še enkrat hvala vsem in nasvidenje 
naslednje leto! 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
Športna sekcija 

_____________________________________ 

Prvomajski pohod 
 
V nedeljo, 1. maja, smo taborski planinci 
organizirali pohod na Čemšeniško planino in 
na Zajčevo kočo. Zbrali smo se pred 
Kmetijsko zadrugo v Taboru. Na Presedle smo 
se kot ponavadi peljali s traktorji, od tam pa 
smo pot nadaljevali proti Domu na Čemšeniški 
planini. Tam smo našteli čez dvesto 
pohodnikov iz taborske strani. 
 

 
Na Čemšeniški planini, foto J. L. 
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Večina pohodnikov je pot nadaljevala do 
Zajčeve koče, kjer smo zanje pripravili 
različna okrepčila v obliki hrane in pijače. 
Posebej okusne so bile specialitete z žara in 
pečeno jagnje. Koča je kar pokala po šivih in 
tudi v njeni okolici je bilo kar težko najti 
prazen kotiček.  
 
Zagotovo se je večina pohodnikov letos imela 
lepo in vabimo vas, da se nam pridružite tudi 
naslednje leto! 
 

Planinsko društvo Tabor 
_____________________________________ 

 
 

Naša občina je praznovala 
 
Vsako leto se pomlad počasi in skoraj 
neopazno pretihotapi med nas. V tem času, 
konec aprila, je v našem kraju vse živo in 
veselo tudi zaradi nestrpnega pričakovanja 
pomladi, predvsem pa zaradi praznika, ki ga 
občina Tabor v tem času praznuje.  
 
Letos smo pripravili osemdnevni program 
prireditev, ki se ga je po naših ocenah 
udeležilo res zelo veliko število občanov in 
občank. Na en dan se je zvrstilo tudi več 
prireditev. Če omenim le nekatere, naj začnem 
pri otvoritvi slikarske razstave Likovne sekcije 
Mavrica. Na razstavi, ki je bila na ogled več 
dni, so razstavljali predvsem domači 
ustvarjalci, ki so ustvarjali iz različnih 
materialov in v različnih tehnikah. Zelo veliko 
občanov in občank se je udeležilo tudi 
slavnostne seje Občine Tabor, na kateri smo 
podelili letošnje občinske nagrade. Naslednji 
dan je bil zaznamovan s športom. Najprej so 
člani in članice kluba Sun prikazali borbe 
taekwondoja, Športno društvo TVD Partizan 
pa je svojemu namenu predalo novo brunarico 
ob zunanjem igrišču, v kateri so člani uredili 
razstavo starih fotografij. Organizirali so 
nogometni turnir med nogometnimi ekipami iz 
taborskih vasi, vaške igre brez meja in dan 
končali z zabavo pod šotorom. 
 
Pravi sejemski vrvež pa je Tabor doživel v 
nedeljo, 24. aprila. Ob 10. uri je bila v 
župnijski cerkvi slovesna sveta maša. Zelo 
zanimiva je bila parada, ki smo jo poimenovali 
Stari zlati časi, v kateri so sodelovali konjeniki 
iz Konjeniškega društva Mustang, hmeljski 

starešine in princesa, planinci v starih 
planinskih oblačilih in opremi in oldtimerji iz 
vseh vetrov. Sočasno so si obiskovalci sejma 
lahko ogledali stalne razstave: razstavo malih 
živali, kmečko tržnico, kupili rože na stojnici 
Turističnega društva ali pecivo na stojnici 
Društva žena in deklet…  
 
Sejemski dan so popestrili tudi nastopi mladih 
taborskih talentov in kar lepo število različnih 
ansamblov, ki so se nam predstavljali celo 
popoldne. Za vso organizacijo zabavnega dela 
gre velika zahvala ansamblu Zaka' pa ne. 
Gostinski del ponudbe so prevzeli prizadevni 
člani in članice PGD Kapla – Pondor, ki so na 
prireditvi pod šotorom namenu predali 
motorno brizgalno Rosenbauer, ki je velika 
pridobitev tako za društvo kot za širšo lokalno 
skupnost. 
 
Praznovanje se je nadaljevalo tudi v sredo, 27. 
aprila, ko smo praznovali dan upora proti 
okupatorju. Na ta dan je Planinsko društvo 
organiziralo pohod po bodoči panoramski cesti 
na Čeren, Športno društvo TVD Partizan pa 
kolesarski vzpon. Na Čerenu je vse zbrane 
(našteli smo jih okoli dvesto) pozdravil župan. 
Vsi pohodniki, kolesarji in drugi udeleženci 
srečanja so se udeležili tudi odkritja 
prenovljene plošče NOB na Kisovarjevi 
domačiji, ki ga je organiziral Občinski odbor 
Zveze borcev v sodelovanju z gospodarjem 
domačije. 
 
V sklop prireditev ob občinskem prazniku je 
spadal tudi 16. nočni tek, ki ga je organizirala 
Športna sekcija pri PGD Ojstriška vas – Tabor. 
Prireditev je privabila veliko tekačev in tekačic 
od blizu in daleč in je zelo dobro uspela. 
Planinsko društvo je 30. aprila na Zajčevi koči 
pripravilo kresovanje, v nedeljo pa 
tradicionalni prvomajski pohod na Čemšeniško 
planino in Zajčevo kočo, ki se ga je letos 
udeležilo rekordno število pohodnikov. 
 
Upam, da je ob letošnjem praznovanju vsakdo 
našel nekaj primernega tudi zase! 
 

Tatjana Kovče 
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   VABILO                             
 

Spet so se pričeli toplejši dnevi, zato vas  
Športno društvo TVD Partizan Tabor                

 vabi  
NA SKUPNO KOLESARJENJE.  

Dobimo se v nedeljo, 29. maja 2005, ob 9. uri  
na parkirišču pred brunarico.  

Proge bodo primerne za vse (otroke, atije, mamice, dedije, babice), zato izgovorov in 
opravičil ne sprejemamo. 

Da nam po prihodu na cilj ne bo dolgčas, pa bo poskrbel Igor z ekipo. 
Hrana, pijača in zabava so zagotovljeni! 

Vabljeni! 

 
Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor 

vabita 
V SOBOTO, 25. JUNIJA, 

vse občanke in občane  
 

NA POHOD PO PUNTARSKI POTI  
DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE,  

kjer bo Kulturno društvo Gomilsko pripravilo kulturni program. 
 

Odhod ob 11. uri izpred KZ Tabor. 
Pohodnike in pohodnice bodo spremljali tudi konjeniki z zastavami. 

 
  Vabljeni! 

          

 

 Upanje vidi tisto, kar je nevidno, čuti, kar se ne da otipati in doseže nemogoče. (neznani avtor) 
 

Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno 
je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu. 


