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… narava se v pisano krilo vsa je odela, 
s cvetjem, metulji nas je objela, 
mesec ljubezni ogrel je srce, 

 neveste se v Taboru bele može … 
 

Saša 

 

Sprejem novorojenčkov in prvošolčkov pri županu, priprava na lokalne volitve, prispevki malih in 
velikih umetnikov besede, obnova Gasilskega doma v Ojstriški vasi, dogodki v Knjižnici Tabor in 
knjižne novosti, koncert Mešanega pevskega zbora Tabor, salamijada v Miklavžu, utrinki z 
občinskega praznika… to in še več - v tej številki Novic! 
 

Dogaja se nam, vam – dogaja se »na polno« in čas tako beži, da že junij maja se za rep drži! 
 

Saša & Tatjana 

 

Povabilo na polaganje temeljnega kamna 
 

Ob letošnjem občinskem prazniku je bila na 
slavnostni seji Občinskega sveta podpisana 
pogodba o izgradnji prizidka k Podružnični šoli 
Tabor za namen uvedbe devetletke. Projekt bo že v 
naslednjem mesecu doživel prve konkretne 
aktivnosti na terenu. Vse se začne pri temeljih in 
pomen izgradnje šole je tolikšen, da se spodobi 
poudariti polaganje temeljnega kamna. Prepričan 
sem, da bo marsikdo od vas, spoštovane občanke 
in občani, ta dogodek počastil s svojo prisotnostjo 
na slovesnosti. Temeljni kamen se bo polagal  

 
praktično usklajeno z vlaganjem projektne 
dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja na 
Upravno enoto Žalec, ki bo predvidoma izdano 
prve dni julija. Takrat bodo tudi štartala začetna 
dela na gradbišču. Ker bodo takrat že šolske 
počitnice, gradbišče ne bo motilo šolskega pouka 
in do začetka novega šolskega leta bodo osnovna 
gradbena dela že končana. Zaključek izgradnje in 
opremljanja prizidka šole ter jedilnice je 
predvidena do konca leta 2010. Vmes bo potekala 
tudi manjša adaptacija notranjih prostorov 
obstoječe šole, saj se bo selila šolska knjižnica in 
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odstopila svoj prostor dodatni igralnici za vrtec. 
Nova lokacija šolske knjižnice bo v prvem 
nadstropju v tako imenovani multimedijski 
učilnici, ki bo združevala knjižnico in računalniško 
učilnico. Naša šola bo po zimskih počitnicah 
praktično sposobna sprejeti devet razredov 
osnovne šole in samo od organizacije pedagoškega 
procesa je odvisno, kako  uspešna in terminsko 
usklajena bo selitev sedmega, osmega in devetega 
razreda z lokacije osnovne šole Vransko. V 
začetku bo zagotovo nekaj problemov z vidika 
logistike pri učiteljskem kadru, vendar 
predvidevam, da bo v prehodnem obdobju do 
novega šolskega leta 2011-12 že vse tekoče. Do 
pridobitve statusa samostojnega javnega zavoda bo 
šola v Taboru še vedno delovala kot podružnična 
devetletna šola v okviru Javnega zavoda Osnovna 
šola Vransko-Tabor, kar je v precejšnji meri 

odvisno od uspešne organizacije pedagoškega 
procesa na lokaciji Tabor ter izpolnjevanja vseh 
kriterijev za samostojno šolo z vrtcem. 
 

Spoštovane, občanke in občani, počasi postajamo 
»prava« občina, saj je za takšen status zagotovo 
eden poglavitnih kazalcev samostojna popolna 
osnovna šola z vrtcem. Zato se veselimo tega 
dogodka, tako kot sem se veselil pred dnevi tudi 
jaz na sprejemu, kjer smo za zadnje leto pozdravili 
18 novorojenčkov in 15 prvošolčkov. 
 

Vljudno vas vabim na slovesnost polaganja 
temeljnega kamna za prizidek k osnovni šoli v 
Taboru, v sredo, 16. junija, ob 13. uri. S svojo 
prisotnostjo boste dokazali, da vam ni vseeno za 
prihodnost naših otrok. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

LOKALNE VOLITVE 2010 
 

JAVNI POZIV 
vsem političnim strankam,  drugim organizacijam občanov in 

 občanom v Občini Tabor 
 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV - UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 - v 
nadaljevanju ZLV in 45/08) se za izvedbo lokalnih volitev imenuje občinsko volilno komisijo (v 
nadaljevanju OVK), ki ima mandat štiri leta.  
 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in namestnik predsednika ter trije člani in njihovi 
namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali 
izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se 
imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini (društev) ter občanov.  
 

Sedanji OVK je  mandat potekel. 
 

Občinsko volilno komisijo imenuje skladno z določbami ZLV in Statuta Občine Tabor  (Ur.l. RS, 
št. 120/06) Občinski svet Občine Tabor na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zainteresirane poziva, da do vključno 
PETKA, 11. junija 2010 posredujete predloge kandidatov za člane volilne komisije in njihove 
namestnike (3+3).  
 

Predloge skupaj z izjavami predlaganih kandidatov o strinjanju s kandidaturo, pošljite na naslov: 
Občina Tabor (za KMVVI), Tabor 21, 3304 Tabor, najpozneje do 12. ure, s pripisom: »predlogi 
OVK«. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila predlog sestave komisije 
Občinskemu svetu Občine Tabor v potrditev za nov mandat. 
 

Številka: 03209/2010-15 
Datum:   19.5.2010  

Predsednik  
Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

                                                                                      Janko DRČA, l.r.                                                           
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S seje Občinskega sveta 
 
Občinski svet Občine Tabor se je v ponedeljek, 24. 
maja 2010, sestal na 27. redni seji. Sejo je sklical 
in vodil župan Vilko Jazbinšek. Ker so bili na 
dnevnem redu, poleg standardnih točk dnevnega 
reda, predlogi za sprejem različnih odlokov, je v 
preteklem tednu potekalo živahno zasedanje 
odborov in komisij. Odbori in komisije namreč 
predhodno obravnavajo vse predloge aktov in 
drugih pomembnih odločitev, večkrat pa so tudi 
sami predlagatelji. Na podlagi sklepov odborov in 
komisij, se občinski svet lažje in hitreje odloča. 
 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi: 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o komunalnem prispevku za 
območje Občine Tabor je v prvem branju 
primeren za nadaljnjo obravnavo in 
dopolnitev. 

- Sprejet je Odlok o določitvi volilnih enot v 
Občini Tabor. Bistvo tega Odloka je 
sprememba števila članov občinskega 
sveta, iz 7 na 8 in volilnih enot, iz 3 na 7. 
Predlagatelj, Statutarno pravna komisija je 
predlog utemeljila s tem, da se s 
spremembami zagotovi zastopanost 
posameznega naselja oz. vasi v novem 
občinskem svetu vsaj z enim članom, v 
naselju Tabor, ki precej odstopa po številu 
prebivalcev, pa z dvema. Odlok bo, v 
kolikor bo zdržal pravno presojo, objavljen 
v Uradnem listu RS. To pa pomeni, da 
bodo jesenske lokalne volitve za člane 

Občinskega sveta in župana, najbrž 
potekale po tem Odloku. 

- Sprejet je bil Pravilnik o sprejemu otrok v 
JVIZ Osnovna šola Vransko – Tabor, OE 
Vrtec za območje Občine Tabor. S tem 
Pravilnikom se ureja postopek sprejemanja 
otrok, sestava in način dela komisije za 
sprejem otrok v vrtec ter kriteriji za 
sprejem. Uporablja se seveda samo v 
primeru, da je v vrtec prijavljenih več 
otrok, kot je prostih mest. 

- Obravnava in sprejem Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JVIZ II. OŠ Žalec in Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JVIZ Glasbena šola »Risto 
Savin« Žalec je bila bolj ali manj 
formalnost. Bistvo sprememb je sestava 
sveta šole, kakršno pač predpisuje Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. 

 

Kot ste verjetno opazili, nič kaj zabaven dnevni 
red, vendar je včasih potrebno opraviti tudi to. 
Kljub temu so člani občinskega sveta zelo 
konstruktivno sodelovali, posebno zanimivo je bilo 
pri Odloku o določitvi volilnih enot, kjer so si člani 
občinskega sveta vzeli odmor, da so člani 
Statutarno pravne komisije pripravili predlog, ki je 
bil pozneje potrjen. Naslednja redna seja je 
predvidena 14. junija. 

                                                                                                                                     
Vid Poznič 

______________________________________________________________________________________ 
 

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

 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod otročka :  
 

• 10. maja se je v porodnišnici Celje rodil 3.640 g težak in 51 cm velik deček OŽBEJ, staršema Petri 
Kumer in Blažu Lesjaku iz Miklavža.  

 

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 
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PREGLED STATISTIČNIH PODATKOV ZA OTROKE 
S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI TABOR, VPISANE V VRTCE 

 
1. OTROCI V VRTCIH NA DAN 31.1.2010 
 

PLAČILNI 
RAZRED 

% plačila   
občina Tabor 

VRTEC  
TABOR 
(št. otrok) 

DRUGI VRTCI 
IZVEN OBČINE 
(št. otrok) 

 
SKUPAJ 
(št. otrok) 

oproščeni plačila 100 7 5 12 
1. plačilni razred 90 18 1 19 
2. plačilni razred 80 3 0 3 
3. plačilni razred 70 3 0 3 
4. plačilni razred 60 5 0 5 
5. plačilni razred 50 1 0 1 
6. plačilni razred 40 1 0 1 
7. plačilni razred 30 2 0 2 
8. plačilni razred 20 0 1 1 
SKUPAJ: - 40 7 47 
Strošek  
Občine Tabor: 

-  
12.436,60 EUR 

 
2.640,70 EUR 

 
15.077,30 EUR 

 

Vir podatkov: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 31.01.2010 
 

2. OTROCI V VRTCIH NA DAN 28.2.2010 
 

PLAČILNI 
RAZRED 

% plačila  
 občina Tabor 

VRTEC  
TABOR 
(št. otrok) 

DRUGI VRTCI 
IZVEN OBČINE 
(št. otrok) 

 
SKUPAJ 
(št. otrok) 

oproščeni plačila 100 7 4 11 
1. plačilni razred 90 18 3 21 
2. plačilni razred 80 3 0 3 
3. plačilni razred 70 4 0 4 
4. plačilni razred 60 6 0 6 
5. plačilni razred 50 1 0 1 
6. plačilni razred 40 0 0 0 
7. plačilni razred 30 2 0 2 
8. plačilni razred 20 0 0 0 
SKUPAJ: - 41 7 48 
Strošek  
Občine Tabor: 

-  
12.552,67 EUR 

 
3.192,67 EUR 

 
15.745,34 EUR 

 

Vir podatkov: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 28.02.2010 
3. OTROCI V VRTCIH NA DAN 31.3.2010 
 

PLAČILNI 
RAZRED 

% plačila  
občina Tabor 

VRTEC  
TABOR 
(št. otrok) 

DRUGI VRTCI 
IZVEN OBČINE 
(št. otrok) 

 
SKUPAJ 
(št. otrok) 

oproščeni plačila 100 7 5 12 
1. plačilni razred 90 19 2 21 
2. plačilni razred 80 3 0 3 
3. plačilni razred 70 3 0 6 
4. plačilni razred 60 6 0 6 
5. plačilni razred 50 1 0 1 
6. plačilni razred 40 1 0 1 
7. plačilni razred 30 2 0 2 
8. plačilni razred 20 0 0 0 
SKUPAJ: - 42 7 49 
Strošek  
Občine Tabor: 

-  
12.964,59 EUR 

 
3.130,14 EUR 

 
16.094,73 EUR 

 

 

Vir podatkov:  Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 31.03.2010 
 
 



 5 

 
4. OTROCI V VRTCIH NA DAN 30.4.2010 
 

PLAČILNI 
RAZRED 

% plačila  
občina Tabor 

VRTEC  
TABOR 
(št. otrok) 

DRUGI VRTCI 
IZVEN OBČINE 
(št. otrok) 

 
SKUPAJ 
(št. otrok) 

oproščeni plačila 100 6 5 11 
1. plačilni razred 90 20 2 22 
2. plačilni razred 80 3 0 3 
3. plačilni razred 70 3 0 3 
4. plačilni razred 60 7 0 7 
5. plačilni razred 50 1 0 1 
6. plačilni razred 40 1 0 1 
7. plačilni razred 30 2 0 2 
8. plačilni razred 20 0 0 0 
SKUPAJ: - 43 7 50 
Strošek  
Občine Tabor: 

-  
13.070,94 EUR 

 
3.026,39 EUR 

 
16.097,33 EUR 

 

Vir podatkov:  Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 30.04.2010 
 
OPOMBA:      Skupni mesečni stroški Občine Tabor v skladu s Pogodbo o sofinanciranju bolnišničnih oddelkov Vrtca   
                        Anice Černejeve Celje, vključujejo tudi delovanje treh oddelkov v višini 24,47 EUR. 
                        Skupni mesečni stroški so odvisni tudi od sprememb socialnega položaja družine in prisotnosti otroka v   
                        vrtcu. 
 
POVZETEK:  
 
I. OTROCI V VRTCU TABOR 
 

PLAČILNI 
RAZRED 

JANUAR 
(št. otrok) 

FEBRUAR 
(št. otrok) 

MAREC 
(št. otrok) 

APRIL 
(št. otrok) 

oproščeni plačila 7 7 7 6 
1. plačilni razred 18 18 19 20 
2. plačilni razred 3 3 3 3 
3. plačilni razred 3 4 3 3 
4. plačilni razred 5 6 6 7 
5. plačilni razred 1 1 1 1 
6. plačilni razred 1 0 1 1 
7. plačilni razred 2 2 2 2 
8. plačilni razred 0 0 0 0 
SKUPAJ: 40 41 42 43 
Strošek  
Občine Tabor: 

 
12.436,60 EUR 

 
12.552,67 EUR 

 
12.964,59 EUR 

 
13.070,94 EUR 

 
Vir podatkov:  Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 30.04.2010 
 

Letna planirana proračunska 
sredstva 
(EUR) 

Realizacija 
januar-april 
(EUR) 

%  
plan/realizacija 

 
164.048,36 

 

 
51.024,80 

 
31,10 

 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da plan porabe sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in plačili staršev za 4-mesečno obdobje (54.682,79 EUR)  ni presežen in da smo proračunska sredstva 
planirali zelo realno. Opaziti je tudi trend naraščanja števila vpisanih otrok v Vrtec Tabor (za 1 otroka 
mesečno). 
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II. OTROCI V VRTCIH IZVEN OBČINE TABOR 
 

PLAČILNI 
RAZRED 

JANUAR 
(št. otrok) 

FEBRUAR 
(št. otrok) 

MAREC 
(št. otrok) 

APRIL 
(št. otrok) 

oproščeni plačila 5 4 5 5 
1. plačilni razred 1 3 2 2 
2. plačilni razred 0 0 0 0 
3. plačilni razred 0 0 0 0 
4. plačilni razred 0 0 0 0 
5. plačilni razred 0 0 0 0 
6. plačilni razred 0 0 0 0 
7. plačilni razred 0 0 0 0 
8. plačilni razred 1 0 0 0 
SKUPAJ: 7 7 7 7 
Strošek  
Občine Tabor: 

 
2.640,70 EUR 

 
3.192,67 EUR 

 
3.130,14 EUR 

 
3.026,39 EUR 

 
Vir podatkov:  Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 30.04.2010 
 

Letna planirana proračunska 
sredstva 
(EUR) 

Realizacija 
januar-april 
(EUR) 

%  
plan/realizacija 

 
32.419,75 

 

 
11.989,90 

 
36,98 

 
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da plan za 4-mesečno obdobje (10.806,58 EUR)  rahlo presežen in sicer 
za 1.183,32 EUR, še vedno pa lahko trdimo, da smo  proračunska sredstva za plačilo razlike med ceno 
programa vrtcev in plačili staršev,  za druge vrtce izven območja Občine,  planirali realno.  
 

NOVOROJENČKI   
 

Na osnovi veljavnega Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v 
Občini Tabor, je Občina tudi v letošnjem letu namenila prispevke staršem otrok in sicer:  

NOVOROJENČKI 1.4.2009 – 15.4.2010 

Zap. številka otroka  
v družini 

Število 
otrok 

Prispevek Občine 
(EUR) 

Skupaj 
(EUR) 

prvi otrok 10 200,00 2.000,00 
drugi otrok 3 300,00 900,00 
tretji otrok  1 450,00 450,00 
četrti otrok 1 675,00 675,00 
SKUPAJ:  18 - 4.025,00 

Vir podatkov:  Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 15.04.2010 
 

10. člen zgoraj navedenega Odloka pravi, da je višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenca/ko  
200,00 EUR, za vsakega naslednjega novorojenca/ko istega vlagatelja pa 50 % več. 

Iz preglednice je torej razvidno, da se je v tem obdobju rodilo 18 otrok, od tega 10  prvorojencev, 3 otroci 
kot drugorojenci, 1 otrok kot tretjerojenec in 1 otrok kot četrtorojenec! 

PRVOŠOLČKI V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 
Št. otrok Prispevek občine  

(EUR) 
Skupaj 
(EUR) 

15 150,00 2.250,00 
 

Vir podatkov:  Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 15.04.2010 
Lokalna skupnost bo tako v letu 2010 za novorojenčke in prvošolčke namenila prispevke v skupni višini 
6.275,00 EUR. 
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ENKRATNE POMOČI STARŠEM OB ROJSTVU OTROKA IN VSTOPU V POŠ TABOR 
 

Letna planirana proračunska 
sredstva 
(EUR) 

Realizacija 
(EUR) 

%  
plan/realizacija 

 
5.800,00 
 

 
6.275,00 

 
108,19 

 
Iz preglednice je razvidno, da je plan na tej proračunski postavki presežen za 8,19 %. Slednje nam je kljub 
večji porabi proračunskih sredstev od planirane v veliko veselje, kajti podatek je zgovoren indikator 
naraščanja števila otrok v Občini. 
 

Omeniti je potrebno, da je tovrstno porabo relativno težko planirati, saj se v času sestavljanja predloga 
proračuna za prihodnje koledarsko leto opiramo na statistične podatke iz preteklosti, hkrati pa naredimo 
simulacijo glede na ostale razpoložljive podatke in pričakovanja. 
 

KAKO PA KAŽE Z VPISOM OTROK V VRTEC TABOR  
V ŠOLSKEM LETU 2010/2011? 

 
V članku »S seje Občinskega sveta« je omenjeno, da je bil sprejet Pravilnik za sprejem otrok v JVIZ 
Osnovna šola Vransko-Tabor, Organizacijska enota Vrtec, za območje Občine Tabor. Razlog za nastanek in 
sprejem Pravilnika je zelo razveseljujoč, saj smo že iz preglednic lahko prebrali, da je v prvih štirih mesecih  
letošnjega šolskega leta porast otrok v Vrtcu Tabor za 1 mesečno, poleg tega pa je v enoti Vrtec Tabor 
evidentiranih  kar 19 novih vlog za vpis otrok  v prihodnjem šolskem letu.   
 
Po podatkih  Vrtca pa je trenutno v obravnavi formiranje starostnih skupin otrok. 
 
Predvidoma naj bi tako v šolskem letu 2010/2011 imeli naslednje stanje, ob upoštevanju dejstva, da  nekateri 
izmed otrok v vrtec vstopijo med letom, mesto pa imajo z vpisom že rezervirano: 
 

STAROSTNA  
SKUPINA 

ŠT.  
OTROK 

1-3 let 11 
2-3 let 14 
3-4 let 9 
4-6 let 21 
SKUPAJ: 55 

 
Starostne skupine so lahko na dan 1. september 2010 formirane tudi drugače, saj je, kot rečeno, predlog še v 
obravnavi! 

            Saša Zidanšek Obreza 
 
________________________________________________________________________________________________________________________

 
Obvestilo 

 

POŠ Tabor nam je sporočila, da pripravljajo 
raziskovalno nalogo na temo »Šolstvo nekoč 
in danes v Občini Tabor«. Vir pomembnih 
podatkov iz preteklosti je vsekakor Kronika 
šole Loke. Kdor si jo je izposodil, ga vljudno 
prosijo, da jo prinese na  POŠ Tabor. 

 
Tatjana Kovče 

 
 
 

 
Obvestilo 

 

Več fotografij/utrinkov iz občinskega praznika 
si je možno ogledati v spletni galeriji 
www.obcina-tabor.si/fotogalerija.                    
 

  Matjaž Drča 
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Novorojenčki in prvošolčki  
pri županu 

 

V okviru Tedna družine je župan  Občine Tabor 
Vilko Jazbinšek pripravil tradicionalni sprejem za  
družine novorojenčkov in družine otrok, ki bodo 
jeseni stopili v prvi razred  Osnovne šole Tabor.  
 

Ob tej priložnosti Občina Tabor po Odloku o 
enkratnem denarnem  prispevku za novorojence in 
prvošolce POŠ Tabor (Ur. l. RS št. 74/2007) iz 
proračuna nameni enkratni denarni prispevek za 
prvega novorojenčka v višini 200,00 EUR, za 
vsakega naslednjega otroka pa še 50 odstotkov več. 
Prvošolčki, ki so vpisani v POŠ Tabor pa bodo 
prejeli 150 evrov. Upravičenec do enkratnega 
denarnega prispevka je novorojenka ali prvošolec 
pod pogoji, da je eden od staršev  državljan RS in 
ima stalno prebivališče v Občini Tabor. 

 

V zadnjem letu dni (od 15. aprila 2009 do 15. 
aprila 2010) se je število novih prebivalcev 
povečalo za 18 novorojenčkov, prag prvega 
razreda pa bo septembra prestopilo 15 najmlajših 
šolarjev. Sprejem so s kulturnim programom 
popestrili učenci prvega in drugega razreda POŠ 
Tabor pod vodstvom mentorice Danice Kaluža. 
Predstavili so se z recitacijo, petjem in igranjem na 
Orfova glasbila, plesom v Rio nocoj vsi hitijo ter z 
dramatizacijo pravljice Pod medvedovim 
dežnikom.   
 

Po programu je otroke in starše nagovoril župan 
Vilko Jazbinšek, ki je izrazil veselje in 
zadovoljstvo nad rojstvom novih občanov. Z 
novimi stanovanji in priseljenostjo pa se bo število 
prebivalstva še povečevalo.  

 

  
 

Tatjana Kovče 

______________________________________________________________________________

 

Praznovali smo … 
 
1. maj: praznik dela je mednarodni praznik 
delavstva, ki ga 1. maja vsako leto praznujejo v 
večini držav sveta, redka izjema so ZDA. Praznik 
je izvorno spomin na krvave demonstracije v 
ameriškem Chicagu v teh dneh leta 1886, znane 
pod imenom Haymarketski izgred, pa tudi največje 
praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov 
mednarodnega delavskega gibanja. Zaradi 
politično levega navdiha, ki ga nosi praznik, je bil 
prvi maj skozi vso svojo zgodovino izstopajoči 
dogodek za demonstracije različnih socialističnih, 
komunističnih in anarhističnih skupin. 
 

9. maj: praznik Evrope: 9. maja 1950 je 
francoski minister za zunanje zadeve, kasneje prvi 
predsednik evropskega parlamenta, Luksemburžan 
Robert Schuman v Parizu podal izjemno 
pomemben govor, ki ima izjemen pomen za razvoj 

ideje evropskega združevanja. To je bil poziv 
Franciji in Nemčiji, naj presežeta večstoletno 
sovraštvo in v miru združita gospodarske interese, 
najprej na področju premogovništva in jeklarstva. 
V skupnost naj povabita tudi druge evropske 
države, ki želijo krepiti svetovni mir, s tem tudi 
stabilnost in varnost v Evropi.  
 

15. maj: dan Slovenske vojske  je dan, ko se 
spominjamo naše vojaške zgodovine, še posebej 
prvega služenja vojaškega roka, ki se je za 
Slovence odvijalo izključno v Republiki Sloveniji. 
S tem dogodkom vojska obeležuje začetek 
usposabljanja nabornikov, ki se je začelo 15. maja 
leta 1991 na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri 
Mariboru. Začetek usposabljanja nabornikov je bil 
eden od temeljnih pogojev za izgradnjo in razvoj 
Slovenske vojske. 
 

23. maj: Binkošti ali praznik Svetega Duha so 
praznični dan v cerkvenem koledarju. Na 50. dan 
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po veliki noči, rimokatoličani praznujejo prihod 
Svetega Duha, ki je simboliziran tudi z rdečo barvo 
v bogoslužju (za razliko od siceršnje bele barve). 
Sveti duh naj bi se, po Lukovem poročilu 
(Apostolska dela 2,2-13), z ognjem in viharjem 
spustil na zbrane apostole. Sveti Duh je zbranim 
apostolom dal dar govorjenja v različnih jezikih: 
po tem so govorili tako, da so jih lahko hkrati 
razumeli govorci različnih jezikov in narečij. 
Carigrajski koncil je kot podobo Svetega Duha 
priznal goloba. V pravoslavnih cerkvah praznujejo 
na 50. dan po veliki noči praznik Svete Trojice, 
praznik Svetega Duha pa šele naslednji (51.) dan. 
Binkoštna nedelja je v Sloveniji dela prost dan. 
Binkoštni ponedeljek, ki je v nekaterih državah 
dela prosti dan, v Sloveniji ni. 
 

25. maj: Dan brisače (angleško Towel Day) se 
praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu 
Adamsu. Spominski dogodek je bil prvič obeležen 
leta 2001, dva tedna po njegovi smrti 11. maja, in 
se od takrat dalje praznuje vsako leto. Na ta dan 
pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo 
brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz 
Adamsovega priljubljenega znanstveno-
fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po 
galaksiji. 
 

31. maj je 151. dan leta (152. v prestopnih letih) v 
gregorijanskem koledarju. Ostaja še 214 dni … 
 

po podatkih na svetovnem spletu zapisala: 
Saša Zidanšek Obreza 

_________________________________________        
 

Natroski? 
 

Dober teden pred Šentjurskim sejmom smo trije 
člani Turističnega društva očistili okolico edine 
jablane, ki je še ostala ob cesti Pihlbirt-Ojstriška 
vas. Že nekaj časa sem si jo ogledovala. Vsakokrat, 
ko sem šla mimo nje, se mi je zdelo, da me prosi za 
pomoč, ker je ostala čisto zapuščena in se nihče ne 
zmeni zanjo.  
 
Okoli debla se je razraslo grmovje, nakopičile so 
se odžagane veje in ostanki iz bližnje njive. Pa smo 
se lotili dela. V dobrih treh urah smo razčistili 
velik kup, ki se je nabiral kar nekaj let. Najprej 
smo posekali grmovje, veje zakurili, kompost pa je 
obogatel zemljo na bližnjem skalnjaku. Na lepo 
poravnani zemlji pod drevesom pa zdaj že raste 
travica, ki jo je posejala Hermina, Janko pa je še 
razredčil pregoste veje. V maju pa smo lahko 
občudovali bogato cvetoče drevo, ki se nam je s 
cvetjem zahvaljevalo za trud. Mogoče bomo z 
akcijo spodbudili koga, da se bo lotil kakšnega 
zapuščenega drevesa na svoji domačiji, saj je res 
dosti suhih, prevelikih in na neprimernih krajih 
rastočih dreves, pa tako gosto zaraščenih, da ne veš 
kje začeti z redčenjem. Ampak se da, samo začeti 

je treba. Res je škoda vsakega drevesa, ki ga 
prehitro podremo. Saj s tem zelo siromašimo tudi 
našo lepo pokrajino. 
 
Letošnji prvomajski pohod na Čemšeniško planino 
mi bo ostal še dolgo v lepem spominu. Najprej 
vožnja s traktorjem do Presedel, nato pa lahkotna 
hoja v prijetni družbi z Majdo in Ano, klepet, 
postanki na krajih z lepim razgledom v dolino, ko 
pa je Robi raztegnil svojo harmoniko, se je oglasila 
tudi lepa pesem. 
 
Lepo se je bilo srečevati z drugimi pohodniki. 
Pozdrav, nasmeh, pogled v oči, pa greš dalje. 
Škoda le, da se ta lepa navada prakticira samo v 
hribih. Nedavno sem namreč sredi Tabora srečala 
in lepo na glas pozdravila sovaščanko in ostala 
brez odzdrava. Ne bom napisala, kako sem se pri 
tem počutila. 
 
Dne 12. maja je bilo v naši taborski knjižnici 
izredno zanimivo predavanje o Almi Karlin, 
svetovni popotnici, ki jo Slovenci šele sedaj 
ponovno odkrivamo. Dve uri sta minili kot bi 
mignil, izvedeli smo dosti novega in zanimivega o 
tej celjski pisateljici. Škoda, da smo bili na 
predavanju samo štirje Taborčani. Še dobro, da so 
se predavanja udeležili tudi od drugod in s tem 
rešili ugled Tabora. Svoje je najbrž prispevala 
zgodnja ura predavanja in lepo vreme, ki nas kliče 
na pomladna dela. Andrej Šifrer poje v svoji skoraj 
ponarodeli pesmi, da si je za prijatelje treba vzeti 
čas. Jaz bi temu dodala tudi za lepo pesem in 
knjigo. 
 
V prejšnjem tednu sem bila kar na treh koncertih. 
Najprej doma v Taboru ob zaključku pevske 
sezone. Zvesti poslušalci smo prisluhnili pesmim 
našega mešanega pevskega zbora. Druga polovica 
koncerta je bila že kar popevkarska, posrečeno jo 
je popestril še Domen s svojim kosmatincem. Lepo 
in prisrčno. 
 
V Žalcu je bil zaključek bralne akcije Savinjčani 
beremo, kar precej knjig sem prebrala tudi jaz. Na 
srečanju so bile tudi pisatelji in pesnica, katerih 
dela smo prebrali. Kot gostje pa so nastopali s 
svojo etno glasbo Prifarski muzikantje. Zopet lepo.  
 
Na Vranskem pa nam je prepevala Manca 
Izmajlova ob spremljavi violine in klavirja. Sama 
je s toplimi in iskrenimi besedami povezovala 
program. Vse njene pesmi še sedaj odzvanjajo v 
meni. Dvorana je bila nabito polna, bila pa je tudi 
kar precej Taborčanov. Zopet lepo. 

 
Roža 
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Za vsako bolezen rož'ca raste … 
 

Končno! Prišla je sezona nabiranja in s tem 
relaksiranja. Začela sem jo, letos prvič, s 
smrekovimi vršički, trobenticami in marjeticami, 
nadaljevala pa z materino dušico. 
 

Prvomajske praznike smo preživeli v Umagu. 
Kako mi je zaigralo srce, ko sem na prostranih 
zelenih travnikih, ki so obdajali naš apartma, 
zagledala to prelepo rožico! »Joj, mami, ne! Spet 
se boš kar naprej pasla,« je zavzdihnila moja mala 
»Spidermanka«… 
 

 
 

In res: okupirala sem travnike in seveda veliko 
mizo v jedilnici, na kateri se je iz dneva v dan 
sušilo več tega opojnega zelišča. Seveda smo se pri 
obedih zato morali stiskati za majhno, okroglo 
mizico na terasi (sicer namenjeno kakšnemu 
kofetkanju), kjer je bilo komajda dovolj prostora za 
tri krožnike…, da ne govorim o pritoževanju, 
nerganju in ostalih pripombah, ko se je izkazala 
potreba, da se na mizi znajde še kakšna skleda 
solate… Ampak vsaj dva sva bila, ki sva si za 
začetek delila neskončno veselje: naš štirinožec 
Robi, ker je lahko skorajda neomejeno tekal po 
sveži, zeleni, primorski travi in ob tem lovil 
metulje in seveda jaz, ki sem lahko s pogledom 
med travo objemala številne vijoličaste zaplate 
brez konca in kraja ter pridno polnila »žaklje«. 
 

 
 
 

Apartma je kmalu zadišal po domači »apoteki« in 
tudi moja dva sta nehala vihati nos, ko sta ju zjutraj 
čakali skodelici svežega čaja iz cvetov materine 
dušice. Toda zadovoljstva je bilo kmalu konec -  
pričeli so namreč s košnjo. Čeprav se je delo 
odvijalo bolj po »primorsko«, so se trava in med 
njo polja cvetov iz dneva v dan bolj krčila. 
 

Vedela sem, da te zdravilne rastline na naših 
travnikih ne bo zaslediti še kar nekaj tednov, zato 
sem bila bogatega »ulova« še toliko bolj vesela. 
Ampak kakšna zmota!  
 

Ko smo prispeli z morja, in mi je moja draga 
taščica vsa ponosna razkazovala pisano cvetje, ki 
se je medtem razbohotilo v njenih škarpnikih ob 

hiši, sem kar zazijala od presenečenja. Čisto na 
vrhu sem ugledala celo »plantažo« materine dušice 
in zdelo se je kot, da bi vsak cvetek posebej vpil: 
utrgaj me, utrgaj me! Tašča mi je hitela 
pripovedovati, da so to okrasne rastline in da je 
sadike kupila že na tržnici in da to sigurno ne more 
biti to… ampak… to je bilo to! 
 

Za konec pa še nekaj uporabnih podatkov  s spleta:  
MATERINA DUŠICA (TIMIJAN - Thymus 
vulgaris ) je zelo znano zelišče že iz antike. 
Povezana je z mnogimi mističnimi obredi. Na 
Škotskem so pili čaj iz ene od različic divje 
materine dušice za pogum pred bitkami in za 
odvračanje zlih duhov. Prav posebno mesto je 
imela med čarovniškimi zelišči. Zaradi 
razkuževalnega delovanja in prijetnega vonja so jo 
nosili pripeto na obleko ter jo uporabljali za 
posipanje po prostorih. Materina dušica v senu 
lahko pomaga pri zdravljenju ali preprečevanju 
prebavnih bolezni pri živalih, nje poparek pa so 
uporabljali tudi za spiranje ran. V naravni 
kozmetiki se uporablja kot poživilo za krvni obtok 
kože. Razkužuje in čisti nezdravo kožo obraza in 
dekolteja. Dodajajo jo v tonike in losjone za obraz. 
Priporočljive so tudi nje kopeli, ki vrnejo koži 
čvrstost in barvo. Zelo znana je uporaba nje 
eteričnega olja v masažnem olju za lajšanje 
revmatičnih bolečin, športnih poškodb, zvinov, 
udarnin in nategnjenih mišic. Uporabni deli: v 
zdravilstvu in pri kuhi uporabljamo sveže ali suho 
cvetoče zelišče. Način uporabe: učinkovito 
sredstvo za blaženje vnetja prsnega koša, kot so 
bronhitis, oslovski kašelj in vnetje poprsnice; 
poparek lahko jemljemo pri blažjih vnetjih grla in 
prsnega koša, sveže liste pa žvečimo za pomoč pri 
vnetem grlu; skupaj z drugimi zelišči jo 
predpisujejo za astmo, zlasti pri otrocih; pomaga 
tudi pri lajšanju simptomov senenega nahoda, 
preprečuje krče pri boleznih želodca in črevesja, 
odganja črevesne zajedavce in rahlo pomirja,  
pospešuje potenje in rahlo odvaja vodo iz telesa,  
pri notranji in zunanji uporabi učinkuje 
antiseptično,  raziskave kažejo, da naj bi materina 
dušica in njeno eterično olje krepila telesne 
funkcije in upočasnjevala staranje,  blaži pike 
žuželk, pomaga tudi pri krastah, atletskem stopalu, 
glivičnih okužbah, garjah in ušeh.  

Saša Zidanšek Obreza, 
nabiralka zelišč 

_____________________________________ 
 
Vedno 
 

Vidim žar v tvojih očeh, 
vidim trud do drugih ljudi, 
vidim srečo, ki jo razdajaš, 
vidim tvoj nasmeh pomoči drugim, 
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vidim dušo, ki v noči zažari, 
vidim misli, ki nikdar ne mislijo…. slabo! 
 Vidim te!! 

TKSm 
_________________________________________ 
 

Misli 
Pa kaj ti je? 
Se boš pretepala z mano? 
Ne nori in ostani takšna, 
kot si bila do sedaj! 
Misli si, da 
ves trud in  
najina ljubezen 
izgine, kar sva 
gradila na najinem  
zaupanju! 
Veš da naju druži  
le - ljubezen?!! 

TKSm 
________________________________________________________ 

 
Gobe po vojaško 

 

Davnega leta 1971 sem služil jugoslovansko 
ljudsko armado (JLA) na Gorenjskem. 

Ker sem veliko hodil v gore, plezal in smučal, so 
me pač poslali na Pokljuko, kjer smo delali 
vodovod. 
 

   Sama skala, kramp in lopata, pa tudi veliko 
eksploziva smo porabili. Gori, na Pokljuki, je lep 
gozd, poln jurčkov in prav v tistem času smo bili 
mi na delu - julija meseca! Vprašal sem 
komandanta, če smem za kakšno uro pogledat za 
gobami (bil je Slovenec in gobar, a mi je zabičal, 
da naj brez jurčkov rajši ne pridem nazaj. 
 

 Vesel sem se odpravil do gozda, 5 minut daleč in 
kaj zagledam? Polno, polno majhnih jurčkov! 
Stečem nazaj do komandanta in mu povem. Dovoli 
mi, da gre z mano še prijatelj, vzameva veliki 
lonec (20 litrov) in čez pol ure je lonec poln! 
 

Zvečer sem stekel v planinsko kočo po 20 jajc, 
peteršilj in česen, potem pa smo vse te jurčke 
pojedli. Čeprav smo bili na Pokljuki še 14 dni, 
nisem več prijel ne krampa ne lopate! 
Nabiral sem samo jurčke, jih čistil in jih delal na 
različne načine! Gobe po vojaško! 

TKSm 
 

________________________________________________________________________________

 

Šola v naravi 
 

 
 

Napočil je  vznemirljivi  ponedeljek, 10. maj 2010. 
Zgodaj  smo  morali  iz  postelje  in  se  dobro  
pripraviti.  Prišli  smo  pred  šolo  z  velikimi  

potovalkami.  Hitro  je  pripeljal  avtobus  in  
morali  smo se  posloviti  od  staršev. Skočili  smo 
na  avtobus  in  se  odpeljali  na  Vransko. Tam  so  

prisedli  še  vranski četrtošolci.  
 

Odpeljali  smo  se  na  Ptuj. Po  uri  vožnje  smo  
prispeli  pred  Mladinsko prenočišče Kurent. 
Vzeli  smo  vsak svojo potovalko in jo zvlekli v 
dom. Bilo je zelo veliko stopnic do drugega 
nadstropja, kjer smo imeli  sobe. Ko smo se 
nastanili, je sledilo kosilo. Bilo je okusno, saj smo 
bili že zelo lačni. Nato smo si pripravili nahrbtnike 
in odkorakali proti Termam Ptuj. Prvi dan na 
bazenu smo se preizkusili v plavanju. Pot nazaj je 
bila zelo težka, saj smo bili utrujeni. Ko smo 
prispeli v dom, smo se malo odpočili in že je bila 
večerja. Sledil je večerni sprehod, kjer smo si 
kupili sladoled in se sprehodili do gradu, od koder 
je bil prelep razgled na mesto Ptuj in mogočno 
reko Dravo. Po večernem  sprehodu smo imeli 
pouk in nato še spanec.  
 

Sledil je torek, ki smo ga že vsi komaj pričakovali. 
Po zajtrku smo si ogledali ptujsko knjižnico, ki je 
ena najlepših slovenskih knjižnic. Knjižničarka 
nam je prebrala knjigo o fantiču z imenom Kurent. 
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Po vrnitvi je sledilo kosilo. Pripravili smo se za 
plavanje ter odhiteli na bazen. Razdelili smo se v 
skupine. S sošolko Tino sva bile v isti skupini pri 
prijaznemu učitelju. Dovolil nam je na tobogan. 
Pot nazaj se je zelo vlekla. Končno smo prispeli in 
imeli smo večerjo. Sledil je pouk in nato sladko 
spanje.  
 

Napočil je že tretji dan, ki se je začel z dobrim 
zajtrkom. Ko smo se dobro najedli, smo pisali 
razglednice, ki smo jih prejšnji dan kupili v 
recepciji bazena. Oddali smo jih v poštni 
nabiralnik. Odšli smo v park na super igrala. Po 
igranju smo odšli na kosilo. Spet je sledilo 
kopanje. Pot na bazen je hitro minila. Lahko smo 
odšli v bazen z umetnimi valovi. Med vračanjem 
smo nabirali kamenje. Pri pouku pa smo ga 
poslikali. Vsi smo bili zelo lačni, zato smo odšli na  
večerjo in nato še k pouku. Sledil je spanec in  
kmalu že naslednje jutro. 
 

To je bil predzadnji dan naše šole v naravi. Tudi v 
tem dnevu smo imeli zajtrk, kosilo, plavanje, 
večerjo in pouk. Posebnosti pa so bile, da smo si z 
vodičko ogledali minoritski samostan in cerkev ter 
izvedeli veliko novega o Ptuju. spotoma smo 
obiskali  trgovino s spominki. Po bazenu smo se 
peljali s turističnim vlakcem. Zelo smo uživali. 
Po večerji smo imeli zaključni večer »šola v 
naravi ima talent«. Po dolgem in sladkem spanju 
je sledil še zadnji dan. 
 

Bil je precej drugačen. Po zajtrku smo takoj odšli v 
bazen, kjer so vaditelji testirali naše pridobljeno 
znanje plavanja. Sledila je podelitev priznanj. Po  
vrnitvi v dom, smo imeli kosilo. Odšli smo v sobe 
in vse spakirali za odhod. Bili smo  pripravljeni, 
zato smo odšli na postajo, kjer nas je čakal 
avtobus. Namestili smo se in se odpeljali proti 
domu oziroma proti naši šoli. Ko smo prispeli, so 
nas že čakali dragi starši. Bili smo veseli, da smo 
spet doma.    
   

 

Alja Cestnik, 4. c,  
POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 
Pesmi o ZVONČKU 
 
Jaz sem zvonček, 
cin, cin, cin, 
rad se, rad se, veselim. 
Gledam, gledam skozi veje, 
sonce se veselo smeje. 
Težko čebulico imam, 
zato čakam tu ves dan. 
 

            Viktorija Pucelj, 3.b 
_________________________________________ 
  

Jaz sem zvonček, 
jaz sem zvonček, 
rad se smejem,  
rad vam zaigram. 
Sem kot bel sneg. 
Rad vam zapojem  
pesmico o pomladi. 
Rad imam trobentico, 
budim, budim vse zvončke. 
Budim, budim trobentice mlade,  
čisto zaspane. 
Zato povem vam – pomlad je že tu! 
 

                                  Ema G. Lesjak, 1.c 
_________________________________________ 
 

Jaz sem zvonček, 
cin, cin, cin, 
svoje bratce zdaj budim, 
cin, cin, svoje bratce budim. 
Ampak bratci me ne ubogajo 
in kar naprej nekaj stokajo. 
Pa sam pokukam na plan 
in uzrem prvi pomladni dan. 

  Martin Cestnik, 3.b 
 ________________________________________ 
 Jaz sem zvonček sred gora, 
rad zapojem kar se da. 
Vsako jutro se prebudim, 
svoje bratce zdaj budim 
in jih lovim. 

                       Nika Dobnik, 3.b 
_________________________________________ 
 

Jaz sem zvonček cin, cin, cin, 
pojem, pojem sred dolin. 
Zaljubljen sem v trobentico, 
dobro mojo prijateljico. 

                            Eva Aubreht, 3.b 
_________________________________________ 
 
Trarara, sem trobentica, 
rada pojem, trobim, 
še raje rastem na gozdni jasi. 
V dežju uživam, 
zato ker me opere 
in sem potem kot biser. 

                     Rijana Đuranović, 3.b 
_________________________________________ 
 
Sem zvonček vesel, 
mlad, sem res veseljak. 
Pojem cin, cin, cin, 
pojem tralala, lala, 
pojem cin, 
pojem tralala. 
                                                Neža Smolnikar, 3.b 

 



 13 

 

Obnova gasilskega doma  
v Ojstriški vasi 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas-Tabor 
si je lani, ob 
140. obletnici 
organiziranega 
gasilstva na 
Slovenskem, v 
svoj letni načrt 
zapisalo 
pomemben cilj: 
obnova 
notranjih 
prostorov 
gasilskega 
doma. Svoj 
načrt smo tudi 
zaradi lanskega udara strele uresničili v letošnjem 
aprilu, ko smo se resno lotili prenove. 
 

V orodjarni smo preplesali stene, preuredili strop, 
zamenjali in posodobili celotno elektroinštalacijo 
in razsvetljavo, uredili nov inventar ter dokupili 
zaščitno opremo za operativno gasilsko enoto. 
Podobno delo smo opravili v sejni sobi, kjer smo 
poleg vsega zamenjali dotrajane lestence in jih  
 
nadomestili s sodobnejšimi. Prepleskali smo še 
kuhinjo in uredili elektroinštalacijo tudi na 
podstrešju. 
 

Investicijo smo financirali iz sredstev, ki ste nam 
jih prispevali za koledarje, drugih donatorskih 
sredstev in sponzorstva izvajalcev del. Člani in 
članice PGD Ojstriška vas- 
Tabor se vsem, ki ste nam kakorkoli finančno 
pomagali, iskreno zahvaljujemo. 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 

 
Tradicionalni prvomajski pohod 

 

V nedeljo, 1. maja, smo taborski planinci 
organizirali tradicionalni pohod na Čemšeniško 
planino in na Zajčevo kočo. Letos nam je bilo 
vreme izredno naklonjeno, zato se nas je zbralo 
zelo veliko. Na Presedle smo se, kot ponavadi,  
 

peljali s traktorji in avtomobili, od tam pa smo pot 
nadaljevali proti Domu na Čemšeniški planini. 
Pohodniki so bili zelo dobro razpoloženi, za 
popestritev pa je poskrbel kar eden izmed 
pohodnikov, ki se je na pohod, namesto z 
nahrbtnikom, odpravil kar s harmoniko. 
 
Pohodniki so s Čemšeniške planine krenili proti 
Zajčevi koči, nekateri pa so vmes skočili še na 
Krvavico. Na koči smo za lačne želodčke poskrbeli 
z jedmi z žara in golažem. 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi naslednje 
leto! 
 

Planinsko društvo Tabor 

Poslušajte 

 
GENERALNI MEDIJSKI SPONZOR  -  OBČINSKI PRAZNIK 2011 

_______________________________________________________________ 
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Literarni večer z Jernejo Jezernik  
in predstavitev knjige  

Alma M. Karlin – državljanka sveta 
 
 

 
 
 

Monografija Alma M. Karlin – državljanka 
sveta prvič na Slovenskem celovito osvetljuje 
življenje in bogato literarno delo Alme 
Maximiliane Karlin, pisateljice, svetovne 
popotnice, poliglotke in polihistorke. V 
posameznih poglavjih je predstavljeno njeno 
nenavadno otroštvo, njena mladost, prva 
potovanja in raziskovanja po Evropi, svetovno 
popotovanje med letoma 1919 in 1928, 
potopisna in literarna dela, obdobje po letu 
1930 s knjižnimi uspešnicami in slavo po vsej 
Evropi, njen pacifistični boj proti nacizmu in 
komunizmu,  
 
partizansko obdobje, njena teozofija, njeno 
sodelovanje s prijateljico, slikarko in literarno 
menedžerko Theo Schreiber Gammelin. 
 
 
Življenjski zgodbi Alme Karlin, ki bi bila 
nenavadna in izjemna tudi danes, sto dvajset 
let po njenem rojstvu, so dodani novi prevodi 
iz njene literarne zapuščine. V monografiji so 
tudi pričevanja ljudi, ki so jo poznali, ko je 
živela na Pečovniku pri Celju, in misli 
umetnic, ki sta jih navdihnila Almina osebnost 
in delo. Raziskana in predstavljena pa je tudi 
doslej širšemu krogu bralcev še neznana 
literarna in osebna Almina zapuščina ter 
gradivo, ki ga hranijo različne institucije: 
fotografije, rokopisi, Almine risbe, razglednice 
in predmeti, ki jih je zbirala in prinesla s petih 
celin z željo, da bi bili nekoč zbrani v muzeju. 
 
 
Avtorica monografije Jerneja Jezernik, 
slovenistka in nemcistka, prevajalka in 

publicistka, je velika poznavalka življenja in 
dela Alme M. Karlin. Že vrsto let svoj prosti 
čas posveča raziskovanju Almine intelektualne 
zapuščine tako v Sloveniji, kjer je živela, kot 
tudi v Nemčiji, kjer je Karlinova v času 
svojega življenja objavila večino knjig in 
časopisnih prispevkov. V slovenščino je 
prevedla  
 
knjigi: Smrtonosni trn in druge nenavadne 
zgodbe iz Peruja in Paname ter Japonske 
novele. 

 

S predstavitvijo svojega dela je gostja prevzela 
in navdušila prisotne, da bodo knjigo prebrali 
ter segli po drugih knjigah Karlinove. Po 
predstavitvi se je razvil pogovor z obiskovalci. 
Med njimi so nekateri Karlinovo poznali. 
Literarni večer smo zaključili s prijetnim 
druženjem. 
  

 
Renata Novak 

_________________________________________ 

Obisk otrok iz vrtca 
 

 
 

Knjižnica v Taboru se je zelo razveselila 
obiska dveh skupin navihanih malčkov iz vrtca 
Tabor. Ogledali so si jo skupaj s knjižničarko 
Renato Novak. 
 
Posebej smo se ustavili pri tistih knjižnih 
policah in zabojnikih, v katerih so slikanice 
primerne njihovi starosti. Pojasnili smo: kaj je 
knjiga, knjižnica, pomen besede izposoja, kako 
se v knjižnici vedemo… Nato smo sodelovali 
pri pregledu pravljičnega nahrbtnika in 
poslušali pravljico Obuti maček. Ugotovili 
smo, da je knjižnica v Taboru lepa, prijazna in 
se v njej dobro počutimo. V njej lahko ure in 
ure listamo knjige, beremo, se igramo, 
družimo, ustvarjamo in poslušamo pravljice. V 
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njenih knjigah se skriva veliko junakov - 
Mojca Pokraculja, Kekec, Pika Nogavička, 
Muca Copatarica - ki jim je dolgčas, če so 
sami.  
 
Zato vas vabimo, spoštovani starši in dragi 
otroci, da obiščete vašo knjižnico in kakšno 
izmed prireditev. Odprite knjige in skupaj z 
njimi zajadrajte. 

Renata Novak 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Knjižne novosti v naši knjižnici 

 
Knjige za otroke in mladino 

�Jannes, Hannu  OGLAŠANJE NAŠIH 
PTIC – knjiga in zgoščenka, ki sta za 
opazovalce ptic vseh starosti in 
zmožnosti neprecenljivi, odpirata nov 
način prepoznavanja ptic in 
razumevanja njihovega vedenja.  

 

 
Knjige za odrasle 

�Swarup, Vikas  REVNI MILIJONAR – 
knjiga, po kateri je bil posnet film, 
prejemnik 8 oskarjev. Pripoveduje 
zgodbo o Ramu, osirotelemu, 
neizobraženemu mlademu natakarju iz 

Bombaja, ki z 12 pravilnimi odgovori 
na vprašanja postane milijonar v 
največjem televizijskem kvizu. Ker 
producenti nimajo dovolj denarja za 
izplačilo glavne nagrade, ga zaprejo in 
obtožijo goljufije. Ram mora razložiti, 
kako je poznal odgovore. In tako pri 
vsakem odgovoru razkrije delček svoje 
življenjske zgodbe, da pojasni, od kod 
je vedel odgovor. 

  
Vprašanje za vprašanjem, poglavje za 
poglavjem nas Ram popelje na 
popotovanje skozi svoje življenje. V 
pripovedi se mešajo humor, drama, 
romanca in socialni realizem.  
 
�Picoult, Jodi  PREPROSTA RESNICA 
– roman o razlikah med amiškim in 
ameriškim sodnim sistemom in o tem, 
kako trenje med njima vpliva na 
življenje posameznika. 

�Maurer, Neža PIRAMIDE UPANJA - 
zbirka Piramide upanja je posvečena 
avtoričini osemdesetletnici. Poezija 
Neže Maurer in fotografije Gregorja 
Radonjiča se v knjigi prepletajo, 
nadgrajujejo in ponujajo harmonijo 
besed in podob ter nas opominjajo na 
minljivost človeka in neminljivost 
lepote narave. 

 
Priporočamo! 

 
BUKVARNA 
V mesecu knjige in ob svetovnem dnevu 
knjige je tudi Občinska knjižnica Tabor 
podarjala napisano besedo.  
 

Renata Novak

 

 
Šport kot sestavni del praznovanja 

praznika Občine Tabor 
 
Kot že vsa leta doslej, je bil sobotni dan v 
sklopu občinskega praznika namenjen športu. 
V lepem aprilskem dnevu, se je ob 10. uri   
dopoldne pričelo z nogometnim turnirjem 
najmlajših igralcev, nadaljevalo z nekoliko  

 
starejšimi, ob 15. uri pa so tradicionalno na 
igrišče stopile še članske ekipe. 
 
Tako kot vselej, je bilo tudi tokrat največ 
zanimanja namenjenega slednjemu turnirju, 
kjer se je za naziv najboljše nogometne ekipe v 
občini Tabor pomerilo 5 ekip. Turnir je bil 
zelo zanimiv, na svoj račun pa so prišli tudi 
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gledalci, saj so bili strelci zelo dobro 
razpoloženi. Na skupno šestih tekmah so videli 
kar 40 zadetkov.  
 
Končnega zmagoslavja se je ponovno veselila 
ekipa Pondorja, ki v zadnjih letih suvereno 
osvaja to prestižno lovoriko. V finalu je 
premagala ekipo Tabora z rezultatom 4:1. 
Tretje mesto je osvojila ekipa Ojstriške vasi. 
 
Istočasno se je na sosednjem balinarskem 
igrišču odvijal turnir trojic, na katerem je 
sodelovalo 6 društev, ki delujejo v okviru 
občine Tabor. Tudi tokrat je bil turnir zelo 
zanimiv, na koncu pa je slavila ekipa PGD 
Kapla-Pondor pred ŠD Tabor ter Pevskim 
društvom Tabor.   
 

Lep športni pozdrav, 
Klemen Žura 

______________________________________ 

  
Utrinek s predavanja: Novosti 

balkonskega cvetja 
 
 

Po številu udeležencev na letošnjem predavanju 
lahko sklepam, da vam je to področje zelo všeč.  
 
 
Upam, da ste bili tudi tokrat zadovoljni in ste 
uživali po potovanju skozi sejemske fotografije ter 
izvedeli tisto, kar vas je zanimalo. 
 

Želim vam veliko uspehov in užitkov na vaših 
vrtovih in se veselim naslednjega snidenja.  
 

 

 
 
 

Alen Kovačič 
 
 

 
 

 
V Miklavžu smo spet postavljali mlaj 

 

 
 

 
Na začetku zaselka Miklavž že kar nekaj let za 
prvi maj postavljamo mlaj. Od lanskega leta to 
tradicijo nadaljuje mlajša generacija pod 
»strokovnim« spremljanjem starejše 
generacije. Priznati moramo, da so mladi kar 
iznajdljivi in se radi poslužujejo tehnike. 
 
Tako smo se zbrali proti večeru 27. aprila. 
Mlaj je bil ob glasnem spodbujanju in 
komentiranju hitro postavljen. Ob njem smo se 
zadržali kar nekaj časa in ga seveda tudi zalili. 
Nato smo vsi skupaj krenili do domačije 
Grabner, kjer smo se ob domačem prigrizku in 
kapljici še naprej družili. Veseli, da se ta 
tradicionalni običaj nadaljuje, smo se po nekaj 
urah prijetnega druženja razšli. 
 
 

Vaška skupnost Miklavž 
_______________________________ 

 
Peta salamijada v Miklavžu 

 
 

V soboto, 8. maja 2010 je vaški odbor Miklavž 
organiziral že peto salamijado. Vse več 
izdelovalcev salam vsako leto prinese ocenit 
svoje izdelke, zato je bilo letos ocenjenih kar 
26 salam. Pomembno je poudariti, da se z leta 
v leto kvaliteta salam izboljšuje. 
Letošnjo ocenjevalno komisijo so sestavljali: 
predsednik Janez Šumak ter člani Janko 
Juhart, Simon Strojanšek in Marko 
Semprimožnik. 
Vrstni red: 
1. mesto: Jure Matko, 
2. mesto: Žan Laznik, 
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3. mesto: Silvo Lenko 
4. mesto: Milko Kovče, 
5. mesto: Martin Rak, 
6. mesto: Vinko Goropevšek, 
7. mesto vsi ostali izdelovalci. 
 

Vsi udeleženci so dobili priznanja in praktične 
nagrade. Preostanek večera je minil ob 
poskušanju domačih salam in prijetnem 
druženju. 
 
Salamijade ne bi bilo mogoče izvesti brez 
naslednjih sponzorjev: Matjaž Lesjak, Jožica 
Šalamon, Občina Tabor, Itro, d.o.o, Mizarstvo 
Kos, KZ Savinjska dolina, z.o.o.. Vsem 
najlepša hvala in iskrene čestitke vsem 
dobitnikom priznanj! 
 

za Vaški odbor Miklavž 
Adi Laznik 

 
_________________________________________ 

 

Koncert ob zaključku sezone 
 

Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor, 
ki deluje od lani pod vodstvom zborovodkinje 
mag. Špele Kasesnik, je v soboto, 15. maja v 
Dvorani doma krajanov  pripravili zaključni 
koncert sezone 2009/10. Predstavili so se z 
vsemi svojimi najuspešnejšimi pesmimi od 
zahtevnejše zborovske literature, slovenskih 
narodnih in zimzelenih pesmi do skladb v 
ritmu polke in valčka. Koncert je bil prava 
poslastica za občinstvo, za kar so poskrbeli 
tudi gostje Ženska komorna zasedba 
Magdalena iz Grosupelj pod vodstvom 
umetniškega vodje Emila Kovačeca.   
  
Koncert, katerega rdeča nit je bilo tokrat morje 
in vse kar je povezano s poletnimi počitnicami, 
je izjemno navdušil občinstvo. Pokazala pa se 
je tudi resnična kakovost zbora, ki je na 
Območni reviji  odraslih pevskih zborov 
opravil nalogo z odliko in bili izmed vseh 
predstavljenih zborov predlagani za državno 
kategorijo zborov »Naša pesem« v Mariboru.  

 
 
Na koncertu v Taboru so se predstavili z 
večernimi pesmimi  Le mensonge, Uspavanka, 
Stoji, stoji mi polje, Je pa davi slanca pala in 
Ženka mi v goste gre.  
 
 
Po izjemnem nastopu gostij, ki prihodnje leto 
praznujejo že 15-letnico pa so pevke in pevci 
zapeli še  pesmi Encore, Can't help in Srečo na 
vrvici, pri čemer so jih spremljali Milan 
Kasesnik z glasbenima prijatelja iz mladostnih 
dni. Na klaviaturah je igral Franci Erjavec, na 
tolkala Vojko Šinigoj, na bas kitaro pa Milan 
Kasesnik. 
   
Nekaj posebnega in doživetega pa je bila 
pesem iz filma Sreča na vrvici, za kar je s 
svojim psom poskrbel mladi Domen Lukman, 
ki se je pridružil s psom na vrvici pevskemu 
zboru v dvorani. Po zahvalnih besedah, 
čestitkah pa se je večer zaključil s skupno 
pesmijo Ta vražji telefon, ki je dvignila na 
noge vse v dvorani ter dala vedeti pevskemu 
zboru, da še enkrat zapoje to pesem.  
 
Sicer pa s tem večera še ni bilo konec, zlasti 
gostje in pevke in pevci so ostali še dolgo 
skupaj in še marsikatero zapeli ob kozarčku in 
dobrotah,  ki so jih pripravili za to priložnost.      

                                                                                                                           
 

Darko Naraglav 
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____________________________________________________________________ 

Občinski praznik 2010 

 

 
 

podpis pogodbe o izgradnji prizidka k POŠ 
Tabor 

 

 
 
 

prejemniki občinskih priznanj 
 

 
     

    razstava Likovne sekcije Mavrica 
 

 
 

Jurijeva strelska tekma na Lovski koči 
 

     turnir v balinanju
    

 
 

nogomet  

    
    

 
 

razstava Društva žena in deklet 

 
 
 

 

Martini Krpani, najmočnejši Slovenci 



 19 

 
 
parada 

 
 
 

     zaključek parade 
 
 

 
 

pripetje traku Občine Tabor na prapor Društva 
hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes 

 

 
predaja motorne brizgalne Rosenbauer, 
PGD Loke 

 

 
kuharji… 

 

 
 
dogajanje pod šotorom 

 

 

 

 
 

sobota, 5. junij, ob 20. uri 
Gasilska maša 
cerkev v Miklavžu 

PGD Loke (041 783 077) 
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sreda, 9. junij, ob 18. uri 

Zaključni koncert mlajšega otroškega  in otroškega  pevskega zbora 
ter Orffove skupine  POŠ Tabor z zaključkom akcije Podarim zvezek – zvezke, 

mentorici Manja Majcen in Mateja Todorovski, 
vstopnina: nov velik črtan zvezek. 

Dom krajanov Tabor 
POŠ Tabor (03 703 21 80) 

 
 
 

 sreda, 16. junij, ob 13. uri 
polaganja temeljnega kamna za prizidek k osnovni šoli Tabor 

POŠ Tabor in Občina Tabor (03 705 70 80) 
 

 
petek, 25. junij, ob 10. uri 

Pohod po Puntarski poti do Mežnarjeve domačije in 
kulturni program 

Odhod ob 9. uri izpred KZ Tabor 
Turistično društvo Tabor, Planinsko društvo Tabor in 

 KUD Ivan Cankar Tabor (041 515 988) 
 

 
nedelja, 27. junij od 08. ure dalje 

Kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533) 

 
 

NA DAN DRŽAVNOSTI, 
 KI JE NAJVEČJI PRAZNIK SLOVENSKE DRŽAVE,  

SPOMIN NA 25. JUNIJ LETA 1991,  
KO JE SLOVENIJA POSTALA NEODVISNA,  

ČESTITAMO VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE TABOR! 
  

     
 

 Povzpni se na gore in sprejmi njihove darove. Preplavil te bo mir narave, kot objame sonce 
krošnje dreves. (neznani avtor)  

 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 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. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 
 

 


