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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 
Cvetoči maj, mesec ljubezni, mesec 

pomladi. V tem obdobju po navadi nekje v 

ozadju odzvanja tista stara »Ne čakaj 

pomladi, ne čakaj na maj …«, sploh ker ni 

dolgo tega, kar so na televiziji ponovno 

predvajali film Vesna, ki si ga vedno znova 

radi ogledamo. 

 

In res je, v Taboru nič ne čaka …  

Štorklje nas pridno razveseljujejo z 

novorojenčki (na letošnjem sprejemu pri 

ţupanu jih je bilo kar 26 in to samo tistih, ki 

so bili rojeni od 15. aprila 2011 do 15. aprila 

2012), šolarji zaključujejo s šolskimi 

aktivnostmi in lovijo še zadnje petice 

(verjamemo, da je teh največ), društva in 

sekcije marljivo nizajo prireditve, občinarji 

pa se potimo ob delu na projektih, predvsem 

pa pri črpanju sredstev sofinanciranja, kar 

vedno bolj postaja »misija nemogoče«. V 

nadaljevanju tudi z velikim veseljem 

sporočamo, da je tisti, trenutno 

najpomembnejši projekt ta hip, pri kraju in 

pozivamo h priključevanju! 

Tokratne Novice vsebujejo še javni poziv 

delodajalcem, dosti zanimivih povabil, 

obvestil in prispevkov iz šolskih klopi, s 

strani društev, športnikov in pa seveda 

umetniških duš. Našli boste tudi pisane 

utrinke (sicer v črno-beli tehniki) z 

občinskega praznika in še marsikaj.  

… in nikakor ne pozabite pokukati na 

junijske prireditve, ki so pred vrati! 

Saša & Tatjana 
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Sejem, čistilna, salame – uspeli! 

 
Tako optimističnega naslova v teh časih v 

našem tisku skoraj ni zaslediti. Pa lepo po 

vrsti: 
 

Občinski praznik z vsemi svojimi številnimi 

prireditvami in finalnim dejanjem - 

Šentjurskim sejmom je pod streho. 

Dobesedno pod streho, saj tako mokrega 

aprila ţe dolgo ni bilo in si velikih prireditev 

brez šotora skoraj ni moč več predstavljati. 

Jubilejni 20. Šentjurski sejem je v naše kraje 

privabil tudi mnoge obiskovalce iz bliţnje in 

daljne okolice, da je prireditveni šotor 

dobesedno pokal po šivih, mnoţice pa so se 

zgrinjale povsod, kjer se je kaj dogajalo. 

Vsebina občinskega praznika z vsemi 

prireditvami je ţe ustaljena in morda 

potrebna tudi malce osveţitve. 

Organizacijski odbor, sestavljen iz 

predsednikov vseh društev je ugotovil, da je 

za v prihodnje potrebno vplesti v dogajanja 

čim več identitete našega kraja, kar je 

vezano na poudarek na značilnosti 

podeţelja. 
 

Centralna čistilna naprava je prav tako pod 

streho. Opraviti je potrebno le še zaključno 

urejevanje okolice. Še enkrat moram 

poudariti dobre in preudarne ukrepe, ko smo 

kot neustrezne  odklonili vse ponudbe kar 

dveh javnih razpisov. Šele s tretjim 

razpisom smo uspeli pridobiti ustrezno 

ponudbo, ki je pomenila tudi 50% niţjo ceno 

kot prejšnje. Uspeli smo pridobiti ponudnika 

iz Belgije, ki jo do dneva natačno izvedel 

montaţo čistilne tehnologije. Tudi gradbeni  

 

izvajalec podjetje IPI d.o.o. iz Rogaške 

Slatine je povsem izpolnil vsa naša 

pričakovanja tako pri gradnji kanalizacije 

kot pri izvedbi čistilne naprave. Skoraj ne 

morem verjeti, da imamo še največ teţav z 

domačimi uporabniki, saj je izvajanje 

posameznih priključkov povezano s 

številnimi zapleti prekopov po zemljiščih. O 

tem bom raje kar zaključil in označil raje 

naslednji uspeh. 
 

Tradicionalna salamijada, ki jo vsako leto 

organizirajo v zaselku Miklavţ se v smislu 

obiska iz širšega okolja Tabora sicer še ni 

prijela, vendar pa ţanje uspehe izven meja 

naše občine. Ţe tretjič z eno izmed 

zmagovalnih salam osebno sodelujem na 

drţavni salamijadi ţupanov in poslancev v 

Sevnici. Letos sem se postavljal z 

drugouvrščeno salamo na našem 

tekmovanju, ki je bila narejena na kmetiji 

Laznik iz Miklavţa, ki je sicer poznana po 

svoji mesnici in sveţim mesom ter 

kvalitetnih suhomesnatih izdelkih. S salamo 

kmetije Laznik sem v hudi konkurenci 

kozjanskih in dolenjskih salamarskih 

mojstrov iz vrst ţupanov zasedel 4. mesto. 

Iskrene čestitke kmetiji Laznik in moji 

»salamarski« borbenosti. 
 

Še bi se našlo kaj optimističnega pa naj bodi 

dovolj. Veliko tega najdete tudi sleherni dan 

v svojem ţivljenjskem okolju. Le ustavite 

se, prisluhnite in ozrite malce naokrog. 

 

Vilko Jazbinšek, ţupan  

__________________________________________________________________________________

 

Projekti 2012 
 

V maju 2012 se bodo na terenu izvajala naslednja investicijska dela: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina zaključna faza 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina zaključna faza 
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Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - 

Kapla 

SAVINJA PROJEKT  

projekt v izdelavi 

2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

 

 

Simon Jan in Lilijana Štor Krebs 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
 

- 16. aprila se je v celjski porodnišnici rodil 4.070 g težak in 53 cm velik deček Jurij staršema Petri Kumer 

Lesjak in Blaţu Lesjaku iz Miklavţa. 

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: info@obcina-tabor.si . 

                                                                                                                                                Tatjana Kovče 

______________________________________________________________________________________ 

 

Priključitev  

na javno kanalizacijsko omreţje 
 

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Ţalec, ki predvideva 

obvezno priključitev vas obveščamo, da sta 

projekta Čistilna naprava in Kanalizacija 

Ojstriška vas II. faza končana do te mere, da 

je moţna priključitev na javno kanalizacijsko 

omreţje. Vsi občani, ki  se nahajate v bliţini 

zgrajenega kanala in ste oddali vlogo za 

izračun komunalnega prispevka se lahko ob 

izpolnjenih naslednjih pogojih ţe priključite 

na kanalizacijo: 

- plačan komunalni prispevek ali prvi obrok 

po sklenjeni pogodbi o obročnem 

plačevanju, 

- soglasje JKP, d.o.o. Ţalec za priključitev 

na javno kanalizacijsko omreţje 

(izpolnjena vloga), 

- izveden hišni priključek. 
 

Vsled moţnosti za priključitev pozivamo vse 

občane, ki se ţelite priključiti, da izpolnite 

potrebne pogoje ter nas o tem obvestite. 
  

V primeru nejasnosti ali vprašanj smo vam 

na razpolago na Občini Tabor (tehnične 

zadeve: Simon Jan, 03 705 70 88 ali GSM 040 

706 029; komunalni prispevek: Lilijana Štor 

Krebs, 03 705 70 85 ali GSM 040 860 783). 
 

                                                            Simon Jan 

_______________________________________  

 

Rekordno število rojstev 
 

Ob letošnjem dnevu druţine, ki ga v Taboru 

vsako leto obeleţimo s sprejemom 

novorojenčkov in prvošolčkov, ki bodo jeseni 

prestopili prag osnovne šole, se je v dvorani 

Doma krajanov zbralo skupaj s starši kar 26 

novorojenčkov in 15 bodočih prvošolčkov. 

Povečanje je očitno, saj se je lansko in tudi 

predlansko leto rodilo vsako leto 18 otrok, 

prvošolčkov pa je letos enako kot leta 2010 

oziroma za pet več kot lani. Doslej je ţupan 

Vilko Jazbinšek sprejem pripravil v 

večnamenskem prostoru občine, tokrat pa so se 

zaradi povečanja otrok odločili, da sprejem 

pripravijo v Domu krajanov, ki so ga za to 

priloţnost še posebno polepšali. Prireditev je 

pripravila in vodila  Manja Majcen, ki je skupaj 

z občinsko upravo in šolo poskrbela tudi za 

nadvse prijeten in funkcionalen prireditveni 

prostor ter zanimiv kulturni program.  

mailto:info@obcina-tabor.si
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Otroke in starše je najprej nagovoril ţupan Vilko 

Jazbinšek. V svojem nagovoru je izrazil veselje 

in zadovoljstvo, da lahko  tokrat  gosti tolikšno 

število otrok in  staršev. Ob tem je poudaril, da 

je to eden najlepših dogodkov v njegovem 

desetletnem ţupanovanju, saj so novorojenčki in 

prvošolčki dokaz, da so se na občini prav 

odločili, ko so sprejemali odločitve tako za 

gradnjo šole, vrtca, kot vsega, kar  je potrebno 

za razvoj občine in rast prebivalstva. Rdeča nit 

prireditve je bilo pismo neznanega avtorja, ki 

govori staršema, kakšna naj bosta in kako otrok 

vidi pot, ki nas bo pripeljala do sreče in 

razumevanja. Vmes med branjem posameznih 

odlomov pisma pa je dvorano preţemalo petje in 

glasba ter ples prvošolcev.  
 

»Draga starša! Hvala za življenje, ki sta mi ga dala. 

Srečna sem, da ga lahko živim in vesela sem, da sem 

vajin otrok. Takšen, kot si ga želita. Zelo bi bila 

srečna, če bi živeli v razumevanju in prijateljstvu. 

Vem da to ni lahko. Potrebno je veliko dela in 

potrpežljivosti, a menim, da bi se lahko vsi skupaj 

potrudili. Vidva in jaz. Kako jaz vidim pot, ki nas bo 

peljala do sreče in razumevanja? Ne razvajajta me. 

Dobro vem, da ne bi smela dobiti vsega, za kar 

prosim, samo preizkušam vaju. Ne bojta se biti z 

mano stroga. Tako vem, pri čem sem. Ne uporablja 

sile, da bi me obvladala. To me uči, da le moč nekaj 

velja. Bolj vaju bom ubogala, če me bosta vodila. Ne 

dajajta mi obljub. Morda jih ne bosta mogla izpolniti 

in to bo omajalo moje zaupanje v vaju. Ne 

vznemirjajte se pretirano, če rečem, da vaju ne 

maram. Ne mislim resno. Rada bi le, da bi vama bilo 

žal za to, kar sta storila. Ne ravnajta z mano, kot da 

sem še čisto majhna, vračala vama bom z nadutim 

vedenjem. Ne odpravita me, kadar vaju kaj iskreno 

vprašam. Sicer bosta ugotovila, da sem nehala 

spraševati in iščem odgovore drugje. Ne delajta 

namesto mene stvari, ki jih lahko naredim sama. 

Počutim se kot dojenček in še naprej vaju bom morda 

izkoriščala. Ne grajajta me pred drugimi. Bolj bo 

zaleglo, če se z mano pogovorita na štiri oči. Ne 

dovolita, da bi vaju moji strahovi spravljali v skrbi . 

Pokažita mi pogum. Ne poskušajta razpravljati o 

mojem vedenju sredi prepira. Iz  določenih razlogov 

slabo slišim in še slabše sodelujem. Ne pridigajta mi. 

Presenečena bi bila, če bi vedela, kako se zavedam, 

kaj je prav in kaj narobe. Ne ustvarjajta mi občutka, 

da so moje napake grehi. Iz njih se učim, zato vaju 

prosim, da potrpita. Ne terjajta od mene razlag za 

neustrezno vedenje, včasih v resnici ne vem, zakaj 

sem to storila. Ne skrbita, da smo premalo skupaj. 

Pomembno je, kako preživljamo čas, ki ga imamo 

drug za drugega. Pa še to! Lepo bi bilo, da bi vsak 

dan začeli s prijetnim zajtrkom. Zanj bomo 

potrebovali: 2 cm potrpljenja, 2 skodelici dobrote, 4 

žlice dobre volje, ščepec zaupanja in dobro mero 

vere. Temu bomo dodali dve peščici strpnosti, 

zavojček previdnosti ter nekaj zrnc simpatije. In 

seveda pest male, redke rastlinice, ki se ji reče 

ponižnost. Veliko mero dobrega humorja bomo 

začinili z zdravo pametjo in vse skupaj pustili na 

ognju ljubezni, dokler se ne skuha en dober dan. Zelo 

vaju imam rada  Prosim, imejta me rada tudi vidva. 

Družno si prizadevajmo, da bo naš odnos zrcalo 

dobrih in srečnih ljudi.« 
 

Tokratno srečanje novorojenčkov in 

prvošolčkov ter njihovih staršev je bilo res nekaj 

posebnega in nepozabnega. Iz proračuna pa je 

občina vsakemu upravičencu tudi letos namenila 

darilo - denar v višini 200 evrov za 

novorojenčke oziroma 150 evrov za prvošolčke. 

Če je novorojenček ţe drugi ali tretji otrok v 

druţini pa je darilo  še za 50 odstotkov večje.  

                                                                                                     

 
 

Darko Naraglav   
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________________________________________________________________________________ 

Le kje? 
 

Le kje si si vzela 

tvoje modre oči? 

Le kje si si vzela  

tvoj pogum? 

Le kje si si vzela 

tvoj široki nasmeh 

Le kje si si vzela 

tvoje lepo telo? 

Gledam te in si mislim- 

svoje misli! 

Naj vse radosti priplahutajo nadte! 

Ostani to- ostani-ti!!! 

TKsm 

Odločitev 

 
Vzbrstiš in ţe uveneš 

v laţni mi ljubezni! 
 

Poţeneš se v višave 

najine radosti, 

potem pa zopet-trdi tlak! 
 

Odloči se ţe vendar, 

kaj ljubezen je, 

kaj pa tvoj je-večni strah!! 

 

 

TKsm 

ŠOLA V NARAVI,  

od 16. do 20. aprila 2012 
 

Torek, 17.4.2012: V Piran z ladjico 
Po zajtrku smo odhiteli v Koper. V Kopru smo se 

vkrcali na  ladjico Zlatoperko. Kapitan ladje nas je 

odpeljal v Piran. Tam smo se izkrcali. Ogledali 

smo si Tartinijev trg. Nato smo šli v akvarij. 

Nekateri  so si ogledali morske ţivali, jaz si jih pač 

nisem. Nato smo končno odšli na teţko pričakovan 

sladoled. Vkrcali smo se nazaj na ladjico in 

odrinili. Nazaj  grede do  Kopra je bilo veliko 

dogodivščin: ko sem gledal v morje, mi je slana 

voda pljusknila v oči in obraz, oko me je malo 

peklo, ampak ni bilo prehudo. Ali pa, ko sem šel v 

sprednji del ladje, me je še bolj zalilo, ker so bili 

visoki valovi. Prišli smo v Koper, ravno do kosila. 

Po kosilu smo odšli v bazen, kjer smo lahko 

plavali, se potapljali, igrali… 2 uri. Nato je sledila 

zasluţena večerja. Odkorakali smo na igrišče igrat 

boj med dvema ognjema. Najprej so vodili 

Vranšani, potem pa smo mi Taborčani pokazali, da 

nismo kar tako in zmagali!!!  

V šoli v naravi sem se naučil veliko novih stvari in 

doţivel marsikaj lepega. 

             Amadej Kreča, 4. b,  

                    POŠ Tabor 

_________________________________________ 

 

Ţusterna pri Kopru, torek, 17. 4. 2012 

Zjutraj, ko smo se zbudili,  smo odšli na jutranjo 

telovadbo. Nato smo imeli zajtrk. Potem smo  

odhiteli v pristanišče Koper. Vkrcali smo se na 

ladjo Zlatoperko. Pluli smo mimo Rta Madona, 

Izole in Strunjana, da smo prispeli do Pirana. V 

Piranu smo odšli na sladoled. Ogledali smo si 

Tartinijev trg in akvarij. V akvariju je bile ribe, 

morski list in celo morski pes. Odpravili smo se v 

pristanišče. Na ladji se mi je med voţnjo zelo 

vrtelo. Po dveh urah voţnje smo prispeli do Kopra. 

Takoj, ko smo prišli do hotela, smo odšli na kosilo. 

Po kosilu smo pri pouku pisali razglednice in 

dnevnik. Nato smo  plavali. Spuščali smo se tudi 

po toboganu. 

Ko smo prišli v sobo, so nam ravno  ocenjevali 

sobo. Mitja in jaz sva dobila deset točk. Sledila je  

učna ura. Reševali smo učne liste za slovenščino in 

zemljevid Slovenije. Sledila je večerja. Nato smo 

odšli na igrišče in Vranšane premagali v boju med 

dvema ognjema. Za nagrado smo lahko še ostali na 

igrišču. Vsi smo bili veseli. Ko smo prišli do 

hotela, so nam Vranšani čestitali za zmago. Zvečer 

smo lahko na televiziji  gledali  prvi polčas 

nogometa. Nato pa nina nana. 

Aljoša Lukman, 4. b, 

POŠ Tabor 

_________________________________________ 

 
 

Šola v naravi 

V torek, 17. 4., smo  po zajtrku odšli v  pristanišče 

Koper, da  smo se vkrcali na  ladjo  Zlatoperko.  
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Uţivali  smo v plovbi. Opazovala sem morje in  

ladja je delala peno -  cesto v obliki ladje. 

V daljavi smo zagledali Piran. Na pomolu smo se 

izkrcali. Šli smo v akvarij. Videli smo mladiča 

morskega psa, morski list in še veliko drugih rib. 

Lahko smo si kupili spominke. Privoščili smo na 

sladoled, nato pa smo se vrnili  na ladjo. Spet smo 

opazovali morje. Zdaj so bili visoki valovi, zato je 

škropilo v nas. Potem pa smo  morali sesti v pokrit 

del palube. Nato smo si Manja, Lara, Veronika in 

Patricija kazale smešne obraze.  

Spet smo se izkrcali in vrnili v hotel Ţusterna pri 

Kopru. Bilo je zelo lepo. 
 

                          Ema Skok, 4. b, 

                           POŠ Tabor 

_________________________________________ 

 
 

Najljubši  dogodek   v  šoli   v  naravi 

Moj najljubši dogodek je bil, ko smo igrali boj med 

dvema ognjema. Boj smo igrali s 4. a razredom iz 

OŠ Vransko.  Na začetku smo se vsi hvalili, da 

lahko zmagamo. V prvi polovici igre so vodili 

Vranšani. Vse  je kazalo, da bomo tekmo izgubili. 

Potem smo se pobrali in začeli verjeti, da lahko 

zmagamo. Z vsakim zbitim igralcem iz Vranskega 

smo verjeli še bolj. V zadnjih trenutkih tekme so 

pri nasprotniku ostali v polju trije igralci. Mi smo 

imeli le dva. Ko smo uspeli nasprotniku zbiti dva 

igralca, jim je v polju ostal le eden igralec. 

Zelo teţko smo ga zbili, saj se je dobro umikal. 

Končno nam je uspelo. Zmaga je naša! Zelo smo jo 

bili veseli. Za spomin smo se še fotografirali. 

 

Patricija Bukovec, 4. b, 

POŠ Tabor 

_________________________________________ 

 
Za donacijo k  šoli v naravi se učenci 4. b-razreda 

POŠ Tabor zahvaljujejo podjetju Egis, d.o.o. iz 

Ojstriške vasi in Janezu Terglavu, s.p. iz Tabora. 
 

Darja Savinek, 

razredničarka 

_________________________________________ 
 

Kradljivec knjig 
       

V knjigarni je ţivel prodajalec Tone. Bil je 

prijazen in ljudje so ga imeli radi. A njegov vnuk 

Gašper, ki je ţe dolga leta ţivel pri njem, je bil 

zelo hudoben. Ljudje so se mu raje izogibali. 

Vendar je bilo Tonetu vseeno. Vaţno mu je bilo, 

da ima rad knjige, kar je bilo zelo zanimivo.  
 

Nekega dne se je za Toneta začel običajen dan, a 

vendar ni bil čisto običajen. Tone je namreč 

ugotovil, da mu na otroškem oddelku manjka 

knjiga. Takoj je pomislil na Gašperja. Ko pa je 

vstopil v njegovo sobo, Gašperja ni bilo tam. Iskal 

ga je celo popoldne. Iskal ga je po hiši, v knjigarni, 

v kleti, na dvorišču in celo po mestni ulici, a ga ni 

našel. Kar naenkrat je Tone zagledal temno 

oblečenega fanta, ki je bral knjigo, ki mu je 

manjkala. Fant se je obrnil k njemu in zbeţal v 

temno ulico, Tone pa je stekel za njim in prišel do 

velikega zidu ter se znašel v slepi ulici. Razmišljal 

je, kako bi prišel čez zid. Odločil se je, da odide 

domov, saj je bilo ţe pozno. Ko se je naslednji dan 

zbudil in prišel v knjigarno, je ugotovil, da mu 

manjka knjiga z oddelka za odrasle. Namesto 

knjige je tam leţalo pismo, na katerem je pisalo 

»G«. Tone je stekel v Gašperjevo sobo, a Gašperja 

ni bilo tam. Spet se je odpravil v knjiţnico. Kar 

naenkrat je obstal, obrnil se je nazaj in zagledal 

fanta v črni obleki. Omedlel je. Ko se je predramil, 

najprej ni vedel, kje je. Bil je zaprt v sobi, privezan 

na stol. Poleg njega je sedel Gašper, prav tako 

privezan na stol. Pred njima je stal fant. Rekel je, 

da bo pobral vse knjige iz knjigarne, potem pa ju 

bo izpustil. Zaprl je vrata in odšel. Tone je rekel 

Gašperju, da ga bo rešil. Gašper je odkimal z glavo 

in rekel, da je fant nor na knjige. Tone je vprašal 

Gašperja, ali ima telefon. Gašper je rekel, da ga 

ima, vendar ga ne more doseči, ker ima zvezane 

roke. Takrat je vstopil fant. Za sabo je vlekel 

voziček, na katerem so bile knjige. Toneta je 

vprašal, kako se počuti, ker bo ostal brez knjig. 

Tone je brcnil fanta v koleno, da je padel na 

Gašperja. Gašperjeva vrv se je odvezala, vendar jo 

je Gašper prijel, da fant tega ne bi opazil. Ker je 

fanta zelo bolelo koleno, je odšepal…. 
 

Gašper je poklical policijo. Kmalu so prispeli. S 

policisti je bil fant, ki so ga našli, ko je spet vdrl v 

knjigarno. Fant ni smel nikoli več v knjigarno. 

Tone in Gašper pa sta ţivela srečno do konca 

svojih dni.                            

Nejc Zorenč, 4. b,  

POŠ Tabor 

_________________________________________ 

 

Zaključek projekta: 

Ni vaţno kje – vedno prostovoljec 
 

Konec aprila smo na podruţnični šoli Tabor 

pripravili zaključek letošnjega projekta, ki je bil 

posvečen prostovoljstvu. Financiran je bil z 

evropskimi sredstvi Akademije ACES, naša 

partnerska šola pa je bila Osnovna šola iz Srbije, 

natančneje Kruševca.  
 

Zaključni dogodek je potekal v jedilnici šole, ki se 

je za to priloţnost spremenila v vlak. Med prijetno 

voţnjo so prostovoljci pokazali kje vse so 

priskočili na pomoč in obudili nekaj trenutkov, ki 

so jih preţiveli z učenci iz Srbije. Nekatere smo s 

pomočjo videokonference obudili kar v ţivo, 

srečanje pa je znova v oči priklicalo marsikatero 
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solzo. Gospoda Jazbinška, predstavnico Zavoda za 

šolstvo Republike Slovenije gospo Jazbinšek, 

gospo ravnateljico ter ostale goste je preko 

videokonference pozdravil tudi direktor projektov 

Aces sicer iz Avstrije, ki je ravno v tistem času 

gostoval v Laškem. 
 

 
 

Srečanje smo zaključili ob prijetnem klepetu v 

postreţnem vagonu. Vsekakor si podobnih 

projektov ţelimo še več in kot so zapisali nekateri 

udeleţenci in je v svojem govoru omenil gospod 

ţupan, zagotovo so sedaj časi, ko je razvijanje 

občutka za sočloveka še kako pomembno. 
 

Mateja Todorovski 

_________________________________________ 

 

Dan druţenja in gibanja  

vseh generacij 
 

Bila je lepa sončna sobota, 12. maja 2012, ko smo 

se pred Šolo Tabor zbrali udeleţenci 5. srečanja ob 

Dnevu druţenja in gibanja vseh generacij, ki ga ţe 

5. leto organizira ŠPORT ŠPAS Slovenije. 

Letošnja tema je bila »PET PRED DVANAJSTO«: 

očistimo medsebojne odnose, vzpostavimo 

vrednote morale, etike, … Druţenje se je pričelo 

ob 9. uri, ko smo razgibali svoje telo in si tako 

ogreli mišice za pohod. Pot nas je vodila po cesti 

proti Miklavţu, nato skozi gozd do domačije 

Mak,mimo Lenka nazaj do šole Tabor. Tu nas je 

pozdravil ţupan g. Vilko Jazbinšek in nam namenil 

nekaj vzpodbudnih besed. Nato so se pričele razne 

aktivnosti. Ga. Majda Donko je v jedilnici šole 

udeleţencem predstavila nekaj informacij o 

ZDRAVI IN URAVNOTEŢENI PREHRANI, ki 

vpliva na samo zdravje posameznika, ga. Marica 

Miklavc pa je udeleţencem merila krvni tlak. 
 

Pred šolo so nam člani PGD Loke predstavili nekaj 

praktičnih aktivnosti s področja gašenja. 

Udeleţencem je bilo zagotovo najbolj všeč zbijanje 

tarče čisto po gasilsko. Z ga. Darjo Savinek pa sva 

izvedli nekaj zabavno športnih iger. Vsem, ki so 

kar koli prispevali k izvedbi tega srečanja se 

najlepše zahvaljujem in vabim k sodelovanju 

naslednje leto. 
 

 
 

Manja Drnolšek,  

koordinatorka na POŠ Tabor 

  

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 2. junija 2012 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Tokrat vam nudimo: sveţe svinjsko meso, mlado goveje meso, 

dimljene klobase, domačo pašteto, salame, suho slanino, vratovino… 
 

Pripravimo tudi začinjeno meso za ţar, čevapčiče… 

Nudimo tudi domača jajca in skuto. 
 

Najdete nas na spletu: www.kmetija-laznik.si 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                          Vabljeni! 



    8 

 

POZIV ZA DELODAJALCE  
ŠTIPENDIJSKA SHEMA SAVINJSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/13 

 

RASR, Razvojna agencija Savinske regije d.o.o., je v petek, 30. 3. 2012 objavila : 
 

Javni poziv delodajalcem  

k oddaji vlog in potreb po štipendistih za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) 

Savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2012/13. 
 

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem najmanj 50% sofinanciranja kadrovskega štipendiranja. 
 

Delodajalci iz podjetij, katerih sedeţ je na področju občin  MO Celje, Dobrna, Kozje, Laško, Nazarje, 

Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Tabor, Vojnik, 

Zreče in Ţalec imajo moţnost, da jim bo del finančne obveznosti prispeval proračun občine. 

 

Na poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki imajo sedeţ ali poslovno enoto na območju Savinjske regije. 
Rok za oddajo vlog :  

 20. julij 2012  
 

Javni poziv z Obrazcem za prijavo je objavljen na spletni strani RASR, Razvojne agencije Savinjske regije 

d.o.o. www.rasr.si: http://www.rasr.si/si/novice/2012/03/72-Javni-poziv-za-delodajalce-za-vkljucitev-v-RSS-

2012-13 

Dodatne informacije so vam na voljo: 03 589 40 94 (Barbara Kač Kadunc), na e-naslovu: 

razvojna.agencija@rasr.si in barbara.kac@rasr.si ter na: Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica 

XIV. divizije 12, 3000 Celje. 
 

                                                                            RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE 

                                                                                                                                      Janez Jazbec, direktor 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        

 

                                                             

 
 

http://www.rasr.si/
http://www.rasr.si/si/novice/2012/03/72-Javni-poziv-za-delodajalce-za-vkljucitev-v-RSS-2012-13
http://www.rasr.si/si/novice/2012/03/72-Javni-poziv-za-delodajalce-za-vkljucitev-v-RSS-2012-13
mailto:razvojna.agencija@rasr.si
mailto:barbara.kac@rasr.si
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Stanovanje v Mariboru 
 

V Mariboru oddajam v najem stanovanje v izmeri 

46 m2 s kletjo - shrambo, primerno za par, dve 

študentki ali dva študenta. Več info na 031698971 

Viktor. 
Jan Viktor 

_____________________________________________ 
 

Obvestilo 
 

V mesecu aprilu je na Vranskem odprl svoja vrata 

studio za fotografijo in grafiko Di.Foto.Graf. 

Nudijo vam: 

 Fotografije za osebne dokumente 

 Fotografiranje vseh vaših pomembnih 

dogodkov (poroka, krst, ljubileji…) 

 Razvijanje fotografij vseh formatov, kvalitetne 

fotoalbume in okvirje za slike 

 Izdelavo fotoknjig in zabavnih fotodaril 

(puzzle, foto skodelice, majice, koledarje, 

obeske,…) 

 

V maju vas čaka 10% otvoritveni popust na vse 

izdelke in storitve. Vsak nov član kluba Di.Foto.Graf 

prejme v maju GRATIS KAVICO v kavarni Brglez 

Vransko. 

 

Podjetjem priskrbijo oblikovanje in izdelavo 

promocijskega grafičnega materiala ter izdelavo 

spletnih strani z gostovanjem. 

 

Vabijo vas v 1. nadstropje Energetike Vransko, vsak 

torek od 8. do 15. ure in četrtek od 11. do 17. ure. 

Darja Kos 

_________________________________________ 
 

Pričela se je sezona tenisa 
 

Tenis klub Tršca obvešča, da se je pričela sezona tenisa. 

Informacije in rezervacije na tel št. 041-970-535. 

Ker pa se pričenja tudi sezona piknikov, vas obveščamo, da 

oddajamo v najem piknik prostor. 

Tenis klub Tršca 

___________________________________________ 
 

Zahvala 
 

Druţina Grašinarjevih iz Čemšenika se zahvaljuje občanom 

Občine Tabor za denarne prispevke ob presaditvi kostnega 

mozga, ki je uspešno potekalo v Zürichu v Švici.  

 

Iz srca se zahvaljujemo za pomoč. 

Joţe Grašinar 

 

Peš k Mariji Pomagaj 
 

  
Ţe dalj časa je bila moja srčna ţelja, peš poromati 

do Marije Pomagaj na Brezje, zato sem se odzvala 

na vabilo v naših farnih oznanilih in se skupaj z 

romarko iz naše ţupnije, gospo Vido, pridruţila 

peščici romarjev, ki je na pot krenila v petek, 4. 

maja, iz Zabukovice. Na poti do Motnika smo se 

jim pridruţili romarji z Gomilskega, Tabora, 

Dobrne, Šentilja pri Velenju in naslednje jutro še z 

Vranskega in Polzele. V večernih urah nas je v 

cerkvi v Motniku prijazno pozdravil njihov g. 

ţupnik, nato pa še zelo gostoljubna gospodarja 

bliţnje domačije, kjer smo prvo noč prespali na 

seniku. 
 

Pisana druščina sedemnajstih popotnikov je v 

sveţem sobotnem jutru vzela pot pod noge in skozi 

slikovito Tuhinjsko dolino in Kamnik krenila proti 

Gorenjski. Pot nas je vodila skozi čudovite vasi, 

mimo ponosnih kozolcev na zelenih livadah 

posutih z rumenimi cvetovi regrata, skozi gozdove 

polne ptičjega petja. V daljavi so nas ves čas 

spremljali vrhovi naših gora. V Adergas, blizu 

Cerkelj na Gorenjskem, smo prispeli ravno do 

sobotne večerne šmarnične poboţnosti v cerkvi 

Marijinega oznanjenja in hkrati prisostvovali pri 

 pripravi njihovih prvoobhajancev na prvo sv. 

obhajilo. V prostorih nekdanjega samostana smo 

prenočili, si odpočili in nabrali novih moči. 
 

Tretji dan romanja so se nam pridruţile še tri 

romarke in z nami delile zadnje kilometre mimo 

Kokrice in Naklega do Brezij. Trudne korake po 

neskončnih kilometrih asfaltne ceste nam je hladilo 

rahlo rosenje deţja. 
 

Romanje smo zaključili s sv. mašo pred oltarjem 

Marije Pomagaj, pri kateri se nam je pridruţil še 

avtobus romarjev z Gomilskega z ţupnikom, g. 

Cirarjem, ki je tudi daroval sv. mašo, in naši 

domači.  
 

Ko sem z neizmerno hvaleţnostjo v srcu 

pokleknila pred Marijin oltar, so bili v trenutku 

pozabljeni vsi dolgi kilometri in ves napor. 
  

Hvala dobremu Bogu in ljubi Mariji, da sem 

zmogla! 
 

 

Damijana Lukman 
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Od takrat je ţe 10 let … 
 

 
 

Gotovo se mnogi spominjate lepih dogodkov 

konec junija in v začetku julija 2002. Da, letos 

mineva ţe deset let od nove maše našega rojaka 

gospoda Danija Jesenika. To so bili čudoviti in 

nepozabni dogodki za ţupnijo Sv. Jurij ob Taboru 

in tudi za Občino Tabor. Novomašnika smo imeli 

po 72-letih. Veselje pa je bilo še polepšano z 

upanjem na še eno novo mašo, ki se je z 

novomašnikom gospodom Iztokom Hanţičem dve 

leti kasneje tudi uresničila.  
 

V prav posebnem spominu pa imamo te dogodke 

mladi, ki smo takrat stopili skupaj v ţelji, da s 

petjem polepšamo novomašno slavje. V oktobru 

2001 se nas je najprej zbrala le peščica, ki je v 

nadaljevanju rasla in štela ob novi maši nekaj čez 

dvajset mladih pevk in pevcev. Po obeh novih 

mašah smo ostali skupaj in še danes pojemo Bogu 

v čast kot Cerkveni mladinski pevski zbor sv. Jurij. 
 

Tako kot gospod Dani Jesenik obhaja desetletnico 

svojega mašniškega posvečenja, tudi naš zbor slavi 

deset let petja Bogu v čast. 
 

Ob dvojni obletnici pripravljamo tudi dvojno 

slavje. 
  

Cerkveni mladinski pevski zbor sv. Jurij, 

Oţbej Slakan 

 

 

Obvestilo upokojencem 
 

Organizator izletov pri društvu upokojencev Tabor 

obvešča vse  člane, da je  datum izleta na SVETE 

VIŠARJE  prestavljen na četrtek, 21. junija 

2012. Do spremembe datuma je prišlo, ker gondola 

na SVETE VIŠARJE  prične z obratovanjem šele v 

drugi polovici junija. 
 

Vse ostalo bo potekalo po predhodnem programu. 

Ne pozabite  na osebni dokument ter na odhod, ki 

bo tokrat ţe ob 6. uri izpred KZ Tabor. 
  

Prijave za izlet se bodo pobirale v pisarni DU 

Tabor  tako kot je bilo dogovorjeno, in sicer 1. 6. 

2012 od 8. do 10. ure in od 15. do 17. ure. 

 

Upravni odbor pri DU Tabor 

_________________________________________ 
 

VII . salamijada  

v Miklavţu pri Taboru 
 

Vaška skupnost Miklavţ je 13. aprila 2012 

organizirala tradicionalno VII. salamijado, ki je 

bila v kozolcu na Lesjakovem ribniku v Miklavţu. 

Ţe pri sprejemu vzorcev smo opazili, da je za 

prireditev veliko zanimanje.  V ocenjevanje smo 

sprejeli 27 vzorcev salam, kar je do sedaj največje 

število. Od teh vzorcev sta bili dve salami s 

konjskim mesom. Zaradi specifičnih lastnosti in 

okusa sta bila vzorca izven konkurence.  
 

Komisija, ki je štela 4 člane, je pri ocenjevanju 

ugotovila, da so salame kljub nepredvidljivi zimi v 

primerjavi z lanskim letom še na višjem nivoju. 

Napake, ki so se pokazale, bo pa s pridobitvijo 

izkušenj moţno odpraviti in letošnji rezultat še 

izboljšati.  
 

Prvih 7 mest so zasedli naslednji izdelovalci salam: 

1.mesto: Matjaţ Lesjak, 

2.mesto: Adi Laznik, 

3.mesto: Franc Grobler, 

4.mesto: Joţe Dolar, 

5.mesto: Milko Kovče, 

6.mesto: Drago Matko, 

7.mesto: Joţe Mastnak.  

 
 

Prvih sedem tekmovalcev je dobilo lično izdelana 

priznanja za doseţena mesta, ostali pa priznanja za 

sodelovanje. Po podelitvi priznanj so vsi 

udeleţenci lahko poskusili posamezne nagrajene 
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salame in seveda tudi vse ostale vključno s 

konjskima, z dodatkom sveţega domačega kruha.  
 

Ta prireditev nima samo tekmovalnega značaja, 

temveč je še pomembnejše druţenje. To se je 

potrdilo tudi s tem, da se je prireditev zavlekla v 

pozne nočne ure. 
 

Vaška skupnost Miklavţ pri Taboru 

_________________________________________ 
 

 

Medvaški turnir v malem nogometu 
  

V okviru občinskega praznika je v soboto, 14. 

aprila 2012,  potekal medvaški turnir v malem 

nogometu na malonogometnem igrišču v Taboru. 
 

Na turnirju so sodelovale 4 ekipe, katere so bile 

izkjučno z občine Tabor. Igrali smo po sistemu 

"vsak z vsakim" tako, da je bilo na razporedu 6 

tekem. Polčas tekme je trajal 12 minut, ker smo ţe 

na začetku turnirja ugotovili,da nekateri igralci ne 

morejo zdrţati večjega fizičnega napora. 
 

 Končni vrstni red ekip na turnirju: 

1. Pondor, 

2. Ojstriška vas, 

3. Loke, 

4. Tabor-spodnji. 
  

Vsem udeleţencem se zahvaljujemo za udeleţbo in 

nestrpno čakamo prihodnje leto v katerem bi radi 

na turnirju videli tudi ekipo Kaple vasi in Tabor-

zgornji. 

                              ŠD Partizan Tabor 

                                    Jernej Grobler, predsednik 

_________________________________________ 
 

Turnir v balinanju 
  

Po programu prireditev za občinski praznik je v 

soboto, 14. aprila 2012 na balinišču v Taboru 

potekal turnir v balinanju v organizaciji ŠD 

Partizan Tabor. Sodelovalo je šest ekip iz različnih 

društev v občini. Ekipo so sestavljali trije igralci. 

Pričetek turnirja z prijavo ekip je bil ob 15 uri. 

Tekmovanje je bilo vseskozi zanimivo saj so bile 

vse ekipe zelo borbene in je včasih o zmagi 

odločala igra z  dodatnim obratom. Ekipe so bile 

po ţrebanju razvrščene v dve skupini. Prvi in 

drugo uvrščeni iz vsake skupine so se uvrstili 

naprej ter igrali za uvrstitev od prvega do četrtega 

mesta. 
 

Končni vrstni red ekip na turnirju: 

1.NT TABOR, 

2.DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR, 

3.ŠD PARTIZAN TABOR, 

4.PLANINSKO DRUŠTVO TABOR, 

5.PEVSKO DRUŠTVO TABOR, 

6.EKSTREMISTI. 

 
 

Ob zaključku turnirja so prve tri ekipe prejele 

pokale v trajno last. Vsem igralcem se zahvaljujem 

za sodelovanje in ţelim,  da se srečamo tudi 

naslednje leto ! 
 

Sekcija za balinanje pri ŠD Partizan, 

                 Janko Zorenč 

_________________________________________ 
 

 

Kaj smo delali likovniki? 
 

V soboto, 12. maja, smo bili povabljeni na 

ustvarjalno delavnico v Kisovec. Tamkajšnja 

likovna sekcija »Liki« je pripravila druţenje pod 

naslovom »Atelje na prostem«. Ob sprehajalni 

potki, ob vodi, v senci dreves, smo imeli 

postavljene sončne deţničke. Ob bliţnji postavljeni 

ograji smo lahko razstavili nekaj svojih del. Na 

takšen način smo se predstavili. Za ţejo je bila 

voda izpod pipe in nekaj domačih dobrot. Gospod 

Amon je nudil moralno podporo svoji ţenički Joţi, 

ki je slikala, nas pa je fotografiral in nas razvajal z 

10-letno viljamovko. Bilo nas je preko 30. Svoje 

delo smo zaključili popoldne ob dobrem bograču. 

Konec maja bomo slike razstavili ob 85-letnici 

tamkajšnjega mešanega pevskega zbora. Naš član 

Rudi je ob koncu z obţalovanjem ugotovil, da je 

prava škoda, da nismo naredili skupinskega 

posnetka. Rudi pa nas je ob delu takole ujel. 
  

 
 

Likovna sekcija Mavrica, 

                                    Julija Juhart 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Saši Sirše dvojni bron na evropskem 

prvenstvu 2012 

V Sofiji, Bolgariji se je med 14. in 20. majem odvijalo  

XXVII. člansko, XVIII. mladinsko, IV. veteransko in II. 

otroško evropsko prvenstvo v Taekwondo-ju verzije 

ITF. Prvenstva se je tokrat udeleţilo preko 820 

tekmovalcev iz 33 drţav. Končni izkupiček Slovenske 

Taekwon-do reprezentance je ponovno zelo dober, saj je 

slovenska odprava poskrbela za to, da je v Sofiji 

zadonela Slovenska himna, na stopničke pa so se 

povzpeli še trikrat. 
 

Slovenijo je tokrat zastopalo 10 tekmovalcev pod 

vodstvom trenerjev Petra Landekerja in Ismeta 

Ičanoviča, spremljali pa so jih 3 sodniki, predsednik ITF 

Slovenije ter 3 spremljevalci. Vsi tekmovalci so 

pokazali, da so v preteklih mesecih dobro trenirali in da 

lahko mešajo štrene najboljšim evropskim 

taekwondoistom. 
 

Za največ veselja je poskrbel Uroš Rupreht (Skala 

Velenje), ki je z odličnimi borbami v kategoriji do 71 kg 

osvojil naziv evropskega prvaka. Bronasti medalji sta 

osvojili Kristina Podgrajšek (Unior Zreče) v članskih 

formah I. dan in Saša Sirše (Škorpijon Ljubljana) v 

članskih borbah nad 75 kg. Za izjemno presenečenje so 

s 3. mestom poskrbele tudi članice (Plečnik, Podgrajšek, 

Sebešan, Lipnik, Sirše) v ekipnem testu moči. 
 

Nič slabše se niso odrezali tudi ostali reprezentanti, ki 

pa jim letos športna sreča ni bila najbolj naklonjena, saj 

so kar osemkrat ostali tik pred stopničkami na 4.-8. 

mestu. 
 

Po vrnitvi domov in krajšem počitku, prične 

reprezentanca s pripravami na svetovno mladinsko in 

veteransko prvenstvo, ki bo avgusta v Estoniji. Vodstvo 

ITF Zveze za tradicionalni Taekwon-do Slovenije pa 

čakajo priprave na Evropsko prvenstvo 2013, ki ga bo 

Slovenija prihodnje leto gostila na Bledu. 

Ismet Ičanović,  

trener reprezentance 

________________________________________ 

 

Tovariško srečanje  

pod Cukalovim kozolcem 
 

V počastitev dneva upora proti okupatorju smo 

letos člani in članice Zdruţenja borcev za vrednote 

NOB Tabor v soboto, 28. aprila, pripravili 

tovariško srečanje z odkritjem spominske plošče 

pod Cukalovim kozolcem v Ojstriški vasi. Doslej 

so bila naša srečanja posvečena hribovskim 

upornikom in borcem: Krvavičnikovim, 

Pošebalovim in ustanoviteljem Cankarjeve tehnike. 

Tokrat pa smo se poklonili spominu na upornike iz 

Ojstriške vasi in okolice, ki so bili večinoma 

ustreljeni kot talci ali pa so umrli v 

koncentracijskih taboriščih. 
 

 
 

Dopoldne so se v središču Tabora zbrali pohodniki, med 

katerimi so bili tudi mladi planinci iz taborske šole, ki 

so peš krenili proti Miklavţu oziroma zaselkoma 

Zaglink in Klovn, mimo katerih so ob 11. uri prišli do 

Cukalovega kozolca v Ojstriški vasi. Tovariškega 

srečanja so se ponovno v zelo velikem številu udeleţili 

naši prijatelji iz revirjev – člani in članice Zdruţenja 

borcev za vrednote NOB iz Trbovelj. Na prireditvi so v 

kulturnem programu sodelovali zastavonoše s prapori, 

Rok Uranjek, Ţiga Lukman, Moški pevski zbor 

Pevskega društva Tabor in Maja Leskovšek. Vse 

navzoče sta pozdravila predsednik Zdruţenja borcev za 

vrednote NOB Ţalec, tovariš Marijan Turičnik in 

predsednica Zdruţenja borcev za vrednote NOB 

Trbovlje, tovarišica Mari Govejšek. Oba sta v svojih 

govorih poudarila upor in trpljenje nedolţnih ter to 

primerjala z današnjo situacijo v Sloveniji.  
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Cukalova hiša je bila pred 2. svetovno vojno med 

najmogočnejšimi v Ojstriški vasi. Cukalovi so bili 

znani veletrgovci. Maks Cukala je imel v lasti 

izredno dobro založeno trgovino z mešanim 

blagom, od živil do železnine, kmetijskega orodja 

in umetnih gnojil, prav tako pa je bil lastnik žage 

in mlina ter posedoval lep sadovnjak. Bil je eden 

redkih slovenskih trgovcev s hmeljem, ki je 

samostojno odkupoval in izvažal hmelj v druge 

države. Maks Cukala je imel številčno družino: 

skupaj z ženo Marijo sta vzgajala osem otrok: 

Milka, Valerijo in Slavka iz Maksovega prvega 

zakona in Lojzeta, Marijo, Anko, Julčko in Metko, 

ki sta jih imela skupaj. Bili so generacija velike 

odgovornosti: kot zavedna in uporna slovenska 

družina so od vsega začetka sodelovali s partizani, 

kar so kasneje tudi krvavo plačali: sin Milko je bil 

ustreljen, mama Marija je dotrpela v Auschwitzu, 

družina pa je bila internirana. 
 

V krajevni organizaciji ZB Tabor smo se odločili, 

da v spomin na upor naših sokrajanov, na 

ustreljene talce in na internirane druţine na 

Cukalovem kozolcu postavimo spominsko 

znamenje z besedilom: »Na tem Cukalovem 

kozolcu je ţe jeseni leta 1941 delovala ilegalna 

radijska postaja in Šprajčeva tiskarska tehnika. 

Zaradi izdaje je okupator 6. 1. 1942 kot talca v 

Mariboru ustrelil Milka Cukala. 3. 8. 1942 je bila 

internirana celotna druţina Cukala. Mati Marija je 

umrla v Auschwitzu. V nadaljevanju nemške 

represije so bili v Ojstriški vasi in okolici 

internirali številni posamezniki in druţine 

(Kraščova, Kaludrova, Lebnova, Štrukeljčeva…).« 

Ploščo so slovesno odkrili tovarišica Barbara Srčič, 

hči Lojzeta Cukale in lastnica Cukalovega kozolca, 

njena sestra, tovarišica Mateja Cukala, tovariš 

Anton Grţina, tajnik Krajevnega odbora ZB za 

vrednote NOB Tabor in tovariš Marijan Turičnik, 

predsednik ZB za vrednote NOB Ţalec.  
 

Zdruţenje borcev za vrednote NOB Tabor je ob 

tem srečanju pripravilo tudi partizanski golaţ, ki so 

ga postregli v skodelicah, izdelanih prav za to 

priloţnost. Nad številčno udeleţbo na srečanju je 

bil navdušen tudi predsednik Krajevnega odbora 

Zdruţenja borcev za vrednote NOB Tabor, tovariš 

Jure Matko, ki je poudaril: »Spomini bledijo, 

obujamo pa jih za nove rodove, da ne bi pozabili, 

kako velika dragocenost sta mir in svoboda in kako 

drago smo ju morali plačati. Ne z zlatom in 

denarjem, pač pa s krvjo in trpljenjem tisočev in 

tisočev partizanskih borcev, aktivistov OF, 

zapornikov, taboriščnikov, talcev, izgnancev, 

beguncev, pa tudi drugih skupin zlasti nemočnega 

civilnega prebivalstva. In spominjamo se zato, ker 

smo ponosni, da smo se tako rekoč golih rok uprli 

neskončno močnejšim okupatorjem, ki so se 

namenili uničiti slovenski narod.« 

 

Tovariški pozdrav! 
 

Zdruţenje borcev za vrednote NOB Ţalec 

Krajevna organizacija Tabor 

_________________________________________ 
 

Letni koncert MePZ Tabor 
Iz nič se zmeraj začenja, 

iz molka in iz jecljanja. 

Potem se mukoma 

vzpenja, 

kvišku – do razdejanja. 

Od tu se pesem začenja, 

pa najsi shodi ali obupa, 

pesem, ki ničesar ne 

menja 

le utrjuje bilčico upa. 

 

S temi verzi Toneta Pavčka se je pričel uvodni del 

letošnjega letnega koncerta MePZ Tabor. Zopet je 

za nami uspešna sezona, ki smo jo okronali z 

zaključnim koncertom v svojem domačem kraju. V 

sezoni 2011/12 smo z našim delom lahko 

zadovoljni, saj smo dosegli cilje, ki smo si jih 

zastavili na začetku. V jesenskem delu smo 

nadaljevali z utrjevanjem programa preteklih let ter 

študijem novih pesmi za decembrski praznični 

koncert, še več smo se jih naučili na intenzivnih 

vajah v mesecu januarju. Marca smo se udeleţili 

vsakoletne območne revije pevskih zborov v 

Ţalcu, kjer smo za uspešen nastop prejeli pohvalno 

oceno in se uvrstili v kategorijo najboljših zborov v 

naši regiji. Z letnim koncertom pa naša sezona še 

ni končana, saj nas čaka še samostojni koncert v 

mesecu juniju v Laporju. 

 

 

Kot vsako leto doslej smo tudi letos na naš koncert 

povabili goste. Letos so na odru v Taboru prepevali 

člani MoPZ KUD Pošta Maribor, ki jih vodi 

zborovodkinja Alenka Korpar. Zgodovina zbora sega v 

davno leto 1926, ko se je zbor imenoval „Moški pevski 

zbor Poštni rog“. Po vojni je zbor ponovno pričel 

delovati leta 1963 in od takrat stalno deluje in nastopa. 

Zbor sestavljajo preteţno delavci in upokojenci Pošte in 

Telekoma, trenutno jih je 37. Zbor redno nastopa na 

vsakoletnih revijah, raznih prireditvah in koncertih 

doma in v tujini. Enega svojih največjih uspehov je zbor 

dosegel leta 2007 na tekmovanju v Olomoucu na 

Češkem, kjer so se tudi spletle prijateljske vezi.  

In kot je v navadi smo po koncertu pogostili naše goste 

in z veselo pesmijo pričakali nedeljsko jutro. 

    

 

Pevsko društvo Tabor 
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Utrinki s praznovanja Občine Tabor 

 

 

 
prejemniki občinskih priznanj 

 
slikarska razstava 

 
parada 

 

 

 
Društvo ţena in deklet 

 
razstava ročnih del 

 
parada 

 

 

 

 
parada 

 
Modrijani 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Izšla je knjiga 
 

PREDPISI S PODROČJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA  

Z UVODNIMI POJASNILI 
pri GV Zaloţbi. 

Avtorica uvodnih pojasnil je mag. Darja Kropivšek 

 (več na: http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/). 

  

Predstavitev knjige bo potekala  

v sredo, 6. junija 2012, ob 20. uri,  
na sedeţu Inštituta Libera, Ojstriška vas 41, Tabor (dvorana nasproti gasilskega doma).  

Na predstavitvi bo moţen nakup knjige z 10 % popustom. 
 

Vabljeni! 

 
 

ŠD Partizan Tabor 
 

prireja  
 

DRUŢINSKO KOLESARJENJE 

 
 

16. junija 2012, s pričetkom ob 9:30 uri,  

pri brunarici zraven OŠ Tabor. 
 

Vabljeni vsi od najmlajšega do najstarejšega kolesarja,  

z veliko dobre volje in adrenalina. 
 

 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Se vidimo. 

 

 
 

                      Cerkveni mladinski pevski zbor sv. Jurij 
 

                                   z zborovodjem Davidom Kostanjevcem 

                              vse ljubitelje petja in cerkvene glasbe 
 

                                                                VABI 
 

NA KONCERT S SV. MAŠO  

ob deseti obletnici petja in nove maše gospoda Danija Jesenika, 

 

ki bo v nedeljo, 17. junija 2012, ob 9. uri 

v ţupnijski cerkvi sv. Jurija v Taboru. 
 

                                                                      

 Vljudno vabljeni! 

http://www.gvzalozba.si/si/knjigarna/
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Turistično društvo Tabor, Planinsko društvo Tabor in 

 KUD Ivan Cankar Tabor  
 

vabimo  
 

v ponedeljek, 25. junija, ob 10. uri, 

na kulturni program v počastitev dneva drţavnosti 

na Meţnarjevi domačiji. 
 

Odhod po Puntarski poti do Meţnarjeve domačije je 

ob 9. uri izpred KZ Tabor.  

 
Vabljeni!  

 

        
Prireditve v juniju 2012 

 

 

sreda, 6. junij, ob 20. uri 

Predstavitev knjige: 

 PREDPISI S PODROČJA EKOLOŠKEGA 

KMETIJSTVA Z UVODNIMI POJASNILI 

Inštitut Libera, Ojstriška vas 41 

 (mag. Darja Kropivšek, 040 842 771) 

 

sobota, 16. junij, ob 9:30 

DRUŢINSKO KOLESARJENJE 

brunarica ŠD Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 
nedelja, 17. junij, ob 9. uri 

KONCERT S SV. MAŠO  

OB DESETI OBLETNICI PETJA 

IN NOVE MAŠE DANIJA JESENIKA 

ţupnijska cerkev sv. Jurija v Taboru 

(Cerkveni mladinski pevski zbor sv. Jurij) 
 

nedelja, 24. junij, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
ponedeljek, 25. junij, ob 10. uri 

KULTURNI PROGRAM V POČASTITEV DNEVA 

DRŢAVNOSTI, POHOD PO PUNTARSKI POTI DO 

MEŢNARJEVE DOMAČIJE 

odhod ob 9. uri izpred KZ Tabor 

(TD Tabor in PD Tabor in KD IC Tabor, 041 515 988) 

 
sobota in nedelja, 30. junij in 1. julij 

ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI 

košnja trave pri Šnep, v soboto, ob 16. uri 

zajčje jedi v soboto od 13. ure dalje 

(Planinsko društvo Tabor, Društvo ţena in deklet in 

Lovska druţina Tabor, 03 5727-214) 

 

Ob dnevu državnosti, ki je spomin na 25. junij 1991,  

ko je postala Slovenija neodvisna država,  

vsem občankam in občanom iskreno čestitamo! 

Občinska uprava 

 

Dopustite drugim svobodo in tudi vi boste začeli doţivljati več svobode v svojem ţivljenju. (Kingston) 
 

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. Občinsko 

glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu 

posameznika ali institucije. 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. 

http://www.modrijani.eu/images/stories/foto_za_medije/a%2052.jpg

