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Evropa je tu, kaj pa zdaj? 
 

Pa jo imamo. Evropo namrec. Toliko vznemirjenja in pricakovanj. Kako bo Evropa vplivala na 
bodoce življenje Slovencev in, posebej, nas Taborcanov? Nekaj mi sicer pravi, da še ni pravi cas za 
takšno vrsto razmišljanj, saj so trenutno še mnogo pomebnejše stvari. Volitve namrec. Ko se bo 
namrec polegla bitka za evropski parlament , se bo zacel krvavi boj za slovenskega. In kateri, od teh 
dogodkov, bo imel vecji vpliv na naše življenje? Kot odgovorna oseba v obcinski politiki moram o 
teh stvareh zelo resno razmišljati, kajti vsakodnevna dogajanja na slovenski politicni sceni me 
prepricujejo, da  nas bo Evropa sprejemala medse kot nacijo, ki se navzven predstavlja kot marljiv 
in složen narod, notranje razprtije in sesanje krvi pa jih ne bodo zanimale. In ker volk menja dlako, 
narave nikoli, sem preprican, da bodo slovenske parlamentarne volitve kratkorocno imele vecji 
vpliv na naše bodoce življenje kot Evropa. Napisal sem kratkorocno, saj dolgorocno nobena 
politika, leva ali desna, ne bo mogla dolgo izigravati evropske norme in pravila. Da pa so v aktualni 
slovenski politiki ta trenutek v ospredju predvsem osebni politicni interesi pred nacionalnimi je 
splošno znano, saj sicer ne bi ostala v predalih množica zelo pomembnih zakonov, ki pa so za 
bodocnost Slovencev zelo pomembni. Ce omenim samo Zakon o enakomernem regionalnem 
razvoju in Zakon o regijah. Na osnovi teh zakonov se bo namrec prelivalo veliko evropskega 
denarja, ki pa se bo, zaenkrat, delil po neznanem kljucu. In tu je srž problema, ki je zanimiv za 
slehernega Slovenca, posebej pa za obcine podobne Taboru, ki nimajo lastnih prihodkov in so 
vezana izkljucno na državni proracun. Morda še bolj na regionalne vzpodbude, ki naj bi v bodoce 
omogocale enakomernejši razvoj vseh podrocij Slovenije. Zagotovo bo še veliko krivicnega 
razdeljevanja denarja, vendar leži na nas samih tudi velika odgovornost. Pripravljenost na 
sprejemanja denarja. Ni pogoj ta, da si nerazvit in reven. Pogoj je ta, da imaš pripravljene programe 
za svoj lasten razvoj. Ti programi pa so posledica lastne iniciative in želja, ki jih je potrebno 
strokovno oblikovati v dokumente, s katerimi lahko nastopamo v razlicnih razpisih. Strokovnjakov 
za izdelavo teh dokumentov je dovolj, torej je potrebna še osebna iniciativa in razvojno naravnana 
obcinska politika. Žal je v praksi tako, da moraš imeti vsaj 10 pripravljenih programov, da morda 
eden uspe. Vendar tudi v podjetjih ni nic drugace, saj ni vsak razviti produkt tudi tržno uspešen. 
Razvoj pa seveda zahteva tudi sredstva, zato sama ideja brez lastno vloženih sredstev ne bo naletela 
na plodna tla. To velja tako za projekte posameznikov kot obcinske razvojne projekte. 
 
Zato, spoštovane obcanke in obcani, predvsem pa mladi, ki bi radi svoje življenjske cilje uresnicili v 
domacem kraju, udeležujte se bodocih pozivov za udeležbo na delavnicah, kjer bomo zbirali ideje 
in nacrte posameznikov ter jih, skupaj s strokovnjaki, oblikovali v programske dokumente za 
razpise evropskih skladov. Ne pustimo se malodušju, da bo vse prišlo samo od sebe. Vse je 
pravzaprav odvisno od nas samih, no, malce tudi od tistih, ki jih bomo volili v oba parlamenta, in 
preprican sem, da nas na Evropo ne bo spominjala samo zastava, ki plapola pred obcinsko zgradbo. 
 
                                          

Vilko Jazbinšek 
župan 
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V A B I L O 

 
Vabim Vas, da se udeležite dvodnevnega seminarja o razvoju podeželja v Obcini 

Tabor. 
 

 Dvodnevni delovni seminar bo trajal dva dni, prvi dan v petek, 04. 06. 2004 od 16.00 - 20.00 ure 
in drugi dan v soboto, 05. 06. 2004 od 9.00 - 13.00 ure v sejni sobi Obcine Tabor. 

 
Seminar bo vodil predstavnik podjetja ZOP Management consulting, d.o.o., g. Rudolf Rome, ki je 
zadolžen za izdelavo razvojnih programov podeželja na obmocju Spodnje savinjske doline. 
 

PROGRAM DELA ZA DVODNEVNI DELOVNI SEMINAR 
»IZDELAVA STRATEŠKIH USMERITEV DOLGOROCNEGA RAZVOJA  

PODEŽELJA« 
 

 
1. dan - petek, 04. 06. 2004 

 
16h – 20h 

 
1. UVOD  
1.1. Pozdrav, opredelitev problematike in cilji seminarja (ŽUPAN, Vilko Jazbinšek) 
1.2. Potek dela (Rudolf ROME) 
1.3. Predstavitev udeležencev in njihovih pricakovanj (vsi udeleženci sami) 
 
2. UGOTOVITEV OBSTOJECEGA STANJA  
2.1. Ugotovitev najpomembnejših vzrokov obstojecega stanja (brain storming) 
2.2. Ugotovitev najpomembnejših posledic obstojecega stanja (brain storming) 
2.3. Rangiranje vzrokov in posledic (tockovanje) 
  
3. IZDELAVA SISTEMA OBSTOJECEGA STANJA RAZVOJA PODEŽELJA IN DOLOCITEV 

STRATEŠKIH RAZVOJNIH SKLOPOV 
3.1. Oblikovanje sheme obstojecega stanja (izbrani udeleženci seminarja po sprotnem dogovoru)  
3.2. Dolocitev potrebnih sprememb po razvojnih podrocjih (v % na obstojece stanje) 
3.3. Dolocitev strateških razvojnih podrocij 
 
4. SWOT ANALIZA RAZVOJNIH MOŽNOSTI PO STRATEŠKIH SKLOPIH 
4.1. Ugotovitev razvojnih prednosti  (brain writing) 
4.2. Ugotovitev razvojnih slabosti  (brain writing) 
4.3. Ugotovitev razvojnih priložnosti, ki jih nudi okolje (brain writing) 
4.4. Ugotovitev razvojnih nevarnosti, ki jih nudi okolje (brain writing) 
4.5. Rangiranje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (tockovanje) 
 
5. DOPOLNITEV STRATEŠKIH SKLOPOV RAZVOJA PODEŽELJA  

     (timsko delo) 
 

6. POSKUS OBLIKOVANJA SISTEMA ŽELENEGA STANJA RAZVOJA  OZ. VIZIJE RAZVOJA 
PODEŽELJA 

     (izbrani udeleženci seminarja po sprotnem dogovoru)  
 
(vmes odmori po dogovoru) 
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2. dan - sobota, 05. 06. 2004 
9h – 13h 

 
7. DOLOCITEV RAZVOJNIH CILJEV PO STRATEŠKIH SKLOPIH – opisati konkretno, kaj želimo   

doseci na posameznih podrocjih razvoja podeželja (timsko delo) 
 
8. DOPOLNITEV OBLIKOVANEGA SISTEMA ŽELENEGA STANJA RAZVOJA PODEŽELJA 

(deleženci   seminarja po sprotnem dogovoru)  
 

9. SNOVANJE REŠITEV RAZVOJNIH NALOG, UKREPOV, IZVEDBENIH PROJEKTOV IDR. ZA 
DOSEGANJE NAJPOMEMBNEJŠIH RAZVOJNIH CILJEV (brain storming) 

 
10. OBLIKOVANJE KRATKOROCNIH NALOG, DOLGOROCNIH UKREPOV IN IZVEDBENIH 

PROJEKTOV ZA DOSEGANJE NAJPOMEMBNEJŠIH RAZVOJNIH CILJEV PO STRATEŠKIH 
SKLOPIH - konkretno, kaj storiti za doseganje razvojnih ciljev (timsko delo)   

10.1. Dolocitev strateških razvojnih podrocij  oz. sklopov znotraj celostnega razvoja podeželja  
10.2. Opisi konkretnih nalog, ukrepov in izvedbenih projektov (posamezni udeleženci seminarja) 
10.3. Dolocitev nosilcev za izvedbo (posamezni udeleženci seminarja) 
10.4. Dolocitev rokov za izvedbo (posamezni udeleženci seminarja ) 
10.5. Izdelava aproksimativnih izracunov stroškov za izvedbo (posamezni udeleženci seminarja) 

  
10. RANGIRANJE KRATKOROCNIH NALOG, DOLGOROCNIH NALOG IN RAZVOJNIH 

IZVEDBENIH PROJEKTOV ZARADI DOLOCITVE PRIORITET ZA IZVEDBO (timsko delo) 
 

11. SKLEP DELOVNEGA SEMINARJA IN DOGOVOR ZA NADALJNJE DELO NA »IZDELAVI IN 
UVEDBI STRATEGIJE DOLGOROCNEGA RAZVOJA PODEŽELJA«  

11.1. Analiza seminarskega dela (Rudolf ROME) 
11.2.  Zadolžitve udeležencem seminarja, sodelavcem na programu in strokovnim službam za nadaljevanje 

dela (župan, Vilko JAZBINŠEK in ostali udeleženci) 
 
(odmori po dogovoru) 
 
V kolikor vas tematika zanima in imate sveže ideje za razvoj obcine, vas pozivamo, da s skupnimi mocmi 
poišcemo rešitve za razvoj obcine.  
 
Vse dodatne informacije vam bo posredovala  Lilijana Štor, ki je dosegljiva na tel. 03 705 70 82, e-mail: 
lili.tabor@siol.net 
 
V pricakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo. 
 
Pripravila: Lilijana Štor                 
                                                                         ŽUPAN                            
                                                      Vilko JAZBINŠEK l.r. 
 

 
Obvestilo 

 
Vse bliže je zakljucek šolskega leta in ucenci po šolah se trudijo, da bi bil njihov uspeh kar najboljši. Mnogim veliko 
pomenijo lepe ocene v spricevalu in so nanje tudi upraviceno ponosni. Veliko jih je doma pohvaljenih in dobijo za svoj 
trud, ki so ga vlagali v ucenje tekom šolskega leta, zasluženo nagrado. Tako dobijo ucenci nov elan in veselje, da se še 
naprej trudijo in nizajo uspeh za uspehom, ki jih kasneje v življenju lahko popelje zelo dalec. 
 
Tudi Obcina Tabor se zaveda, da je za poseben trud potrebno otroke nagraditi in jim izkazati pozornost. Obcina bo od 
šol zaprosila za seznam prizadevnih in odlicnih ucencev tega šolskega leta. Ker pa vemo, da se uspehi porajajo tudi 
drugje, išcemo prizadevne otroke, ki so bili uspešni na raznih tekmovanjih oziroma nastopih izven šolskih klopi. Samo 
ocene nikoli ne odražajo v celoti nadarjenosti in pridnosti ucencev, štejejo tudi razne izvenšolske dejavnost,  zato 
prosimo starše, mentorje, strice, tete in prijatelje, da sporocijo najkasneje do 15. junija 2004 imena otrok, ki so dosegli 
vidnejše uspehe izven šolskega delovanja in menijo, da bi jih bilo vredno pohvaliti za njihovo uspešnost.  
 

                                                                                                                                               Tatjana Kovce 
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Prikaz  izobešanja evropske zastave 
 
Od 1. maja dalje, ko je Slovenija postala polnopravna clanica Evropske unije, se bo ali pa se  že kaže potreba po 
navodilih za izobešanje EU zastave, posebno še v kombinaciji z zastavo RS. O tem obstajajo pravila, ki vam jih bom v 
nadaljevanju slikovno prikazal. 
 
1. Najpogosteje bomo v dilemi doma, kjer bi radi na stavbi, balkonu ali oknu ali pa na drogovih pred poslopjem, 

izobesili SLO in EU zastavo: 
 

poslopje 
      zastava RS   zastava EU 
 
2. V primeru, da postavljamo  tri zastave, so zastave v naslednjem vrstnem redu: 

 
poslopje 

          zastava EU    zastava RS                                             zastava lokalne 
                    skupnosti ali npr. 
                    društva, podjetja  
 
Na Obcini Tabor imamo tudi vec ponudb za narocilo EU zastav. Najugodnejša je ponudba Tapetništva Anton Šuštar, 
Srednja vas 27, Kamnik. Narocite jo lahko kar preko telefona 01/ 831-74-54 ali GSM: 041/744 569.  Cena zastave 150 
x 70 cm je pod 3.000,00 SIT, pošljejo vam jo izredno hitro po pošti. 
 

                                    Vid Poznic  
 

Obcinska knjižnica Tabor 
 

V mesecu maju je bila knjižnica zaradi praznikov malo manj odprta. Pa tudi pri obisku in izposoji se že cuti, da je 
pomlad tu in da kar vabi v naravo. Kljub temu pa smo uspeli organizirati predavanje dr. med. Cvijete Pahljina z 
zanimivo vsebino »Starši in otroci-vecna vprašanja in izzivi«. Z novimi policami, ki jih imamo v knjižnici, so tudi 
knjige dobile vec prostora. Dobili smo nekaj novih in zanimivih knjig. 
 
Knjižnica bo v juniju odprta ob sredah popoldne (9.6., 23.6. od 16. do 18. ure) in ob sredah dopoldne (2.6., 16.6., 30.6. 
od 10. do 12. ure) ter ob sobotah od  9. do 11. ure. 
 

             
                                 Uroš in Barbara 

 
Obvestilo podjetnikom 

 
Odbor za razvoj obrti in podjetništva je razpisal 19. natecaj za ugodne kredite po obrestni meri 5,58%. 

Vse dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Savinja, telefonski št. 03 713-68-60. 
 

Razvojna agencija Savinja 
 

Nimamo casa, da bi si vzeli cas 
(Kralj umira, Ionesco, Eugene) 

 
Tako siromak kot milijonar imata na voljo 24 ur na dan. Kljub temu, da eden od njiju želi vec, drugi pa manj casa, ga 
oba in tudi mi vsi dobimo nic vec in nic manj kot 24 ur v vsakem dnevu. Najbrž se boste strinjali, da ni vešcine, ki bi 
bila tako tesno povezana z našim uspehom v življenju, kot je sposobnost ucinkovitega upravljanja s casom.  
 
Kako ucinkovito razporediti cas? Kako ugotoviti, ali je pomembno, da si danes najdemo cas za doloceno dejavnost? 
Seveda je možnih vec odgovorov, vendar pa se kot presecišce teh odgovorov pojavlja ugotovitev, da lahko 
najenostavneje ugotovimo pomen dolocene dejavnosti, ce izmerimo njen vpliv na naše življenje v prihodnosti. Primer: 
zvecer pridemo domov iz službe in se, namesto da bi gledali televizijo, posvetimo partnerju in otrokom, ker se 
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zavedamo, da sta nam sreca in njihovo zadovoljstvo dragocenejša od cesa drugega. Res je, da se moramo pri tem 
velikokrat odrekati sedanjemu užitku, vendar to pocnemo  na racun vecjega in trajnejšega ugodja v prihodnosti.  
 
Ko smo ugotovili pomembnost dolocenih stvari in dejavnosti, si na njihovi podlagi dolocimo prioritete in organiziramo 
svoj cas oziroma dejavnosti tako, da pri vsem, kar pocnemo, cim bolj koristno porabimo svoj cas za doseganje teh 
ciljev. Ce so nam dolgorocne prioritete jasne, se bomo tudi o vsakodnevnih, kratkorocnih lažje odlocali. Drugace 
receno, ko se pocutimo preobremenjene zaradi preobilice dela in premalo casa, se usedimo, globoko vdihnimo in 
zapišimo vse naloge, ki jih še moramo izpolniti. Ceprav bo za vse zmanjkalo casa, pa ga bomo gotovo imeli dovolj, da 
opravimo najpomembnejše stvari. Ko imamo tako zapisan seznam vseh opravil, se vprašajmo: 'Ce bi moral za en mesec 
odpotovati in bi lahko opravil le eno od stvari s seznama, katera bi bila?' Razmislimo in jo obkrožimo. Nato se podobno 
vprašamo še šestkrat, dokler ne obkrožimo prioritet. Vsako prioriteto oštevilcimo glede na njeno pomembnost – in 
pripravljeni smo, da zacnemo ucinkovito delati za  doseganje naših ciljev.  
 
Dodaten pomen ucinkovitega doseganja naših ciljev pa je tudi v tem, da se s trudom doseci nekaj, kar je za nas resnicno 
pomembno, v nas poveca obcutek osebne vrednosti in notranjega zadovoljstva. Pocutimo se bolj sposobne, 
samozavestne in v popolni oblasti nad samim seboj. Kar pa je cudovita popotnica za še uspešnejše življenje… 
 
 
Zakaj ne bi letos vstopili v poletje sprošceni!?  
Obišcite 4 brezplacna srecanja  in NAPOLNITE ŽIVLJENJE Z GLASBO! 
Spoznali boste, da je glasba:                       
² poceni sprostitev, 
² vir pozitivne energije,                 
² nacin komuniciranja s svetom, 
² govorica duše, 
² carovnija.                      
Prvo srecanje bo 21. junija 2004. 
 
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE: UPI-Ljudska univerza Žalec, telefon: 03 713 35 50 ali 
mihaela.anclin@upi.si. 

                                                                                                                                 Mihaela Anclin 
                                                                                                                           Svetovalno središce Žalec 

         

 
Aktivnosti TDT 

 
Clani Turisticnega društva Tabor smo pred 1. majem podali na Obcino Tabor iniciativo za postavitev oglasnih tabel v 
vseh naseljih obcine. Po mnenju nekaterih obcanov so bile zelo potrebne, zato da bo plakatiranje urejeno in da plakati 
ne bodo viseli na vsakem lesenem objektu in po drevesih. Obcina Tabor je iniciativo sprejela in pozvala društvo,  naj 
izvede postavitev oglasnih tabel.  
Sedaj je oglasnih tabel šest. Ce jih bo potrebno vec, jih bomo predhodno po soglasju lastnikov zemljišc in Obcine Tabor 
še postavili. 
V imenu Turisticnega društva Tabor bi se zahvalili vsem lastnikom zemljišc, ki so dali soglasje za postavitev oglasnih 
tabel. Posebno pa še podjetju Gržina Catering, ki je bil sponzor pri postavitvi tabel.  

Turisticno društvo Tabor 

 

Šentjurski sejem bil je živ 
 

Ni macji kašelj organizirati šest dni trajajoce praznovanje. Lahko bi rekli kar sedemdnevno, saj je zakljucni 
drugomajski pohod na Cemšeniško planino sovpadal s praznicnimi dogodki. Na tem mestu izrekam iskrene cestitke 
vsem organizatorjem posamicnih prireditev, pri cemer moram izpostaviti uspešno generalno organizacijo Turisticnega 
društva Tabor ter prizadevnost gasilcev PGD Kapla-Pondor. S tem ne zmanjšujem uspešne predstavitve ostalih društev 
kot so: Športna sekcija PGD Ojstriška vas-Tabor, Planinskega društva Tabor, Kulturnega društva Ivan Cankar  s svojimi 
sekcijami, Pevskega društva Tabor, TVD Partizana Tabor, Društva žena in deklet Tabor. Praznicno podobo sejma so 
uspešno zaokrožili tudi tradicionalni zunanji gostje: Konjeniško društvo Mustang  Gomilsko, Društvo ljubiteljev malih 
živali iz Žalca, Godba na pihala iz Prebolda ter Oldtimerji iz vseh vetrov. Obcinsko praznovanje pa je navrglo na  
površje tudi kup mladih domacih moderatorjev, ki jih je na zakljucni prireditvi dopolnila humoristicna skupina Modra 
kronika z Dolenjske. Posebno pohvalo pa si zaslužite vi, spoštovane obcanke in obcani, ki ste obcinsko praznovanje 
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vzeli za svoje, saj so bile vse prireditve množicno obiskane, kar je na filmski trak pridno beležil naš neumorni 
televizijec Peter. O uspešnem glasbenem menežerju Marku pa tako ni potrebno izgubljati besed. Najkrajšo je mogoce 
potegnil le trgovec s klobuki, ki letos zagotovo ni imel takšnega prometa kot lansko leto, ali pac? 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

 
Turisticno društvo Tabor na šentjurskem sejmu 2004 

 
Turisticno društvo Tabor je bilo na Šentjurskem sejmu zelo aktivno. Organizirali smo postavitev svoje stojnice pred 
šolo v Taboru. Tam smo se predstavili s prodajo spominkov in  balkonskega cvetja. Imeli pa smo tudi srecelov.Vsem, ki 
so pomagali pri sami prireditvi, se najlepše zahvaljujemo in upamo, da bomo tudi v prihodnje imeli dobro podporo pri 
delu. Zahvaljujemo se vsem, ki so darovali in sponzorirali  dobitke pri srecelovu.         

                                                                                                                     Turisticno društvo Tabor  
 

Štiriperesna deteljica 
 

Prireditvam ob praznovanju obcinskega praznika in vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo smo se pridružili tudi 
clani in clanice Planinskega društva Tabor z organiziranjem prav posebnega pohoda. V torek, 27. aprila 2004, smo 
organizirali Pohod v obliki štiriperesne deteljice, katerega namen je bil povezati vse vasi naše obcine.  
 
Pripravili smo štiri razlicne pohode, in sicer dva lažja in krajša in dva po bolj razgibanem svetu in malenkost daljša. 
Vseh pohodov se je skupaj udeležilo 148 pohodnikov in pohodnic. Zacetek in cilj praznicnega pohajkovanja po vaseh, 
zaselkih in vzpetinah naše obcine je bil na igrišcu ob Domu krajanov, kjer so ob zakljucku vsi udeleženci dobili golaž in 
pijaco, za kar je poskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas-Tabor. Na vseh štirih razlicicah pohoda smo 
imeli tudi vec postojank in na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki ste nas med potjo gostoljubno sprejeli: Jožici in 
Martinu Šalamonu, Inki in Vilku Jazbinšku iz Miklavža, Milki, Ivanki in Mariji Grah iz Šmatevža, Marinki in Branku 
Florjanu, Katarini Kokole in Ivani Strnišnik iz Kaple, Janku Šmitu iz Crnega Vrha, Mileni Miklavc in Leopoldu Kosu iz 
Pondorja, Mileni in Silvu Lenku iz Lok, Janezu Rajovcu iz Tabora in Zvezi združenj borcev Tabor. 

 

 
           Dve skupini udeležencev pohoda, foto V. Cizej 
 
In nenazadnje se zahvaljujemo tudi vsem vam, vandrovci, pohodniki in planinci, ki ste se vseh pohodov udeležili v 
presenetljivo velikem številu in mogoce spoznali kakšen še neodkrit koticek naših vasi.              

 Planinsko društvo Tabor  
     

 
 
 

15. tradicionalni nocni tek 
 

V okviru prireditev ob praznovanju obcinskega praznika smo clani Športne sekcije pri Prostovoljnem gasilskem društvu 
Ojstriška vas – Tabor letos prvic organizirali nocni tek. Kljub enoletni prekinitvi je prireditev privabila vecino 
udeležencev iz prejšnjih let in tudi veliko novih prijateljev teka. 
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Tekmovalci, ki smo jih našteli 81, so tekli v naslednjih kategorijah: mlajše deklice, starejše deklice, mlajši decki (600 
m), starejši decki, mladinke, mlajše clanice, starejše clanice, veteranke (1200 m) in mladinci, mlajši clani, starejši clani, 
veterani (5000 m). Tek je veljal tudi kot obcinsko prvenstvo za clane in clanice. Zaradi tehnicnih težav vam, žal, 
najboljših po posameznih kategorijah ne moremo posredovati, na obcinskem prvenstvu pa so se najbolje odrezali: 
 
CLANI                                                                             CLANICE 
1. mesto: Martin Šalamon, Pondor                                1. mesto: Anica Gržina, Ojstriška vas 
2. mesto: Luka Gržina, Tabor 
3. mesto: Jernej Grobler, Pondor 
 

 
Najhitrejši trije v obcini (z leve proti desni): Luka Gržina (2. mesto), Martin Šalamon (obcinski prvak) in Jernej 
Grobler (3. mesto), foto A. Lukman 
 
Zahvaljujemo se vsem tekacem in tekacicam, ki ste se tekmovanja udeležili v res velikem številu, vsem posameznikom, 
ki ste kakorkoli pomagali, da je prireditev nemoteno potekala in dobro uspela in hvala vsem pokroviteljem, ki ste 
poskrbeli, da so najboljši trije v vsaki kategoriji odšli domov z bogatimi prakticnimi nagradami. Zahvaljujemo se tudi 
vsem vam, obcani in obcanke, ki ste ob celotni progi in na cilju športno navijali za prav vse tekmovalce in tekmovalke. 
Veselimo se ponovnega srecanja na 16. nocnem teku naslednje leto! 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
                                                                                                  Športna sekcija, Viki Urankar 

 

Kresovanje 
 
V okviru praznovanja obcinskega praznika je športno društvo TVD Partizan pripravilo kresovanje. Z aktivnostmi se je 
pricelo že popoldne in sicer: nogometni turnir, lokostrelstvo in "borba" za pršut (ugotavljanje višine pršuta). Kot prvi se 
je odlocil za višino 377 cm dr. veterine Marko Semprimožnik. Zatem je slišal kar precej krepkih na svojo stavo, da se 
bolje spozna na pršute, ki so še "vgrajeni". Do 23.00 ure se je zvrstilo še veliko strokovnjakov za meritve in skoraj vsi 
so si bili enotni, da je pršut višje od 4-ih metrov. 
Po krajšem predahu, že proti veceru, se je pricelo pripravljati za prižiganje kresa in vaške igre brez meja. Po prihodu 
ekip na tekmovališce, sta znana sodnika Gennaro Olivieri (Andi) in Guido Pancaldi (Janko) prižgala kres in s tem dala 
znak za pricetek iger.  
Ker so te igre novost za clane TVD Partizan, se je med izvajanjem pripetilo nekaj nerodnosti, toda tekmovalci so bili 
kljub temu zadovoljni, predvsem pa ni manjkalo smeha med gledalc i, še posebej pri zadnji igri »krmljenju zveri«, kjer 
so se lahko tekmovalci mirno in pocasi posladkali z bananami. 
Po koncanih igrah so sledile razglasitve rezultatov. Najprej je bilo potrebno ugotoviti tistega, ki ima najboljši obcutek za 
dolocanje višine pršuta. Ko so ob 23. uri izmerili višino, je bilo kar precej takšnih, ki so doma že imeli pripravljeno 
stojalo za pršut in nož, na koncu zelo razocaranih. Višini 390 cm sta se najbolj približala Terglav Janez in Topovšek 
Alojz. Slednji ga je tudi dobil po dodatnih stavah. 
V nogometu je slavila ekipa Tabor spodnji, v vaških igrah pa PGD Kapla-Pondor. Po razglasitvi rezultatov in podelitvi 
prakticnih nagrad, smo se še malce zavrteli, na hitro skocili v Evropo in pocasi zakljucili prijeten vecer. 
 

      TVD Partizan, Jernej Gregl 

105 let PGD Kapla-Pondor 
 
Štirje vzroki so se združili 1.5.2004, da si bomo ta datum lažje obdržali v spominu: Šentjurski sejem, praznik dela, 
vstop Slovenije v EU ter praznovanje 105 obletnice ustanovitve PGD Kapla -Pondor. Vsak zase ima svoj pomen,vsi 
skupaj pa so dovolj velik razlog za praznovanje kot se je tega dne zgodilo v Taboru. 
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Davnega 12. 3. 1899 je bila napisana in podpisana ustanovna listina takratne požarne brambe sv. Jurija ob Taboru. PGD 
Kapla-Pondor je naslednik te požarne brambe in zato tudi najstarejše društvo v naši obcini. Gotovo je obveza in ponos 
praznovati castitljiv jubilej. Na slavnostni seji društva, ki je bila 22. 4. 2004, smo podelili društvena priznanja in 
priznanja GZ Žalec. Najvecjo težo seje pa je predstavljalo podelitev zahval zlatim in srebrnim botrom novemu 
gasilskemu avtomobilu. Dolgoletna želja in potreba se nam je uresnicila. Za praznovanje 105 obletnice smo nabavili 
novo vozilo GV-1 znamke IVECO.  
Ogromno pogovorov, dela in poti je bilo potrebno, da smo lahko izpeljali nabavo takšnega vozila. Vsak clan je po 
svojih moceh pomagal pri izvedbi proje kta kot je bila nabava vozila in  notranja preureditev gasilskega doma, kjer je 
sedaj možno organizirati razna praznovanja, saj  je orodjarna locena s pregradno steno od dvorane. 
Še enkrat hvala Obcini Tabor, županu gospodu Vilku Jazbinšku, vsem donatorjem in botrom ter vsem krajanom Kaple 
in Pondorja , ki so se tako radodarno odzvali ob nabiralni akciji ter pomagali pri organizaciji in izvedbi praznovanja.  
Še enkrat vsem iskrena hvala!          

NA POMOC ! 
                                                                                                                                             PGD Kapla - Pondor 

 
Obnovitev in blagoslov križa 

 
Pri domaciji Joževih smo 2. maja koncali obnovitev križa, ki je star že stosedemnajst let. Po narocilu Zofije Maloprav 
ga je obnovil Kos Vinko. Križ, ki je prej stal pri mostu, smo prestavili na višjo lego. V casu, ko še ni bilo mrliške 
vežice, so se sprevodi s pokojnikom ustavljali pri tem križu. Blagoslov sta opravila g. dekan Leopold Selcan in Dani 
Jesenik. Zbralo se je lepo število obcanov, ki so darovali jedaco in pijaco.  
Slovesen dogodek smo nadaljevali v veselem vzdušju na Joževem dvorišcu.   

         Marija Roškar 
 

Dan družine v Taboru 
 
Obcina Tabor že nekaj let prireja srecanja prvošolcev in novorojencev ter njihovih staršev ob dnevu družine. Letos je 
bilo to srecanje v petek, 14. maja 2004, v sejni sobi Obcine Tabor, kjer so za pester program poskrbeli ucenci 
Podružnicne šole Tabor s svojimi mentoricami. Pripravili so razne zabavne, glasbene, plesne in deklamacijske tocke. 
Sledil je pozdravni govor  župana Obcine Tabor, g. Vilka Jazbinška.  
 
V obdobju od maja 2003 do aprila 2004 je Tabor postal številcnejši za dvanajst mladih clanov. Teh dvanajst 
novorojenckov je prejelo denarno pomoc v znesku 25.000 SIT. Denarno pomoc 20.000 SIT pa je prejelo tudi  trinajst 
prvošolckov iz Obcine Tabor. 

                                                                                                       Tatjana Kovce 

 
Poletni urnik rekreacije na igrišcu v Taboru 

 
Sreda ob 19. uri:  HOKEJ NA ROLERJIH , inf. 041-608-301 (Tomaž) 

Vabljeni vsi, ki ste dobro zavarovani! 
 
Sreda ob 19.30 uri:  ŽENSKA REKREACIJA, vecerni pohodi po obronkih Tabora 
                                           inf. 051-365-079 (Lea). Zbirališce pri brunarici na igrišcu. 
 
Cetrtek ob 19.45:             NOGOMET - clani, inf. 031-535-559 (Tomi) ali 031-654-648 (Jernej) 
 
Petek ob 20. uri:  REKREACIJA ZA VSE, badminton, namizni tenis, košarka…,  
                                           inf. 040-397-376 (Nejc)                              
 
Sobota ob 19. uri:            HOKEJ NA ROLERJIH, inf. 041-608-301 (Tomaž) 

Vabljeni vsi, ki ste v sredo ostali "celi". 
 

TVD Partizan Tabor 
 

 


