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DECEMBRSKI POZDRAV IZPOD KRVAVICE 
 

Bele novoletne 

   
 

so prinesle 
 

  zlat,  
 

to pa ni navaden ključek, 
 

to je ključ od zlatih 
 

 . 
 Že odpirajo se vrata, že se nekaj lesketa, 

 

tam zlat  košek  na vas čaka, 
 

poln izpolnjenih želja! 
 

Nisem si mogla kaj, da ne bi s spleta snela tegale simpatičnega verza, ki se še kako poda k beli zimi, ki nam 
je končno nasula snega. Otroci neke prijateljice so ga bili baje tako veseli, da so ga od navdušenja  kar jedli, 
ne samo, da so se valjali po njem!   
 

Ja, res je lepo, ko sneg pobeli dol in breg in ko mraz na okna nariše čudovite ledene rože, tako enkratne in 
neponovljive. 
 

Veselimo se zimske lepote narave, pogled pa naj se čim večkrat ustavi na belih vrhovih taborskih planin in 
naseli mir v naših srcih. 

Saša Zidanšek Obreza 
 

V zadnji letošnji  številki Novic boste prebrali: 
 

• kdo bo vodil Zbirni center Vransko v letu 2010, 
• o dodatnih posodah za ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov, 
• Slikarije, rimarije, pisarije, prepletene z romantiko,  
• fotoreportažo obiska čebelarja v Vrtcu Tabor, 
• fotoporočilo Likovne sekcije Mavrica, 
• o uspehu našega taekwondoojevca v Argentini, 
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• o decembrskih aktivnostih Mešanega pevskega zbora Tabor, 
• o Miklavžu, Kraljevski vrtnici in še čem. 
 

Absolutno pa ne prezrite vseh vabil, še posebej na KMEČKO TRŽNICO, ki jo vsi komaj čakamo in se bo 
zgodila še letos! 
 

Čaj s cimetom naj po domovih zadiši, sneg na vrhu Krvavice naj se zaiskri in branje Novic naj vas zasvoji! 
 

Tatjana Kovče 

Božično novoletna poslanica 
 

Spoštovane občanke in občani, 
 

nikakor se ne želim v božično novoletnih 
poslanicah ponavljati, čeprav si v takih 
obdobjih pravzaprav vsako leto zaželimo 
enake stvari. Vse se vrti okrog želja po zdravju 
in uspehu v službah, nemalokrat se želje 
dotikajo tudi denarja, vse premalo pa je želja 
po razumevanju in strpnosti med ljudmi in 
družbe nasploh. Če pa že želje so, so običajno 
namenjene drugim, predlagam pa, da si tudi 
vsak sebi zaželi, da bi sam zase uspel postati 
strpnejši in razumevajoč do svoje okolice, 
sosedov, sodelavcev in seveda tudi do svojih 
najbližjih. Prepričan sem, da ne bi škodilo, da 
bi vsak posameznik ob koncu leta opravil 
svojo notranjo inventuro in se odločil, da bo v 
prihodnjem letu popravil nekatera svoja 
dejanja ali celo bistveno spremenil svoj pogled 
na svet, življenjsko filozofijo, odnos do 
sočloveka. Tako bi se morda ponovno lahko 
zbližali skupni cilji v okviru družine, sosedov 
in celo v lokalni skupnosti. Predvsem teh 
slednjih bomo potrebovali, saj bo za razpršene 
cilje na razpolago čedalje manj denarja in na 
koncu tudi manj efekta. V tem duhu, upam, da 
bomo tudi oblikovali vsebino proračuna za leto 
2010, ki je pravkar v javni razpravi. Tokrat ne 
bom trdil, da je izključno razvojno naravnan, 

saj je stopnja družbeno-socialne razvitosti v 
naši občini relativno nizka in je tudi razvojna 
vsebina ponavadi le gašenje nizke stopnje 
družbeno-socialne razvitosti. V pravem smislu 
namreč razvojna naravnanost pomeni vlaganje 
v znanje in nove tehnologije, mi pa se 
predvsem ukvarjamo s kanalizacijo, asfaltom, 
vodovodom… No, morda pa vlaganje v 
ureditev osnovnega šolstva vendarle ima 
značaj razvojne naravnanosti. 
 

Trdno upam, da bomo v letu 2010 v zgoraj 
naštetih načrtih našli skupne cilje in si pri 
uresničevanju le- teh malce bolj pomagali in 
potisnili zasebne interese pod skupni javni 
interes, ki, verjemite, ni županov osebni 
interes, to je naš skupni interes za boljše 
življenje sedanje generacije, naših zanamcev 
in naš skupen dolg do narave.  
 

Vsega zgoraj naštetega pa ne more biti brez 
osebnega zadovoljstva, duševnega miru in 
najpomembnejšega – zdravja. V letu 2010 in 
ob praznovanju božiča vam tega želim poln 
koš, iskrene čestitke pa tudi ob praznovanju 
dneva samostojnosti in enotnosti naše 
domovine. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

 
 

NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV OB KONCU LETA 
  

OBČINA TABOR 
  

  Tabor Ojstriška vas Miklavž Loke Kapla Pondor SKUPAJ 

ROJENI 6 2 1 0 1 1 11 
UMRLI 2 3 2 4 4 0 15 
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NARAVNI 
PRIRASTEK 

4 -1 -1 -4 -3 1 -4 

  

stanje na dan: 18.12.2009 
vir: MNZ 
  
 VRTEC TABOR 
  OBČINA     STALNEGA    PREBIVALIŠČA    OTROKA   

starostna skupina TABOR BRASLOVČE VRANSKO ŽALEC SKUPAJ 
1-2 let 7 1 2 1 11 
2-4 let 17 0 1 1 19 
4-6 let 16 1 4 0 21 
SKUPAJ 40 2 7 2 51 

 

stanje na dan: 18.12.2009 
vir:JZ OŠ Vransko-Tabor, Vrtec Tabor 
  
 OŠ VRANSKO-TABOR 
 

   OTROCI S STALNIM PREB. V OBČINI TABOR   

razred POŠ Tabor OŠ Vransko SKUPAJ 
1. 10 1 11 
2 20 3 23 
3. 10 0 10 
4. 13 0 13 
5. 12 3 15 
6. 10 2 12 
7. 0 11 11 
8. 0 15 15 
9. 0 21 21 

Skupaj: 75 56 131 
 

stanje na dan: 18.12.2009 
vir: JZ OŠ Vransko-Tabor 
                                                                                                                                                                            Pripravila: 
                                                                                                                                           Saša Zidanšek Obreza 
 _______________________________________________________________________________________ 
  

Zbirni center Vransko – Tabor 
 
 

Obveščamo vas, da po 1. 1. 2010 vodenje 
Zbirnega centra za kosovne odpadke v Čepljah 
prevzema podjetje Simbio, d.o.o. Celje. Od 
odprtja do sedaj smo to dejavnost izvajali z 
delavci Občin Vransko in Tabor, izmenično 
vsako drugo soboto. 
 

Novost bo tudi ta, da bo center odprt dvakrat 
tedensko, predvidoma ob sredah od 14. do 18. 
ure in tako, kot do sedaj, ob sobotah od 8. do 
12. ure. 
 

Drugi pogoji se za nas občane – uporabnike ne 
spreminjajo; pri oddaji odpadnega materiala se 
je potrebno izkazati z zadnjo plačano 
položnico za odvoz gospodinjskih odpadkov in 
osebnim dokumentom, količina pa, po 
zagotovilih Simbia, ne bo omejena. Oddaja 
odpada je za občane brezplačna. Priporočamo 

koriščenje centra, ki je po naši oceni velik 
prispevek k urejenemu in čistejšemu okolju. 

 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
 
 

V letu 2010 predvideno ločeno 
zbiranje gospodinjskih odpadkov 

 
Z izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki Celje, smo za relativno majhno ceno 
veliko pridobili. Tako celotna celjska regija 
kot tudi konkretno naša občina. Center je 
prava moderna tovarna, kjer sosedov ni sram, 
da je v njihovi bližini objekt, ki se ga vsako 
lokalno okolje sramuje in z vsemi sredstvi 
brani. V centru se mešani odpadki ločujejo in 
obdelujejo ter nato v določenem delu 
uporabljajo tudi za ogrevanje. Le del 
odpadkov se odlaga na deponiji, ki ima 
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kapaciteto najmanj za naslednjih 30 do 50 let. 
Cena storitve se je res nekoliko dvignila, 
vendar je še zmeraj med najnižjimi v Sloveniji. 
 

Po občinah se zaenkrat zbirajo ločeni odpadki 
samo na t.i. EKO OTOKIH, po gospodinjstvih 
pa še ne. Ločevanje mešanih odpadkov veliko 
stane, zato načrtuje izvajalec javne 
gospodarske službe, da bi nekako v sredini 
naslednjega leta uvedel ločenega zbiranje na 
začetku verige, to je pri vsakem uporabniku. 
Za začetek bo vsako gospodinjstvo verjetno 
dobilo še eno dodatno posodo (kanto). Način 
novega organiziranja zbiranja odpadkov v 
podrobnostih še ni znan, o vsem vas bomo 
 

pravočasno obveščali. 
Vid Poznič 

_________________________________________ 
 

Zimska idila in zimska služba 
 

Smučarjem, planincem in ostalim ljubiteljem 
narave, posebno otrokom, želimo ob bližajočih 
praznikih obilo snega in veselja v užitka pri 
zimskih športih v prelepi naravi, občanom 
očiščene ceste in varne poti, izvajalcem 
zimske službe in občinskim financam pa čim 
manj dela in skrbi. VSEM PA SREČNO IN 
VARNO LETO 2010. 
 

Vid Poznič 

 
 

Novo leto 1970/1971 
 

Davnega leta 1970 sem bil za novo leto že »pri 
vojakih«. Jugoslovanska armija! Bili smo iz vseh 
vetrov dežele. Bilo je pred božičem, sneg je padal, 
bilo ga je 30 cm. Imeli smo kosilo in uro počitka.  
 

Pišem pismo ali dve. (Bil sem še mlad)… ko 
priteče k meni prijatelj in zavpije: »Oče, oče!« Še 
enkrat ponovi in gre. Pisma pustim na mizi, 
oddivjam do vhoda kasarne in zagledam njega – 
očeta! 
Nikoli v življenju (razen, ko so se rodili otroci) 
nisem bil tako vesel, kot tisti trenutek. Še danes ga 
vidim, čeprav je 30 let, kar je umrl, še danes ga 
vidim, kako mi je prinesel potico, suho kračo, hren 
in kruh (alkohol je bil prepovedan). 
 

Najlepši pozdrav za leto 1970 mi je dal oče! 
 

Naj bo vsem vam blagoslovljen božič in novo leto 
2010! 

TKSm 
_________________________________________ 
 
Bojim se tvoje ljubezni… 
Kot sončni žarek, 
lahko požgeš novo travo. 
Počakaj kapljico dežja in upaj, da vsaka tvoja 
pora kože vsrka to kapljico! 
 

Ko te vidim, ko odhajaš 
vsa pokonča, 
mi čuti zadrhtijo in solza sreče, 
(pa ne vem, zakaj solza) mi spolzi, 
na najina mehka tla. 
 

Pozabi me! 
Premlada si še zame! 

Poišči si ljubezen, ki bo 
žarela še lepše, kot med nama je sijala… 
 

Pojdi, pojdi… 
TKSm 

_________________________________________ 
 

Razreži me na kocke!!! 
Razreži me!!! 
Vsak košček mojega telesa to bo gledal… 
 

Gledal te bo z očmi… 
Človeka, ki ljubi… 
Pa čeprav ne bi bil smel gledati!!! 
 

Morda nekoč, ko bom 
že odrasel, takrat 
morda bo naju vzela noč!!! 
 

Morda so zvezde čisto blizu… 
TKSm 

_________________________________________ 
 

Ne glej me v oči, 
ker bom ponorel! 
Očala temna ti bom kupil, 
samo ne glej me… 
 

Gledal sem te… 
Zakaj? 
Nisem videl tvoje duše??? 
 

Vprašaš me, ko gledam 
odblesk preteklosti s tabo, 
ko sem te gledal! 
 

Ne glej me, 
pa tudi rožic na grobu 
mi ne saditi… 

TKSm 
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Vse je enkrat PRVIČ! 
 

Pred časom smo bili povabljeni vsi občani naše 
male, lepe občine, da sodelujemo pri soustvarjanju 
naših novic. Naši prispevki naj bi popestrili 
vsebino novic, da ne bodo v njih samo uradna 
poročila, obvestila  oziroma sporočila in vabila. S 
svojim malim prispevkom bom poskušala to storiti 
tudi jaz. Sami pa presodite, če mi bo (je) uspelo.  
 

Dnevi v decembru tako hitro beže, da jim komaj 
sledimo. Miklavž, Božiček, božič, ponekod še 
vedno tudi dedek Mraz, silvestrovo. Ko bomo 
imeli zadnjo letošnjo številko Novic v rokah, bo pa 
res samo še par dni do začetka novega leta.  
 

Meni se zadnja dva meseca kar nekaj stvari dogaja 
prvič (čeprav po letih sodeč nisem ravno več 
rožica). Pa jih bom opisala. Nič pretresljivo 
velikega, važnega, ampak mala doživetja s polno 
mero drobnega zadovoljstva.  
 

Prvič sem bila v fitnesu, in to v Žalcu. Dobro 
desetino telovadk (iz Kaple) je Marinka popeljala 
tja, čeprav je bilo za večino to prvič. Vedno sem si 
predstavljala, da je to le za mlade, da si krepijo 
mišice, da se pri tem tudi malce važijo. Me smo se 
tam zadržale debelo uro in čez. Preizkušale smo 
celo vrsto naprav in tako smo temeljito razgibale 
vse mišice in sklenile, da še pridemo.  
 

Prvič sem bila za model pri frizerju. Moji gosti, 
močni, suhi in »obledeli« lasje so dali vetra 
ljubljanskim frizerkam. Frizura je uspela, potešena 
pa je bila tudi moja želja, da enkrat vidim kako 
zgleda takšno friziranje.  
 

Prvič sem bila na koncertu v Kapli v cerkvi. V 
domačo vas je Janko pripeljal komorni zbor Lek, v 
katerem poje že 13 let. Zbor ima zelo lepo navado, 
da pride peti v rojstno vas vsakega pevca. Bilo je 
res nepozabno doživetje – izbran program, 
občuteno zapete pesmi in čudoviti glasovi solistov. 
Dlani so se mi skoraj vžgale od navdušenega 
ploskanja, prav tako tudi ostalim poslušalcem. Smo 
pa le »izsilili« še par dodatnih pesmi.  
 

In na koncu še četrti prvič v zadnjem času. Šele 
sedaj se mi je uresničila velika mladostna želja. V 
okviru Univerze za III. življenjsko obdobje sem se 
lahko vključila v krožek za varovanje in urejanje 
okolja, kar me je veselilo že od mladih nog. Same 
lepe stvari, ki zajemajo vrtnarstvo, sadjarstvo, rože 
(notranje in zunanje), urejanje zelenic in okolice 
hiš. Mislim, da se bo to poznalo tudi na skalnjaku 
pri Pihlbirt.  
 

Ta peti prvič pa se bo zgodil drugo leto, ko se bom 
dokončno naučila pošiljati elektronsko pošto, zdaj 
mi še ne gre čisto v redu, zato za letos zaključujem 
še po starem - peš! 
 

Roža 

 
Atrij stanovanjska zadruga, z.o.o. 
sz-atrij@siol.net | www.sz-atrij.si 
Celje | Ljubljanska cesta 20 | 03 42 63 110 
Rifnik Šentjur | Ulica Dušana Kvedra 11 | 03 74 71 040 
Ljubljana | Vojkova 63 | 01 53 09 290 
Rogaška Slatina | Kidričeva ulica 30 | 03 71 84 252 
 

       Vsem strankam in poslovnim partnerjem želimo   

VESELE PRAZNIKE ter  
SREČNO IN USPEŠNO 2010! 

 

 Namesto voščil in daril smo podprli  
delovanje društva Beli obroč Slovenije. 

 

Obiskal nas je čebelar 
 

V petek, 20. novembra 2009, je bilo pri nas v 
vrtcu še posebej sladko in medeno. Celo 
dopoldne so potekale različne dejavnosti na 
temo »Od čebele do medu«. Po medenem 

zajtrku nas je obiskal čebelar Darko 
Nemivšek, nam pokazal razne čebelarske 
pripomočke: panj, satovje, zaščitno obleko… 
Povedal nam je, kako so čebele koristne za 
naravo in ljudi, koliko cvetov mora obleteti 
čebela, da pridela 1 kg medu, iz česa in kako 
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sploh naredi med in še in še. Tudi otroci so 
dosti vedeli o čebelah, o tem, kako s čebeljimi 
izdelki skrbimo za zdravje, katere vrste medu 
poznamo… Najbolj so uživali ob pokušanju 
različnih vrst medu, medenjakov, pripravljanju 
čajev, sladkanim z medom ter izdelovanju 
čebelnjaka in čebel iz odpadnih materialov. 
 

 
 

Naslednji dan pa smo čebelarja Darka obiskali 
še na domu, v njegovi »čebelarski sobi«, ki je 
polna sladkih izdelkov ter čebelarskih 

simbolov - od panjskih končnic do kipa 
velikega sladkosnedega medveda, s katerim 
smo se ob odhodu z veseljem fotografirali.  
 

Za konec se g. Darku Nemivšku in 
Čebelarskemu društvu Tabor zahvaljujemo za 
darovan med in čas preživet v naši družbi. 
 

 
 

Mojca Lobnikar 

 

V letu, ki prihaja,Vam želimo, 
da se oblečete v mehke snežinke, 
se zavijete v prosojno meglo, 
pokrijete z belo odejo in 
se potopite v svet sanj…. 
Lepe božične praznike, 

obilo zdravja in osebne sreče 
v letu 2010!  

KD Ivan Cankar Tabor  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mitja Potočnik iz Tabora - 3. na svetu 
 
 

Od 26. do 30. novembra 2009 je v Mar del 
Plati v Argentini potekalo svetovno prvenstvo 
v taekwon-do-ju, kjer je nastopila tudi 
slovenska reprezentanca pod vodstvom 
trenerja Tomaža Barade. Mitja Potočnik je 
letos septembra zapustil braslovški klub SUN 
in se odločil, da svojo športno pot nadaljuje pri 
Tomažu Baradi v Mariboru. Za Mitjo je bilo to 
peto svetovno prvenstvo, na katerem se je 
odlično odrezal in zasedel tretje mesto. V 
prvem krogu je v kategoriji najtežjih premagal 
borca iz Urugvaja, v drugem Brazilca in nato 
Nemca, v polfinalu pa izgubil proti Poljaku, 

večkratnem svetovnem in evropskem prvaku, 
in sicer po podaljšku. 
 

 
 

Slovenci so se domov vrnili še s štirimi odličji. 
Svetovna prvaka sta postala pri članih Petra 
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Žolnir iz Celja, pri mladincih Nejc Blanuša iz 
Maribora, bronasto medaljo pa sta osvojila 
mladinca Nejc Gazvoda in Andrej Sinjur iz 
Maribora. Desetkrat so Slovenci za las zgrešili 
kolajno in tekmovanje sklenili v četrtfinalih. 
Prav tako so člani v ekipnih borbah po 
premaganih Nizozemski in ZDA izgubili v 
borbi za kolajno proti irski ekipi. 
 

 
 

Mitjo čaka naporno leto, saj bo februarja 
nastopil na mednarodnem prvenstvu v 
Mariboru - Slovenija OPEN, nato ga aprila 
čaka evropsko prvenstvo na Švedskem in 
junija svetovni pokal v Las Vegasu. Boril se 
bo tudi na profesionalnem turnirju PRO 
Taekwon-do, v ful (polnem) kontaktu. 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
_____________________________________ 

 

Slikarji… 
 

… likovne sekcije »Mavrica« pri KD » Ivan 
Cankar« tudi zaključujemo svoje ustvarjalno 
leto 2009. 
 

 
 

Bilo je uspešno, saj je naš član, Franc Bregar, s 
kipom »bik« v lesu, dosegel visoko priznanje 
CERTIFIKAT. Podelitev in razstava najboljših 
v Sloveniji je bila na Polzeli, kar je razvidno s 
fotografije.  
 

Razstavljali smo doma, v Dravogradu in na 
Polzeli. V prazničnem mesecu v decembru pa 
smo naredili pregledno razstavo del tekočega 
leta  na Občini Tabor. Razstavljajo: Rudi 
Friškovec, Ina Gržina, Milena Vodlak, Ines 
Hanžič, Vid Hanžič, Julija Juhart in Petra Jug. 
 

  
 

Želimo vam ustvarjalno leto 2010. 
 

Člani likovne sekcije »Mavrica« 
_____________________________________ 

 

Z Mešanim pevskim zborom Tabor 
so prazniki še bolj praznični 

 

Kakšen bo mesec december je odvisno 
predvsem od nas samih. Praznično vzdušje si 
lahko pričaramo s prižgano svečko, s peko 
piškotov ali s poslušanjem dobre glasbe, kot jo 
izvajamo v Mešanem pevskem zboru Tabor. 
 

Pri nas se je decembrsko vzdušje začelo že 29. 
novembra 2009, ko smo kot gostje Ansambla 
Robija Zupana ob njihovi 20-letnici delovanja 
odšli na snemanje oddaje na TV Celje. Člani 
zbora so v preteklih letih že gostovali po 
raznih TV postajah, tokrat pa se je pred 
kamere s ponosom postavil celoten zbor z 
novo zborovodkinjo mag. Špelo Kasesnik in 
novo predsednico društva Damjano Lukman. 
 

Praznično vzdušje se je nadaljevalo na 
jubilejnem koncertu Ansambla Robija Zupana 
4. decembra 2009 na Vranskem. Z veseljem 
smo se odzvali njihovemu povabilu in z njimi 
odpeli nekaj skladb pred množico poslušalcev. 
 

 
 

Upamo, da niste zamudili Prazničnega 
koncerta v Kulturnem domu Tabor, ki je bil v 
soboto, 19. decembra 2009, kjer je naš MePZ 
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Tabor zopet izvedel lep decembrsko obarvan 
koncert. Pri tem so nam pomagali gostje, 
Sekstet sv. Mihaela z Vranskega pod 
umetniškim vodstvom Francija Lesjaka in 
Dramska sekcija Teloh iz Tabora, ki je 
odigrala prisrčno pravljico pod vodstvom 
režiserke Tanje Kastelic. 
 

V decembru nas čaka še en nastop, kamor vas 
vse vabimo. Božična skrivnost v Jami Pekel se 
bo odvijala 25. in 26. decembra 2009, od 15. 
do 18. ure, našemu nastopu pa boste lahko 
prisluhnili 26. decembra 2009, ob 18. uri po 
ogledu jame in jaslic. 
 

Zbor ima velike načrte tudi za čas po »veselem 
decembru«. Še vedno vabimo vse, ki bi se nam 
radi pridružili, da se nam čim prej oglasite in 
že konec januarja z nami odidete na intenzivne 
pevske vaje, ker se bomo naučili še 
marsikatero novo pesem. Saj veste, kaj 

pravijo: »Več nas je, bolj bo veselo«. Zato 
zberite pogum in nas pokličite na 041/298 585 
(Damjana) ali pišite na mail 
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com. Lahko pa se 
tudi oglasite na eni od rednih vaj, ki jih imamo 
vsak petek od 19. ure dalje. Veseli bomo 
vašega obiska. 

… so prazniki, ko je prav, da se telo ustavi so prazniki, ko je prav, da se telo ustavi so prazniki, ko je prav, da se telo ustavi so prazniki, ko je prav, da se telo ustavi 

in misli pobegnejo v svet, za katerega si in misli pobegnejo v svet, za katerega si in misli pobegnejo v svet, za katerega si in misli pobegnejo v svet, za katerega si 

ponavadi ne vzamemo dovolj ponavadi ne vzamemo dovolj ponavadi ne vzamemo dovolj ponavadi ne vzamemo dovolj časa. Ob tehasa. Ob tehasa. Ob tehasa. Ob teh    

praznikih naj vas spremlja dobra glasba in praznikih naj vas spremlja dobra glasba in praznikih naj vas spremlja dobra glasba in praznikih naj vas spremlja dobra glasba in 

vas za hip ali dva odpelje stran od vas za hip ali dva odpelje stran od vas za hip ali dva odpelje stran od vas za hip ali dva odpelje stran od 

vsakdanjih skrbi…vsakdanjih skrbi…vsakdanjih skrbi…vsakdanjih skrbi…    
    

VESELE PRAZNIKE IN SREVESELE PRAZNIKE IN SREVESELE PRAZNIKE IN SREVESELE PRAZNIKE IN SREČNO 2010 NO 2010 NO 2010 NO 2010 

VAM ŽELIMOVAM ŽELIMOVAM ŽELIMOVAM ŽELIMO    

pevke in pevci Pevskega društva Taborpevke in pevci Pevskega društva Taborpevke in pevci Pevskega društva Taborpevke in pevci Pevskega društva Tabor    

 
 

Na grajskem večeru... 
V letu gospodovem 28. listopada 2009 se je v 
Taboru zgodil grajski večer pod vodstvom  
Društva podeželske mladine Tabor, v 
sodelovanju plesne skupine GALIRDA iz 
Celja, ki se je predstavila z dramsko igro 
Kraljevska vrtnica, avtorice in režiserke Tanje 
Kastelic. 
 

 
 

Večer je potekal v znamenju  krljic, grofov, 
grofic, dvornih dam, ter seveda princev z 
daljnih  dežel, ki so prišli v goste na ples 
cvetil, ki se je imel zgoditi na tem kraju. 
 

KUD Galiarda je srednjeveška plesna skupina 
iz Celja, ki si prizadeva z obujanjem plesnih 
veščin dvornih mojstrov evropskih dvorov 
XV., XVI. in XVII. stoletja. Skupina deluje že 
8 leto in orje ledino na tem področju. V 
zadnjih letih se čedalje bolj uveljavljajo 
srednjeveški dnevi, tako je tudi skupin za 
obujanje teh plesov in drugih običajev vse več 

v slovenskem prostoru. Tako nas lahko srečate 
po vsej Sloveniji in tujini. 
 

V upanju, da vam je bilo všeč se bomo 
potrudili, da vas še kdaj obiščemo in zavrtimo 
skupaj z vami čas nazaj za nekaj stoletij. 
 

Alen Kovačič, 
predsednik DPMT 

_________________________________________ 
 

Miklavžev večer v Taboru 
 

KUD IC Dramska sekcija Teloh in Turistično 
društvo Tabor sta tudi letos organizirali 
Miklavžev večer za otroke.  
 

 
 

Malčki so se v veselem pričakovanju zbrali 5. 
decembra 2009 ob petih popoldne. Dramska 
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sekcija Teloh jim je za začetek pripravila 
igrico Skrivnostna skrinja avtorice Tanje 
Kastelic v izvedbi Dramske sekcije Teloh. 
Otroci so komaj dočakali prihod svetega 
Miklavža s spremstvom (angelčki in parklji). 
Miklavž je s seboj pripeljal veliko daril, ki jih 
je velikodušno razdelil nad vse prisotne 
otroke. Našteli smo jih okoli 160.  
 

Za pomoč in podporo bi se radi zahvalili: 
Občini Tabor in Društvu žena in deklet. 
 

 
 

Ob tej priložnost vam želimo vesel božič in 
srečno novo leto. 

Turistično društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Komorni moški zbor Lek  
v cerkvi sv. Radegunde v Kapli 

 
 

Slovenci zagotovo zelo radi prepevamo. Zato 
na Slovenskem obstaja tudi skoraj nepregledno 
število različnih pevskih sestavov: od duetov, 
triov, kvartetov do resnično številčnih pevskih 
zborov in drugih pevskih skupin. 
 

Tokrat smo v podružnični cerkvi sv. 
Radegunde v Kapli prvič gostili pevski zbor. 
Obiskali so nas pevci Komornega moškega 
zbora Lek in doživeli smo trenutke, ki jih 
zagotovo še dolgo ne bomo pozabili. Zbor je v 
Kaplo prišel na povabilo našega rojaka Janka 
Drče, ki že vrsto let živi v Domžalah, pri zboru 
pa poje že 13 let. Pevci so se povabilu odzvali 
in v soboto, 12. decembra 2009, so ob 17. uri 
začeli prepevati pred številnim občinstvom, 
sploh prvič na Celjskem oz. v Savinjski dolini. 
 

Komorni zbor Lek je bil ustanovljen v letu 
1978 kot oktet Lek, ki je kaj kmalu prerasel v 
komorno zasedbo z imenom Komorni moški 
zbor Lek, v katerem so se združili pevci, ki so 

bili v začetku večinoma zaposleni v tovarni 
Lek Ljubljana. Zbor je snemal za radijski 
arhiv, sodeloval v kulturnem dogajanju v 
regiji, velika čast pa jim je bilo petje ob prvem 
obisku papeža Janeza Pavla II. v maju 1996. 
Slovensko moško petje so predstavili v 
kneževini Liechtenstein,  publiki v mestu 
Ennigerloh na severu Nemčije, razveseljeval je 
naše rojake v Berlinu ter na avstrijskem 
Koroškem, njihova pesem pa je v oktobru 
1998 odmevala tudi v Kanadi in ZDA. Zbor 
redno sodeluje na območnih revijah pevskih 
zborov Ljubljane in Domžal  ter praviloma 
prejema dobre ocene, redno pripravlja nastope 
v domovih starejših, sodelujejo v kulturnih 
utrinkih ob raznih slovesnostih, ob otvoritvah 
razstav. Imajo krog stalnih in zvestih 
poslušalcev širom Slovenije, ki so jih 
razveselili  s štirimi  zgoščenkami:  Ob 
jubileju, Na tujem in doma, Pesem pevcu srečo 
kaže, s programom četrte zgoščenke O 
Salutaris je pevski sestav gostoval po številnih 
cerkvah v Sloveniji, pa tudi na Madžarskem v 
Šarvarju in nemškem Ennigerlohu. Druga 
maša Charlesa Gounoda ob orgelski 
spremljavi  ter drugi del koncerta je bil v živo 
posnet v cerkvi pri Sv. Trojice pri Lenartu. Za 
ta projekt je zbor prejel zlato ploščo. V 
mednarodni konkurenci so prejeli zlato plaketo 
Praga Cantat 2007, ponosni pa so tudi na 
jubilejni, trideseti letni koncert v mesecu maju 
2008. Pred dvema mesecema so s pevskim 
nastopom navdušili občinstvo v katedrali v 
francoski Nici na Azurni obali. 
 

Pevski nastopi zadnjih šestnajstih sezon so 
poleg njihovega neumornega dela povezani 
tudi z neusahljivo energijo, znanjem in voljo 
prof. Milivoja Šurbka. Kljub temu, da pri 
svojem rednem delu večinoma srečuje 
glasbene profesionalce (dirigiral je v 
ljubljanski Operi, šest let služboval na 
Japonskem, njegovi koncerti z orkestroma 
slovenske Policije in Vojske so vedno 
napolnili Cankarjev dom, poučuje tudi na 
Glasbeni akademiji), se vedno znova rad vrača 
tudi med njih, amaterske pevske zanesenjake. 
S prof. Šurbkom so povezani največji dosežki 
pevskega zbora, nadvse pa pevci cenijo 
njegovo široko umetniško dušo. 
 

Ta duša umetniškega vodje se je na koncertu v 
Kapli pokazala tudi z izborom najrazličnejših 
pesmi: prepevali so v hrvaščini, angleščini, 
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ruščini, latinščini in seveda slovenščini. Morda 
je bila vrhunec koncerta ruska pesem Dvanajst 
razbojnikov, kjer je kot solist zapel Joža 
Bohinc in je dobila verjetno najbolj gromek 
aplavz, morda katera druga, zagotovo pa je 
cerkvica pokala po šivih od močnih občutij in 
zadovoljstva. Verjetno smo tudi zato izprosili 
še dva dodatka.  
 

Čisto ob koncu je za zahvalo in darilo poskrbel 
podžupan občine Tabor Janko Drča in s svojim 
iskrivim govorom navdušil tako pevce kot tudi 
nas, obiskovalce. V imenu zbora je vse 
navzoče pozdravil predsednik zbora Branko 
Spruk in podžupanu izročil njihovo darilo – 
zadnjo izdano zgoščenko O Salutaris. 
 

Kapla je za eno decembrsko popoldne postala 
središče dogajanja v taborski občini in upamo, 
da to ni bilo zadnjič. Številni obiskovalci pa so 
dokaz, da znamo tudi v manjših krajih ceniti 
dobro glasbo. 
 

 
 

Zahvala za čudovit dogodek gre seveda Janku 
Drči, ki je pevce pripeljal v našo občino, pa 
tudi njegovemu bratu Bojanu Drči z družino, 
ki je poskrbel za ogrevanje cerkvice, pa tudi za 
pogostitev pevcev in vseh obiskovalcev 
koncerta. 
 

Romana Strnišnik 

 

 
 

KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 
se bo odvijala 

V NEDELJO, 27. DECEMBRA 2009, 
od 8. ure dalje, 

na parkirišču župnijske stavbe. 
 

Ajdova moka, zelišča za čaje, suhe klobase, kranjske klobase, ocvirki, mast,  
kislo zelje, bučno olje, domači rezanci, potica, več vrst peciv, kruh, vino, žganje, 
marmelada, vloženi jurčki, fižol, krompir, solata, sveče, nogavice, ptičje krmilnice, 

suha roba iz Ribnice… 
                         … cedila pa se bosta tudi med in mleko! 

 
 

ČEBELARSKO DRUŠTVO, 
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET,  
TURISTIČNO DRUŠTVO 

TABOR  
 vabijo na kozarček kuhanega vina in  

                       prijetno prednovoletno nakupovalno druženje! 
V primeru slabega vremena tržnica NE ODPADE, bo pa v Domu krajanov Tabor. 
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Vse planince in prijatelje taborskih hribov 
                         vabimo, 

                          da se udeležite zanimivega 
 

                         BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA  
                         NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 

 

                         ki bo v petek, 25. decembra 2009.   
 

Zbirno mesto je pred staro šolo v Lokah ob 16. uri. 
Kot vsako leto, boste lahko pohodniki, glede na svoje sposobnosti in vremenske razmere, izbrali 
tudi lažjo pot po cesti mimo domačije Veteršek do koče. Udeleženci, bodite primerno opremljeni za 

gibanje v zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko!  
Od pohodnikov pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 

Ne zamudite torej poznega popoldneva, ko se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno 
pohodniško točko, potem pa v prijetni družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za 
hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.  

Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 
 

Vabljeni! 
 

 
 

petek, 25. december 2009 
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
Planinsko društvo Tabor (info: 03 5727 214) 

 

 
 

nedelja, 27. december 2009, od 8. do 12. ure 
KMEČKA TRČNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 
v primeru slabega vremena v Domu krajanov Tabor 
Čebelarsko društvo Tabor (info: 031 766 533) 

 

 

 
torek, 29. december 2009, ob 19. uri 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 
Dom krajanov Tabor 

ŠD Partizan Tabor (info: 031 895 542) 
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petek, 1. januar 2010, ob 14. uri. 

TRADICIONALNA NOGOMETNA TEKMA STARI : MLADI  
nogometno igrišče v Ojstriški vasi 

Športno društvo Partizan Tabor (031 764 505) 
 

 

 
 

 
Vse, kar upate, naj se vam izpolni, 
vse, kar iščete, naj se vam odkrije, 

vse, kar v srcu čutite, 
naj se vam v osebno srečo zlije! 

 
Sreče, zdravja, uspeha in veselja polno 2010,  

želita vsem občanom  
                             župan in Občinska uprava.  

 

 

 Zapiši si v srce, da je vsak dan najboljši dan v letu. (Ralph Waldo Emerson) 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 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. 


