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KUD TABOR PODBREZ 

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2007 
 

 

6.januar – koledovanje -  trikraljevska akcija 

 
Dve skupini otrok , ki ju sestavljajo zvezda in trije kralji, obišče vsako hišo v vasi in za  prosi 

dar v imenu revnih otrok , ki jih sicer oskrbujejo slovenski misionarji. 

  
20.januar – božični koncert – komorni zbor kluba študentov 

Kranj ( vodi Matevž Jekovec) 

 
Izjemno lepo zaigrane in zapete božične pesmi in skladbe , ki jih je izvajala skupina osmih 

mladih dijakov pod vodstvom Podbrežana  Matevža Jekovca v podbreški župnijski cerkvi. V 

zahvalo za nastop smo mlade povabili v kulturni dom na pogostitev in s tem nekoliko 

popravili bolj slab obisk.  

 

21.januar – sodelovanje pri slovesnosti ob 30 letnici smrti 

pisatelja Karla Mauserja 

 
Gospa Anica Moder je s sliko in besedo dogodek sporočila svojcem v Kanado. Slovesnost smo 

izvedli pri nedeljski maši z okrasitvijo pisateljeve slike in govorom, ki ga je pripravil gospod 

Stane Mihelič. 

 

8. februar -  Slovenski Kulturni praznik  (Posebna gostja 

Mimi Malenšek 88 let) 

 
Naša posebno cenjena gostja , v mladosti vaščanka in letos častna občanka, tesno povezana s 

Prešernom,  je med nami praznovala svoj 88. rojstni dan. Slovesnost smo začeli z voščilom v 

obliki arij Marka Bajuka  in pesmi našega zbora  v taborski cerkvi ,  nadaljevali pa  v 

Pirčevem domu. Z darili , ki so bila predvsem znak pozornosti, je prisotne nagovorila  pesem 

našega poeta Milana Debeljaka  -- posvečena pisateljici,  tiskar z Bleda je bogato natisnil  

diplomo o častnem   članstvu KUD Tabor, spomin na otroštvo je prebudil poseben krof, 

vrtnice v šopku 88 pa so govorile same zase.  Gospa Mimi Malenšek je vse prisotne, ki so 

dvorano napolnili do zadnjega kotička, s svojo posebno pronicljivostjo in neustavljivim žarom 

pripopvednice (ne samo pisateljice) za uro in pol popeljala v svet, ki ga je živela, preučeval in 

videla ona. Bil je to nepozaben večer , ko je bila naša in mi njeni. 
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11.marec – večer z mladimi uspešnimi podbreškimi športniki 

 
Spoznali smo naša mlada dekleta in fante, ki jih vodi športni duh in se že lahko pohvalijo z 

odmevnimi dosežki. V Pirčevem domu so se nam s svojimi športnimi rekviziti  v sliki in besedi 

predstavili: karateistka  Iva Peternel, metalec kopja Nejc Jeglič, smučar Grega 

Šparovec,hokejisti Žiga Jeglič,Boštjan Goličič,Aljaž Novak, košarkar Jan Markič in športna 

plesalca Karmen in Jure Markič. 
 

25. marec -  Materinski dan  (24. marec - proslava) 

 
Materinski dan je postal družinski praznik, zato smo poleg mamic povabili tudi očete,  babice, 

dedke, tete, strice...Z našimi otroci so prijetne trenutke delili ob pestrem programu, za konec 

pa jih je čakalo še presenečenje v zahvalo in spomin. 

 

Letošnji proslavi smo dali simbolni naslov: MAMICA JE KAKOR VRTNICA . Trije mladi 

povezovalci: Mojca, Maruša in Jure so odlično krmarili med nastopi dveh harmonikašev 

(našemu Maticu se je pridružila uspešna mlada harmonikašica iz Kamne gorice),  že skoraj 

prave violinistke Tine, mladih  malih (z Veroniko) in večjih pevcev ( z Ano) , recitatorjev,  

plesalcev in igralcev- Tajda, Jani, Eva in Neža  (igrica z naslovom Največji zaklad – in v njej 

so povedali, da je to MAMICA).  

 

 

5. Maj – LITERARNI večer – izdaja treh novih knjig 

 
Izšle so tri knjige naših krajanov:  

Mihael I. Fock: ACADEMIA TRAIECTINA –zgodba o dveh nizozemskih znamkah 

Joža Vovk: NAŠ BUČEK – četrta izdaja, za katero je spremno besedo napisal Stane Mihelič 

Milan Debeljak: MOLITVE – zbirka šestinsedemdesetih sonetov 

Zanimiva knjiga o znamkah, prisrčne zgodbe malega fantiča Bučka in iskanje Božje bližine  v 

molitvi – zanimive teme, ki so bile predstavljene v pogovoru z avtorji, ki ga je vodila Nataša 

Kne Leben. Vse navedene in tudi druge knjige Podbreških avtorjev je bilo možno kupiti. 

 

 

 

15.  Maj – Sodelovanje obeh zborov na občinski pevski reviji  

 
Otroški  pevski zbor  pod vodstvom Ane Debeljak in mešani pevski zbor pod vodstvom Janka 

in Majde Kozjek sta se predstavila na pevski reviji v Dupljah in zasedla odlični mesti. 
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25. Maj – Podokničar-Franc Pestotnik (akcija Nedeljskega) 

 
Tokratna izbranka Podokničarja je bila naša predsednica Nataša Kne Leben, prireditveni 

prostor pa Matijevčeva kmetija. Za pogostitev so poskrbele pridne gospodinje v vasi. 

Trije osrednji prizori so dodobra otežili put k ljubljeni:« Podokničar se pripelje s kočijo in 

ozaljšano lojtro;  zaustavijo ga Turki (Boštjan Aljančič), ki Urške( igra joNataša) ne dajo.Ko 

pa jih že prepriča, mu zastavijo še dodatne naloge , saj mora pomolzti kozla namesto koze, 

polagati roke s konkurentoma Janezom in Francljem, se pogajati z gospodinjo....Ko 

vasovalcu končno uspe zlesti na lojtro, ki ga vodi k lepi Urški, pa na oknu naleti še na 

premlado Petro in mamo Minko, ki ga pošteno premagujeta v besednem dvoboju. 

Ko na koncu že čisto utrujen le pride na cilj, se na dvorišču,  ob prijetnih zvokih ansambla 

Gorenjci , začne plesno rajanje. Zaključno tekmovanje nekaterih pogumnih  gledalcev in 

podelitev priznanj je kar prehitro zaključilo res veselo razpoloženje mnogih obiskovalcev. 

 

??.  Junij – Sodelovanje MPZ na medobmočni reviji 
 

Naš mešani cerkveni pevski zbor se je na dekanijskem tekmovanju edini prebil do tekmovanja 

na gorenjskem arhidiakonatu, ki je medobmočno organiziran. 

 

3.junij –– obisk gostov iz Minnesote  (Pirctown) – občinski 

dogodek 

 
Povod za tretje  srečanje te vrste  je slovenski misijonar Franc Pirc, ki je pred svojim 

odhodom v Severno Ameriko služboval v Podbrezjah. Med svojim misijonarjenjem pri Velikih 

jezerih in državi Minnesota je ohranjal živahne stike s svojimi bivšimi krajani naše vasi in jim 

pišiljal pisma s priporočili, dobrimi željami in  pesmimi. Tradicijo povezave med tako 

oddaljenima krajema poskušamo nadaljevati.  Tokratni gostje iz Minnesote so s svojim 

prihodom srečanju povečali pomembnost in ugled. Pri organizaciji  je Jožetu Pernetu  

ponudil roko dr.Jože Gričar—redni profesor na FOV Kranj, univerza  Maribor. Številne  

goste, ki jih je pripeljal dr.Douglas R. Vogel, profesor na Graduate of the University of 

Minnesota je že med sv. mašo  na Taboru nagovoril gospod župnik ( v angleščino simultano 

prevajala in brala berilol L.P. in A.R.) nato pa v Pirčevem domu predstavniki občine, 

Podbrezij in KUD-a. Po vzpodbudnem nagovoru dr.Grčarja (z željo, da bi podobna 

sodelovanja razširili in poglobili) smo poslušali še predavanje dr.Petra Fistra—rednega 

profesorja na Fakulteti za arhitekturo-Univerza Ljubljana. Po uradnem delu smo goste še 

pogostili, jim izročili priložnostno gradivo in se z njimi zadržali ob prijetnem pogovoru. 

Gostje so si z zanimanjem ogledali lani postavljeno stalno razzstavo o prititurških taborih in 

spomenik Franca Pirca ob župnišču. Še posebej pa so opazili zavzeto sodelovanje naših 

mladih med sv.mašo in Urškino (letos je bila to Mojca Debeljak)  dobrodošlico s soljo in 

kruhom. Na mladih svet stoji, so rekli, naj bo v Podbrezjah še naprej tako in še bolje. Naj nam 

duh Franca Pirca pomaga pri tem!!!. 

 

25. junij –– odkritje  spomenika Karlu Mauserju 
. 
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ZEMLJA SEM IN VEČNOST – je napisano  na spomeniku, ki smo ga slovesno odkrili na 

državni praznik v letu , ko se spominjamo 30 letnice  pisateljeve smrti. Po mavčnem portretu 

kiparja Franceta Goršeta je portret ulil livar Janez Kavar iz Tržiča. Prostor pa  je našel v 

parku ob župnijski cerkvi.Postavitev je finančno omogočila Rafaelova družba. 

Karlu Mauserju smo na ta dan posvetili še  slovesno sv.mašo, recital  in razstavo njegovih 

literrnih del, dokumentov in fotografij. 

Obsežen govor je pisatelju in številnim prisotnim namenil izseljenski duhovnik Franc Vrbinc s 

Koroške. Tako kot on,  sta ga osebno poznali tudi gospe Anica Moder in Mimi Malenšek, ki 

sta mu odkrili spomenik in orisali nekaj spominov nanj. 

O pisateljevem delu in življenju je občuteno spregovoril profesor Pibernik in naši recitatorji v  

recitalu, da smo ga spoznali kot varuha slovenske narodne in verske tradicije, prosvetnega 

delavca, glasnika emigrantske usode, slikarja izseljenske miselnosti in umetnika. Med  

pripovedovanjem so mladi k spomeniku v posebnih skodelicah simbolično prinašali  v žaro 

prst iz krajev, kjer je Mauserja vodila življenska pot. 

Pisatelj je s svojo preprosto a poetično besedo, ki je bila razpeta med zemljo in večnostjo, 

imel pred očmi malega človeka, ki je vsak po svoje tudi kdaj pa kdaj izseljenec. 

Po pogostitvi, ki je že tradicionalno podbreška, smo se s številnimi obiskovalci razšli 

bogatejši za še en spomenik in nova spoznanja. 

  

 

 

21. julij––   spominska slovesnost bistriškim žrtvam 

(proslava) 

 
Tradicionalno je potekala spominska slovesnost ob 65 letnici tragedije na bistriškem klancu. 

Osrednji govor je imel gospod podžupan Ivan Meglič. 
Na prireditvi so sodelovali še pevci MPZ KUD Tabor  Podbrezje, recitatorka in povezovalka 

Nataša Kne Leben, gasilci in praporščaki ZB NOV iz domače in sosednjih občin, ter polagalci 

spominskih vencev. Poleg nastopajočih se je slovesnosti udeležilo precej sorodnikov in 

znancev padlih ter nekateri  občinski svetniki. 

Ne smemo pozabiti, da je na tem žalostnem kraju ugasnilo 59 živjenj—kar je več kot je rojstev 

v enem letu občine Naklo, kar pomeni tri prazne razrede, ki z odprtimi vrati sprašujejo: 

ZAKAJ? Na osebni ravni pa so bili ti talci  mladi sinovi, očetje, bratje, strici..., 

ki so svojim pustili nenadomestljivo vrzel, bolečino, negotovost, žalost,obup, strah...  

Ko bomo čez pol leta predsedovali EU in govorili o medkulturnrm dialogu, bomo gotov težko 

umestili to tragedijo v zdajšnje razmišljanje. A zgodilo se je  in na žalost se to človeku 

prepogosto dogaja.. 

 

22., 23., 29. in 30. september  –– Taborski dnevi (več dnevna 

prireditev: obujanje običajev in igra na prostem) 

 50 letnica smrti Jožeta Plečnika 

 
DEKD-dnevi evropske kulturne dediščine so nastali kot skupna pobuda Sveta Evrope in 

Evropske Unije. Temeljni vodili sta vzpodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne 
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dediščine in ji predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini. Vseevropskim prireditvam v 49 

državah se tudi letos pridružujejo Taborski dnevi, za katere je odgovoren Jože Perne. Ker je 

letos DEKD posvečen Jožetu Plečniku smo tudi mi  pripravili ( po besedah prdavatelja 

Klemena Koširja  iz Arhitekturnega muzeja v Ljubljani ) nenavadno zanimivo razstavo. 

Postavil in ustvaril jo je vodilni slovenski oblikovalec na področju obutve Tone Strlič, ki je 

tudi naš knjižničar. Enkraten in obsežen opus Plečnikovih  sakralnih posod in kelihov, ki mu 

ni primere,  je bil navdih našemu oblikovalcu. Razstava na šestih panojih je vsebovala 

nazoren prikaz posebnih detajlov na kelihih, ki se ponovijo na skici obutve. Otvoritev se je 

začela  ob 10 uri (po sv maši, kjer smo gostili gospoda župnika iz Kanade, ki je pokopal in 

poznal Karla Mauserja).  Ob koncu je bila pogostitev nekoliko drugačna, kot sicer, saj je naš 

gospod  župnik( spomočjo Marinke Peternel)  ponudil jedi iz jagnjetine, pod taborsko lipo.  

Tudi letos je izjemni  taborski ambient ponudil naravno  kuliso za drugo uprizoritev igre na 

prostem –Taborska Urška. Tisto leseno –posebej za igro-  pa je tudi letos izdelala ekipa 

prostovoljcev z Milanom Debeljakom na čelu. Tokrat je bil scenarij nekoliko predelan- 

izboljšan in dopolnjen-- za nočno izvedbo, ko so goreli kresovi in je bilo potrebno prizorišče 

dodatno osvetliti in dodelati.  Dobili smo tudi novo Urško –Mojco Debeljak, ki se je v vlogi 

izjemno dobro znašla. Pomagat so prišli tudi folklorni plesalci iz Predoselj in konjeniki iz 

Ljubna. Izvedli smo tri nočne predstave, četrto dodatno pa namenili žrtvam poplav v Kropi. 

Tudi tokrat smo igro posneli in na voljo imamo DVD-je za prodajo in spomin. 

 

22.oktober  ––100 let Falentove tete Rezke Aljančič 

 
Svojcem in občini , ki so teti Rezki organizirali praznovanje ob stotem rojstnem dnevu, se je 

pridružil tudi KUD Tabor. Razveselili smo jo s podoknico, šopkom in voščilom po največji 

želji—zdravju. Naša slavljenka je še izjemnega počutja, saj jo še vedno videvamo na Taboru, 

ko gre sama na sprehod. Pa kako ne , saj je po maši praznovanje v polni dvorani kulturnega 

doma podaljšala pozno v noč. Bravo in še enkrat vse čestitke!!! 

 

 

3. november  ––  Popoldne in večer za starejše (recital in 

pogostitev) 

 
Tudi letos smo v sodelovanju z župnijskim svetom za naše najstarejše vaščane pripravili 

prijetne urice v kulturnem domu, ki so se nadaljevale po sv. maši ob 15 h.  Čudovito 

oblikovano Vabilo ( gospod Uroš Blaznik) je od 107 povabljenih privabilo 40 udeležencev s 

spremljevalci. Pogostitev, ogled dveh dogodkov na »velikem platnu«, spominjanje ob stari 

čitanki, pesmice iz otroških ust, druženje so bili zadosten razlog za zelo prijetno razpoloženje. 

 

23. november  –– 6. Pirčevi dnevi  – podmaršal Jože Tomše           

Savskidol -70 letnica smrt 
Tokratni dogodek se je začel prav »bučno« saj so možnaristi iz Kamne Gorice (pod vodstvom 

Blaža Cvetka)  poskrbeli, da smo slišali in videli  streljanje z možnarji. S svojo udeležbo je 

pomembnost dogodku dodal še obrambni minister Karel Erjavec, ki nam je potem v dvorani 
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namenil nekaj pohvalnih in spodbudnih besed za naprej. Med gosti so bili tudi predstavniki 

občine in številni člani podmaršalove  družine . Z zanimanjem smo poslušali obsežno 

predavanje gospoda Staneta Miheliča, ki mu je z vložki pomagal Milan Debeljak in s sliko 

Jožef Perne. Tako smo izvedeli , kako se je iz kajžarskega brihtnega fanta izšolal v vojaka, 

oficirja, profesorja, komandanta, izumitelja in končno predsednika vojnega komiteja na 

Dunaju v času prve svetovne vojne. Potem je preživel prav revno starost v Ljubljani in 

Podbrezjah. 

Gospod David Erik Pipan (poznavalec tega strelnega orožja in soške fronte)  iz Primorske 

nam je spregovoril o možnarju 30,5 cm, ki ga je Tomše izumil in zanj dobil plemiški naslov. 

Izjemoma je na ta dan poslovalo poštno okence pošte Naklo  in ponudilo razglednico z 

datumom prireditve, na kateri je upodobljen Jože Tomše in njgov možnar. 

Svojce gospoda Tomšeta smo še pogostili in bili deležni vseh pohval zaradi izjemno izčprnih 

podatkov,  ki so bili ta večer predstavljeni predvsem po zaslugi našega nekdanjega 

predsednika Staneta Miheliča 
 

24.december -  Božičnica za otroke (recital) 
 Tudi tokrat so otroci v nabito polni cerkvi na Taboru že petič ,( a vsakič drugače), pripravili 

polurni program pred sv. mašo. Prostor pred oltarjem se je napolnil s pastirčki in zvezdicami. 

Pred, med in po zaigranih skečih so čudovito zazvenele nove in pa tudi nekatere stare izvedbe 

božičnih pesmi našega mladega pevskega zbora pod vodstvom Ane Debeljak in Tajde 

Brezovec . Spremljavo so izvajali otroci sami : 3 prečne flavte, 3 kitare in metalfon-nova 

pridobitev.Nekateri so se  potem vračali domov s prižganimi baklami, ki so med drugim 

označevale tudi pot na Tabor. 

  

26.december -  dan samostojnosti - Sv.Štefan ( žegnanje konj) 
Letos prvič smo organizirali blagoslov konj na Taboru ( po 9. sv maši) ob 10. 

Lastniki konj so dobili plakete in spominske uzde , konji pa blagoslovljeno sol in kruh. 

Udeležba je bila dobra (7 konj), kljub slabemu vremenu. 

 

november in december-:  Filmski večeri  ( 5 nedeljskih večerov) 

– ogled filma v nedeljo zvečer 

– po filmu pa filmski krožek, kjer poteka pogovor in se izrazijo mnenja 

 

Skozi celo leto:  Urejanje spletne strani  

– portreti aktivnih Podbrežanov : Milan Debeljak, Stane Mihelič 

- zgodovina Podbrezij Stane Mihelič 

 

 

 
Za objavo pripravila Daca Perne (tajnica KUD Tabor Podbrezje) 


