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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Vinotok ali mesec oktober nam je postregel s 
toplim sončkom, vriski rdečeličnih obiralcev 
grozdja in jabolk ter ostalih jesenskih darov, 
pa tudi prijetnega vonja po pečenem kostanju 
smo bili deležni… 
 

Nekateri še »prešate«, drugi pa že delate 
primerjave med lanskim in letošnjim 
pridelkom. Ne glede na rezultat, je važno, da 
nam je bila narava naklonjena, kot že 
tolikokrat doslej in nam podarila del svojega 
neprecenljivega bogastva. Samo pomislite, 
kako žalosten bi bil pogled na prazne kleti, 
kjer se še posebej pri nas na vasi, ob kozarčku 
rujnega, preko celega leta »krepijo« sosedski 

odnosi in odvijajo modrovanja. Takšna in 
drugačna.  
 

Pred nami so novembrski prazniki. Enkrat 
bomo obeležili spomin na reformatorje, drugič 
pa bomo z mislimi pri vseh tistih, ki jih ni več 
med nami. Prižiganje svečk, veličastne 
krizanteme povezane v šopke ali umetelno 
vpete v ikebane… Grobovi se bodo odeli v 
soje luči in morda se bomo za trenutek tudi 
sami zamislili  nad svojim življenjem… 
 

Ker ga je vredno kar se da obogateti, 
svetujemo: športno opremo nadeti in v lepo 
šentjursko naravo odhiteti! 
 

Tatjana Kovče 
 

Kdor ne riskira, ne profitira 
 
Jesen je čas, ki napoveduje konec 
koledarskega leta in hkrati čas, ko je potrebno 
počasi prešteti sadove, ki smo jih s pridom 
pridelali. Le tako si lahko ustvarimo sliko, 
kako uspešni smo bili v tem letu.  
 

Tudi Občinska uprava v tem obdobju vztrajno 
ožema naše ljubo računovodstvo, da sproti 
iztisne čim več podatkov, ki so osnova za 
izračun uspešnosti ali neuspešnosti poslovanja 

po raznih kriterijih. Pomembni podatki, kot so 
obveznosti do dobaviteljev, terjatve do 
kupcev, indeks realiziranega po posameznih 
programih… so osnova za razne izračune, saj 
tisto, kar vidimo, če se malo ozremo po 
okolici, ni vedno dovolj za pripravo tako 
pomembnih analiz. 
 

Tako številke po različnih področjih pridno 
meljemo (kot jabolka ali grozdje v stiskalnici), 
delamo analize po vseh mogočih kriterijih, 
iščemo odgovore na razna vprašanja, med tem 
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pa seveda še »tolažimo« dobavitelje in ostale 
čakajoče v vrsti, da jim bomo poskušali čim 
prej vse poplačati in da še nikomur nismo 
ostali nič dolžni. 
 

Ni ravno prijeten občutek, kadar se zamuja s 
plačilom, a ob načrtih, ki smo si jih smelo 
zastavili za letošnje leto in jih pridno 
uresničili, žal včasih ne gre drugače. Ob 
sredah, ki je za nas plačilni dan (takrat nam 
država namreč nameni priliv), pa se seveda po 
temeljitem premisleku in tehtanju prioritet, 
skoraj za vsakogar najde kakšna finančna 
drobtina ali pa kar velik kos pogače. 
 

Za lažjo predstavo naj vam nanizamo 
zgovoren podatek, ki pove marsikaj:  
glavni dohodek lokalne skupnosti je kot vsi 
dobro veste glavarina. Ministrstvo za finance 
ustrezen delež le-te tedensko nakazuje na 
transakcijski račun lokalne skupnosti.  
 
 

Zelo visok delež glavarine predstavlja pokritje 
stroškov delovanja Vrtca Tabor (tako 
imenovana ekonomska cena, ki smo jo po 
zakonu dolžni zagotoviti) in ostalih vrtcev, 
kjer imate naši občani vpisane svoje otroke, saj 
je lokalna skupnost tudi v takih primerih 
dolžna kriti razliko med višino plačila staršev 
in ceno programa vrtca. Poleg tega moramo v 
ustreznem deležu financirati tudi dva oddelka 
bolnišničnega vrtca, ki deluje v sklopu Splošne 
bolnišnice Celje. S tem dajemo tako otrokom, 
ki se zdravijo v bolnišnici in jim zdravstveno 
stanje to omogoča, možnost obiskovanja vrtca.  
 
 

Po zakonu financiramo tudi ostale dejavnosti, 
kot so: javni zavodi (OŠ Vransko-Tabor, 
Glasbena šola, Matična knjižnica, druge OŠ 
izven občine, Regijski študijski center 
Celje…), domovi za ostarele, domovi za 
varstvo telesno in duševno prizadetih, pomoč 
družini na domu (Zavod Sv. Rafaela 
Vransko)… 
 

Pokrivamo tudi stroške sanitarnih obdukcij, 
mrliško ogledne službe, pogrebne službe in 
prevozov pokojnikov v določenih primerih.   
 
Financiramo tudi šolske prevoze, po novem 
tudi prehrano naših učencev, ki obiskujejo 2. 
OŠ Žalec (šola s prilagojenim programom), 
vsako leto namenimo prispevke 
novorojenčkom in prvošolčkom ob vstopu v 
šolo. 
 

Tu je še  civilna zaščita in protipožarna varnost 
(Gasilska zveza, lokalna PGD…), ki jim 
namenimo sredstva za opremo  in 
izobraževanje.  
 

Poleg tega se iz občinskega proračuna 
pokrivajo tudi tekoči stroški (dela zaposlenih v 
občinski upravi, voda, elektrika, čiščenje, 
ogrevanje, razna drobna popravila…) za 
občinsko stavbo, Dom krajanov, staro šolo 
Loke, mrliško vežico, stroški javne 
razsvetljave, stroški zbiranja in ravnanja z 
odpadki (eko otoki, odvoz smeti, Odlagališče 
Bukovžlak, Deponija Ložnica, Zbirni center 
Vransko…). 
 

Dolžni smo kriti tudi obvezno zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih oseb v naši občini. 
Mesečni znesek znaša cca. 1.200,00 eur, zato 
upamo, da bo s ponudbo novih delovnih mest, 
s pomočjo zunanjih investitorjev, v bližnji in 
daljni prihodnosti, stopnja brezposelnosti v 
občini občutno padla. 
 

Potem so tu še kulturna društva, športna 
društva, planinci in ostala društva, ki vsako 
leto s programi kandidirajo na lokalnih 
razpisih za dodelitev sredstev, saj si brez 
živahnega kulturnega in športnega utripa, ki 
smo ga deležni v Taboru, življenja sploh ne 
znamo več predstavljati. 
 

Sredstva moramo rezervirati tudi za odplačila 
dveh dolgoročnih kreditov in leasinga, brez le-
te oblike financiranja ne bi bilo možno zgraditi 
občinske stavbe, POŠ Tabor, nabaviti vozil za 
gasilska društva in še in še. 
 
 

Marsikomu se verjetno še sanja ne, kaj vse je 
dolžna lokalna skupnost zagotavljati. Kljub, 
sicer javnemu proračunu, opažamo, da so še 
vedno redki, ki se zares poglabljajo v občinske 
finance. Nevednost pa je nemalokrat vzrok za 
neutemeljene sodbe… 
 
In ker (verjamemo, da tudi vi mislite tako) 
znamo dobro čarati, so naši letošnji jesenski 
sadovi vidni na več področjih. Tako smo pri 
nizanju proračunske porabe prišli do investicij: 
- Dom krajanov: zgradili smo tuširnice in 
garderobe za športnike, z rušitvijo sten v 
pritličju smo omogočili povečanje prostorske 
kapacitete za shranjevanje raznih rekvizitov 
(šola, šport, kultura), z izgradnjo dodatnega  
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zunanjega vhoda, smo omogočili lažji in 
nemoten dostop športnikom do telovadnice, 
garderob, sanitarij in tuširnic. Pritlični prostori, 
okna in vrata so na novo prepleskani, prav 
tako tudi nekateri zunanji deli zgradbe. Tudi 
kulturnikom smo priskrbeli dodatno opremo 
(maskirni pult, omara za shranjevanje 
rekvizitov); 
 

- v sklopu projekta Eko muzej-izgradnja 
vstopne informacijske točke Tabor smo 
prepleskali t.i. turistične prostore, zgradili 
nadstrešek, kjer bodo razstavljeni eksponati 
veliko bolj zaščiteni pred vremenskimi 
neprilikami in poskrbeli za tlakovanje; 
 

- na področju cestne infrastrukture smo 
pristopili k projektu Mreža lokalnih cest 
Spodnje Savinjske doline in tako poskrbeli za 
rekonstrukcijo in asfaltiranje cest na območju 
Pondorja in Lovske koče. Udeleženi smo bili 
tudi pri sofinanciranju asfaltiranja zasebnih 
cestnih odsekov in obnovili smo več odsekov 
občinskih cest. 
 

- položili smo del kanalizacije v Ojstriški vasi, 
zgradili vodovod v Pondorju, sanirali 
posledice neurja (plazovi)…. 
 

- v večstanovanjski zgradbi v Ojstriški vasi 
smo zgradili dve novi stanovanji; do konca 
leta je potrebno sicer dokončati še nekaj del; 
 

- v občinski stavbi smo zgradili dodatne 
pisarne in arhiv in tako povečali nujno 
potrebne prostorske kapacitete. Ker 
nameravamo v prihodnosti področje Skupne 
občinske uprave (trenutno uspešno deluje na 
področju računovodstva za občini Tabor in 
Vransko) razširiti še na redarsto in 
inšpekcijske službe, nam bodo novi prostori 
prišli še kako prav. 
 

Kljub omejenosti sredstev, lahko rečemo, da 
smo v letošnjem letu premikali gore. Zato pa 
se danes, ko se ozremo nazaj, vprašamo: kako 
nam je sploh uspelo? 
 
Če bi že pri snovanju proračuna in načrtov 
razvojnih programov za leto 2008, ko so bila 
izhodišča, ki zadevajo prihodke jasna, 
zamahnili z roko, češ, ne bo nam uspelo in se 
odpovedali tako pomembnim investicijam, 
danes vsega tega ne bi bilo. In ker so tveganja 
nujno potrebno zlo napredka, smo morali 
sprejeti tudi to. 
 

V celotno zgodbo smo vstopili z ogromno 
zagonske energije in kar je pri vsej stvari 
najpomembneje: z optimizmom, da nam 
preprosto MORA uspeti. Ker lahko mirne duše 
trdim, da je celotna občinska uprava odličen 
team s kapitanom-županom na čelu, je nujna 
posledica uspešnega skupnega delovanja lahko 
samo sinergija. 
 
Seveda se na tej poti srečujemo tudi z ovirami, 
ki jih poizkušamo s krepitvijo skupnih moči 
ter složnosti tudi rešiti. 
 
Potrebno bo pokriti zlasti obveznosti , ki trpijo 
na račun investicij, saj verjamemo, da s 
pozitivnim razmišljanjem privabimo samo 
pozitivno. In v tem trenutku imamo nalogo 
»privabiti« prihodke. 
 

Eden večjih prihodkov v tem obdobju so tudi 
grobnine. Z redno poravnavo obveznosti, nam 
lahko tako pomagate tudi občani. Do konca 
leta pričakujemo še prihodke iz naslova 
komunalnih prispevkov, nekaj »malega« pa 
nam je dolžna tudi država. Skratka, nimamo 
druge izbire, kot da nam uspe glavnino 
obveznosti sanirati na ta način, nekaj pa 
seveda prenesti v novo proračunsko leto, kot je 
bila to tudi dosedanja praksa. Drugače žal ne 
gre. 
 

Če ne bi riskirali, ne bi profitirali in če ne bi 
profitirali, bi  razvojno gledano stagnirali. 
 

Ob podpori lokalne skupnosti, katere 
pomemben del je vsak posamezen občan 
Tabora, pa bomo tudi v prihodnjem 
proračunskem letu hiteli k projektom, kot je 9-
letka  in ostalim zmagam naproti! 
 
 

Saša Zidanšek Obreza, 
direktorica občinske uprave 

_______________________________ 
 

Občinske ceste in javne poti: 
priprave na  

zimsko sezono 2008 - 2009 
 
Razvejanost občine, veliko število cestnih 
odsekov ter dolžina preko 80.000 m, nas silijo 
k najbolj racionalni organiziranosti zimske 
službe. Občina je dolžna pozimi zagotoviti 
vsem občanom, tudi najbolj oddaljenim, 
prevoznost cest. Res je, da je včasih vreme 
nepredvidljivo (zapade velika količina snega 
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ali nastopijo nizke temperature in s tem 
poledica), kar preseneti izvajalce – tudi tiste 
profesionalne, ki imajo svoje delo neprimerno 
bolj ovrednoteno, kot ga je občinska blagajna 
sposobna prenesti, zato nam ne zamerite, če 
preseneti tu in tam tudi naše izvajalce, ki jim je 
vsem po vrsti izvajanje zimske službe 
dopolnilna dejavnost. Vsekakor oz. nujno je v 
določenih primerih potrebno imeti malce 
potrpljenja, da izvajalci v miru opravijo svoje 
delo. Logično je; več je snega ali večja je 
poledica, več časa porabi izvajalec, da to 
sanira. 
 

Treba je tudi vedeti, da niso vse ceste v enaki 
kategoriji in posledično v enaki prioriteti. 
Prednost imajo prav gotovo ceste, po katerih 
se opravljajo šolski prevozi, pomembne 
medobčinske in medkrajevne povezave in tudi 
tiste, po katerih prihaja vsakodnevna 
zdravniška oskrba. Vsaka cesta (predvsem 
dovozna) ni občinska cesta. 
 

Zadnja leta smo delo zadovoljivo opravljali, se 
je pa tu in tam zgodilo, da ste nas včasih 
upravičeno, včasih pa tudi ne, opozorili na 
težave, da ne rečem kritizirali. Kljub vsemu 
lahko trdimo, da smo z leti vzpostavili sistem, 
ki je v okviru finančnih zmožnosti občine in 
opremljenosti izvajalcev, mislimo predvsem 
na domačine, dokaj zanesljiv in zadovoljiv.  
 

Našim stalnim zvestim kooperantom smo 
sofinancirali in še bomo, nabavo opreme, 
lansko leto smo po vsej občini uredili deponije 
za pesek za posipanje, po potrebi v izrednih 
razmerah naročimo ustrezno mehanizacijo, ki 
nudi dodatno pomoč obstoječim ekipam na 
terenu. Brez vsega naštetega in še 
najpomembnejšega, zavedanja naših 
izvajalcev, da delajo za dobro vseh nas - 
občanov,  si upamo trditi – še tako dobro 
plačan sistem ne bi deloval tako učinkovito, 
kot trenutno deluje naš.  Res pa ni nikoli tako 
dobro, da ne bilo lahko še bolje. 
 

Brez tega, da se ceste predvsem v hribovitem 
delu občine, plužijo od zgoraj navzdol, ne gre. 
Pluženje v obratni smeri samo podaljšuje čas 
in po nepotrebnem veča stroške.  
 

Praksa zadnjih let se je pokazala kot dobra, 
zato ne načrtujemo nobenih novosti. 
Najpomembnejše ceste bo plužil pooblaščen 

izvajalec javne službe, podjetje VOC Celje. 
Vse ostale ceste so tako rekoč v naši domeni.  
 

Dosedanje izvajalce bomo v začetku novembra 
povabili k podpisu pogodb za novo zimsko 
sezono in upamo, da se jih bo kar največ 
odzvalo. Ker pa vsako leto prihaja do 
določenih nihanj oz. drugače povedano, 
izvajalec(ci) iz takšnih ali drugačnih razlogov 
ne more(jo) opravljati zimske službe, vabimo 
vse, ki jih to delo zanima, da to javijo 
Občinski upravi, konkretno Vidu Pozniču na 
tel 705 70 80 ali GSM 040 490 711, kjer se 
bomo dogovorili o pogojih sodelovanja. Na 
isti telefonski številki lahko tudi občani tekom 
zimske sezone javljate svoja opažanja in nas 
obveščate o nevarnostih. 
 

Pa čim manj snega (na cestah) in srečno 
vožnjo – tudi v zimskih razmerah.  

Vid Poznič 
_________________________________________                     
  
Počastitev Dneva spomina na mrtve 

 
 

Predstavniki Občine Tabor bomo Dan spomina 
na mrtve počastili 30. oktobra 2008 z obiskom 
naslednjih obeležij: 
 

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka 
na pokopališču v Žalcu, ob 9.30, 
2. spominska plošča na Domu krajanov v 
Taboru, ob 10.30. uri, 
3. spomenik NOB na pokopališču Tabor, ob 
10.50, 
4. grob častnega občana Alojza Raka na 
pokopališču v Taboru, ob 11.00, 
5. grob častnega občana Janka Kobaleta na 
pokopališču v Taboru, ob 11.05, 
6. poklon vsem pokojnim občanom pri križu 
na pokopališču, ob 11.10, 
7. spomenik padlim sinovom pri domačiji 
Matko, ob 11.30, 
8. spomenik padlim partizanom na Presedlah, 
ob 12.20. uri, 
9. spomenik padlim partizanom na Lepih 
Tratah, ob 12.50. 
 
Na obeležjih in grobovih se bo spominu 
pokojnih poklonil župan in prižgal svečo. 
 

 
Tatjana Kovče 
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                 Ostajamo EKO ŠOLA 
 

 
 
V preteklem šolskem letu smo si učitelji in 
učenci šole Tabor s svojim delom in trudom za 
okolje, prislužili tako želeno ekozastavo. Sedaj 
smo trdno odločeni, da jo tudi obdržimo. Kot 
vedno vas prosimo, da nam ob strani stojite vsi 
krajani. Da bo delo lažje, vas najprej 
obveščamo, česa vse se nameravamo lotiti v 
letošnjem šolskem letu. 
 

Letos smo se učitelji odločili spopasti z novim 
izzivom celoletnega projekta in sicer: 
- prvo triletje s projektom ZGODNJE 
NARAVOSLOVJE TEMELJ ZA 
TRAJNOSTNI  RAZVOJ, ki ga vodi Marjeta 
Terbovšek. Natančneje bomo obdelali temo 
SPREMEMBE GOZDA IN ŽIVLJENJA V 
GOZDU SKOZI LETNE ČASE; 
- drugo triletje s projektom NAJ ROŽA 
CVETI NAMESTO SMETI – LOČEVANJE 
ODPADKOV, ki ga vodi Manja Majcen. 
 

Tradicionalno ostajajo podprojekti: 
 EKOBRALNA ZNAČKA, vodja 

Danica Kaluža, 
 NATEČAJ VOŠČILNIC, vodja 

Hajdeja Brglez, 
 zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš, 

vodja Mateja Todorovski, 
 MAVRIČNIKI, krožek pod 

mentorstvom Mateje Todorovski. 
 

Na novo pa uvajamo projekt zbiralna akcija 
odsluženih električnih aparatov in 
elektronskih odpadkov, ki jo vodi Branko 
Šketa.  
Zbirali bomo odslužene gospodinjske aparate 
(hladilnike, mikrovalovne pečice, fene, 
mešalnike…), televizijske aparate ter 
računalniško opremo, žarnice in drobne 
aparate (GSM, brivniki, igrače…). Na 
določene datume boste lahko vse našteto 
pripeljali v poseben zabojnik pred šolo. O 
poteku boste natančneje še obveščeni.            
 
 

O našem delu vas bom z veseljem še naprej 
obveščala koordinatorica mednarodnega 

projekta EKOŠOLA KOT NAČIN 
ŽIVLJENJA, Mateja Todorovski. 

 

Vrtec Tabor - Eko vrtec 
 
 

V letošnjem šolskem letu 2008/09 se je vrtec 
Tabor vključil v mednarodni projekt 
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, saj 
želimo pridobiti naziv EKO VRTEC. 
Odločili smo se za celostni projekt, z 
naslovom Zgodnje naravoslovje, temelj za 
trajnostni razvoj.  
 
 

Cilji tega projekta so: 
-  razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov; 
-  vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem 
okolju; 
- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpad, 
energija); 
- vzpodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu; 
- vzgajanje za okoljsko odgovornost; 
- izvajanje celostnega pristopa vzgoje in 
izobraževanja v  
  programu Ekošola kot način življenja; 
- povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in 
socialnimi… 
 

 
 
 

Da pa bomo vse te cilje, ali del njih dosegli, bomo 
potrebovali pomoč staršev, šole in lokalne 
skupnosti.  
Ob tej priložnosti bi vas rada seznanila le z 
nekaterimi podrobnostmi in sicer: 
- zbirali bomo star papir (kontejner po dogovoru), 
- zbirali bomo izrabljene tonerje in kartuše v vrtcu), 
- zbirali bomo odslužene baterije (v vrtcu), 
- ločeno zbiranje papirja, pločevink, plastike in 
stekla (ekološki otok poleg vrtca in šole) že 
poteka. 

S prinašanjem vseh naštetih odpadnih snovi, boste 
vrtcu pomagali pridobiti mednarodni certifikat 
EKOLISTINO, nato pa še EKOZASTAVO. 
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Prav je, da se na tem mestu že zahvalim vsem 
staršem, ki so se z obilico dobre volje in 
požrtvovalnosti, odzvali našim dosedanjim 
akcijam.  

To je dober začetek, hvala vam.  
 

Renata Košica,  
koordinatorka 

Ekskurzija na Ptuj 
 

2. oktobra 2008 smo se učenci 6.c-razreda OŠ 
Vransko – Tabor odpravili na Ptuj, kjer smo si 
ogledali muzej na Ptujskem gradu, 
Dominkovo domačijo v Gorišnici in gotsko 
cerkev na Ptujski gori. 
Muzej me je očaral z dobro ohranjenim 
starinskim pohištvom, različnimi šegami, 
maskami, dekorativnimi stropi – štukaturami, 
zvočnimi posnetki historičnih glasbil, 
francoskimi tapiserijami iz 17. stoletja in 
veliko zbirko bojnega orožja. 
 

Stara, vendar dobro ohranjena Dominkova 
domačija se mi je zdela zanimiva, ker kaj 
takega še nisem videl. Vodička nam je 
razkazala notranjost domačije, ki jo delimo na 
gospodarski in stanovanjski del. Povedala nam 
je, da je domačija stara več kot 300 let. 
 

 
 
Panonske hiše so gradili iz lesa, slame in blata, 
ki so imele obliko črke L.  Pobeljene so bile z 
apnom. Spodnji del hiše je bil pobeljen s 
temnejšim apnom zaradi dodanih saj, kar je 
odganjalo kokoši stran od hiše, ker ne marajo 
temne barve. Izvedeli smo, da je največji 
prostor v gospodarskem delu skedenj, 
poznamo pa še hlev in delavnico. V tistih časih 
je slamnata streha zdržala do 10 let. V 
tamkajšnjem narečju se čebuli reče lük, 
čebulčku pa lükec. Vse delo na kmetiji so 

opravljali ročno (npr. ročno pobiranje koruze, 
pletenje kit iz ličja za predpražnike, …).  
 

V hlevu so imeli krave. Krvavice so izdelovali 
tudi iz zrn ajde. Ogledali smo si razna stara 
orodja in naprave kot so slop (naprava za 
klanje), srp (orodje za žetev) ter star WC na 
štrbunk (poljsko stranišče). Na domačiji še 
vedno gojijo sirek, ki je kot surovina za metle. 
Videli smo še steljnik, čebelnjak, sejalnico in 
koruznjak – prostor za krmljenje živali. Na 
slamnati strehi je rasel netresk  (nekateri mu 
pravijo tudi uhec ali ušesnik, ker kapljice 
iztisnjene iz te rastline zdravijo vnetja ušes), ki 
varuje domačijo pred požari, povzročenimi z 
bliskanjem in strelami v nevihtah.  
 

V stanovanjskem delu je največji prostor hiša, 
imajo pa še shrambo, črno kuhinjo in kamro. 
Za svetlobo so uporabljali trske, sveče in 
petrolejke. Vsi so jedli iz lončene posode. 
Postelje so imeli iz ličja. Na domačijah ni bilo 
kopalnic ali WC – ja, kopali so se kar v 
lavorju. Perilo so prali z riflerjem, namesto 
pralnega praška pa so uporabljali pepel. 
Namesto zvezkov so v šolo nosili in 
uporabljali tablice. Kamen za ročno brušenje 
kose se imenuje vodir.  Dükel je posoda za 
kisanje mleka. Iz mleka so pekli pogače. 
Peharju pravijo slamnjaček. Iz kože od kolin 
so izdelovali čevlje. V hiši so imeli tudi hišni 
oltarček, pri katerem so molili. Pri kuhanju v 
črni kuhinji so uporabljali grebljico (za 
razgrniti pepel), burklje (za kruh dati v peč), 
trifos  (za kuhanje kave) in pinja (naprava za 
delanje masla). Sklednjak se imenuje omara za 
shranjevanje posode.  
 

Gotska cerkev na Ptujski gori izstopa izmed vseh 
3000 gotskih cerkva celega sveta, ki so jo 
zgradili celjski in ptujski grofi. Cerkev je v 
celoti zgrajena iz kamna in je zelo bogata. 
Turki so na Ptujsko goro prišli leta 1471 in 
takrat cerkev oskrunili. Leta 2010 bo cerkev 
praznovala svoj jubilej ob 600  letnici. 
Legenda pravi, da je bila edinka ptujskih 
grofov slepa, a vendar je nekega dne z oken 
gradu v smeri Ptujske gore videla luč. Za grofe 
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je to bil znak, da na gori zgradijo cerkev 
posvečeno Mariji. 
 

Na ekskurziji smo se veliko naučili, spoznali 
nekatere zanimivosti in znamenitosti ter  se 
dobro najedli v gostišču Gastro. 

 

Luka Kropivšek, 6.c 
OŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Evropski dan jezikov 
 

Decembra 2001 je odbor ministrov Sveta 
Evrope 26. september razglasil za vsakoletni 
Evropski dan jezikov. Odtlej vsako leto države 
pripadnice Evropske unije pripravijo različne 
predstavitve svojega jezika ter se seznanjajo s 
preostalimi jeziki s tega področja. 
 

Tudi učenci druge triade šole Tabor 
poizkušamo vsako leto ta dan obeležiti. 
Letošnje šolsko leto smo nekaj evropskih 
držav prikazali skozi njihove posebnosti. Ker 
pa smo znani kot odlični pevci, nismo izpustili 
priložnosti za petje. Mojster Jaka je v 
portugalščini in madžarščini namreč slišati 
precej drugače kot v slovenščini. Takole pa je 
izgledala naša oglasna deska. 
 

 
 

Mateja Todorovski, 
učiteljica angleščine 

_________________________________________ 
 

Jesenski   piknik 
 
Vsako leto OŠ Tabor organizira planinski  
pohod šolarjev na Zajčevo kočo. 
 

27. septembra 2008 je izpred stare šole v 
Lokah krenilo 38 mlajših in starejših planincev 
v spremstvu vodnikov Maje Leskovšek in 
Marije Drnolšek ter Uroša Zorenča in Darje 
Savinek. 
 

 
 

Pot nas je vodila mimo pokošenih travnikov 
domačije »Šekovar«. Po 1 uri in 40 minut smo 
prispeli na Zajčevo kočo, kjer je že omamno 
dišalo iz gorkega kamina Ivija Hrastnika, ki je 
poskrbel, da smo se slastno podkrepili, kar 
nam je finančno omogočilo Planinsko 
društvo Tabor.  
 

Sledilo je vedno zabavno vlečenje vrvi, kjer so 
zmagali  močnejši. Po raziskovanju zanimive 
okolice Zajčeve koče, smo se med prijetnim 
klepetanjem vrnili v Loke, kjer so svoj 
naraščaj pričakali starši. 
                                                        Darja Savinek, 

mentorica starejših planincev 
_________________________________________ 

Kros 
 
 

V sredo, 8. oktobra 2008, smo na OŠ Tabor  
izvedi tradicionalni jesenski kros za 74 
učencev. Kros smo organizirali v sodelovanju 
s Športnim društvom Partizan Tabor, ki je 
priskrbelo  medalje za najhitrejše. Člani ŠD 
Dušan Uranjek, Bojan Košenina in Uroš 
Zorenč so označili progo po za nas 
gostoljubno pokošenem Sirševem travniku. 
Hvala! 
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Po uvodnem ogrevanju, obhodnem ogledu 
proge ter navodilih varnosti  so se pomerili v 
teku  učenci  šestih razredov, in sicer dečki ter 
deklice ločeno. Vsi so se potrudili po svojih 
najboljših močeh.  
 

Na zmagovalnih stopničkah smo svečano 
podelili medalje najhitrejšim tekačem, ostalim 
udeležencem krosa pa diplome za uspešno 
sodelovanje. Čestitamo vsem!  
 

                             Učiteljski kolektiv OŠ Tabor 
 

 

OBIŠČITE PLANKOV LOG IN ODKRIJTE ČARE 
TEGA IDILIČNEGA NOVEGA NASELJA V TABORU 

 
Plankov log odpira svoja vrata v soboto, 15. 11. 2008, od 10. do 13. ure. 

 
Sprehod po naselju in ogled hiš bomo pospremili z glasbo, hrano in pijačo, 

drobnimi pozornostmi za obiskovalce in nagradami za nove kupce. 
 
 

 
 
 

Že zdaj pa si lahko več o naselju pogledate na: www.plankovlog.si 
ali nas pokličete na 03/42 63 110 za dodatne informacije. 

 

 
 

Veselimo se srečanja z vami v soboto, 15. 11. 2008, od 10. do 13. ure v naselju Plankov log. 
 

Atrij, stanovanjska zadruga, z.o.o.
.

  



Jesen v našem vrtcu 
 Letošnja jesen v našem vrtcu je bila 
zelo zanimiva. Počeli smo veliko koristnih 
stvari, ki so bile hkrati tudi zabavne. V začetku 
oktobra smo ob svetovnem dnevu živali zbirali 
hrano za zavetišče Zonzani iz Jarmovca pri 
Dramljah in tako pomagali mnogim psom.  
 

V tem mesecu pa je potekal tudi naš teden – 
teden otroka, letos pod geslom »Nekoga moraš 
imeti rad«. V tem tednu smo izdelali drevo 
prijateljstva in tako poglobili prijateljske 
odnose. Pogled tega smo peli, plesali, kupovali 
na BIO tržnici, se sladkali s sadjem, poslušali 
zgodbico »Ali veš, koliko te imam rad?« in si 
ogledali lutkovno predstavo Mojca  
 
Pokrajculja, ki so jo izvedle strokovne 
delavke.  
 

  

Veliko časa smo preživeli v naravi, saj smo 
izvedli že dva cici planinska pohoda. Prvi je 
bil v Miklavž na Lesjakov ribnik, drugi pa v 
Ojstriško vas, kjer smo si ogledali gasilski 
dom in opremo. Najmlajši pa so šli na 
Drolčevo domačijo in si tam ogledali živalski 
živ-žav. V okviru naravoslovnega krožka pa 
smo uredili okolico vrtca. Skupaj smo obujali 
stare običaje; ličkali smo koruzo, luščili fižol, 
trli orehe in ob tem peli ljudske pesmi.   
 

 Za piko na i pa smo se še malo 
pozabavali na kostanjevem pikniku na ranču 
Mustang, kjer smo se sladkali s plodovi 
narave. Za popestritev lepega in toplega 
popoldneva sta poskrbeli kobili Loti in Lori, ki 
sta nas z »lojtskim vozom« vozili po okolici. 
Za najmlajše pa je bila najbolj zanimiva poni 
Beba. 

Kolektiv vrtca Tabor 
 
 

 

Suzanino življenje se je spremenilo… 
 
 

8. oktobra je minilo eno leto od Suzanine 
prometne nesreče z motorjem. Ko se je to 
zgodilo, se je čas za trenutek ustavil in Suzani 
se je življenje obrnilo na glavo, saj je izgubila 
levo nogo. Kot mamica si nisem mogla 
predstavljati bolečine njenih staršev. Suzano 
že dolgo poznam, saj sem jo poučevala v 
osnovni šoli. Zelo sva se razumeli. 
 

Ko sem izvedela, kaj se ji je zgodilo, sem 
začutila, da me potrebuje. Po pogovoru z njeno 
mamo sem vedela, da me potrebuje bolj, kot se 
sama zavedam. Poklicala sem družinskega 
prijatelja bioterapevta g. Tomislava Brumca. 
Prosila sem ga, da s svojo zdravilno energijo 
pomaga moji nekdanji učenki Suzani, da se ji 
čimprej zacelijo rane in njeni mami, ki je zelo 
trpela. Tomo je brez obotavljanja priskočil na 
pomoč. Ko je spoznal Suzano je v njej videl 
toliko energije, toliko volje do življenja in 
ustvarjanja in hkrati toliko obžalovanja, ker so 
se njene sanje razblinile… 
 

Tomo me je vprašal, če sem pripravljena 
pomagati Suzani še naprej. Seveda sem bila 
pripravljena, le vedela nisem, kje naj začnem. 
Predlagal mi je, da si na Rdečem Križu 
Slovenije izposodim “gobice” v katerih se 
zbira denar. Poklicala sem Rdeč križ Celje in 
posodili so mi dve gobici. Postavila sem eno v 
trgovino Brglez v Taboru in drugo v studio 
pranaterapije pri Tomotu v Podčetrtku. Kmalu 
pa sem prišla na idejo, da bi organizirala 
dobrodelni koncert s katerim bi lahko zbrali še 
več denarja za Suzano. To je velik projekt, ki 
ga nikakor ne bi mogla izpeljati sama. 
Poklicala sem Alena Kovačiča, predsednika 
Podeželske mladine. Tudi oni so želeli 
organizirati koncert. Stopili smo skupaj in 6. 1. 
2008 organizirali koncert, ki je odlično uspel, 
saj smo zbrali preko 6.000,00 evrov.  
 

Kaj pa se je zgodilo po koncertu? Kako 
Suzana živi danes in kaj je naredila z zbranim 
denarjem? 
Že naslednji dan po koncertu, 7. 1. 2008, je 
odšla na reahbilitacijo v Sočo. Tam bi morala 
ostati kar precej časa. Zdravniki niso mogli 
verjeti, kako se je Suzani noga brez zapletov, 
predvsem pa brez bolečin hitro celila. Tu bi se 
rada še enkrat zahvalila bioterapevtu Tomotu 
za nesebično pomoč ves čas Suzaninega 
zdravljenja. 
 



Ker je Suzana hitro okrevala so ji predlagali, 
da se čimprej vključi v “normalno” življenje. 
Na Soči je spoznala Tanjo, dekle njenih let, ki 
je izgubila nogo zaradi bolezni. Povabila jo je, 
da se jim pridruži pri odbojki sede. Suzana 
pravi, da ji je stoječa odbojka bila že prej zelo 
všeč, zato je z veseljem odšla pogledat kako 
poteka odbojka sede. S prvim treningom je 
začela  že 22. 3. 2008 v Logatcu. Treninge je 
začela obiskovati 3x tedensko. 2x v Ravnah in 
1x v Logatcu. Odločila se je tudi, da nadaljuje 
z visokošolskim študijem. 
 

Ni mogla več obremenjevati svojih staršev in 
znancev, da  jo vozijo na treninge in na 
predavanja, zato si je z zbranim denarjem 
pupila rabljen avto Renault avtomatik, da ga 
lahko vozi sama. Suzana se je z avtom 
pripeljala tudi k meni domov in mi prinesla 
zahvalo, ki jo je naredila sama. 
 

Ker je pridna in vestna je bila sprejeta v 
slovensko reprezentanco, v edino žensko ekipo 
v Sloveniji z 12 dekleti, ki jih trenirata g. Adi 
Urnaut in g. Gašper Ribič. Udeležujejo se kar 
precej tekmovanj. Bile so že v Atenah, na 
Nizozemskem, v Sarajevu itd. Na državnem 
prvenstvu v Logatcu, kjer so osvojile 2. mesto, 
pa je Suzana že igrala zraven. 22.4.2008 so 
odšle v Egipt in se domov vrnile z osvojenim 
2. mestom.   
 

Bile so tudi v Zagrebu, Zadru in Kninu... 
Avgusta pa so intenzivno trenirale v Ravnah 
na Koroškem in Portorožu za olimpijske igre v 
Pekingu. Za kritje vseh stroškov prevoza, 
prenočišča, hrane, trenerke, drese in drugo, 
skrbi ZSIS-Zveza za šport invalidov Slovenije.  
 

 
 
 

Ja, res je, Suzana je s slovensko reprezentanco 
28.8.2008 odšla  v Peking na paraolimpijske 
igre. Medalja jim je za las ušla, dosegle pa so 
odlično 4. mesto. Domov so se vrnile 19. 
septembra. 

“Z izgubo noge se mi je spremennilo življenje. 
Lahko se sprijazniš takoj, čez čas ali nikoli. 
Lahko pa povem, da v vsakem primeru ni 
lahko. Pravijo, da za vsem slabim stoji tudi 
nekaj dobrega. Doživela bom nove stvari, 
spoznala nove ljudi, videla veliko sveta, kar 
prej vrjetno ne bi nikoli,”  še pravi Suzana. 
 

Srečna sem, ko lahko pomagam drugim, še 
posebno, če je moje delo nagrajeno z 
uspehom. In pomoč Suzani to zagotovo je. 
Seveda je k temu veliko prispevala tudi 
Suzana sama s svojo pozitivno energijo in 
voljo. Ni me strah zanjo saj je zelo pridna in 
delovna. Vem, da je na pravi poti in da ji je 
namenjeno videti, doživeti in narediti še veliko 
lepega... 

Manja Majcen 
_________________________________________ 

 

Tajska  
(1.del) 

 
Letošnji avgust bi bil še en navaden mesec v 
letu, če ne bi v Pekingu potekale 29. olimpijske 
igre. Kitajci so obljubljali spektakularnost 
dogajanja in mediji so vestno in podrobno 
poročali, kako potekajo same priprave. Pa smo 
se odločili, da si gremo "zadevo" pobližje 
ogledat. Pot nas je vodila preko Tajske, 
Kambodže in Vietnama. Nič ni bilo gotovega, 
razen povratne letalske karte in zavarovanja. 
Odpravili smo se v neznano, 16. julija. 
 

Že sam pristanek na letališču v Bangkoku je bil 
posebno doživetje. Ogromno letališče, ogromna 
množica ljudi, in potem se znajdi. Težko je bilo 
prenašati vso vlago in vročino med bivanjem na 
popotnikom najbolj znani ulici Khaosan Road. 
Še posebej naporna je bila bitka s privajanjem na 
časovno razliko. Na tej ulici, tako kot v celem 
Bangkoku, se življenje prične šele popoldne, 
kajti vrvež traja do poznih jutranjih ur. Ulice so 
živahne pozno v noč, domačini pa služijo denar 
z vsem mogočim. Od prodajanja raznorazne 
hrane, pijače, sadja, oblačil, obutev, do masaže, 
kjer te "pregnetejo" kar na ulici in to za smešno 
nizke cene. Včasih se je težko otresti nekaterih 
domačinov, ki ti skušajo kar na silo prodati 
kakšen, po možnosti prav nepotreben izdelek. In 
ko si že nekaj zaželiš kupiti, se moraš dobro 
pogajati za ceno. Tako da ponavadi odšteješ le 
20% cene, ki jo prodajalec postavi.  
 

Mesto Ayutthaja leži 85 km severno od 
Bangkoka. V Ayutthayi ruševine templjev in 



palač pričajo o veličastnosti nekdanje prestolnice 
Kraljevine Siam. Ko si ogleduješ te zgradbe, ne 
moreš ostati ravnodušen. Nekatere zgradbe 
dobro kljubujejo zobu časa že vrsto let, 
zoperstavljene pa so bile tudi roparskim in 
uničevalskim napadom Burmancev. A so jih 
uspešno preživele. Kar pa ne bi mogli trditi za 
določen kip Bude, ki je ostal brez glave. In to 
glavo je neko drevo zaobjelo s svojimi 
koreninami in jo vzelo za svojo. Tako da skupaj 
tvorita ogleda vredno znamenitost.  
 

Lega Pattaye je 165 km jugovzhodno od 
Bangkoka. Obisk mesta te pusti brez besed. Ne 
zaradi lepot samega mesta, saj v resnici ni nič 
posebnega. Pač še eno obalno mestece, ki se od 
ostalih razlikuje predvsem po masovnem seks 
turizmu. Majhni lokali ob ulici so nagneteni 
drug ob drugem in so polni žensk. Mesto je 
polno debelih starejših turistov, velika večina jih 
prihaja iz Nemčije, ki si "privoščijo" mlada 
tajska dekleta. In potem se ponosno sprehajajo z 
njimi po mestu ter jih razkazujejo v smislu "kdo 
ima lepšo, postavnejšo,…". Tako da smo ta kraj 
karseda hitro zapustili.  
 

Ko Samet, majhen otok v bližini Rayonga, je na 
zemljevidu opazen kot črka T. Domačini 
verjamejo, da so se pred davnimi časi na tem 
otoku zadrževali pirati in da se še danes nekje na 
otoku skriva zakopan zaklad. Na Ko Sametu se 
zdi, kot da čas teče počasneje kot drugod. 
Glavna promenada otoka je rajska peščena 
plaža, ob kateri so majhne restavracije. Lepo je 
uživati v kosilu ali večerji le tri ali štiri metre 
stran od morja in gledati, kako valovi božajo 
obalo. Na tem otoku ni enega samega hotela, za 
turiste so postavljeni majhni bungalovčki v 
neposredni bližini plaže, v objemu tropskega 
gozda. Pravi rajski otok. Masovni turizem ga 
zaenkrat še ni načel, zaradi tega je na otoku 
čudovita spokojnost. 
 

 
 
 

 

Bangkok je ogromno mesto z vsemi elementi 
sodobne prestolnice. Tako kot vsa velika mesta, 
kaže dva obraza- na eni strani bogastvo, na drugi 
revščino. Visoki nebotičniki se stegujejo k 
soncu, ob njihovih vznožjih pa vrvež in živahen 
mestni utrip dajeta mestu poseben čar. Seveda se 
pravo življenje začenja šele proti mraku. Noč 
ima svojo moč in prav v Bangkoku ta rek še 
posebej drži. Iz Bangkoka smo se podali proti 
eni izmed najbolj poznanih znamenitosti - 
Tigrovem templju. Še prej pa smo obiskali 
"Floating market" ali Plavajočo tržnico. Vodni 
kanali tvorijo zapleten mrežni sistem, kjer je 
edino prevozno sredstvo poseben čoln, 
prilagojen za plovbo v teh kanalih. Seveda je ta 
tržnica sedaj občutno preveč turistično 
orientirana in je izgubila vso pristnost.  
 

Stopnjevanje pričakovanja je naraščalo z vsako 
minuto, ki je pretekla, ko smo se bližali 
Tigrovem templju v provinci Kanchanaburi. 
Vstop v tempelj je na lastno odgovornost, kar s 
podpisom izjave tudi potrdiš. Nekateri na to 
gledajo kot na podpis svoje smrtne obsodbe, saj 
nikoli ne veš, kaj vse se lahko zgodi. Takoj ko 
vstopiš skozi vhod, že zagledaš razne živali, ki 
se prosto sprehajajo sem ter tja. To ti da vedeti, 
da so živali tu doma, ti pa si le obiskovalec in se 
moraš temu primerno tudi obnašati.  

 

Z vsakim korakom bližje tigrom je srčni utrip 
naraščal za nekaj utripov, pričakovanje je bilo na 
vrhuncu. Končno so oči uzrle 8 prečudovitih 
tigrov, ki so počivali v Tigrovem kanjonu. To je 
bil prizor, za katerega ne moreš verjeti, da se 
resnično odvija pred tvojimi očmi in katerega 
majčken del si tudi sam. Prav tako kot jaz, je na 
srečanje s tigri čakala še truma turistov, vsi pa 
smo bili prežeti s strahospoštovanjem do teh 
veličastnih živali. Noge so se šibile od vsega 
razburjenja in končno sem se znašla ob ogromni 
mački. Zaradi lastne varnosti te do tigrov vodijo 
prostovoljci, ki vsak dan delajo s temi živalmi. 



Še danes ne morem verjeti da sem doživela 
bližnje srečanje s tigri. Res nepozabni občutki.  
 

Zgoraj, nad tem kanjonom, imajo tigri svoje 
kletke in tam prostovoljci skrbijo še za njihove 
mladičke. Mali nadebudneži radovedno 
raziskujejo nove vonje, ki jih s sabo prinašajo 
turisti in se brezskrbno igrajo drug z drugim. 
Turisti imajo možnost tudi pocrkljati te male 
zverinice, kar sem seveda brez obotavljanja tudi 
storila. Ob gledanju teh mladičkov kar ne moreš 
verjeti, da bodo zrasli v ogromne zveri. In hkrati 
se ne moreš načuditi njihovi ljubkosti.  
 

 
 

Neverjetno je tudi, kako se lahko sprehajaš med 
divjimi prašiči, srnami in raznimi bivoli. Očitno 
so že tako vajeni vsakodnevnih obiskov turistov, 
da jim sploh ne posvečajo nikakršne pozornosti. 
Vse to jim je samoumevno. Ena stvar pa mi ni 
čisto jasna - kako lahko vse te živali živijo v 
istem parku, kjer kraljujejo tigri? Ampak očitno 
imajo menihi to vse pod nadzorom in prašiči in 
ostale živali niso ogrožene zaradi tigrov.  
 

Ogledali smo si tudi most na reki Kwai. Ta most 
je znan zaradi svoje zgodovine in je del strateške 
železniške proge, ki povezuje Tajsko in Burmo 
(Myanmar). Gradilo ga je več kot 100000 vojnih 
ujetnikov in prisilnih delavcev iz Indije, 
Indonezije, Kitajske,… Most je zloglasen zaradi 
množičnih umiranj svojih graditeljev, končan pa 
je bil v 16ih mesecih.  
 

Naprej nas je pot vodila južneje, proti otoku 
Phuket. To je največji tajski otok, ki pa je tako 
blizu celine, da je bolj rt. Leta 2004 ga je 
prizadel tsunami, vendar ni bilo o tem nobenega 
sledu več. Phuket je prežet z masovnim 
turizmom. Odpravili smo se naprej, na čudovit 
otok Phi Phi. 
 

Seveda je tudi ta otok precej načet od turizma in 
so cene tukaj precej višje kot drugod na 
Tajskem. Domačini, ki na tem otoku živijo, pa 

so še posebej vsiljivi, ko ti poskušajo prodati 
kakšen izlet, ali najem čolna, ali sobe. S Phi Phi-
ja smo se čolnom odpeljali proti Maya Beach, to 
je plaži, kjer so snemali film Plaža (The Beach). 
Ker je Ko Phi Phi Leh del Nacionalnega parka 
Phi Phi (vsak, ki se izkrca na plaži, mora možu v 
črni majici in črnih kratkih hlačkah plačati 
dvesto tajskih bahtov oziroma štiri evre), zaliv 
ostaja čist. Na otoku se ne da prespati - edina 
možnost je "robinzonsko" prenočevanje pod 
zvezdami, na plaži Maya je le en lokal in 
stranišče, tudi cigarete je treba ugašati v 
"peščene pepelnike" ... Da ne pozabim, tudi ta 
otok je prizadel tsunami. Sicer danes sploh ni 
več nobenega opaznega dokaza o tem, so pa po 
celem otoku postavljene opozorilne table. Tako 
da je malce neprijetno hoditi po plaži, ko se 
zavedaš da bi lahko vsak trenutek ogromen 
tsunami izbrisal vsakršen dokaz o tvojem 
obstoju. 
 

Po dvodnevnem bivanju na otoku Phi Phi in 
spoznavanju lepot otoka in njegove okolice, smo 
se odpravili nazaj proti Phuketu. To je bila 
štartna točka za pot proti Siem Reap-u v 
Kambodži. O tem pa več kdaj drugič. 
 

Še o tajski hrani… Tajska hrana je nekaj 
posebnega. Večinoma je zelo začinjena, z veliko 
česna in čilija. Značilno je tudi, da hrana vsebuje 
veliko začimb. Za tajsko kuhinjo velja, da jo 
pripravljajo iz svežih sestavin. Ne vsebuje veliko 
mesa, morske sadeže pa najdemo skoraj v vsaki 
juhi. Uporabljajo veliko zelenjave. Najbolj so 
nam teknili rezanci Pad Thai. To riževi špageti 
ali rezanci, s sojinimi kalčki, tofujem, praženim 
piščančjim mesom, mletimi arašidi, nekaj 
zelenjave in limetinim sokom. Največkrat smo 
jedli kar na ulici, kjer je bila hrana še najbolj 
okusna.  
  

 
Jasmina Gržina 



 
Ročna dela 

 
Ponovno vas vabim k druženju 

vsak četrtek, ob 18. uri, v  Domu krajanov 
Tabor, turistična pisarna. 

S seboj prinesite ročna dela in dobro voljo.  
Informacije na številki:  

03 5727 195. 
 

Pridružite se nam v čim večjem številu! 
 

Hermina Zorenč 
_________________________________________ 

 

Rekreacija 2008/09 
 

Obveščamo vse občane in občanke, da bo 
rekreacija v telovadnici Doma krajanov Tabor 
potekala po naslednjem urniku: 
 
 
 

TOREK 
- od 19:30 do 22:00: košarka (Miha Bergant) 
 
 

SREDA 
- od 19. do 21:00: rekreacija za ženske  

 
ČETRTEK 
od 19:00 do 21:30: odbojka (Andi Baloh) 
 
 
 
 

PETEK 
- od 19:00 do 21:00: namizni tenis (Janko Zorenč) 
 
 

Nogomet v telovadnici na Vranskem s pričetkom 
2.  novembra 2008 

 

NEDELJA 
- od 09.30 do 11:00: nogomet  (Bojan Košenina) 

 
Vabljeni! 

      
   

TVD Partizan Tabor 
 

 
 

PGD Loke:  
ekskurzija, tekmovanje, gasilska vaja 
 
V nedeljo, 7. septembra 2008 je bila 
organizirana strokovna ekskurzija za vse člane, 
članice in mladino PGD Loke. Ob 7. uri je 
avtobus z 48. potniki krenil iz Lok proti 
Primorski, natančneje Portorožu, kjer nas je ob 
pomolu ob 10. uri že čakala rezervirana ladja 
MEJA. Ta nas je popeljala na triurno vožnjo 
po meji slovenskega morja in ob obali nazaj do 
pomola.  
 

Na ladji so nam postregli najprej z žganjem, da 
smo premagali morsko bolezen, nato pa s 
pečenimi ribami s prilogo in dobro primorsko 
kapljico. Ker je bilo lepo sončno vreme so se 
nekateri kopali, ostali pa senčili pod senčniki 
in hladili s pivom. Popoldne smo odšli proti 
Kopru, kjer smo obiskali naše kolege gasilce v 
Gasilski brigadi Koper. Ti so nam pokazali 
svojo gasilsko tehniko in vse svoje prostore ter 
nas seznanili s svojim delovanjem. Nadaljevali 
smo pot nazaj proti domu do vasice Kastelec, 

kjer nas je na Turistični kmetiji Andrejašič 
čakalo pozno kosilo. Po dobri hrani, primorski 
domači kapljici in borovničkah iz steklenice 
ter zvokih Gorazdove harmonike se je družba 
veselo razživela in zaplesala. Domov smo se 
vrnili vsi zadovoljni in dobre volje. Zahvaliti 
se moramo kandidatu za poslanca Alexu 
Reberšku, ki nam je sponzoriral pijačo. 
 

 
 

V mesecu septembru je potekalo tudi 
Občinsko tekmovanje GZ Žalec, zato so se 
vaje tekmovalnih desetin pričele že proti 



koncu avgusta. Letos so se iz našega društva 
pripravljale za tekmovanje štiri desetine: 
mladinke, člani A, člani B in članice B. Trdo 
delo se je obrestovalo in z rezultati ekip smo 
vsi zelo zadovoljni, saj so mladinke osvojile 
pokal za tretje mesto od devetih tekmovalnih 
ekip.  
 
 

 
 
Tekmovanje članov in članic se je odvijalo v 
nedeljo, dne 21. septembra 2008 dopoldne na 
Vranskem, kjer so člani A dosegli šesto mesto 
od tridesetih ekip, člani B peto mesto od 
devetnajstih ekip. Najbolj navdušene smo bile 
članice B, saj smo osvojile odlično prvo mesto 
od devetih tekmovalnih ekip. Pokala smo bili 
vsi člani zelo veseli, saj je to prvi pokal za 
prvo mesto v času delovanja društva. Vseh teh 
uspehov pa ne bi bilo brez vestnega dela 
tekmovalcev in strokovnega ter 
požrtvovalnega dela mentorjev, ki so na nas 
tekmovalce prenesli svoje znanje in izkušnje. 
 

 

 
Zadnjo nedeljo v septembru so člani društva 
izvajali gasilsko vajo na Ropretovi domačiji v 
Lokah. ''Požar'' je izbruhnil v zgornjem delu 
bivše hmeljske sušilnice. V času požara so se v 

tem delu objekta zadrževale osebe, ki jih je 
bilo potrebno evakuirati in požar pogasiti. Na 
vaji je bila preizkušena razpoložljiva oprema, 
sodelovalo pa je enajst operativnih gasilcev. 
Po končani vaji in opravljeni analizi, nas je 
prijetno presenetila družina Lenko, ki nas je 
pogostila z malico. Za gostoljubnost se jim 
prav lepo zahvaljujemo. 

PGD Loke 
Danica Cafuta 

_____________________________________ 
 

Družabno srečanje krajanov 
 
 

Turistični društvo Tabor in TVD Partizan 
Tabor sta v soboto 18. oktobra 2008, ob 15. uri 
organizirala srečanje občanov s poudarkom na 
spoznavanju novih krajanov Občine Tabor. 
Srečanja se je udeležilo veliko novih krajanov 
Tabora, ki so z zanimanjem prisluhnili 
predstavitvi občine in njenih vasi, naravnih in 
kulturnih znamenitosti in predstavitvi 
tradicionalnih športnih, kulturnih in 
pohodniških prireditev. Predsednica TDT je v 
pozdravnem govoru predstavila Občino Tabor. 
Vse udeležence je pozdravil župan Vilko 
Jazbinšek in predstavil razvoj občine. 
 

 
 

 
Za pravo sladko presenečenje je poskrbelo 
Društvo žena in deklet, ki je za ta namen 
pripravilo veliko slastnega peciva. Pecivo sta 
prav tako prispevali tudi Pekarna Brglez z 
Vranskega in Pekarna Rotar iz Šentruperta. Pri 
posodi pečenega kostanja pa sta celo popoldne 
vztrajala Vili Urankar in Janko Zorenč.   
 

Tatjana Kovče 
 

 
 
 



         
 

                                        DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR         
 

vabi vse upokojence in starejše občane  
 

na tradicionalno  
 

MARTINOVANJE,  
 

ki bo v soboto, 8. novembra 2008, 
 ob 15. uri v Domu krajanov Tabor. 

 
 

Za prireditev, ki je namenjena prav vam, pripravljamo prijetno in domiselno okrašeno 
dvorano, kulturni program in glasbo ob dobri hrani in pijači. 

 
Prijavite se našim poverjenikom, ki vam bodo rade volje povedali še kaj več! 

 
Tudi jesen življenja je lahko prijetna, če se družimo! 

 
 

 
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

 

vabi 
 

vse občanke in občane, planince in planinke in druge ljubitelje domačih dobrot 
 

v soboto, 15. novembra 2008, 

 
NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVO KOČO. 

 
 

Od približno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči krožniku z odlično 
pečenko, krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praženim krompirjem in zeljem. 

 
Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 

 



DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR 
 

VABI NA 
 

PRAZNIČNI KONCERT 
 

KONCERT BO V NEDELJO, 
30. novembra 2008, OB 16.00 URI, 
V DOMU KRAJANOV TABOR. 

 

 
 

GOSTJE KONCERTA SO: 
 

 SLOVENSKI ZVOKI 
 TRIO ANSAMBLA ROBIJA ZUPAN 

 NINA KREČA 
 

POVEZOVALEC KONCERTA 
FRANCI PODBREŽNIK. 

Prodaja kart na dan koncerta, pri vhodu v dvorano. 
 

Po koncertu bo možen nakup ročno izdelanih vizitk za prihajajoče praznike. 
 

Vabljeni! 
 

informacije pri predsedniku društva DPM Tabor 
Alenu Kovačiču,  tel: 051 234 575 

 

 
Ob prihajajočih praznikih - dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve 

vam župan in Občinska uprava Občine Tabor želimo, 
da praznika preživite v miru in prijetnih spominih na ljudi, 

ki ste jih imeli radi… 
 

 

 
 

 Če bi sleherni človek ljubil vse ljudi, bi vsak posameznik imel svet. (Friedrich G. Schiller)  
  
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. 
 
 


