
 

1 

 

POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
 

 
 

HO, HO, HO,  
V NOVO LETO ZDAJ GREMO… 
NAJ MIZE POD DOBROTAMI ŠE ŠIBIJO, 
OTROCI SNEGA SE VESELIJO, 
OBČINSKI MOŽJE ZA PRORAČUN  2011 
BOGATO POSKRBIJO! 

  
 
December - mesec obdarovanja, voščil, dobrih misli in veselega druženja nas bo še nekajkrat objel, 
poskrbel za prijetna presenečenja in nas pobožal s toploto domačega ognjišča. Pod jelko bo natrosil 
daril, domove pa napolnil s prijetnim vonjem prazničnih dobrot.      
                                                         
 

Vsako darilo je dragoceno, če ga dobimo z iskrenimi nameni, zato ne vihajmo nosu, če bodo letos 
darila morda bolj skromna ali pa jih bo nadomestil topel stisk rok in lepe želje. Ja, tudi Božičkov 
proračun se krči, ko pa je na seznamu toooooooooooliko kandidatov. 
 
 

Naj vas zadnji mesec v letu ovije v veselo vzdušje in nasuje poln koš osebne sreče, medsebojnega 
razumevanja, iskric v očeh in prijetne družbe v prazničnih dneh! 
 

Saša 
 
 
V prazničnih Novicah bomo tokrat pokukali v zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta,   
nanizali nekaj obvestil Občinske uprave, vas popeljali na božično-novoletne delavnice, prebrali 
boste o rezultatih prvega Miklavževega turnirja trojic v namiznem tenisu in še in še. Ne prezrite tudi 
vseh zanimivih vabil! 

 

Tatjana 
 

 

  

    ddeecceemmbbeerr    

nnoovveemmbbeerreepptt

 št. 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Božično-novoletna poslanica 
 

Hitro se vrti tale števec, čeprav smo šele pred 
kratkim nestrpno čakali številko 2000. V leto 
2011 stopamo s pričakovanji, da se bodo 
razmere na vseh področjih življenja ustalile in 
da se življenjski pogoji vendarle ne bi 
poslabšali. Zagotovo je večina ljudi v tem 
trenutku zadovoljna že zgolj s tem, da obdržijo 
službe, nekaterim pa tudi ta dobrina ne pomeni 
nič, če je vprašanje zdravje njih samih ali 
njihovih bližnjih.  
 

Spoštovane občanke in občani, v svojih željah 
vsi postajamo skromnejši in realnejši. Prav 
zato pa so lahko presenečenja, ki nam jih 
prinaša prihodnost, toliko prijetnejša ter bolj 
cenjena. Vsem skupaj iz srca želim, da bi se 
vam pričakovanje praznikov okrog božiča in  
 

 
novega leta izpolnilo v polnem zadovoljstvu v 
krogu svojih prijateljev in vaših najbližjih, leto 
pa, ki prihaja, naj ne bo slabše od tega, 
odhajajočega. Mislim, da se nam bo že zgolj s 
tem izpolnilo veliko. Kot vsako leto, se tudi 
tokrat spomnimo na osamljene in bolne. 
Stopimo do njih in jim vsaj z nasmehom, 
stiskom roke in dobrimi željami pokažimo, da 
niso sami. 
 

Pa ne pozabimo, da z nami ta mesec praznuje 
tudi naša domovina in ji izkažimo spoštovanje 
z zastavami. 
 

Vse najboljše in polno zdravja vam želi  
vaš župan Vilko Jazbinšek z družino. 

 

________________________________________________________________________________

 
 

O B I S K A L A    N A S    J E 
 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod otročkov:  
 

• 8. novembra se je v ljubljanski porodnišnici rodil 3.910 g težak in 51 cm velik deček Urban, 
staršema Mariji Enci in Janezu Stiplošku iz Kaple. 

• 10. novembra se je celjski porodnišnici rodila 3.190 g težka in 50 cm velika deklica Karin 
staršema Petri Savernik in Špacapan Erazmu iz Tabora. 

 
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 
naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 
 

 Tatjana Kovče 
________________________________________________________________________________ 
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Številka: 03201-1/2010-VI/0 
Datum:   11.11.2010 
 

 
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 

ki je bila 08.11. 2010 ob 18. 00 uri v prostorih Občine Tabor. 
 
 
Sejo je sklical  dosedanji in bodoči župan Vilko Jazbinšek, ki je sejo tudi vodil. 
 
Prisotni: Janko Drča, Janez Mak, Ali Khodary, Ivan Lukman, Anton Grobler, Jože Cestnik, Marjana Pustoslemšek, 
Alen Kovačič 
Občinska uprava: Saša Zidanšek Obreza, Lilijana Štor Krebs, Tatjana Kovče, Vid Poznič, Petra Slatinšek, Mihaela 
Zupančič 
Nadzorni odbor: / 
Ostali prisotni: Peter Lukman, Uroš Zorenč, Ludvik Miklavc, Nataša Kos Zore 

Novinarji: Darko Naraglav 

 
Predlagani dopolnjeni dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Tabor na podlagi potrdil o izvolitvi. 
2. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve 

župana. 
3. Obravnava poročila Volilne komisije Občine Tabor o izidu volitev članov občinskega sveta z dne 11. oktobra 

2010 in poročila o izidu volitev za župana z dne 26. oktobra 2010.  
4. Potrditev mandatov izvoljenim članov Občinskega sveta Občine Tabor. 
5. Potrditev mandata županu Občine Tabor. 
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
7. Pobude in vprašanja.  
 
Uvodoma je V. Jazbinšek pozdravil navzoče novoizvoljene člane OS, predstavnike javnosti (ostale prisotne 
občane), člane OU in predstavnika sedme sile. Na kratko je obrazložil potek konstitutivne seje in zaprosil tajnico 
volilne komisije go. Sašo Zidanšek Obreza za ugotovitev prisotnosti. 
 
K TOČKI 1: Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Tabor na podlagi potrdil o izvolitvi. 
Izvoljeni člani Občinskega sveta Občine Tabor in župan so predložili potrdila Občinske volilne komisije o izvolitvi. 
Tajnica volilne komisije je ugotovila prisotnost vseh članov OS in župana. 
 
K TOČKI 2: Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve 
izvolitve župana. 
G. Anton Grobler je predlagal tričlansko komisijo v sestavi: Janko Drča, Janez Mak in Lukman Ivan, ki so jo člani OS 
soglasno potrdili z dvigom rok. Komisija je prejela potrdila o izvolitvi in malo kasneje ločeno preverila istovetnost med 
potrdili in poročilom volilne komisije. 
 
K TOČKI 3: Obravnava poročila Volilne komisije Občine Tabor o izidu volitev članov občinskega sveta z dne 11. 
oktobra 2010 in poročila o izidu volitev za župana z dne 26. oktobra 2010.  
Poročilo Volilne komisije Občine Tabor o izidu volitev je podala tajnica volilne komisije in direktorica občinske 
uprave ga. Saša Zidanšek Obreza. Prisotne je seznanila z rezultati volitev in poimenskimi mandati članom OS in 
župana. 
K TOČKI 4: Potrditev mandatov izvoljenim članov Občinskega sveta Občine Tabor. 
G. Janko Drča je v imenu komisije za potrditev mandatov povedal, da komisija ugotovila, da so: 
- predložena vsa potrdila o izvolitvi članov OS, 
- predloženo potrdilo o izvolitvi župana, 
- da pritožb ni bilo. 
V nadaljevanju je tajnica volilne komisije prebrala sestavo Občinskega sveta: 
Zap. 
št. 

Priimek in ime Naslov Rojstni podatki Mandat 

1. Mak Janez Loke 4,  
3304 Tabor 

19.12.1963 Član občinskega sveta 

2. Khodary Ali Tabor 15,  
3304 Tabor 

01.01.1950 Član občinskega sveta 

3. Kovačič Alen Črni Vrh 34,  25.03.1986 Član občinskega sveta 
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3304 Tabor 
4. Lukman Ivan Tabor 22,  

3304 Tabor 
13.01.1960 Član občinskega sveta 

5. Drča Janko Kapla 36,  
3304 Tabor 

13.05.1958 Član občinskega sveta 

6. Pustoslemšek  
Marjana 

Ojstriška vas 45,  
3304 Tabor 

21.01.1967 Članica občinskega sveta 

7. Grobler Anton Pondor 8, 
3304 Tabor 

20.04.1957 Član občinskega sveta 

8. mag. Cestnik Jože Miklavž pri Taboru 
47/a, 3304 Tabor 

07.10.1972 Član občinskega sveta 

 
 
SKLEP:  Občinski svet Občine Tabor potrjuje mandat članom Občinskega sveta Občine Tabor. 
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih).  
 
 
K TOČKI 5: Potrditev mandata županu Občine Tabor. 
Tajnica volilne komisije je prebrala poročilo o izvolitvi župana: 
 
Zap. 
št. 

Priimek in ime Naslov Rojstni podatki Mandat 

1. Jazbinšek Vilko Miklavž pri Taboru 
8/a,  
3304 Tabor 

06.02.1952 župan 

 
SKLEP:  Občinski svet Občine Tabor potrjuje mandat županu Občine Tabor. 
Sklep je bil sprejet s 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih).  
 
Župan je povedal, da je s potrditvijo mandata OS in župana za obdobje 2010 – 14 tudi formalno prenehal mandat t.i. 
»starih organov«. V priložnostnem nagovoru je izrazil prepričanje, da bosta tako OS kot župan delovala v dobro 
občanov in občine kot celote in da je prepričan, da bodo vsi skupaj vedno poskušali najti najboljše rešitve v korist 
skupnosti, posebno še, ker  izvoljeni člani dobro poznajo problematiko po vaseh in zaselkih. OS je seznanil s projekti, ki 
so v teku (kanalizacija, ČN, ceste) in bodo terjali veliko angažiranost članov OS, veliko finančnih sredstev in konsenz 
širše skupnosti. Dotaknil se je tudi nalog, ki jih bo potrebno čim prej izvršiti, t. j. potrditev podžupana ter imenovanje 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. KMVVI bo po ustanovitvi pripravila predloge za sestavo 
stalnih delovnih teles OS, ki so: 

- odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 
- odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,  
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
- statutarno pravna komisija. 

Stalna delovna telesa OS in Nadzorni odbor bo imenoval OS na prihodnjih sejah. Župan je že tudi napovedal 
problematiko, ki se bo obravnavala na prvi seji OS in sicer: rebalans Proračuna Občine Tabor za leto 2010, sprejem 
sklepa o začasnem financiranju v prvem tromesečju leta 2011,  predlog Proračuna za leti 2011-12 in druge naloge. 
 
K TOČKI 6: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Župan je OS predlagal, da se dopolni dnevni red s točko: »Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.« 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Tabor dopolnjuje dnevni red s točko: »Imenovanje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.« 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). Dopolnjen dnevni red je v čistopisu tega zapisnika.  
 
G. Anton Grobler je predlagal, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenujejo naslednji 
člani: 

1. Janko Drča, 
2. Marjana Pustoslemšek, 
3. Janez Mak,  
4. Ivan Lukman, 
5. Anton Grobler. 

Župan je predlog za imenovanje KMVVI dal na glasovanje. Občinski svet je s 7 glasovi ZA in 1 PROTI (od 8 
prisotnih) sprejel SKLEP: 
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Občinski svet Občine Tabor v skladu s 23. členom Statuta Občine Tabor imenuje Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: 

1. Janko Drča, 
2. Marjana Pustoslemšek, 
3. Janez Mak,  
4. Ivan Lukman, 
5. Anton Grobler. 

 
K TOČKI 7: Pobude in vprašanja. 
Župan je seznanil Občinski svet seznanil o imenovanju podžupana. Glede na koalicijski sporazum med SDS in SLS, ki 
imata večino v občinskem svetu, je IO SLS Tabor predlagal za podžupana g. Antona Groblerja, župan pa je na osnovi 
33. člena Statuta Občine Tabor imenovanje g. Antona Groblerja za podžupana, tudi sprejel. Župan je novemu 
podžupanu zaželel uspešno delo, v uspešno sodelovanje pa sploh ne dvomi. Zahvalil se je tudi g. Janku Drči za 
podžupanstvo v dveh zadnjih mandatih. 
Po čestitkah k imenovanju podžupana, se je g. Grobler zahvalil za zaupanje in povedal je da bo naloge opravljal po 
svojih najboljših močeh. 
Sledile so pobude in vprašanja svetnice in svetnikov: 

1. Ga. Marjana Pustoslemšek; napove ustanovitev vaškega odbora Ojstriška vas; daje pobudo, da se gradivo za 
seje OS objavlja na spletnem portalu. 

2. G. Ivan Lukman; pozna delovanje OS, ker je bil član tudi v prejšnjem mandatu, v tem mandatu bo deloval v 
dobrobit Tabora in občine kot celote. 

3. G. Alen Kovačič; prvi občutki mladega človeka ob izvolitvi na pomembno funkcijo člana OS so lepi, deloval 
bo v korist svoje vasi in občine. 

4. G. Ali Khodary; predlaga, da člani OS uvedejo izmenjujoča (recimo na vsakih 10 dni) dežurstva – govorilne 
ure tako, da bi občani direktno njim posredovali probleme; podal je tudi ugovor na sestavo KMVVI. 

5. G. mag. Jože Cestnik; izvolitev (drugi mandat član OS) je bolj obveznost kot čast; v zvezi s sestavo KMVVI 
pove, da se je predlogu, da sodeluje v tej komisiji odrekel iz razloga, ker premalo pozna občane ostalih vasi, 
razen Miklavža, ki ga bo zastopal po najboljših močeh in znanju. 

6. G. Janez Mak; meni, da so oblike organiziranosti vasi različne – navedel je primer naselja Loke, kjer se veliko 
stvari pomenijo na gasilskih sestankih, meni tudi, da je v prvem mandatu dobro spoznal delo v OS, kar mu bo 
sedaj v veliko pomoč. 

7. G. Anton Grobler; delo v lokalni samoupravi mu ni tuje saj je ponosen na dva mandata, ko je bil predstavnik 
KS Tabor v OS takratne skupne občine, kjer si je vseskozi prizadeval (skupaj s takratnimi strankami na oblasti) 
za samostojno občino; ponosen je, da bo sedaj v OS zastopal interese krajanov Pondorja. 

8. G. Janko Drča; pri svojem delu v tretjem zaporednem mandatu si bo prizadeval za izboljšanje gospodarske 
moči občine; pri svojem delu se bo opiral na vaški odbor Kapla. 

 
  Župan je na pobude odgovoril: 

- Glede na obsežnost gradiva se razmišlja o nabavi osebnih računalnikov za člane OS, proučile se bodo tehnične 
možnosti objavljanja gradiva na spletnih straneh. Najavil je, da bo na sejah obsežnejše gradivo predvajano 
preko projektorja, saj občina razpolaga z dokaj razvitim informacijskim sistemom. OU daje v zvezi s tem 
vprašanjem nalogo, da s stroškovnega proučita obe varianti (papir,kopiranje : nabava osebnih računalnikov, 
gradivo v e-obliki). Najmanj kar se pa lahko objavljalo na spletu, bodo vabila; zapisniki pa po potrditvi. 

- V zvezi s problematiko vaških odborov je župan mnenja, da morajo le-ti delovati, da pa v prejšnjih mandatih 
nekako niso zaživeli – ni pa nobenih pravnih zadržkov za njihovo delovanje, celo zaželjeno je da delujejo. 

- V nadaljevanju je župan prestavil občinsko upravo, ki jo vodi direktorica ga. Saša Zidanšek Obreza in na 
kratko opisal njihovo delo. Omenil je tudi pogodbene izvajalce, ki so nujni zaradi malega števila zaposlenih. 

 
Direktorica občinske uprave ga. S. Zidanšek Obreza je v imenu OU izrazila iskrene čestitke ob izvolitvi OS in župana; 
OU se bo trudila, da bo dober servis vsem izvoljenim organom. Izrazila je tudi željo, da se vsa vprašanja in dileme 
rešujejo sproti oz. OU se bo potrudila, da poda odgovore v razumnih rokih. 
 
Župan se je zahvalil tudi prisotnim občanom z željo, da tudi druge seje potekajo v navzočnosti javnosti. 
 
G. Grobler je podal predlog, da opozicijske politične stranke podajo predloge za člane Nadzornega odbora; rok: do 
konca novembra 2010. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Zapisal:                                                                                                 Župan: 
Vid Poznič                                                                                           Vilko JAZBINŠEK 
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_____________________________________________________________________________________ 
 

Obvestilo 
 
vse občanke in občane vljudno obveščamo, da 
bodo  z mesecem januarjem 2011 
organizirane: 
 

URADNE URE 
 

- PODŽUPAN Anton Grobler bo dosegljiv:   
vsak TOREK  od 10. do 11. ure in vsako 
SREDO  od 16. do 17. ure, v pisarni 
Krajevnega urada,  v prostorih občine. 
 
Vprašanja mu lahko zastavite tudi po 
elektronski pošti:  
anton.grobler@hotmail.com ali  
na GSM: 040 288 114 
 
- OBČINSKA SVETNIKA Ivan Lukman in 
Ali Khodary bosta dosegljiva: 
vsako PRVO SREDO v mesecu  
od 16. do 17. ure, 
v mali občinski sejni sobi. 
 
Vprašanja jima lahko zastavite tudi po 
elektronski pošti:  
- ivanlukman@siol.net ali  
na GSM: 041 626 564 
- s.khodary@gmail.com ali  
na GSM: 041 744 537 
 

V kolikor boste tematiko razgovora 
pravočasno najavili, bo Občinska uprava 
podžupanu in svetnikoma pripravila ustrezno 
gradivo za razgovor. 
 

 
Občinska uprava 

 
 
 

Obvestilo glede bankomata 
 

V mesecu decembru nas je Banka Celje, d.d. 
neprijetno presenetila z obvestilom, da bodo 15. 
decembra 2010 odstranili bankomat, ki se nahaja  v 
občinski zgradbi.  
 

Nemudoma smo se odzvali in organizirali skupni 
sestanek s predstavniki Banke Celje, d.d., katerega 
rezultat je, da zadeva začasno miruje. 
 

Žal pa je odstranitev neizogibna, pravijo na Banki 
Celje. Vzrok je prenizko število transakcij na 
bankomatu na eni strani, na drugi pa visoki stroški 
vzdrževanja naprave, ki banki predstavljajo le 
izgubo. 
 

Pogajanja z banko se bodo nadaljevala v mesecu 
januarju 2011, zato naj velja ta članek kot poziv 
vsem občanom, da se v čim večji meri poslužujete 
bankomata. 
 

Banka Celje je povezana z NLB, Novo ljubljansko 
banko, d.d., tako da lahko komitenti NLB, d.d. 
opravljate transakcije na bankomatu Banke Celje 
brez provizije! 

Občinska uprava 
_________________________________________ 
 

Božično-novoletna okrasitev 
 
»Spet je leto naokrog…« je že star decembrski 
izrek, z njim pa tudi čas za okrasitev naše občine. 
Zvončki, smreke in ostali okraski so letos zasvetili 
tudi v Lokah, Miklavžu, Kapli in Pondorju. Seveda 
pa tega ne bi bilo, če mi povsod, kjer sem si 
zamislil postavitev okraska, ne bi pokimali v 
smislu: »Seveda, ni problema.« 
 

Zato bi se vsem novim in tistim »s starimi 
pogodbami« v svojem in imenu Občine Tabor prav 
lepo zahvalil. 

Prijetne pozdrave, 
 Nejc Gregl, Tatjana Kovče. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Koline 
 
Sedaj je pravi čas, čas kolin, domači praznik. 
 

Prijatelj me je prosil, če mu lahko pridem 
pomagati, saj bo zaklal dva težka prašiča. Pa naj 
bo, saj prašiča ne moreš pustiti, da sama od lakote 
umreta, ubiti jih je treba. 
 

 
Zgodaj zjutraj najprej zakurimo v »alfi« za krope, 
potem vse pripravimo in ko kropi zavrejo, se 
prične cviljenje na smrt obsojenih. Ker smo sami 
korenjaki, (posebno jaz) hitro obarimo ubogo 
dvojico četveronožcev in mesar jih prične 
razsekavati, premetavati in obešati, pač vse po 
pravilih domačega klanja. Da ne bi bilo preveč 
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dolgočasno, smo morali oditi v klet, pregledati 
usodo polnih sodov, ki se še kar v redu držijo. 
 

Ko je bilo meso razkosano, obešeno in hlajeno, 
pride gospodinja po material, ki se mora skuhati za 
klobase: srce, pljuča, ledvičke, glavina. Pri glavini 
pa se je ustavilo! Vprašam jih, kje so jeziki? En 
jezik je visel, drugega ni! Kje so čeljusti? Od enega 
prašiča so, od drugega ne! Iščejo, iščejo, tudi 
kakšna kletvica se sliši, jaz pa grem v drvarnico, 
kjer je visela druga glava, ki sem jo skril! Ponosno 
jo prinesem v prostor, kjer smo klali in hitro sem jo 
obesil na verigo in zbežal skozi vrata, drugače bi 
lahko še kakšno dobil »za bučo«. Prinesel sem 
štefan vina in kozarce, spili smo rujno kapljico in 
se nasmejali s primernim komentarjem. 
Lepe so koline, družinski praznik. 

TKSm  
_________________________________________ 

 

Bojazen 
 
Ko te vidim, da prihajaš k meni,  
me zbode v prsih. 
Misel, da te zadnjič vidim, 
mi zastaja dih. 
Misel, da si mi kot mivka,  
ki polzi med prsti, 
si mi kot zadnji dih iz pljuč, 

si kot zadnji mi korak 
v življenju. 
Si kot zadnji žarek 
zahajajočega  
se sonca!  
 

TKSm 
_________________________________________ 
 
Odkritje 
 

Odkril sem te! 
Odkril!! 
S svojimi mehkimi rokami 
si mi prinesel nasmeh! 
Nagajiv pogled, premlad za  
tvoja leta. 
Bom spremljal poti 
še zdaj neznanega človeka, 
ki vedel bo  
lepoto narejenega že greha! 
 

TKSm 
 
Vsem bralcem in bralkam mojih prispevkov v 
časopisu želim blagoslovljene božične 
praznike in srečno novo leto 2011 

                     Vaš TKSm. 

 

Na Ptuju 
 
V ponedeljek, 29. novembra 2010 smo se učenci 
zbrali pred OŠ Vransko – Tabor in se odpeljali na 
Ptuj. Potovalke smo težko odnesli v Dom kurent. 
Razdelili smo se po sobah in si jih uredili. Prišel je 
čas za kosilo. Po dobrem kosilu smo si pripravili 
stvari za bazen, saj smo imeli  plavalno šolo v 
naravi. Odpeljali smo se v Terme Ptuj ter imeli 
preverjanje plavanja. Bilo je lepo plavati! Ob 
vrnitvi smo mokre kopalke in plavalno brisačo 
sami razobesili  na sušila. Sledila je večerja. Nato 
smo računali seštevanje in se učili pisati dnevnik. 
(Kim Gruden) 
 

V torek, 30. novembra 2010, smo pa se po lepem 
mestu Ptuj odpravili z vodičko. Izvedeli smo 
zanimivosti o življenju v preteklosti  mesta. 
Povzpeli smo se do gradu ter si ogledali panoramo 
mesta. Vrnili smo se v Dom kurent, napisali 
razglednice svojim domačim in  kosili. Odpeljali 
smo se do toplic. V bazenu smo vadili  plavanje. 
Imeli smo se  lepo.  Po večerji smo vadili 
odštevanje in napisali dnevnik… V sobi št. 2 smo 
imeli pižama parti. (Vanessa Povše) 

 

V sredo, 1. decembra 2010, smo se zbudili in 
pospravili sobe. Dežurni učenci so pripravili 
pogrinjke v jedilnici, da smo zajtrkovali. Sledilo je 
reševanje nalog množenja in deljenja. Nato smo 
imeli likovne delavnice, kjer smo izdelovali 
novoletne voščilnice. Odšli smo v sobe, se 
pripravili za kopanje in se še malo igrali. Učiteljice 
so poklicale in odpeljali smo se na bazen. Veliko 
smo plavali in se igrali vodne igre. Napočil je čas 
za odhod. Na poti v Dom smo veliko klepetali. Po 
večerji smo imeli pouk in napisali smo dnevnik. 
Na večerni sprehod smo se odpravili po z lučkami 
osvetljenem centru mesta. Pred novoletno jelko 
smo zapeli božično pesem. Bilo je romantično! V 
sobah smo se še igrali. (Rijana Đjuranović) 
  
V četrtek, 2. decembra 2010, smo pospravili sobe 
pred ocenjevanjem. Po zajtrku smo odšli v 
knjižnico Ivana Potrča na Ptuju. Knjižničarka 
nam je prebrala pravljico Kurent in pesmico Urška. 
Z belimi rokavicami nam je pokazala 300 let staro 
knjigo. Bila je zanimiva. Med vračanjem v Dom 
smo v knjigarni kupovali spominčke. Po kosilu 
smo odhiteli v Terme Ptuj. Tam sem uživala kot 
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vedno. Vrnili smo se do večerje. Imeli smo zabavni 
zaključni večer. (Viktorija Pucelj) 
 

V petek, 3. decembra 2010, smo se zbudili veselo 
in neučakano, da se popoldne odpravimo domov. 
Po zajtrku smo se malo poigrali,  nato pa pakirali 
kovčke. Med pakiranjem smo se pogovarjali. 
Pomagali smo si jih zapreti. Prišel je čas za bazen. 
Tam so vaditelji preverili naše med tednom 
naučeno plavanje. Imela sem dober čas. Kasneje 
smo se spuščali po toboganih, se špricali in se 
zabavali. Po podelitvi diplom smo odšli na 
zaključno kosilo. Nato smo težke kovčke odvlekli 
do avtobusne postaje. Med vožnjo smo se 
spraševali: »Kdaj bomo prispeli?« Ko pa smo 
prispeli v domač kraj, smo močno objeli starše. 
Domačim smo  pripovedovali, kako je bilo v šoli v 
naravi na Ptuju. ( Eva Aubreht) 
                                                     

  Dnevniški zapisi učencev  
4. razreda  OŠ  Vransko – Tabor 

_________________________________________  
                      

Mesec december je čas veselja  
in pričakovanj, 

je čas, ko nas obiščejo in obdarijo trije možje; 
čas, ko na vsakem koraku piše SREČNO. 

 
 
 

Tako smo zapisali na vabilu za prireditev, katero 
smo izvedli v četrtek, 9. decembra, na šoli Tabor. 
Učenci so skupaj s svojimi starši aktivno 
sodelovali na likovnih, glasbenih, plesnih in 
dramskih delavnicah. S svojo aktivnostjo so se 
predstavili tudi v Domu krajanov Tabor, kjer smo 
po končanih delavnicah imeli družabno srečanje s 
kulturnim programom. 
 

Tako smo učitelji in učenci ter starši in znanci 
preživeli lepo predpraznično popoldne, ki je 
potekalo v zelo sproščenem vzdušju. Ob tem bi se 
zahvalili predvsem učencem kot tudi njihovim 
staršem, ki so poskrbeli za sladke prigrizke in s 

svojo aktivnostjo popestrili praznično 
razpoloženje.  
 

V imenu kolektiva šole Tabor vam želimo 
predvsem vesel božič, v letu 2011 pa naj vas 
spremljajo zdravje, sreča, ljubezen in mir.  

 

Kolektiv POŠ Tabor 
                                                        Manja Drnolšek 
_________________________________________ 
 

 
Na božično-novoletni delavnici s starši mi je bilo 
všeč: 
 

Delanje adventnih venčkov s starši. Neža in Miha, 
4. b 
 

Nastop z najboljšimi  prijateljicami. Eva, 4. b  
 

Lepo je, da  nam vhodna vrata krasi adventni 
venček, ki sem ga izdelala s starši. Kim, 4. b 
 

Pri igrici simpatično zakasnel smeh nastopajočih 
staršev. 6. c 
 

Vaditi in nastopati s starši ter  orffovimi  
instrumenti. Bravo, naši starši!  6. c 
 

Izdelovanje zvezdic in angelčkov. 5. c 
 

Slastno je bilo jesti  domače - mamino pecivo! 
Lovro, 5. c  ter  vrstniki 
_________________________________________ 

 

Novoletne želje učencev  POŠ Tabor 
 

Naj nesreča počiva vse leto 2011 !  Matevž, 5. c 
 

Več sreče pri matematiki.  Tim, 5. c 
 

Rokavice za smučanje.  Alja, 5. c 
 

Veliko znanja vsem. Nina, 6. c 
 

Želim, da se s sošolkami ne bi kregale.  Eva, 5. b 
 

Novo šolo z veliko učnega materiala. Vsi učenci in 
učitelji  
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Zahvala 
 

Ob moji letošnji hudi nesreči sem spoznala, da je 
še veliko dobrih ljudi. Rada bi se zahvalila vsem, ki 
ste nam pomagali.  
 

Najprej gre zahvala sorodnikom, pa tudi Janezu 
Černecu in Milanu Šmitu ter vsem lovcem Lovske 
družine Tabor, ki so nam priskočili na pomoč. 
Posebna zahvala gre Slaviju Gržina ter pevkam in 
pevcem Pevskega društva Tabor. Zahvalila bi se 
tudi Janku in Marjanci Marko. 
 

Hvala tudi vsem sosedom, še posebej Janezu 
Lesjaku.  Zahvaliti pa se bi želela tudi vsem tistim, 
ki so se spomnili name z obiskom, lepo besedo ali 
pa z molitvijo.  
 

Ob prihajajočem novem letu želim vsem 
Šentjurčankam in Šentjurčanom lepo praznovanje, 
v letu 2011 pa obilo zdravja in družinske sreče.  
 
Frančiška Bergant s Tonijem, Natašo in Romano  

_________________________________________ 

 
Spoštovane občanke, cenjeni občani, 

 

leto 2010, ki se počasi, vendar nezadržno približuje 
h koncu, je bilo za Socialne demokrate v občini 
Tabor prelomno. Hotenja po ustanovitvi 
Občinskega odbora Socialnih demokratov so 
prerasle v resničnost, želje pa s tem postale 
stvarnost. 
 

Ob tej priložnosti bi se vam radi iskreno zahvalili 
za vso podporo na minulih lokalnih volitvah, ki ste 
jo izrekli našemu županskemu kandidatu ter 
kandidatkama in kandidatom za občinske svetnike. 
 

Na pragu novega leta pa vam iskreno želimo: 
srečno, uspešno in zdravja polno leto 2011. 
 

Občinski odbor SD Tabor 
_________________________________________ 

 

Knjižni kotiček – december 2010 
 

Knjige za odrasle: 
• PETEK, Miro: V sovinem gnezdu – knjiga 

odgrinja zakulisja »afere Sova«, niza časovni 
tok dogajanja in popisuje absurdne medijske 
prispevke ter novinarske manipulacije. 
Mnenja, domneve in osebne prebliske sooča z 
dejstvi, prinaša doslej še neznane podrobnosti. 

 

Knjige za otroke in mladino: 

• BLANCHUT, Fabienne: zbirka Prava 
princeska: Mila je požrešna, Mila se norčuje. 

• JOLIBOIS, Christian: Tistega dne, ko bo prišel 
moj bratec; Častna kokošja, nekdo je sunil 
sonce. 

• VILAR, Sten: Kdo si, dedek Mraz? – v zgodbi 
so otrokom primerno nanizani celoviti kmečki 
prizori s staroslovenskimi običaji, ki jih je v 
dolgih stoletjih razvil in ohranil slovenski 
narod in jih zaupal svojim potomcem. 

• KODRIČ, Zdenko: Ekovedek – Ekovedek je 
zeleno bitje z lasmi kot trava, ki se najraje 
skriva v mahu, v visoki travi ali v krošnjah 
dreves. Opazuje in raziskuje okolico in svoje 
bogato znanje najraje deli z otroki. 

• ESENKO, Ivan: Katera žival je to? – Knjiga 
slikovito predstavlja živalske vrste, s katerimi 
si delimo prostor pod soncem. 

• BEAUMONT, Emilie: Podobe drobnih živali – 
v knjigi bodo otroci spoznali, kako živijo, se 
prehranjujejo in razmnožujejo drobne živali.   

 

Renata Novak 
_________________________________________ 

 
Savinjčani beremo - četrtič 

 

Ob 20. novembru, dnevu slovenskih splošnih 
knjižnic, smo v Medobčinski splošni knjižnici 
Žalec pričeli s četrto sezono branja za bralno 
značko Savinjčani beremo. Za rdečo nit smo izbrali 
dela rojaka in jubilanta ter prijatelja knjižnice 
Ervina Fritza. Knjižničarji so prepričani, da so tudi 
letos pripravili seznam, ki bo pritegnil mnogo 
bralcev, ki bodo lahko prebrali vse knjige s 
seznama ali pa vsaj pet. Ob koncu branja bodo 
naprošeni, da bodo napisali mnenje o prebranih 
knjigah.  
 

Član branja Savinjčani beremo lahko postanete v 
vseh enajstih enotah Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec. Knjige s seznama so prav tako na 
voljo v vseh enotah, le izvodov je manj, kot bi bilo 
potrebno, zato je zanje določen 14 dnevni 
izposojevalni rok. Za vse ostale informacije lahko 
pokličete knjižničarje v posameznih enotah ali 
sledite obvestilom na spletnih straneh knjižnice.  
 

Virus branja Savinjčani beremo je lani zajel 200 
bralcev. Skoraj vsi so se zbrali na zaključni 
prireditvi, ki je vedno nekaj posebnega in 
pripravljena z veliko skrbjo za bralce. Pustite se 
okužiti bralnemu virusu. Ob branju je priložnost za 
sproščanje, učenje, druženje in izmenjavo mnenj. 
Vsebine skrbno izbranih knjig vabijo. Prepustite se 
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užitku, ki ga lahko svobodno izbirate – imeti 
knjigo v rokah, jo vonjati, odpirati, listati in 
zapirati. V decembru in januarju bosta Irena Štusej 
in Jolanda Železnik predstavili knjige s seznama v 
vseh enotah knjižnice. 

Renata Novak 
_________________________________________ 
 
V januarju 2011 v taborski knjižnici načrtujemo: 

  
 

- v torek, 18. januarja 2011, ob 18. uri - 
pravljična ura s poustvarjanjem, 
  

- v sredo, 19. januarja 2011, ob 19. uri - 
predstavitev knjige Pisane buče, knjigo bo 
predstavila avtorica Tatjana Krejan-Košan. 
  
 

Lep pozdrav, 
 Renata Novak. 

_________________________________________ 
 

Zbiranje pobud za obnovo 
gozdnogospodarskih in lovsko 
upravljavskih načrtov območij s 
prvim letom veljavnosti 2011 

 
 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je pričel z 
zbiranjem pobud v zvezi z  obnovo 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih 
načrtov območij s prvim letom veljavnosti 2011. 
Vse zainteresirane vabimo, da s svojimi pobudami 
in predlogi sodelujejo pri obnovi teh načrtov ter 
tako pomembno prispevajo k njihovi še večji 
kakovosti. 
 

Gozdovi in prostoživeče živali (med njimi pa ožje 
tudi divjad) so simbol prostorske in naravne 
identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi 
usmerjamo predvsem z gozdnogospodarskim in 
lovsko upravljavskim načrtovanjem, ki je v 
pristojnosti ZGS. Usmerjanje gospodarjenja z 
gozdovi in z živalskim svetom je zahtevno in 
dolgoročno pomembno usklajevanje javnih in 
zasebnih interesov, zato pri njem sodelujejo 
javnosti in lastniki gozdov. 
 

Poleg usmerjanja gospodarjenja z gozdovi in z 
živalskim svetom gozdarji aktivno sodelujemo tudi 
pri usmerjanju gospodarjenja s prostorom. 
Večnamenski značaj gozdov, zagotavljanje 
pogojev za opravljanje funkcij in vlog gozda sta 
pomembna elementa za ustvarjanje kvalitetnega 
bivanjskega okolja, kakor tudi okolja za številne 
druge dejavnosti prebivalstva.  
 

Lokalne skupnosti, kot tudi posamezniki oziroma 
organizirane skupine lahko v času izdelave 
gozdnogospodarskega načrta območja prispevate 
velik delež k kvaliteti usmeritev za usklajevanje 

gospodarjenja s prostorom in zagotavljanju vseh 
funkcij gozdov. Pri tem poudarjamo, da predstavlja 
območni gozdnogospodarski načrt strateški načrt 
za celotno gozdnogospodarsko območje, na 
njegovi osnovi pa bodo izdelani izvedbeni načrti 
nižjih ravni načrtovanja. 
 

VABIMO VAS, da aktivno sodelujete pri obnovi 
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih 
načrtov območij in prispevate svoje pobude in 
predloge. 
 

Geografski položaj obravnavanih gozdov je 
dosegljiv na spletni strani ZGS: 
http://www.zgs.gov.si/ 
 

Na tej spletni strani so dosegljiva tudi besedila 
preteklih načrtov, osnovne karte pa so dostopne na 
vpogled na sedežu pristojne območne enote pri 
kontaktni osebi. 
 

Za vaše prispevke je na spletni strani pripravljen 
tudi obrazec, ki ga pošljite najpozneje do 31. 
decembra 2010 po e-pošti na naslove kontaktnih 
oseb, ki so navedeni ob besedilu preteklih načrtov 
ali po navadni pošti na naslove območnih enot, ki 
ji tudi najdete na spletni strani ZGS. 
 

Vaše pobude in predlogi lahko veliko prispevajo k 
dobrim gozdnogospodarskim in lovsko 
upravljavskim načrtom območij, zato z veseljem 
pričakujemo vaš odziv. 
 

Lep pozdrav. 
 

Miran Orožim, univ. dipl. inž. gozd. 
_________________________________________ 
 

 
 

Vsem strankam in 
poslovnim partnerjem želimo 

 

VESELE PRAZNIKE ter 
SREČNO IN USPEŠNO 2011! 

 

Namesto voščilnic in daril smo darovali 
v dobrodelne namene. 

 
Sobivamo z vami. Atrij. 
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Mesec je spet naokoli in na Kmetiji 
Laznik bomo za vas zopet odprli vrata  

 

v soboto, 8. 1. 2011 od 10. ure dalje. 
 

Vse vas vljudno vabimo, da nas 
ponovno obiščete 

in si privoščite kakšen domač izdelek. 
  

Tudi tokrat vam ponujamo: sveže 
svinjsko in goveje meso, pečenice, 
domače klobase, krvavice, domačo 

pašteto, žolčo… 
 

Informacije: Adi Laznik, 041 543 396 
 

Vabljeni! 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Rezultati 1. Miklavževega turnirja 
dvojic v namiznem tenisu 

 
TABOR, 3.12.2010 
 

1. MESTO - ZLATA MEDALJA 
JANKO ZORENČ – ŽIGA BALOH 
2. MESTO – SREBRNA MEDALJA 
UROŠ  ZORENČ – ALEŠ KUMER 
3. MESTO – BRONASTA MEDALJA 
DUŠAN URANJEK – FRENK BERGANT 
 

Ostali udeleženci turnirja: 
ANEJ KOS – BERGANT TOMI 
NEŽA KUMER – BOJAN KOŠENINA 
MILAN KOVČE – NATAŠA TURNŠEK 
ROK POŠEBAL – TOMAŽ PETRIČ  
SAMO KOŠENINA – ANITA MIKLAUŽIČ 
 

Stane Petrič, 
vodja sekcije 

_____________________________________ 
 
 

Obiskal nas je Miklavž 
 

Naredil se je lep dan. Sonce je veselo sijalo, čeprav 
je prejšnji  dan padal sneg. Dring, dring, dring, 
zvoni telefon. Miklavž sporoča, da zagotovo pride 
ob uri, ki je bila dogovorjena. Otroci so se pričeli 
zbirati. A glej ga, zlomka, Miklavž vseeno malo 
zamuja. Da bi ga laže počakali, so nam gospa 
Marija in otroci iz šestega razreda prikazali, kako 
smo včasih čakali Miklavža. Po končani pravljici 
smo vsi skupaj poklicali Miklavža. Res je prišel v 
spremstvu angelov in parkeljna. Vse otroke je 
obdaril s skromnim darilom, zabliskali so se 
fotoaparati in poslikali smo se za spomin. 
  
 

Miklavž nam je še obljubil, če bomo prihodnje leto 
pridni, nam bo prinesel ozvočenje, kajti letos niso 
vsi slišali lepe pravljice. Potem pa je odhitel dalje, 
kajti čakalo ga je še veliko otrok. Potrudili se 
bomo, da bo drugo leto bolje. 
 

 
 

Turistično društvo Tabor  
_________________________________________ 

 
 

Obvestilo upokojencem 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse 
upokojence, da se bo članarina za leto 2011,  ki 
je  ostala na ravni preteklega leta, to je 6€, 
pobirala zadnjo nedeljo v januarju, to je 30.1.2011 
in prvo nedeljo v februarju,  6.2.2011,  od 8. do 11. 
ure v  prostorih nove društvene pisarne v Domu 
krajanov Tabor (prostor stare pošte).  Prav tako se 
bo pobirala tudi članarina za vzajemno 
samopomoč, ki se  tudi ni zvišala in je ostala 9€.  
 

Novost za leto 2011 pa  je,  da  bo  društvena 
 pisarna  odprta vsak prvi  torek v  mesecu, in  sicer 
od 13. do 15. ure.  Veseli bomo vsakega obiska ter 
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vsake pobude in pripombe za izboljšanje delovanja 
društva.  
Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor, ter prisrčna 
dobrodošlica vsem novim članom.  
            

Pa še malo za šalo: 
Upokojenec na vlaku živčno išče po žepih  
vozovnico, ki jo ima med zobmi. Sprevodnik  ga 
nekaj časa gleda, se zasmeje, mu  vzame karto iz 
ust, jo preščipne, vrne in odide naprej.  
 

Mlad sopotnik v vlaku pa reče upokojencu: 
 -  Oče, stari smo že, stari, kajne? 
 -  Smo, smo, pa karta tudi, odgovori možakar. 
 
 

UO Društva upokojencev Tabor želi vsem 
»VESEL BOŽIČ, TER SREČNO ZDRAVO 

IN VESELO NOVO LETO« 
 

                    UO Društva upokojencev Tabor 
    

 

Koncert Moškega pevskega zbora 
KUD Ivan Cankar Tabor 

V sredo, 15. decembra 2010 smo pevci MPZ KUD 
Ivan Cankar Tabor na pobudo pevca, katerega mati 
praznuje častitljivih 90 let življenja, gostovali v 
domu ostarelih na Izlakah pri Zagorju, kjer prebiva 
slavljenka. 
 

Opravili smo se z osebnimi avtomobili in bili v pol 
ure na kraju dogodka. Malo smo se intonančno 
preizkusili in ob 17. uri se je koncert slavljenki 
pričel z »Zadoni nam« - čestitko. 
 

Nato so predstavili naš zbor, naše delovanje in nato 
smo zapeli še 8 pesmi. Hvaležna publika nas je 
nagradila z aplavzi in lahko rečemo, da smo dobro 
opravili svojo nalogo. 
 

Po koncertu so nas počastili s kapljico rujnega in 
malico in so nas povabili še za nadaljnje 
sodelovanje. 
 

Moški pevski zbor KUD IC Tabor 
Franci Šircelj 

 
 
 

Rok v ekipi zmagovalcev 
 
 

Slovenska ekipa študentov z Univerze v Ljubljani, 
v kateri je sodeloval tudi naš občan Rok 
Pustoslemšek iz Kaple, je v začetku novembra 
osvojila veliko nagrado na tekmovanju 
raziskovalnih projektov s področja sintezne 
biologije iGEM na znameniti univerzi 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) v 
Bostonu v Združenih državah Amerike in za seboj 
pustila 130 ekip univerz z vsega sveta. Za 
slovensko so ostale ekipe prestižnih univerz, kot so 
University of Cambridge, TU-Munich, Imperial 
College London, Harvard, Berkeley, MIT in 
Stanford. Slovenska ekipa je v tej konkurenci 
dobila prvo nagrado ter več manjših nagrad 
sotekmovalcev oziroma občinstva. 
 

S projektom so slovenski študentje sodelovali na 
področju Nove aplikacije. Člani ekipe so 
prepričani, da bo njihov izum povzročil revolucijo 
na področju sintezne biologije. Idejo, ki je osnova 
projekta, so nazorno prikazali s filmom, ki v 
poldrugi minuti vsakomur razumljivo razloži idejo. 
Zamislili so si neke vrste tekoči trak za izdelavo 
izbranih spojin v bakterijskih celicah. Celice 
različnih mikroorganizmov, rastlin in živali 
sintetizirajo na tisoče različnih spojin. Za sintezo 
vsake od teh spojin je potrebnih večje število 
encimsko kataliziranih korakov, tipično več kot 

pet. Izvirna zamisel slovenske ekipe je, da bi 
encime, ki sodelujejo v sintezi posamezne spojine 
povezali v natančno določen vrstni red preko 
vezave na dvojno vijačnico DNK. Zaporedje DNK 
v tem primeru deluje kot program, ki natančno 
določa vrstni red vezanih encimov in na ta način 
tudi vrstni red reakcij, ki vodijo do nastanka 
izbranih spojin, ki nastajajo v tako spremenjenih 
bakterijah.  
 

Ideja ima izjemno velik potencial predvsem za 
proizvodnjo zdravil, biogoriv, pa tudi drugih 
uporabnih spojin. Člani ekipe so dokazali, da je 
zamisel dejansko izvedljiva na primeru sinteze 
violaceina, vijolično obarvane spojine, ki ima 
protitumorsko delovanje. V celicah, v katere so 
vstavili DNK program, so dosegli kar šestkratno 
povečanje proizvodnje violaceina. Kot pomembno 
dodatno prednost tega inventivnega pristopa so 
opazili, da so s povečanjem proizvodnje zaželene 
spojine tudi preprečili nastajanje stranskega 
produkta. Poleg izboljšanja biosinteze ima njihov 
pristop zanimive potenciale tudi za procesiranje 
informacij. 
 

Člani ekipe so bili študenti biokemije Tina Ilc, 
mikrobiologije Tina Lebar in Tjaša Stošicki, 
medicine Nejc Tomšič, biotehnologije Jernej 
Turnšek, biologije Matej Žnidarič, ter študentje 
računalništva Rok Pustoslemšek, Jure Bordon, Rok 
Češnovar in Mattia Petroni. 
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Ta nagrada dokazuje, da je njihova ideja zares 
revolucionarna in vredna nadaljnjega razmisleka in 
raziskovanja. Študente so njihovi kolegi z 
aplavzom sprejeli že na letališču v Italiji, Roku pa 
so presenečenje pripravili tudi njegovi domači na 
Gorjakovem v Kapli.  
 

Rok Pustoslemšek je na Fakulteti za računalništvo 
in informatiko iz rok dekana prof. dr. Nikolaja 
Zimca prejel pohvalo za uspehe na mednarodnem 
tekmovanju. Prav tako je bil Rok med redkimi 
izbranci, ki jih je na Brdu pri Kranju 8. decembra 
sprejel predsednik Republike dr. Danilo Türk. 
Predsednik je v svojem nagovoru uspešne študente 
označil kot mlado intelektualno elito slovenskega 
naroda. Poudaril je, da je slovenski razvoj odvisen 
od tega, kako bomo uspeli kultivirati naše bivanje, 
v tem kontekstu pa bosta imeli odločilen pomen 
znanost in umetnost kot najžlahtnejši sestavini naše 
kulture. Predsednik je tudi podprl tiste študente, ki 
se želijo zaposliti ali nadaljevati svojo raziskovalno 
in akademsko kariero v tujini, saj Slovenija ne sme 
biti zaprta vase. Vendar se je zavzel za to, da bi 
država ustvarjala pogoje, da bi se tisti, ki so v tujini 
uspeli, vrnili domov ter s svojimi rezultati obogatili 
našo družbo in ji dali ustrezne perspektive.  
 

Uspeh celotne ekipe slovenskih študentov odmeva 
po celem svetu in s ponosom si ga, po Rokovi 
zaslugi, čisto majčkeno lastimo tudi mi. 
 

 
Člani zmagovalne ekipe ter njihovi mentorji s pokalom 
za osvojeno veliko nagrado na univerzi MIT 

 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
 

Pot do zdravja z zelišči, čaji in 
zeliščnimi napitki 

 
Znana, priznana in priljubljena zeliščarica Fanika 
Burjan iz Zabukovice nas je obiskala s prgiščem 
nasvetov iz zelene lekarne za bolj krepko zdravje.  
 

Gospa Fanika že več kot 10 let sodeluje z Zelenim 
valom - oddajo na Radiu Celje, kjer poslušalcem 
deli nasvete o nabiranju in sušenju zdravilnih 
zelišč ter o pripravi čajev in izvlečkov. Pridružuje 

se akcijam Novega tednika in Radia Celje v 
nakupovalnih središčih, ki služijo spodbujanju 
zeliščarstva. Obiskuje vrtce in šole, prepričujoč 
otroke, da »za vsako bolezen raste rož'ca«. 
Posebno poudarja skrb za okolje in odnos do 
narave. 
 

 
 

Veliko smo izvedeli o zdravilni moči zelišč in 
čajev, ki nas bodo varovali pred prehladi in 
drugimi obolenji. Gospa Burjan nas je poučila, 
katera zelišča nabiramo po posameznih mesecih, 
kje in tudi kako jih nabiramo. 
…in je spomnila na prvo pravilo Zelenega vala, da 
se o bolezni najprej posvetujmo z zdravniki ali s 
farmacevti in »vračajmo se k naravi, a je ne 
ropajmo. Naberimo toliko zdravilnih rož, kot jih 
bomo porabili zase in za bližnje.« 
 

Večer je minil v prijetnem vzdušju, ob kozarcu 
čaja iz materine dušice in dobre misli ter okusnem 
sadnem kruhu, za kar se gospe Burjan lepo 
zahvaljujemo. 

Renata Novak  
_________________________________________ 

 

Potopisno predavanje Maje Drča – 
Turčija, Sirija in Libanon 

 
 

Maja Drča je absolventka evropskih študij. Sama 
pravi, da rada izkoristi vsako dano minuto, zato je 
nenehno v gibanju. Zaradi svoje radovednosti rada 
preizkuša nove, včasih nenavadne stvari. 
Navdušuje jo skoraj vse in drži se nepisanega 
pravila: »Zgrabi vsako priložnost, kajti le ta je 
tvoja nova izkušnja in šola za življenje«. 
 

Izredno rada potuje in vsaka nova dogodivščina je 
priložnost za širitev obzorij – spoznavanje novih 
kultur, ljudi, rušenje stereotipov in priložnost 
prepričati se na lastne oči. Povsod, kamor gre, 
vedno s ponosom pove, od kod prihaja ter ob 
prihodu domov le še bolj ceni stvari, ki so ji dane. 
Letošnje poletje se je skupaj s tremi prijateljicami, 
košarkarskimi navdušenkami, po zaključku 
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zadnjega svetovnega prvenstva v Istanbulu zelo 
pogumno odpravila na skoraj šest tedensko 
orientalsko pravljico, potovanje polno dogodivščin, 
lepot sveta in tudi grozot človeških dejanj. 
 

 
 

Začele so jo v Turčiji. Po ogledu Istanbula – 
milijonske prestolnice nekdanjega Otomanskega 
cesarstva in stičišča evropske in azijske kulture, so 
se odločile premagati ogromne razdalje ter na 
lastne oči spoznati deželo podrobneje. Počasi so se 
ob zahodni obali pomikale proti jugovzhodu – 
smer Sirija. In očarane so bile nad prijaznostjo in 
gostoljubjem domačinov. Dali bi vse, v zameno ne 
zahtevajo ničesar. Mogoče le pet minut za klepet ... 
in povabilo v svojo trgovinico ali pa trgovino 
svojega strica. V Damasku se zdi, da se vsi 
ukvarjajo s to dejavnostjo. Dolg in miren počitek 
na veličastni preprogi v mošeji, navdihujoče misli, 
ki se rojevajo ob sončnem vzhodu globoko v 
puščavi, pogled na mogočne ostanke ruševin in 
predstava o tem, kako je ta košček sveta izgledal v 
preteklosti, čar in vrvež bazarja ter (ne)uspel 
poskus barantanja, skodelica dobrega arabskega 
čaja ter sveži dateljni z beduini v oazi – vse to je 

Sirija ... in še več. Nato so se odločile: »Skočimo 
še v Libanon, ko smo že ravno tu blizu!« In v 
Bejrutu so doživele šok ob pogledu na liberalen, 
bogato urejen v pariškem slogu center mesta, 
medtem ko le nekaj ulic stran preluknjane stavbe 
še vedno opozarjajo na grozote državljanske vojne. 
Za nekaj dni obkrožene z vojaki na vsakem koraku 
in v leglu »prepovedane« politične stranke, so tako 
doživele tudi deželo ceder. Zadnji teden potovanja 
so se vrnile v Turčijo in se namestile v Kapadokiji, 
eni izmed najbolj slikovitih pokrajin na našem 
planetu. Nadnjo so se dvignile tudi z baloni – tisto 
jutro jih je bilo v zraku naenkrat kar osemdeset. 
Maja še doda: »Že res, da Bližnji vzhod ni 
najboljši primer miru in sprave, pa si vendar želim, 
da bi zavoljo neverjetnih ljudi, ki živijo tam, tudi 
na tem koščku sveta nekoč zavladalo veselje.«  
 

 
 

Ob arabskem čaju in slaščicah, s katerimi nas je 
razveselila predavateljica, nas je spreletavalo: 
Čudovit svet in »ljubo doma«! 

Renata Novak 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lokal Zaka` pa ne kufe 

VABI 
na 

BREZPLAČNO POGOSTITEV PO POLNOČNICI, 
ki bo pred lokalom.  

 

                                                                       Vabljeni! 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

 

vse planince, pohodnike, vandrovce in prijatelje taborskih hribov, 
da se udeležite  

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA  
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 
ki bo v soboto, 25. decembra 2010.  

  

Zbirno mesto je ob 16. uri: 
- v Ojstrici za tiste, ki se boste do koče odpravili preko Krvavice, 
- pred šolo v Lokah za tiste, ki se boste do koče odpravili po cesti mimo domačije Veteršek. 

 
 

Od udeležencev pričakujemo znanje gibanja v zimskih razmerah in poznavanje osnovnih planinskih veščin. 
Pohodniki, bodite primerno opremljeni in ne pozabite na obvezno svetilko! 

Sestopali bomo mimo Šekovarja. 
 

Udeležba na lastno odgovornost!                                                            
 Vabljeni! 
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PRIREDITVE V DECEMBRU 2010 IN JANUARJU 2011 
 

od torka, 21. decembra, do petka 7. januarja 
likovna razstava KUD Ivan Cankar Tabor, Likovne sekcije Mavrica 

ogled v času uradnih ur občine 
sejna soba Občine Tabor 

(KUD IC Tabor Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 

 
petek, 24. december 

obisk Božička za vse otroke 
vrtec Tabor, ob 9. uri, POŠ Tabor, ob 10. uri 

v telovadnici Doma krajanov 
(Občina Tabor, 03 705 70 80) 

 
petek, 24. december 

POGOSTITEV PO POLNOČNICI 
pred lokalom Zaka' pa ne kufe  

(Zaka' pa ne, Blaž Lesjak, s.p., info: 041 576 193) 

 
sobota, 25. december 

božični nočni pohod na Krvavico in Zajčevo kočo 
odhod iz Ojstrice (Krvavica) ali izpred stare šole v Lokah (koča), ob 16. uri 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 
nedelja, 26. december, ob 15. uri 

božično-novoletni koncert 
Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 

 
nedelja, 26. december, ob 8. uri 

Kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
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torek, 28. december, ob 19. uri 
tradicionalni decembrski turnir trojk v košarki 

Dom krajanov Tabor 
(Športno društvo Partizan Tabor, Miha Bergant, 031 895 542) 

 

 
 

četrtek, 13. januar 2011, ob 10. uri 
Geodet med nami - zgodovina katastra, razlaga postopkov na primerih 

Anita Kogelnik, Maja Klemen Cokan 
sejna soba občine Tabor 

(Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec, 03 710 17 80) 
 

 
 

torek, 18. januar 2011, ob 18. uri 
pravljična ura s poustvarjanjem 
Občinska knjižnica Tabor 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 
 

 
 

sreda, 19. januar 2011, ob 19. uri 
predstavitev knjige Pisane buče 

knjigo bo predstavila avtorica Tatjana Krejan-Košan 
društveni prostor v Domu krajanov 
(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 

 
 

četrtek, 20. januar 2011,  ob 10.00 
Ekološko je prihodnost in kvalitetno pridelana hrana (KOP EK) 

sejna soba občine Tabor 
(KGZ Celje, Izpostava Žalec, Fanči Perdih,  03 710 17 80) 

 
 

 
nedelja, 30. januar 2011, ob 8. uri 

Kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
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ponedeljek, 31. januar 2011, ob 10.00 
Znanje in občutek sta temelj za uporabo učinkovitih mikroorganizmov v živinoreji in 

rastlinski pridelavi 
sejna soba občine Tabor 

(KGZ Celje, Izpostava Žalec, Iztok Šajtegl,  03 710 17 80) 
 
 

 

 
 

So dnevi in trenutki polni sreče in miline, 
ko v radosti oči zapremo in  
si tiho zaželimo, da ne mine. 

 
Vesele božične in novoletne praznike! 

 

                                   
župan in občinska uprava Občine Tabor 

 
 

 
 

Če spremenite svoje misli, spremenite svet. (Nornam Vincent Peale) 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 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. 


