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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

 

Po domovih ţe opojno diši po potici, pecivu, 

medenjakih, cimetu, po nageljnovih ţbicah v 

pomarančnih lupinah, po praznikih. Marsikje 

ste ţe postavili boţično drevesce, drugje po 

tradiciji čakate boţični večer, da na podlago iz 

mahu postavimo hlevček z jaslicami, smrečico 

pa okrasimo z lučkami in bleščečimi okraski. 
 

 

 
 
 

Čas je, da se zazremo v sadove iztekajočega se 

leta, se vprašamo o svojih dobrih delih ter o 

svojem doprinosu k sosedskim odnosom, 

ţivljenju v vasi in občini. Čas je, da 

razmislimo o svojih veselih, srečnih trenutkih 

pa tudi o neuspehih in ţalostnih dnevih, ki so 

nas utrdili za preizkušnje v naslednjem letu.  

 

Prav je, da v teh prazničnih dneh pomislimo še 

na tiste, manj srečne od nas, na socialno šibke, 

na bolne, na brezdomce, na osamljene, na tiste  

v zaporih, na odvisneţe, na mlade v 

prevzgojnih domovih in starejše v domovih za 

ostarele. Vsaj v mislih jim pošljimo nekaj 

spodbude in dobronamernih ţelja, saj jim ob 

praznikih gotovo ni lahko.  
 

 

Naslednje leto je nenapisana knjiga. 

Poskrbimo, da bo čez dvanajst mesecev ta 

knjiga imela kvalitetno vsebino. Počnimo 

stvari, ki so nam ljube, poiščimo nove interese, 

izognimo se slabim razvadam, spoštujmo 

okolje, ne počnimo vsega le zaradi denarja, 

bodimo prijazni in širimo dobro voljo, 

privoščimo si oddih in izlete, lahko tudi po 

naši čudoviti občini. Gotovo so tudi v bliţini 

kje kotički, ki jih še nismo raziskali. 
 

 

Naj si sposodim refren slovenskega 

kantavtorja Iztoka Mlakarja: »… vesel božič 

voščim prav vsem«. Temu voščilu naj dodam 

še mirno in harmonično praznovanje boţiča, v 

novem letu pa zdravja, ljubezni, smeha, upanja 

in kanček sreče.  

 

Tatjana 
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Boţično-novoletno razmišljanje 
 

Eden izmed dobrih decembrskih moţ, 

Miklavţ, je ţe odšel, nestrpno pričakujemo še 

dva: boţička in dedka Mraza. Vmes še 

čarobnost boţičnega večera in novega leta. 

Vso to razigrano pričakovanje bo dopolnil še 

slovenski drţavni praznik – dan samostojnosti 

in enotnosti. Koliko dogodkov v enem tednu. 

Če bo svoje opravila še narava in nas odela v 

belino, bo svetloba lučk v naših domovih in 

druţinsko doţivljanje te čarobnosti v naša srca 

prinesla spokoj in mir ter veselje, da ţivimo 

tako, kot ţivimo. Je pa en pogoj za doţivetje 

teh čudovitih občutkov. 
 

Ignorirajte medije, ki bodo tudi v teh dneh 

poskušali prikazati bedo sedanjega časa in 

brezupno prihodnost. Ne pustimo se volkovom 

na senzacije, da bodo preusmerili našo 

pozornost z občudovanja lepote ţivljenja s 

svojimi najbliţjimi na politično sceno 

oblikovanja vlade in sindikalnih igric. Vsaj za 

nekaj dni. Nato bo teklo spet vse po starem.  
 

Ko bo padel zastor boţično-novoletne 

čarobnosti, se bomo ponovno pognali v tekmo, 

doma, v sluţbi, vsak po svoje, na različnih 

scenah našega vsakdana. Politični in finančni 

analitiki bodo še naprej filozofirali o 

značilnostih recesije in usodi evra, navadni 

ljudje le o tem, kako preţiveti iz meseca v 

mesec. V čem je tu razlika od prejšnjih časov? 

Trdim, da nobene. Kmetije so propadale ţe 

pred drugo svetovno vojno, sedaj se to dogaja 

s tovarnami. V preteklih desetletjih izrazite 

tehnološke revolucije je veliko kmečkega 

ţivlja zamenjalo polja z delom za strojem, ki 

so bruhali zgolj dobrine za potrošnjo. Prišli 

smo do kritične točke, ko ne moremo več 

toliko trošiti kot proizvedemo in kriza je 

logičen zaključek. Ţalostno je le to, da smo 

Slovenci začeli verjeti, da peteršilj in solata 

rasteta v supermarketih in smo zanemarili 

lastno pridelavo do te stopnje, da ne zmoremo 

niti 50% samozadostne oskrbe s hrano. Ta 

podatek je zaskrbljujoč in hkrati signal za nas, 

saj je prav naša občina izrazito kmetijska. 

Nimamo moţnosti za količinsko pridelavo 

hrane, imamo pa moţnosti za ekološko 

raznoliko pridelavo, ki je v svetu čedalje bolj 

iskan artikel. 
 

Prihodnost ni črna, prihodnost je le neznanka, 

na katero je potrebno biti pripravljen in 

izkoristiti vse njene priloţnosti. Veliko je 

odvisno od nas samih, izgovori na neugodno 

okolje pomenijo pogosto le nepripravljenost na 

lastne ţrtve in rizike. Stari ljudje poznajo le 

dva pogoja za lepo prihodnost: zdravje in mir. 

 

V ţelji, da za vse vas in vašo srečno 

prihodnost veljata zgolj ta dva pogoja, vam ob 

vseh prihajajočih praznikih ţelim veliko 

osebnega miru in spokoja v krogu svojih 

najdraţjih in prijateljev. Kot vsako leto pa 

velja še posebno, da bi delček topline in sreče 

doţiveli tudi vsi bolni in osamljeni. 

 

Ţupan Vilko Jazbinšek z druţino 

________________________________________________________________________________

 

 
 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
 



    3 

 

 

- 27. novembra se je v celjski porodnišnici rodil 3.830 g težak in 51 cm velik deček Ožbej, staršema 

Maji Nose Mijanovič in Stanislavu Mijanoviču 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 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Projekti 2011 
 

V decembru 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela: 
 

 

zap. št. 
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
 

predviden konec 
1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška 

Slatina 

projekt v teku odvisno od 

vremenskih razmer 

2 Prekrivanje strehe na Domu 

krajanov z nameščanjem 

fotovoltaike 

 

Bisol, d.o.o, 

Prebold 

 

projekt v teku 

 

ZAKLJUČEN 

 

V okviru drţavnega programa sanacij po poplavah Ministrstvo za okolje in prostor RS izvaja sanacijska dela 

na Konjščici, izvajalec sanacijskih del je Nivo, d.d., Celje. Predviden konec sanacije je december 2011. 

 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. 

št. 
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
1. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE 

TABOR 
 javno naročilo za izbor 

izvajalca 

2.  Projektna dokumentacija za 

kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

3. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

projekt v izdelavi 

 

Vid Poznič in Lilijana Štor Krebs 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Zima prihaja, pazljivo v prometu! 
 

Zimske razmere na cestah se povsem razlikujejo 

od letnih. Poleg zasneţenih cestišč nas lahko 

nepričakovano preseneti poledica, megla, slaba 

vidljivost ali še kaj drugega. Občine smo po 

zakonu dolţne skrbeti za letno in zimsko 

vzdrţevanje, ki pa ni brezpogojno, zavedamo se, 

da tudi ne more biti popolno. Vsako delo zahteva 

svoj čas (in denar). Občina je površinsko velika, 

skoraj dve tretjini cest poteka po hribovitem 

območju. Zimsko sluţbo imamo organizirano 

preko sklenjenih pogodb, največ z domačimi 

izvajalci, delno tudi s podjetjem za vzdrţevanje 

cest.  
 

Iz izkušenj trdimo, da se večina zelo potrudi, da so 

ceste prevozne – največkrat spluţene, kasneje 

posipane. Ţal jo včasih zagode tudi vreme, podnevi 

nastopi odjuga, ponoči zmrzal. Takrat so ceste 

najnevarnejše, zato se moramo (in smo to tudi 

dolţni) prilagoditi razmeram na cestah. Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu izda 

vsako leto priporočila, kako izboljšati razmere na 

cestah. Na občini se v okviru finančnih zmoţnosti 

trudimo njihova priporočila izvesti v praksi. Letos 

boste opazili na najbolj izpostavljenih in nevarnih 

cestnih odsekih kar nekaj novih znakov »sneţne 

verige« z dopolnilno tablo »samo pluţeno, ni 

posipano«. Naša ţelja je, da jih upoštevate – 

čeprav je cesta morda tudi posuta.  
 

Vid Poznič 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Sanirani plazovi na cestah 
 

Prijeten občutek je, ko se določena naloga zaključi, 

ko je problem rešen in seveda tudi finančno pokrit. 

Letos se lahko kar malo pohvalimo, da nam je 

uspelo s trdim delom in kupom papirnih dokazil, 

od drţave pridobiti precejšnja sredstva, da smo 

lahko sanirali šest največjih plazov in zagotovili 

prevoznost vseh cest.  
 

Na dolgu je sicer še ostal plaz, ki ogroţa domačijo 

Pavla Berganta v Črnem Vrhu in nekaj manjših 

posledic lanskoletnega neurja na cestah, vendar se 

bo sanacija nadaljevala tudi v letu 2012.  
 

Ţelimo vam lepo in varno voţnjo. 
 

 

Vid Poznič 

_________________________________________ 

 

Berta Pečovnik praznovala  

90. rojstni dan 
 

 

V mesecu decembru sta Berto Pečovnik, ki je 

praznovala častitljiv jubilej, obiskala ţupan Vilko 

Jazbinšek in predsednik Društva upokojencev 

Tabor Milan Blatnik. Čestitala sta ji ob 90. 

rojstnem dnevu in ji izročila priloţnostno darilo. 
 
 

 
 
 

Berta Pečovnik se je rodila 16.  decembra 1921 na 

Čatarjevi kmetiji na Dragopolju. Poleg nje so se v 

druţini rodile še tri deklice: Zofija, Milena in 

Alojzija. Skupaj s starši so opravljale vsa, tudi 

teţja dela na kmetiji. Vsa štiri dekleta se niso 

poročila daleč od doma, vse so namreč tudi po 

poroki ostale v Kapli: na Dragopolju in na 

Gorjakovem. Berta je obiskovala gospodinjsko 

šolo na Svečini in to je bila zelo dobra ţivljenjska 

izkušnja. Njena mlada leta je zaznamovala tudi 

druga svetovna vojna. Kot dvajsetletno dekle je 

bila s sestro Zofijo prisiljena kopati strelske jarke 

na Kozjanskem in v okolici Breţic. Vojna je bila 

kruta in dolgotrajna in je v vseh pustila zavest, da 

se ne sme nikoli več ponoviti. Po vojni se ji je srce 

ogrelo za Ivana Pečovnika, s katerim se je tudi 

poročila. V zakonu so se jima rodili štirje otroci: 

Ana, Janko, Karl in Marjana. 
 

Druţina je najprej ţivela v t. i. »cestarski hiši« za 

glavno cesto v Kapli, nato pa sta si z moţem 

postavila novo hišo in kasneje še gospodarsko 

poslopje. Moţ Ivan je hodil v sluţbo in v mrzlih 

zimskih dneh mu je tudi sama pomagala pri delu. 

V ţivljenju je bila navajena trdega dela in vse si je 

prigarala z rokami. Bila je zelo podjetna in je s 

svojim delom veliko doprinesla k druţinskem 

proračunu. Še vedno velja za natančno, skrbno, 

gospodarno osebo, ki se zanima za dnevno politiko 

in gospodarstvo. Bila je zelo napredna gospodinja, 

ki je iz malo znala ustvariti veliko. V časih, ko vse 

dobrine še niso bile same po sebi umevne, sta z 

moţem imela vsak svoj moped in sta tudi zato 

veljala za zelo napredna človeka. Vsako potezo je 

gospa Berta dobro premislila in jo dobro 

pretehtala, potem pa jo je racionalno obrnila. 

Sosedje se njihove druţine še dobro spomnijo kot 

eno izmed prvih, ki je v Kapli imela televizijo. Ob 

večerih se je večinoma mladina vedno zbirala pri 

njih in gledala Mestece Peyton… Berta Pečovnik 

je tudi znana zeliščarka in do pred nekaj leti se je 

vedno udeleţevala različnih izobraţevanj in 

posvetov v zvezi z zeliščarstvom. Ob petkih je 

velikokrat pekla jabolčni »štrudel«, za Miklavţa je 

pa znala oblikovati tudi parkeljne iz testa. 
 

Sin Janko je bil med mladinci, ki so leta 1974 

odkupili in preurejali Zajčevo domačijo v 

planinsko postojanko, zato je bila Berta Pečovnik 

velika podpornica Zajčeve koče. V arhivu 

Planinskega društva se najde zapis: »Nekoč, ko 

smo ţe nekaj dni delali na koči in bolj slabo jedli, 

se nam je »prikazala Marija« v podobah 

Pečovnikove Ane, Marjane in mame Berte iz 

Kaple z vedrom dunajskih zrezkov in škafom 

fiţolove solate.« 
 

Ţivljenje pa prinaša tako lepe kot tudi ţalostne 

trenutke. V začetku devetdesetih ji je umrl sin 

Janko, malo kasneje pa še moţ Ivan. Danes gospa 

Berta ţivi s sinovo druţino: s snaho Niko ter 

vnukoma Petrom in Simonom z druţino. Ima deset 

vnukov, v posebno veselje pa sta ji pravnuka Pia in 

Bor. 
 

Ţelimo ji veliko zdravja in zadovoljstva ter da 

ostane še dolgo tako vedrega duha! 
  

Tatjana Kovče 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

Ljubezen je v zraku… 
 

 
 

Foto:Martina Terglav 

_________________________________________ 

 

Resnica 
 

Vedno, ko te zagledam, nastane v moji duši – mir! 

Vedno, ko se zagledam v tvoje oči, zagledam 

globino ljubezni, ki jo pričakujem. 

Vedno, ko zazrem tvoj nasmeh, mi polni dušo in 

veselje do davnih dni! 

Ko vidim tvojo ţalost, odprem oči in solze, ki 

polzijo mi po licu, ţelijo lajšati, odpravljati 

bolečino in ţalost tvoje noči! 

TKSm 

 

Rana 
 

Zakaj bi se mučil z mislijo nate?   

Zakaj bi moral svoje misli usmerjati? 

Tvoj nesramni nasmeh naj gleda druge!  
 

Tvoje oči naj plavajo po drugih, ki hrepenijo po 

tvojem telesu! 
 

Pustila si rano, a vedno bom mislil, kako jo bom 

pozdravil. 
 

A ne – s tabo!! 

 TKSm 

_________________________________________ 

 

Kako lahko? 
 

Kako si uganila, da sem »butast«?  

Kako si lahko s svojo ljubeznijo obrnila del 

ţivljenja? 

Kako si lahko s svojim nasmehom razpolavljala 

najino ţivljenje? 

Kako lahko si odšla? 
 

Odšla si! Ne vrni se!! 

TKSm 

 
 

Kulturni dan v Ljubljani 
 

 

V četrtek, 1. 12. 2011, smo odšli v Lutkovno 

gledališče  Ljubljana. Tja smo se z avtobusom 

vozili skoraj eno uro.  
 

Ko smo stopili iz avtobusa, je bilo zelo, zelo mrzlo. 

Odšli  smo na Tromostovje. Tam smo srečali 

Vranšane. Vračali so se z ogleda. Mi smo se 

ustavili pri kipu dr. Franceta Prešerna, ki gleda v 

okno, iz katerega pogleduje Primičeva Julija.  
 

Odšli smo do Zmajskega mostu. Tu smo slišali 

legendo o zmaju, ki je povezana z nastankom 

mesta Ljubljana.  
 

Na trţnici je vsak pojedel eno banano, nato pa smo 

odšli v Lutkovno gledališče, kjer je bila taka gneča, 

da smo se komaj strpali noter. Odloţili smo jakne, 

nahrbtnike in ostalo  ter čakali, da so nas povabili v 

dvorano. Končno so se odprla vrata. Predstava se 

je imenovala Spet kosovirji. Trajala je eno uro.  
 

Po končani predstavi smo odšli na avtobus in se 

srečno pripeljali do šole.  
 

Ema Govednik Lesjak, 3.c 
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Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 7. januarja 2012 od 9. ure dalje, da nas ponovno obiščete. 

 

Tokrat vam nudimo: sveţe svinjsko meso, domače pečenice, dimljene klobase, 

domače krvavice, domačo pašteto, ţolco, suhe dimljene krače, rebrca, jezike … 

Nudimo tudi domača jajca in skuto. 

 

Obveščamo vas, da nas najdete zadnjo nedeljo v mesecu  

na kmečki trţnici v Taboru. 
, 

!!! NOVO !!! Kmetija Laznik odslej tudi na spletu: www.kmetija-laznik.si 

 
Informacije: Adi, 041-543-396 

Vabljeni! 
 
 

 
 

Kmetijska zadruga Savinjska dolina 
 

Imamo tradicijo, imamo prihodnost. 

Želimo vam vse najboljše, 

veliko dobrih idej in priložnosti, 

zdravja in osebne sreče. 
 

 
 

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje  

in sodelovanje v letu 2011. 
 

Vesel boţič in srečno novo leto! 
 

Kolektiv KZ Savinjska dolina 

 

Turistična kmetija Weiss 
 

Za razliko od »starih« turistov, ki so iskali sonce, 

atrakcije, sledili mnoţicam in jedli v hotelskih 

restavracijah, »novi« turisti iščejo neokrnjeno 

naravo, ljubijo šport, si ţelijo novih izkušenj in 

dobre domače hrane. 
 

Slovenija ima glede na svojo lego, raznolikost in 

značilnosti vse pogoje, da ponudi »novemu« oz. 

tako imenovanemu ekoturistu prav to. Tudi 

Spodnja Savinjska dolina in z njo naši kraji 

ponujajo idealne moţnosti za oddih, sprostitev v 

naravi, spoznavanje naravne in kulturne dediščine 

in ljudskega izročila, predvsem pa uţivanje v 

domačih dobrotah,  pridelanih na domači zemlji, in 

gostoljubju prijaznih ljudi. 
 

Prednosti, ki jih ponuja preţivljanje časa na 

kmetiji, so počitnice stran od ponorelega sveta, 

kjer človek najde mir in tišino, kjer ima občutek 

domačnosti, kjer otroci spoznavajo domače ţivali 

in kmečka opravila, kjer spoznavamo vsakdanje 

ţivljenje, navade in običaje gostitelja in lokalnih 
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prebivalcev. Turistične kmetije pa so tudi odlično 

izhodišče za sprehode, pohodništvo, kolesarstvo, 

jahanje … Turistom ponuditi prav to pa je tudi 

namen naše turistične kmetije. 
 

Bliţa se konec naše prve turistične sezone in veseli 

smo, da smo ţe prvo leto gostili veliko slovenskih 

gostov iz vseh koncev Slovenije ter tuje goste iz 

Francije, Nemčije, Anglije, Avstrije in Danske. 

Organizirali smo tudi dva otroška poletna tabora. 

Otroci so pri nas preţiveli pet nepozabnih dni brez 

računalnikov in televizije in kot sami pravijo, jih 

tudi niso pogrešali. Spoznavali so okolico 

Krvavice, Starega gradu in Zajčeve koče, domače 

ţivali, za katere so morali tudi skrbeti, učili so se 

prostega plezanja, preţiveli popoldne z gozdarjem 

in bili nad njegovim razlaganjem navdušeni, s 

kolesom so obiskali grad Ţovnek ter lovili ribe na 

ribniku v Preboldu. Naučili pa so se tudi molsti 

koze. Poudariti moramo, da smo se pri izvedbi 

taborov oprli na domače znanje in ljudi. 
 

In prav vsi naši gostje, tako tisti, ki so nas obiskali 

le za en dan, kot tisti, ki pri nas preţivijo več časa, 

so navdušeni nad lepotami našega kraja in mirom, 

ki ga pri nas najdejo. Ta vrsta turizma je lahko tudi 

odlična priloţnost za dodatno dejavnost na 

podeţelju in hkrati priloţnost dodatnega zasluţka v 

teh kriznih časih. 
 

 
 

Po eni strani smo blizu večjih mest in mnoţic ljudi, 

ki stalno hitijo in se nikoli ne ustavijo, po drugi 

strani pa, ko človek prestopi mejo naših krajev, 

dobi občutek, da je nekje daleč, kjer čas teče 

počasneje. 

Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem tistim iz 

naše občine, ki na tak ali drugačen način sodelujejo 

z nami in s tem omogočajo še boljšo in 

kakovostnejšo ponudbo našim gostom. 
 

Vsem skupaj pa ţelimo 
 

VESEL BOŢIČ IN SREČNO NOVO LETO 
 

in vam v mesecu januarju za razvajanje v naših 

savnah podarjamo 10 % popusta. 

 

Turistična kmetija Weiss 

 
 

Spoštovani občanke in občani Tabora! 

Vabimo vas, da se nam pridruţite v 

BREZPLAČNEM programu »Usposabljanje za 

ţivljenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŢELJA 

(UŢU IP)», namenjenem odraslim prebivalcem 

podeţelja, ki ţelite izkoristiti priloţnosti, ki vam 

jih to okolje ponuja.  
 

V programu: 

 si boste ogledali primere dobrih praks - hotel 

Faraon, kmetija Podpečan, Vrt zdravilnih in 

aromatičnih rastlin, Radio Celje … oziroma po 

dogovoru; 

 se boste naučili, kako koristiti sadove narave, in 

govorili o tem, kaj je bio hrana (teoretična 

predstavitev in priprava jedi v kuhinji); 

 boste spoznali, kako lahko trţite svoje izdelke 

(marketing); 

 se boste naučili računalništva (oblikovanje in 

postavitev enostavne spletne strani, urejanje 

besedil, excel, powerpoint, osnove interneta in 

elektronske pošte); 

 se boste naučili osnov retorike; 

 vam bomo predstavili podjetništvo na podeţelju 

(osebno dopolnilno delo ipd.); 

 se boste pogovarjali, kako ohraniti ljudsko 

izročilo (prazniki in praznovanja) … 
 

Program obsega 20 srečanj, ki bodo praviloma 

potekala dvakrat tedensko v popoldanskem času. 

Delo bo potekalo v skupini od 12 do 16 oseb, ki jo 

bosta vodila dva usposobljena mentorja. V 

programu bomo gostili tudi zunanje goste – 

strokovnjake s posameznih področij. 
 

Prijave in informacije: UPI – ljudska univerza 

Ţalec (Mihaela Anclin), telefon: 03 713 35 65 ali 

041 699 260, e-naslov: mihaela.anclin@upi.si.  

 

Vljudno vabljeni! 

_________________________________________ 

 

PRIPRAVLJENI NA ZIMO? 
 

TRŠCA-BRODE, VRANSKO OBVEŠČA, 

DA PONOVNO OBRATUJE 
 

SKI SERVIS 
 

Informacije na tel. št. 041-731-765 

mailto:mihaela.anclin@upi.si
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Saniran Stiploškov hrast v Kapli 
 
V okviru naravovarstvenih akcij Zavoda RS za 

varstvo narave, v organizaciji Območne enote 

Celje, je bil v novembru 2011 saniran najdebelejši 

hrast v Spodnji Savinjski dolini. Hrast je določen 

kot naravna vrednota (dediščina) drţavnega 

pomena in z občinskim odlokom zavarovan kot 

naravni spomenik. 
 

Zgodba se začne vsaj dve leti prej. Ţe leta 2008 je 

lastnik g. Stiplošek iz Kaple podal pobudo za 

sanacijo hrasta zaradi strahu pred odlomom suhih 

vej. Hrast namreč raste praktično na hišnem pragu 

domačije Stiplošek in po pripovedovanju lastnika 

je ob vetrovnem vremenu strah zaradi odlomov vej 

velik. Še v istem letu smo na pobudo seveda 

odgovorili s terenskim ogledom. Po dogovoru z 

Občino Tabor in lastnikom smo se dogovorili za 

sanacijo in izdali strokovno mnenje. Naša zahteva 

je bila seveda, da se sanacija izvede skladno z 

našim mnenjem in da jo opravi strokovno 

usposobljen izvajalec z referencami na področju 

nege dreves. Ker ni šlo drugače smo res nujno 

sanacijo hrasta uvrstili med naravovarstvene akcije 

v letu 2011. 
 

V novembru 2011 je bil Stiploškov hrast saniran. 

Tako kot običajno, ko »ima prste vmes« ZRSVN, 

OE Celje, smo za sanacijo izbrali preverjenega 

izvajalca z izkušnjami in ustreznim arborističnim 

znanjem.  
 

Seveda pa ni šlo brez zapletov. In krivec? Ne boste 

verjeli: VETER. Ja, besede lastnika, da ga je ob 

vetru strah, smo doţiveli na lastni koţi. Kar 

dvakrat smo v popolni »bojni« opremi, pripravljeni 

na vzpon na višino 20m nad trdnimi tlemi, 

razočarano obtičali pod drevesom. Delo v močnem 

vetru v krošnji mogočnega drevesa je enostavno 

prenevarno. Minil je še mesec dni in sredi 

novembra nam je uspelo zbrati se na lep 

poznojesenski dan, ko nas je, tudi v ta čas sicer 

vetrovni Savinjski dolini, pričakalo brezvetrje. 
  

V skladu s strokovnim mnenjem je bil pri sanaciji 

poudarek predvsem na čiščenju in redčenju 

krošnje, s čimer smo drevo tudi razbremenili. 

Odstranjene so bile vse suhe veje, tako pritrjene, 

kot obvisele. Prav tako so bili odţagani štrclji 

odlomljenih vej. Zaradi razbremenitve krošnje in 

nevarnosti za objekte pod hrastom, so bile 

odstranjene tudi nekatere tanjše zdrave veje. Delo 

je bilo opravljeno hitro, kakovostno in v 

zadovoljstvo vseh. 
 

Naš cilj pri vseh sanacijah so varnost, vitalnost in 

naravni ter estetski vidik drevesa. Poleg tega 

ţelimo tudi popularizirati ustrezno nego, ki mora 

temeljiti na strokovnem in načrtnem delu, z veliko 

mero spoštovanja do dreves.  
 

 

 Matej Demšar, 

Zavod RS za varstvo narave, OE Celje  
tel.: (03) 42-60-334 

e-pošta: matej.demsar@zrsvn.si

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Kviz gasilske mladine 
 

Tudi v letošnjem letu smo gasilci iz PGD Kapla – 

Pondor sodelovali na kvizu gasilske mladine. 
 

Tekmovanja se je udeleţilo 12 mladih gasilcev, kar 

pomeni 4 ekipe. Tekmovanje v gasilskem povelju 

Tabor se ni izvedlo, tako da so se vse ekipe 

avtomatsko uvrstile na kviz GZ Ţalec.  
 

Le-ta je potekal na Vranskem, kjer je bila 

uspešnost na vidiku. Mlajši pionirji so osvojili 3. 

mesto. Pri starejših pionirjih sta se pomerili dve 

ekipi iz našega društva. Ena je osvojila 3. mesto, 

druga ekipa pa 8. mesto. Mladinci so za las zgrešili 

3. mesto in so se morali zadovoljiti s 4. mestom.  
 

Na regijsko tekmovanje, ki je bilo na Polzeli, smo 

se odpravili z dvema ekipama, ena ekipa mlajših in 

ena starejših pionirjev. Ţal Polzela ni bila usojena 

mlajšim pionirjem, ki so za eno mesto in manj kot 

točko zgrešili uvrstitev na drţavno tekmovanje. 

Starejši pionirji iz PGD Kapla-Pondor in PGD 

Andraţ so popolnoma nagarali konkurenco in s kar 

8 točkami premagali nasprotnike. Ostal pa je boj za 

prvo in drugo mesto. Ţal so ga le za 0,08 točke 

dobile gasilke iz Andraţa. A uvrstitev na drţavno 

je bila najpomembnejša!  
 

Osebna izkaznica 

drevesa Ime: 
Stiploškov hrast 

Quercus robur 

 

Ev. št. 

naravne 

vrednote 

5907 

Obseg: 535 cm 

Premer 170 cm 

Višina 25 m 

Naslov Kapla 19, Tabor 

Izdal:      ZRSVN, OE Celje 

                 

mailto:matej.demsar@zrsvn.si
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19. novembra 2011 smo morali vstati zgodaj in se 

odpraviti proti Ljubljani. Polni znanja in upanja 

smo prestali teste, ustne naloge in praktični del. Le 

tu se je izkazalo slabo znanje sodnikov, ki so rabili 

pomoč organizatorjev. Izmed 33 ekip smo osvojili 

uspešno in odlično 6. mesto. Grenak priokus nam 

je dajala misel, da se nam je tretje in mesto in 

pokal izmuznil le za 1,81 točke. Prvih šest ekip je 

bilo skupaj le za 3 točke razlike, tako da lahko 

rečemo, bili smo uspešni! Drugo leto pa še vedno 

upamo na kakšen pokal, saj se nam ţe šest let 

spretno izmika iz rok. Mogoče pa bo sedmo leto le 

uspelo. Kot velja marsikje je poleg znanja potrebna 

tudi sreča, ki naj jo je tokrat manjkalo.  
 

 
 

Zahvaljujemo se vsem mentorjem, ki so si vzeli 

čas in znanje prenesli v naše glave. 
 

PGD Kapla-Pondor 

_________________________________________ 
 

2. Miklavţev turnir v namiznem 

tenisu - Tabor 2011 
 

 

 

Medalje so osvojili: 
 

ŢENSKE: 

1. mesto: KUMER Neţa, 

2. mesto: FLORJAN Marija, 

3. mesto: KOVAČ Joţica. 
 

MOŠKI A skupina : 

1. mesto: KOS Anej, 

2. mesto: BALOH Ţiga, 

3. mesto: GREGL Jernej. 
 

DVOJICE:  

1. mesto: FLORJAN Marija – KOS Roman, 

2. mesto: BALOH Brigita – PETRIČ Tomaţ, 

3. mesto: BALOH Ţiga – POŠEBAL Rok. 
 

MOŠKI B skupina 

1. mesto: KOS Roman, 

2. mesto: KOVAČIČ Aleš, 

3. mesto: ZORENČ Janko. 
 

OSNOVNOŠOLCI 

1. mesto: ZUPAN Tibor, 

2. mesto: ZORENČ Nejc, 

3. mesto: GREGL Filip. 
 

 
 

Namiznoteniška sekcija,  

ŠD Partizan Tabor 

_________________________________________ 

 

Aktivnosti Športnega društva 

Partizan Tabor 
 

Zima je čas, ko človek ponavadi malo »izklopi«. 

Malo se sami potrudimo, da se nam je ljubi, pa tudi 

ta boţično-novoletni čas z več hrane, pijače in s 

sladkarijami še kaj doda. Potem pa pride novo leto 

in zaobljube: nehal bom kaditi, več se bom 

ukvarjal s športom… 
 

V našem društvu vam ponujamo priloţnost, da se 

nam pridruţite pri rekreaciji. Imamo kar nekaj 

sekcij, ki so zelo aktivne: namizni tenis vodi 

Stane (GSM: 031 474 653), igramo pa ga ob 

ponedeljkih in petkih od 18. do 20. ure, otroci pa 

ob sredah od 17:30 do 19. ure. Odbojka je na vrsti 

ob ponedeljkih od 20. ure dalje in ob četrtkih od 

17. do 19. ure, vodja pa je Rok (GSM: 051 304 

254). Košarkarji se dobivajo ob torkih ob 20. uri, 

za informacije pa je dosegljiv Miha (GSM: 031 

895 542). Ţiga (GSM: 070 836 575) je vodja 

nogometašev, ki pa igrajo v telovadnici na 

Vranskem. Za dekleta in ţene pa imamo 

rezervirano sredo. Ob 19. uri je rekreacija za 

starejše, ki jo vodi Marinka (GSM: 031 230 070) 

in pilates ob 20. uri, ki ga vodi Vaska (GSM: 031 

580 782). 
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Če nam bo zima naklonjena, vas povabimo še na 

kakšno sankanje, tek na smučeh ali izdelavo 

sneţaka velikana (Nejc, GSM: 040 397 376). 
 

Ţelimo vam srečno in športno leto 2012! 
 

ŠD Partizan Tabor 

_________________________________________ 

 

Voščilo 
 

Prišel je čas,  

ko se staro poslavlja  

in prihaja novo.  

                     Prihaja tudi veselje ob božiču. 

 

Želimo pa, da se veselje raztegne tudi v prihodnje 

leto in se mu pridružita še zdravje in sreča v obilju. 

 

Turistično društvo Tabor 

 
 

Do sreče je en sam korak,                                                      

en sam nasmeh, 

ena sama beseda. 
 

                    Vsako leto je edino in neponovljivo. 

                    Naj bo tudi leto 2012 enkratno. 

                    Naredimo iz njega vse, 

                    kar je v dobrem mogoče.    

                                         

KD Ivan Cankar Tabor 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Obiskal nas je Miklavţ 
 

Pa smo ga pričakali. 
 

 

Snega ni od nikoder. Le prvi dobri moţ Miklavţ je 

napovedal svoj obisk. Ţe  teden pred obiskom je 

preverjal stanje v svoji BELI KNJIGI. Zanimalo ga 

je, če drţi, da so otroci pridni. Kajti njegova 

ČRNA KNJIGA je prazna, »nobenega zapisa.« 

pravi. Potrdili smo stanje in pohvalili vse otroke.  
 

 
 

Dramska skupina je pripravila presenečenje za 

otroke in Miklavţa. Turistično društvo je 

pomagalo pripraviti darilca, kajti pomanjkanje 

snega je tudi oteţevalo dostavo vseh Miklavţevih 

daril. Saj Miklavţ ima samo sani, ki pa po asfaltu  

 

 

 

ne morejo voziti. V spremstvu angelov in parkljev 

je prispel pravočasno. S pomočjo angelčkov je  

obdaril  vse prisotne otroke. Najbolj pogumni so 

mu zapeli pesmice in se slikali z njim. 
  

 
 

Po dobri uri druţenja se je poslovil in odhitel 

razveseljevat še druge malčke. Verjemite mi, da je 

imel kar veliko dela. Vseeno je obljubil, da 

prihodnje leto zopet pride, če boste ostali pridni.  

 

Po slovesu je obljubil, da povabi še druga dva 

dobra moţa, in sicer Boţička in dedka Mraza. 

Upam, da nam prineseta tudi nekaj snega.    
 

Hermina Zorenč 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

vse planince, pohodnike, vandrovce in  

prijatelje taborskih hribov, da se udeleţite zanimivega 

 

 

BOŢIČNEGA NOČNEGA POHODA  

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 
 

ki bo v nedeljo, 25. decembra 2011.   

 
Zbirno mesto je ob 16. uri: 

- pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli do koče po cesti mimo domačije 

Veteršek, 

- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez Krvavico. 

 
Udeleţenci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah,  

predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko!  

Za varnost bodo poskrbeli vodniki,  

od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 

 

Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno 

pohodniško točko, potem pa v prijetni druţbi uţivate toplino in gostoljubnost 

planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel tudi 

kakšen priboljšek iz nahrbtnika.  

 

Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 
 

 

Udeleţba na lastno odgovornost!                                                            

                                                             

                                                                                      Vabljeni! 
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V A B I L O 
 

V sredo, 11. januarja 2012, ob 18:30  
 

vas vabim 

v društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

na predavanje o zdravju. 

V letu 2012 bomo spoznavali naše notranje organe. 
 Kaj vse  vpliva na njihovo delovanje, kako jim pomagamo doseči ravnovesje v delovanju … 

 

Mesec januar je obdobje organa jeter, biološka ura je ponoči med 1 in 3 uro.   

Se večkrat prebudite v tem času? So takrat aktivne vaše sanje? 

 

Pridite in skupaj bomo spoznavali, kaj vse vpliva na delovanje tega našega organa  

in kako lahko podpremo njegovo delovanje.  
 

Joţica Ramšak, s.p. 

Z NARAVO IN LJUBEZNIJO DO ZDRAVJA 

041/289-632, ramsak.jozica@gmail.com 

 

mailto:ramsak.jozica@gmail.com
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RAZLIKA MED UPANJEM, VERO IN ZAVEDANJEM 
 

V torek, 17. januarja 2012, ob 19. uri, 

 bo v sejni sobi Občine Tabor 
 

 

predavanje g. Toma Brumca, 

zelo priznanega dipl. bioterapevta. 
 

Po predavanju bo priloţnost za oseben posvet z g. Brumcem. 
 

Dodatne informacije na tel.: 031 328 990, Damijana Lukman. 
 

                                                               Vstop prost, vabljeni! 
 

 
 

                    

Čebelarsko društvo Tabor 
vabi v nedeljo, 29. januarja 2012, od 8. ure dalje na 

KMEČKO TRŢNICO 
                                      na parkirišče pred ţupnijsko stavbo. 

 

Uţivajmo lokalno pridelano hrano: cvetlični in kostanjev med, medene izdelke, bučno olje, česen, 

rezance, kruh, zelenjavo, suhomesnate izdelke ... 
 

DOBRODOŠLI! 

 

 
 

Prireditve v decembru 2011 in 

januarju 2012 
 

petek, 23. december 2011 

OBISK BOŢIČKA ZA VSE OTROKE 

POŠ Tabor ob 8.20  v jedilnici 

vrtec Tabor, ob 9.00 v telovadnici 

(vabljeni straši in otroci, ki ne hodijo v vrtec) 

(Občina Tabor, 03 705 70 80) 

 
nedelja, 25. december 2011, ob 16. uri 

BOŢIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN 

ZAJČEVO KOČO 

Zbor 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 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 

ponedeljek, 26. december 2011, ob 15. uri 

PRAZNIČNI KONCERT 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 

 
torek, 27. december 2011, ob 19. uri 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI  

TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 

(Športno društvo Partizan Tabor, Miha Bergant, 031 

895 542) 

 

sreda, 11. januar 2012, 18:30 

PREDAVANJE O ZDRAVJU:  

NOTRANJI ORGANI - jetra 

društveni prostor v Domu krajanov 

(Joţica Ramšak, 041 289 632) 
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torek, 17. januar 2012, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA: 

RAZLIKA MED UPANJEM, VERO IN 

ZAVEDANJEM 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
četrtek, 19. januar 2012, ob 18. uri 

PREDAVANJE ROZALIJE CIGLAR: 

ZDRAVA PREHRANA IN NAPAKE PRI 

PREHRANJEVANJU 

društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

(Knjiţnica Tabor, Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 

 
 

sobota, 28. januar 2012, ob 19. uri 

IGRA: TEŢAVE S HRBTENICO 

gledališka skupina KUD Svoboda Prebold 

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, 040 206 991) 

 
nedelja, 29. januar 2012, od 8. ure dalje 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533) 

 
torek, 31. januar 2012, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URA 

Knjiţnica Tabor 

(Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bele poljane objema tišina, 

gaz skozi sneg, preteklost spomina, 

pred nami bleščeča svetloba žari, 

v Tabor vas vabi, 

v objem dobrih ljudi. 
 

 

Vesele boţične in novoletne praznike! 
 

Srečno in uspešno leto 2012  

Vam želita 

župan in občinska uprava. 
 

Namesto stroškov za poslovna darila in voščilnice namenjamo sredstva za obdaritev otrok ob 

dnevih dobrih decembrskih mož. 

 

 
 

Misli, deluj in govori navdušeno, pa ti uspeh ne bo ušel. (Michael LeBoeuf) 
 

 
 

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. Občinsko glasilo ni 

namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 

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. 


