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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 

 

 
 

 

Ko vino zori, Martin gosti! Mošt se je  

spremenil v vino in tudi v Taboru smo 

nazdravili  Martinu.   
 

 

 

Letos smo martinovali z Društvom 

upokojencev, kjer se je vrtelo ob zvokih 

Navihanih muzikantov in bilo veselo, da je 

kaj! Ja, prav mladostno razposajeni so bili 

tile naši taborski upokojenci in cveteli so kot 

roţe! Skratka, nič kaj upokojensko ni bilo! 
 

Veselje in sproščeno vzdušje pa je zagotovo 

vladalo tudi po taborskih domovih, saj so 

nam tokrat poplave, hvala bogu, prizanesle 

in voda ni povzročila večje škode na našem 

območju. 
 

 

 

Malo jo je sicer zagodel prvi sneg in 

poskrbel, da je bila voţnja v hribovitih 

predelih ponekod za kratek čas 

onemogočena zaradi podrtih dreves in 

vejevja, ki je segalo na ceste, ampak naši 

marljivi občani in delavci so hitro poskrbeli 

za prevoznost in nemoten promet... Čeprav 

je bilo ponekod zares pravljično vijugati pod 

zasneţenimi vejami, ki so ustvarjale prave 

tunele zimske idile. 
 

 
 

No, tista »ta prava« zima naj še nekaj časa 

počaka, vsaj do sredine veselega decembra, 

ki je pred nami. Ja, čas beţi in konec leta se 

neustavljivo bliţa. Tu je torej predzadnja 

letošnja številka Novic. 

Saša & Tatjana 
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Monopolisti javnih storitev 

 

Nedavno suhoparno sporočilo uprave Pošte 

Slovenije o krčenju poslovanja poštne 

poslovne enote v Taboru nas je vse skupaj 

močno razburila. V nadaljevanju lahko 

preberete protest lokalne samouprave ter 

odgovor nanj, saj se omejevanje poslovanja 

takšne inštitucije dotika vsakega izmed nas. 

Osebno sem razočaran nad strateškim 

razmišljanjem drţavnih organov, ki določajo 

neţivljenjske normative za funkcioniranje 

nujno potrebnih javnih funkcij, ki jih potem 

izvoljenci za opravljanje te javne sluţbe 

monopolistično izkoriščajo zgolj za 

zadovoljevanje lastnih interesov, ne pa za 

potrebe drţavljanov. Drugače povedano, kar 

je potrebno v Ljubljani se uredi, za 

funkcioniranje istih zadev v zaledju drţave 

pa je potrebna maksimalna racionalizacija. 

Takšno razmišljanje je pripeljalo v popolno 

razsulo javnega potniškega prometa, zdaj je 

na vrsti očitno še javni poštni promet. Da ne 

omenjam sesutje bančnega sistema, kjer je 

tudi v prvi vrsti skrb, da dobro plačani 

bančni menedţerji obdrţijo dobre plače in 

šele nato skrb za dober servis občanom. Z 

Banko Celje namreč bijemo krvavi boj proti 

ukinitvi bankomata. Ne boste verjeli, da sem 

bil prisiljen zapretiti bančnikom tudi s 

policijsko zaščito, če bi poskušali odpeljati 

bankomat, ki je vgrajen v občinsko zgradbo. 

Kakšen bo izhod tega triletnega boja, še ne 

morem napovedati. Ne pozabimo, da so se 

pred leti vodilni v Mercatorju z Jankovičem 

na čelu norčevali iz naše trgovinice v 

Taboru in so jo tudi ukinili, češ, prihodnost 

je samo v velikih supermarketih. Zanemarili 

so male vaške trgovinice s sicer malim, 

vendar stalnim prometom, sedaj pa se 

Mercator otepa velikih izgub, ker je na 

področju supermarketov strašanska 

konkurenca. Zato bi drţava morala dopustiti 

konkurenco tudi na področju poštnih storitev 

in javnega prometa in bi se zadeve same po 

sebi hitro uredile. Osebno obljubljam, da se 

bom v zvezi z napovedanimi in ţe tudi 

izvedenimi krčenji ţivljenjsko pomembnih 

javnih storitev v naši občini boril z vsemi 

sredstvi in aktiviral svoje kolege iz področij 

z enakimi tegobami.  

 

Vsaj pri bankomatu mi lahko pomagate tudi 

vi, soobčani, tako da čim večkrat dvigujete 

denar z minimalnimi zneski in tako povečate 

frekvenco dvigov. Če ne gre z logiko, pa naj 

gre z zvijačo. 
 

Vilko Jazbinšek, ţupan

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Projekti 2012 
 

 

 

 

Aktivnosti v mesecu decembru 2012: 
 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina pravnomočno uporabno 

dovoljene 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina dopolnitev gradbenega 

dovoljenja 
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Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - 

Kapla 

SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

usklajevanje na terenu- 

sluţnosti 

2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

3. Kanalizacija Ojstriška vas III. faza  obnovitev  projektne 

dokumentacije   

4. Rekonstrukcija ceste LD 490202 

Loke-Ojstrica 

 podpisana dveletna 

pogodba: dela za leto 

 2012 so zaključena 

5. Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 

 podpisana triletna   

pogodba: dela za leto 

 2012 so zaključena 

 

Simon Jan in Vid Poznič 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

 

 

 

 29. oktobra sta se v celjski porodnišnici rodila dvojčka: 3.500 g težak in 51 cm velik deček Martin 

in 2.900 g težak in 49 cm velik deček Jurij staršema Brigiti in Martinu Juhartu iz Pondorja. 
 

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 

___________________________________________________________________________________ 

 

Pošta v Taboru v decembru z novim delovnim časom 
 

Po prejetju obvestila Pošte Slovenije, d.o.o. za poslovanje z novim delovnim časom, ki ga je podpisal 

mag. Andrej Rihter, direktor PE Celje, smo 14. novembra 2012 na Pošto Slovenije, d.o.o. poslali 

protestno pismo: 
 

V petek, 9. novembra 2012, smo prejeli pisno obvestilo o novem, spremenjenem delovnem času Pošte Tabor 

od 1. decembra 2012 dalje in bili nemalo presenečeni. 
 

Iz sedanjih 5 ur na dan od ponedeljka do petka je delovni čas skrčen na bori dve uri, oz. iz dveh ur na eno 

uro ob sobotah. Še posebej neustrezen je delovni čas ob torkih in četrtkih, ko je Pošta odprta od 9. do 11. ure 

in je ob koncu delovnika res nemogoče oddati pošiljke na domači pošti, kar povzroči dodatne stroške in 

porabo časa (obisk drugega poštnega urada). 
 

Med občani in organizacijami je zavladalo veliko nezadovoljstvo in ogorčenje ter zahteva, da se župan in 

Občinska uprava ostro odzoveta na sprejeti ukrep. 
 

Naj povemo, da je v Občini Tabor cca. 120 kmetov in 100 podjetnikov, ki se skoraj dnevno poslužujejo 

poštnih storitev, poleg tega pa se je število prebivalcev v Občini od leta 2003, odkar Pošta Tabor posluje v 

novih poslovnih prostorih,  pa do letos povzpelo iz 1.510 na 1.650, kar se nedvomno odraža na povečanem  

povpraševanju po poštnih storitvah na območju naše Občine. 
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V obstoječih gospodarskih razmerah, ko je vsa ekonomija usmerjena v zniževanje stroškov in maksimalno 

efektivno (pre)razporeditev delovne sile, razumemo, da se je tudi Pošta Slovenije bila primorana odzvati in 

ustrezno reagirati, vendar pa menimo, da bo skrajšani delovni čas posledično prinesel tudi manjši obisk 

strank, saj bodo storitve koristile na poštnih uradih zunaj Občine, ki bodo s svojim odpiralnim časom 

ustrezali njihovim vsakokratnim potrebam. 
 

Iz zapisov je ugotovljeno, da Pošta v Taboru posluje že od daljnega leta 1889. Kljub kriznim in manj kriznim 

časom, je vendarle ostala odprta  vse do danes. 
 

Upravičeno nas skrbi, da bo v prihodnje zaradi manjšega obiska, kot posledice skrajšanega delovnega časa 

sprejet skrajni ukrep, to je zaprtje, zato apeliramo na vas, da Pošta Tabor ohrani nespremenjen delovni čas 

v duhu občanom prijazne pošte. 
 

V pričakovanju odzivnosti vas lepo pozdravljamo. 

                                                                                                                                                                    

Saša Zidanšek Obreza, 

direktorica OU                           

                                                                                                                             Vilko Jazbinšek, župan 

______________________________________________________________________________________                                                                                         

 

 

Odgovor Pošte Slovenije, d.o.o. z dne 16. novembra 2012: 

 

Dne 15.11.2012 smo prejeli Vaš dopis v katerem izražate nestrinjanje in neodobravanje glede spremembe 

delovnega časa pošte 3304 Tabor ter se zavzemate za ohranitev sedanjega delovnega časa. 
 

Čeprav spoštujemo Vaše nestrinjanje z našo odločitvijo, smo se v Pošti za ta korak odločili iz poslovnih 

razlogov in po temeljiti proučitvi. 
 

Odločitev za to izvedbo navedene spremembe nam narekuje več dejavnikov. Ti se že nekaj časa odražajo v 

upanju določenih glavnih skupin ter posledici dejstva, da je bila s 1. januarjem 2011 odpravljena izključna 

pravica Pošte Slovenije za izvajanje rezerviranih storitev. Optimizacija delovnih časov pošt je le eden 

ukrepov, ki so potrebni za ohranjanje dolgoročne stabilnosti in uspešnosti poslovanja Pošte Slovenije, ki smo 

ju dolžni zagotoviti. 
 

Spremembe delovnega časa moramo spremljati tudi v povezavi z gostoto in dostojnostjo poštnega omrežja. 

Pošta Slovenije po gostoti poštnega omrežja, torej po številu prebivalcev na pošto ali po številu pošt na km² 

sodi v sam vrh držav EU in je pravzaprav še vedno nad povprečjem. Tako je bilo denimo v Sloveniji konec 

leta 2011, 3895 prebivalcev na pošto oziroma pošta na vsakih 38,5 km² ozemlja, povprečje držav EU (znani 

so podatki za leto 2008) je enota poštnega omrežja na vsakih 57,5 km² ozemlja, oziroma enota na vsakih 

4473 prebivalcev. 
 

Zagotavljamo Vam, da so vse uvedene spremembe v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Ur. l. RS, št. 

51/2009, 77/2010) in Splošnim aktom o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve(Ur. l. RS, št. 

47/2010), kar pomeni, da bodo pošte za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprte najmanj pet 

delovnih dni v tednu, delovni čas pošt za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev pa bo tudi na 

najmanjših poštah ustrezal predpisanemu minimalnemu odpiralnemu času, in sicer vsaj dve zaporedni uri 

vsak delovni dan, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 15. uri. 
 

Res je, da bo pošta 3304 Tabor poslovala krajši čas, bo pa še vedno trikrat v tednu poslovala v 

popoldanskem  času, ki je za uporabnike ugodnejši. 
 

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS št. 47/2010) narekuje, da mora 

izvajalec univerzalne poštne storitve zagotoviti v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije najmanj eno 

kontaktno točko zato menimo, da je skrb o obstoju kontaktne točke v vaši občini trenutno odveč. 
 

Vsekakor se zavedamo, da vsi uporabniki sprememb delovnih časov pošt ne odobrava, večina pa spremembe 

sprejema z razumevanjem. Spremembe smo pripravili na način, da bi bili negativni učinki čim manjši. Naj 

dodam, da obseg storitev na poštah sproti spremljamo in se bomo na morebitna nihanja tudi odzvali. 
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Glede na navedene razloge, Vaše pobude po ohranitvi sedanjega delovnega časa pošte 3304 Tabor, žal ne 

moremo upoštevati. 
 

V upanju, da boste naše pojasnilo sprejeli z razumevanjem, vas lepo pozdravljamo. 

 S spoštovanjem. 
 

Pripravil: 

David Zabukovnik, Oddelek logistike 

Darinka Komerički, dipl. inž. teh. prom., 

vodja Oddelka logistike v PE 
 

mag. Andrej Rihter, 

direktor poslovne enote  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pregled sofinanciranja  storitev nekaterih zavodov 

JANUAR – OKTOBER 2012 
1.VRTEC TABOR 

 

mesec 

 

število vključenih otrok 

s stalnim prebivališčem  

v občini Tabor 

 

sofinanciranje občine 

(EUR) 

JAN 75 20.544,78 

FEB 75 20.391,01 

MAR 75 20.501,64 

APR 77 16.157,09 

MAJ 77 13.543,59 

JUN 77 18.528,39 

JUL 78 19.636,18 

AVG 78 18.919,42 

SEP 68 15.591,63 

OKT 69 16.823,46 

 SKUPAJ: 180.637,19 

 

Znesek sofinanciranja po posameznih mesecih je odvisen od števila otrok, vključenih v vrtec in od uvrstitve 

vlagateljev (staršev oz. skrbnikov otrok)  v plačilne razrede. Omeniti je potrebno, da je Center za socialno 

delo, ki je s 1. januarjem 2012 prevzel izdajo odločb o zniţanem plačilu vrtca, v letošnjem letu izdajal  

odločbe s precejšnjo zamudo, tako da je do prvih izdaj oz. posledično poračunov prišlo šele v mesecu aprilu, 

kljub temu, da so bile vloge oddane v decembru preteklega leta. Za otroke vlagateljev, ki jim Center ni izdal 

odločbe v roku, je bila občina dolţna do izdaje le-te pokriti 60 % cene programov vrtca, kar je bilo seveda 

predmet kasnejšega poračuna. 
 

Iz podatkov je razvidno, da je Vrtec Tabor v obdobju od januarja do oktobra obiskovalo povprečno mesečno 

75 otrok s stalnim prebivališčem v naši občini, občina pa je za pokritje razlike med plačili staršev in cenami 

programov namenila mesečno povprečno 241,00 EUR na otroka. Omenim naj še, da je povprečna cena 

dnevnega programa v Vrtcu Tabor na dan 1. 1. 2012 znašala 410,00 EUR, kar pomeni, da je občina  

sofinancirala 59 %  le-te, starši pa 41 %. 
 

2.VRTCI IZVEN OBČINE TABOR 

 

mesec 

 

število vključenih otrok 

s stalnim prebivališčem  

v občini Tabor 

sofinanciranje občine 

(EUR) 

JAN 8 2.097,19 

FEB 8 2.082,15 

MAR 8 2.109,72 

APR 8 2.044,93 

MAJ 8 1.687,63 

JUN 8 1.520,80 

JUL 8 1.866,23 

AVG 8 1.709,67 
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SEP 8 1.010,51 

OKT 8 1.191,00 

 SKUPAJ: 17.319,83 

 

Število otrok v letošnjem letu, za katere občina sofinancira razliko med plačili staršev in ceno programov 

vrtcev, je 8 in obiskujejo vrtce v občinah Celje,  Braslovče, Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Prebold, 

Mozirje in Ljubljana. Mesečni zneski vključujejo tudi sofinanciranje treh oddelkov bolnišničnega vrtca, ki 

delujejo v okviru celjske bolnišnice in to v znesku 24,75 EUR. Višina sofinanciranja se spreminja glede na 

spremembe uvrstitev vlagateljev v plačilne razrede. 
 

3.SOCIALNO VARSTVO STAREJŠIH 

 

mesec 

število  

oskrbovancev 

sofinanciranje občine 

(EUR) 

JAN 6 2.752,81 

FEB 6 2.498,42 

MAR 6 2.826,22 

APR 6 2.740,19 

MAJ 6 2.936,57 

JUN 7 4.386,29 

JUL 7 3.187,26 

AVG 7 1.795,56 

SEP 7 2.395,94 

OKT 7 2.495,09 

 SKUPAJ: 28.014,35 
 

Oskrbovancev, katerim občina sofinancira domsko oskrbo, je bilo v letošnjem letu 6 oz. od junija dalje 7 in  

so nastanjeni v petih različnih domovih po Sloveniji, in sicer v Domu Lukavci, Domu Nine Pokorn Grmovje, 

Domu upokojencev Polzela, Domu Lipa Štore in v Zavodu Svetega Rafaela na Vranskem. Povprečni 

mesečni znesek sofinanciranja na oskrbovanca je 400,00 EUR. Občina sofinancira tudi institucionalno 

varstvo za eno osebo v višini cca. 780,00 EUR mesečno. 
 

4.POMOČ DRUŢINI NA DOMU 

mesec 

 

število  

oskrbovancev 

sofinanciranje občine 

(EUR) 

JAN 7 1.235,34 

FEB 7 1.212,05 

MAR 8 1.261,75 

APR 8 1.359,39 

MAJ 7 1.236,27 

JUN 8 1.162,35 

JUL 7 1.162,38 

AVG 8 1.222,21 

SEP 8 1.231,08 

OKT 8 1.198,04 

 SKUPAJ: 12.280,86 

 

Znesek sofinanciranja storitve pomoči druţini na domu, ki jo na podlagi  skupne podelitve koncesije s strani 

Občine Tabor in Občine Vransko izvaja Zavod Svetega Rafaela Vransko, znaša mesečno povprečno 154,00 

EUR na oskrbovanca. 

Saša Zidanšek Obreza 

_____________________________________________________________________________ 

 

Preteklost 
Bil sem tvoj 

in celo s celo mojo dušo! 

Bil sem tvoj 

do tvojega veselja… 

Bil sem tvoj, pa čeprav 

te nisem ljubil! 

Bil sem tvoj 
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a nikdar te ne bom - pozabil!! 

Bil sem tvoj – pa-kaj?? 

TKSm 

_________________________________________ 

 

Tvoj pogled 
 

Samo, da vidim tvoj pogled, 

je dan mi zapolnjen! 
 

Samo, da vidim tvoj nasmeh, 

mi daješ energijo. 
 

Samo, da čutim dih časa, 

izvem, da sem - ljubljena! 
 

Ne morem pozabiti najinega časa, 

ne morem razumeti nasmeh tvojega slovesa! 

Naj zdravje ti sluţi - in razum!! 

TKSm 

 

Brez komentarja 
 

Čistilna akcija je v tekočem, letošnjem letu 

privabila veliko ljubiteljev čistega okolja, med 

drugimi je bila tam tudi moja malenkost. Pobiral 

sem »piksne« od piva, bilo jih je kar 89 in sem 

mislil, da je za letos akcija končana! Čez tri 

mesece me je prijatelj opozoril, da so »piksne« na 

cesti proti »Namarju« zopet aktualne. 
 

Šel sem z vrečo in jih zopet pobral 33 komadov, 2 

komada od radenske!!! 
 

Pa kaj je tem ljudem??? A to še ni vse!!! Dne 15. 

11. 2012 sem šel po isti lokaciji in jih našel zopet 

28 komadov!! 
 

Vem, kdo je ta človek, ki meče pivo v grlo, piksne 

pa skozi okno belega avtomobila!!! Ko naberem 

zopet 10 komadov »piksn«, mu jih s tremi pričami 

pripeljemo pred hišna vrata! 

 TKSm  
 

  

Zaključek zbiralne akcije oblačil, 

čevljev, igrač … 

V sredo, 17.  oktobra 2012, je na Osnovni šoli 

Vransko-Tabor potekal zaključek zbiralne akcije. 

Učenci, ki obiskujejo kroţek Prostovoljno delo, so 

ponovno organizirali zbiralno akcijo. Od 1. 10. 

2012 so na zbirnih mestih v šoli Vransko, v 

podruţnični šoli Tabor in v vrtcih na Vranskem ter 

v Taboru zbirali oblačila, obutev, posteljnino, 

igrače, športno opremo, posodo, spominke … 

Akcija je bila uspešna, saj se je nabralo ogromno 

vsega, kar so ljudje ţeleli podariti. 
 

Naši prostovoljčki so vsak dan pridno pomagali pri 

sortiranju in shranjevanju zbranih reči in tako je 

bilo tudi na dan zaključka zbiralne akcije. Jedilnica 

šole na Vranskem je ob količini zbranih reči kar 

naenkrat postala premajhna. Da bi ljudem, ki so 

prišli, olajšali delo, so učenci pripravili kotičke z 

napisi za laţje iskanje. Imeli smo kotiček ţenskih 

oblačil, moških oblačil, otroških oblačil, igrač, 

čevljev, posode, spominkov in posteljnine. 
 

Na vabilo ob zaključku zbiralne akcije se je 

odzvalo veliko ljudi od blizu in daleč. Učenci so 

pomagali ljudem pri izbiranju, iskanju stvari ter pri 

nošenju vreč. 
 

Veseli smo bili pozitivnih odzivov ljudi in njihovih 

nasmehov, kar nas je opremilo še z dodatno 

energijo. Ob koncu zbiralne akcije se zahvaljujemo 

vsem ljudem, ki so darovali rabljene stvari, vsem 

zaposlenim OŠ Vransko-Tabor, ki so  nam 

pomagali izpeljati zbiralno akcijo. Posebej hvala 

aktivni ekipi prostovoljčkov, ki  vsaki zbiralni 

akciji nameni veliko svojega prostega časa.  
 

Naša naslednja zbiralna akcija bo ponovno 

spomladi (predvidoma v mesecu marcu ali aprilu) 

in vas ţe sedaj vabimo k sodelovanju. Ob stvareh, 

ki jih ne potrebujete več, se spomnite na nas in na 

ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. S tem jim boste 

vsaj nekoliko olajšali ţivljenjsko situacijo in jim 

polepšali kakšen dan. 
 

Tina Golob in Sanja Marn, 

mentorici  kroţka Prostovoljno delo 

_________________________________________ 

 

Učenci in kulturne dejavnosti 

 
Poletje se je poslovilo in narava se je odela v 

pisane jesenske barve. Učenci na POŠ Tabor  

vztrajno sledijo  vzgojno–izobraţevalnim ciljem 

pouka, ob  tem pa zadovoljujejo in nadgrajujejo 

svoje interese in ţelje pri interesnih dejavnostih, 

izbirnih predmetih in drugih dejavnostih, ki jih 

veselijo.  
 

Ena izmed takšnih dejavnosti je tudi šolsko 

kulturno društvo, kjer učence vzgajamo v 

kulturnem duhu in jih navajamo na javno 

nastopanje ter razvijamo različne talente. Ker smo 

ena izmed manjših šol, je prednost tudi v tem, da 

se lahko tekom šolskega leta predstavijo na raznih 

prireditvah v kraju ali izven prav vsi učenci naše 

šole od 1. do 9. razreda.  
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Tako so učenci z mentorico konec oktobra 

pripravili program za komemoracijo ob spomeniku 

padlih borcev v NOB pri Domu krajanov Tabor. 

Sodelujemo tudi z društvi v občini, zato smo s 

kratkim kulturnim programom 10. novembra 

polepšali dan Društvu upokojencev Tabor, ki je 

organiziralo tradicionalno martinovanje. 
  

 
 slika s prireditve: martinovanje 
 

Ţe naslednjo soboto, 17. novembra, pa je bilo v 

Domu krajanov Tabor srečanje starejših gasilcev – 

veteranov celotne GZ Ţalec. Učenci so pokazali 

svoje dramske sposobnosti in se predstavili s 

skečem s poučno vsebino s področja varnosti. 

Manjkalo pa ni tudi plesa, recitiranja in igranja na 

instrument.  
 

Na obeh prireditvah je bila nastopajočim učencem 

in njihovim mentorjem  s  strani organizatorjev 

izrečena posebna zahvala, za kar se jim v imenu 

vseh najlepše zahvaljujem. 
 

 
  slika s prireditve: srečanje starejših gasilcev 

 

Manja Drnolšek, POŠ Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 1. decembra 2012, od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Tudi tokrat vam nudimo: sveţe svinjsko in goveje meso ter ostale mesne izdelke. 
 

!! NOVO !! 
 

Od sedaj pri nas nudimo tudi strojno rezanje slanine na kocke! 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                         

                                                                        Kmetija Laznik 
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Martin Juhart, s. p. 
 

Opremljate ali prenavljate stanovanje? 
 

Po vaših ţeljah izdelujemo kuhinje, dnevne sobe, vgradne omare, pohištvo za 

spalnice, kopalnice, predsobe, poslovne prostore, vrata in ostalo, kar potrebujete, da 

bo vaše bivanje udobnejše in prijaznejše. 
 

Če iščete kvalitetno izdelano in cenovno dostopno pohištvo po meri,  

pokličite 031/828-762. 
 

Mizarstvo Strnad, Martin Juhart, s. p.,  

Tabor 28, 3304 Tabor, tel. 031/828-762 

____________________________________________________________________ 
 

Spoštovani vrtičkarji in kmetovalci,  

vabimo vas, da se vključite v kroţke 

in obiščete naša predavanja. Pridete 

lahko  kamorkoli, četudi predavanje 

ni na območju vašega kraja! 
 

-KROŢEK za RAZVOJ DOPOLNILNIH 

DEJAVNOSTI NA KMETIJAH. V letošnjem letu 

se planira ogled dobrih praks na območje Škofje 

Loke in ogled domačih kotičkov v zadruţnih 

trgovinah na tem območju. Prijave: 

andreja.zolnir@ce.kgzs.si ali po telefonu 03 - 710 

17 84.  

-KROŢEK za PITANJE GOVEDI, v novembru je 

načrtovan ogled hlevov za pitanje bikov, kontakt 

marko.tevz@ce.kgzs.si, 041 475 480. 

-KROŢEK za razvoj EKOLOŠKEGA 

KMETOVANJA, prijave zbiram 

maja.klemencokan@ce.kgzs.si, 041 498 266, 03 

710 17 86 

Jesenski in zimski čas je primeren za odvzem 

vzorcev prsti s kmetijskih površin, ki se gnojijo z 

lahkotopnimi mineralnimi gnojili, za analizo 

zemlje, da se lahko pripravijo gnojilni načrti. 
 

Smo v času načrtovanja kmetovanja, kolobarjenja, 

gnojenja, preusmerjanja morda celo v ekološko 

kmetovanje (v ekološko kontrolo se je potrebno 

prijaviti do 31.12.), za pomoč pri odločitvi smo 

vam na voljo. Kmetija je ţiv organizem, ljudje se 

staramo, mladina odrašča. Zavedanje, da vlada 

popolna odvisnost od semen, umetnih gnojil, 

pesticidov, nafte...  je vse bliţje razumu, prav tako 

pa vse večje zavedanje za varovanje voda in 

zdravja prsti. Za navdihe, da bi na kmetijah in na 

vaših vrtovih ustvarjali še bolje, vas vabimo na 

naslednja srečanja: 
 

- v petek, 30.11.2012, bo ob 10. uri v prostorih 

Aninega doma v Preboldu: Zgubimo strah pred 

ekološkim kmetovanjem in ekološko kontrolo,  

Polona Repič, Inštitut za kontrolo in certifikacijo 

Univerze Maribor in Bernard Sadek - ekološki 

kmetovalec; 

- v četrtek 6.12.2012, ob 10. uri v predavalnici 

ENERGETIKE Vransko: Pridelovanje orehov, 

lešnikov,.. kot dodaten pridelek s kmetije, dr. 

Anita Solar, BF Ljubljana (pristojbina 10 eur pri 

udeleţbi 12 udeleţencev, sicer manj); 

- v nedeljo, 9.12.2012, od 10. do 16. ure v veliki 

predavalnici na Fakulteti za kmetijstvo in 

biosistemske vede Univerze Maribor, Pivola 8, 

Hoče: Domače ţivali med dvema skrajnostima – 

počlovečenjem in zanemarjanjem, dr.Elisabeth 

Stoeger iz Avstrije (prijave na 

bd.izobrazevanja@gmail.com); 

- v sredo, 12.12.2012, ob 9. uri prostorih Aninega 

doma: Preusmeritvena navodila za ekološko 

kmetovanje in ekološke čistilne naprave, Mitja 

Zupančič in Peter Pšaker, KGZ Celje; 

- v četrtek, 13.12.2012, ob 10. uri v predavalnici 

ENERGETIKE Vransko: O bakru, njegovih 

lastnostih in uporabi v kmetijstvu, na vrtu in 

našem vsakdanu. Njegovo pomanjkanje, tako v 

prsti kot v organizmu se pozna. Z uporabo 

bakrenega orodja, omogočamo rastlinam boljši 

razvoj, zdravje in še kaj. Osti jarej, Tomaţ 

Kvasnik; 

- v petek, 14.12.2012, ob 19. uri v sejni sobi 

Občine Tabor: Kalčki, ritmi in človek, Majda 

Temnik, Ajda Štajerska; 

mailto:andreja.zolnir@ce.kgzs.si
mailto:marko.tevz@ce.kgzs.si
mailto:maja.klemencokan@ce.kgzs.si
mailto:bd.izobrazevanja@gmail.com
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- v sredo, 19.12.2012, ob 10. uri v sejni sobi 

Občine Tabor: Mi in naša kmetija v bodoče, kam 

gre politika razvoja podeţelja 2014-2020. 

Katere so naše priloţnosti, Mojca KRIVEC, KGZ 

Celje; 

- v četrtek, 20.12.2012, ob 10. uri v predavalnici 

ENERGETIKE Vransko: Preusmeritvena 

navodila za ekološko kmetovanje in ekološke 

čistilne naprave, Mitja Zupančič in Peter Pšaker, 

KGZ Celje; 

- v torek, 8.1.2013, ob 19. uri v sejni sobi občine 

Tabor: Pomen ţit v prehrani, Majda Temnik, 

Ajda Štajerska; 

- v četrtek, 10.1.2013, ob 10. uri v predavalnici 

ENERGETIKE Vransko: Prireja mleka, zdravje 

krav in somatske celice, Helena Prepadnik, KGZ 

Celje; 

- v soboto, 26.1.2013, ob 10. uri v dom krajanov 

Tabor: Štiridelnost narave in človeka, Meta 

Vrhunc, Ajda Vrzdenec. 
 

Predavanja bodo štela za KOP (kmetijsko okoljske 

podukrepe), ki so pogoj za pridobitev izplačil REJ, 

IPL, KOL, S35, S50, ETA, IPS, IVR,.. za KMG-

MID.  
 

Lep pozdrav in toplo vabljeni. 
 

Marko Tevţ, univ. dipl. inţ. kmet. in 

Maja Klemen Cokan, terenski kmet. Svetovalec 

_________________________________________ 

 

Predavanje o moči naših misli za 

Dejanov objem 
 
V torek, 23. 10. 2012, je v Taboru potekalo 

predavanje o moči naših misli in o yorubski 

filozofiji kot načinu ţivljenja. Predavanje pa ni bilo 

zgolj le predavanje, saj smo ga oplemenitili z 

dobrodelno noto. Prostovoljni prispevki, ki so jih 

obiskovalci namenili namesto vstopnine, smo 

podarili Dejanu Grilju z Vranskega. 
 

Predavanje je vodil g. Tomislav Brumec, priznani 

bioterapevt, ki ga je v Tabor pred štirimi leti prvič 

pripeljala ga. Manja Majcen, ko je organizirala 

dobrodelni koncert za Taborčanko Suzano, ki je v 

prometni nesreči izgubila nogo. Ţe takrat se je s 

svojim iskrenim govorom in toplino dotaknil 

marsikoga v - do zadnjega kotička napolnjeni - 

taborski dvorani. Njegovih terapij, ki jih skupaj s 

sinom Lovrom in ţeno Andrejo izvaja v Olimju, 

Mariboru in Kranju, se udeleţuje vedno več ljudi 

iz cele Evrope, ki verjamejo in tudi vidijo čudovite 

rezultate alternativne metode zdravljenja, 

imenovane pranoterapija. 
 

Lansko leto se je terapije udeleţila tudi ga. 

Damijana Lukman, ki jo je poleg zavidljivih 

rezultatov terapije, ki so hkrati tudi Tomova edina 

reklama, navdušil tudi njegov pogled na svet in 

filozofija ţivljenja, ki ju zelo poučno poveţe v 

zanimivo obliko in mimogrede med samo terapijo 

med paciente natrosi veliko ţivljenjskih resnic in 

modrosti, ki v vsakem posamezniku pustijo sled 

dobrega. Ga. Damijana je ţelela, da bi Tomo tudi 

Taborčanom dal delček duhovnosti in pokazal pot 

k pozitivnemu mišljenju, zato ga je z Manjino 

pomočjo zopet pripeljala v Tabor. Ţe lani je imel 

g. Brumec v Taboru šest čudovitih brezplačnih 

predavanj. Udeleţencev je bilo vedno več in ker so 

mu iz hvaleţnosti ţeleli povrniti vsaj del potnih 

stroškov, jih je spretno napeljal k dobrodelnosti. 

290 eur zbranih na četrtem predavanju so poklonili 

druţini Pungartnik, 780 eur zbranih na zadnjih 

dveh predavanjih pa so poklonili Dejanu Grilju z 

Vranskega, ki je v delovni nesreči izgubil obe roki 

in zbira denar za bionski protezi, ki staneta 

170.000 eur. 
  

Tokrat pa je Tomo v Tabor s sabo pripeljal svojega 

velikega učitelja, vzornika in prijatelja, ki ga 

izjemno spoštuje predvsem zaradi njegovih 

moralnih načel, ki jih z veseljem prenaša med vse, 

ki se od njega ţelijo česa naučiti. In kot je bilo 

slišati, se lahko vsak posameznik nauči veliko, če 

mu le prisluhne s srcem. Olayinka Babatunde 

Adewuyi Babalavo – ali krajše Ogun, po rodu 

prihaja iz yorubske kraljeve druţine, prav zaradi 

njegove preprostosti in moralnosti, ki jo tudi 

vsakodnevno uresničuje in ţivi, pa ga izjemno 

spoštujejo – ne samo v rodni Nigeriji, ampak tudi v 

Braziliji in v mnogih evropskih drţavah. Redka je 

priloţnost, da se srečamo z njim, zato smo bili še 

prav posebej veseli, da smo imeli to čast. Da pa 

smo ga laţje razumeli, je poskrbela ga. Darja 

Bratina, ki Oguna  sicer spremlja na vseh njegovih 

predavanjih in poučevanjih po Sloveniji ter Italiji. 
 

Vsi prisotni se Tomu in Ogunu ne znamo dovolj 

zahvaliti za dejanja in besede, ki ne samo, da 

veliko pomenijo, ampak tudi seţejo globoko v 

srce. Vemo, da se ni moč čez noč spremeniti, a 

vztrajno in počasi se lahko spreminjamo v dobro, 

če le verjamemo vase in v svoje zmoţnosti ter smo 

pripravljeni začeti pri sebi. 
 

Hvala Tomu, hvala Ogunu, hvala Darji, da smo z 

njeno pomočjo razumeli Oguna, in hvala Damijani, 

ker je čutila, kaj ljudje v teh teţkih časih, ko smo 

mentalno in psihično izčrpani in ko svetu vlada 

pomanjkanje morale, potrebujemo. 
 

Vaša dejanja, dobro srce in pozitivnost bodo za 

vedno ostala v srcih vseh, ki radi pridemo na ta 

predavanja, predvsem pa Dejanu, za katerega smo 

samo na tem predavanju zbrali 1440 eur, saj je tudi 

tokratno srečanje  potekalo v znamenju dobrodelne 

note. Oba gosta sta se tudi tokrat odpovedala 

honorarju in potnim stroškom ter jih poklonila 
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Dejanovemu objemu. Tomo in Ogun sta 

predavanja, na katerih so se zbirala sredstva zanj, 

gostila ţe v termah Olimije, kjer se je zbralo 860 

eur, tako da sta mu skupno izročila 2300 eur. 
 

Hvala tudi Sandiju Majcnu ter ansamblu 

Vagabundi za ozvočenje. Na koncu pa naj se 

najlepše zahvalimo tudi vsem obiskovalcem. 

Preprosto zato, ker ste prišli in s tem izkazali svojo 

solidarnost, dobroto in pripravljenost, da s 

skupnimi močmi naredimo ta svet za odtenek 

svetlejši. Hvala tudi v Dejanovem imenu. Iskreno 

upam in si ţelim, da besede, ki ste jih slišali, ne 

bodo ostale le besede. Ţelim, da jih udejanjite in 

uresničujete v vsakem danem trenutku. Naj se vam 

slišano za vedno vtisne v spomin in naj ostane v 

vaših srcih še dolgo. 
 

Vse ostale pa vabim, da se udeleţite naslednjih 

tovrstnih predavanj in s sabo odnesete veliko 

pozitivne energije, mišljenja in razmišljanja. 
 

Vabim pa vas tudi, da obiščete Dejanovo spletno 

stran www.dejangrilj.si. Naj samo opomnim, da 

zbiranje sredstev še ni zaključeno, zato vabljeni, da 

tudi vi prispevate za Dejanov objem. Ni vaţno, če 

je prispevek majhen ali velik – vsak posebej šteje! 
 

Vsem skupaj ţelim vse dobro. 
 

Lea Majcen 

_________________________________________ 

 

Umetnost preţivetja 
 

 
 

V soboto 27.10.2012 je v Domu krajanov Tabor 

potekalo predavanje znanega publicista, 

neodvisnega raziskovalca in naravovarstvenika g. 

Antona Komata. Predavanje je bilo namenjeno 

sodobnemu človeku in njegovemu ţivljenju v 

modernem svetu. Izpostavil je teme kot so 

avtohtone sorte rastlin, sodobno ţivljenje, zdravje 

ljudi, klimatske spremembe in ostale podobne 

teme. 
 

Med drugim se je dotaknil kmetijstva, ki je nekoč 

za delovanje uporabljalo le energijo Sonca. 

Dandanes pa je ta ista panoga odvisna le od nafta 

in fitofarmacevtskih sredstev(FFS). Vsa ta 

sredstva, ki so namenjena zatiranju in uničevanju 

pleveli ter ostalih ţivih bitij na koncu pristanejo na 

naših kroţnikih. Posledično pa ogroţajo naše 

zdravje, kar pa je vir dobička za farmacijo. Seveda 

nam ţe veliko pove to, da proizvodnja FFS in 

zdravi poteka v istem podjetju. Prav k tej temi pa 

je spadala ta misel: naj bo kmet zdravnik, 

zdravnik učitelj in učitelj kmet. Omenil je tudi 

našo prst, ki je postala mrtva zaradi prekomerne 

uporabe pesticidov in gnojil. Te snovi so prst 

popolnima izčrpale, da v njej ni več ţivljenje. 

Deţevniki so ţivali, ki so pomembne  za prst le-te 

pa uničuje teţka mehanizacija in prekomerno 

oranje, saj ruši razmerje  med sloji prsti. Pravi da 

zdrava prst je le tista, ki vsebuje zadostno mero 

deţevnikov. Kajti, če je prisotnih dovolj 

deţevnikov, prst sama poskrbi za ravnovesje in ji 

ni potrebno dodajati nobenih dodatni hranil. 

Večkrat pa je tudi poudaril, da se človek lahko 

zanese le sam nase. Ko bo človeštvo pričelo padati 

v prepad nas ne bo rešila ne znanost, ne tehnologija 

še najmanj pa ljudje na vodilnih poloţajih , temveč 

si bo moral vsak pomagati sam. Ta in še več 

nasvetov lahko najdete v Komatovi zadnji knjigi 

Umetnost preţivetja. 
 

Hvala Ajdi Štajerski in ga. Damijani Lukman za 

organizacijo zanimivega predavanja in trud z 

obveščanjem, a se ga je kljub temu udeleţilo 

premalo ljudi. Zahvala gre tudi Občini Tabor za 

financiranje predavanja.   

Špela Kos 

_________________________________________ 

 

Biodinamična pridelava hrane – 

predavanje ga. Majde Temnik 
 

V sejni sobi Občine Tabor se je 9.11.2012 odvilo 

predavanje na temo biodinamična pridelava hrane, 

ki ga je pripravila ga. Majda Temnik. Njena 

uvodna trditev, da je naše zdravje odvisno od treh 

dejavnikov: HRANE, ki jo uţivamo, našega 

GIBNJA ter MISLI, ki jih gojimo, je bila hkrati 

tudi rdeča nit predavanja.  
 

Prvi del predavanja je bil namenjen predstavitvi 

zdravih navad in zdrave prehrane. Največ 

pozornosti je predavateljica namenila nevarnostim 

t.i. belih strupov (beli sladkor, bela moka, sol). 

Sledila je degustacija nadomestkov belega 

sladkorja, kot so: rjavi trsni sladkor, melasa, 

fruktoza, javorjev sirup, agavin sirup, zgoščen 

jabolčni sok in med. 
 

http://www.dejangrilj.si/
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V nadaljevanju predavanja je beseda tekla o 

biodinamiki. Biodinamika je najbolj učinkovita in 

najbolj zahtevna metoda ekološke pridelave, ki 

temelji na doslednem upoštevanju načel ravnovesja 

v naravi.  V biodinamiki se dela opravijo v skladu 

z ustreznimi kozmičnimi energijami, ki nam jih 

posreduje Luna. Z delom ob ugodnih dneh glede 

na del rastline (list, plod, korenina, cvet) se 

omogoča boljši razvoj rastline in zmanjša potreba 

po zaščitnih sredstvih. Vse to je opisano v 

Setvenem priročniku za tekoče leto. V biodinamiki 

se uporabljajo biodinamični pripravki, ki so 

izdelani iz zdravilnih zelišč (kamilica, kopriva, 

regrat …) in mineralov, s katerimi se krepijo 

rastline in zmanjšujejo pojavi bolezni in 

škodljivcev. V biodinamiki se uporabljajo le 

ekološko in biodinamično pridelana semena in 

sadike,  dosledno se upošteva  kolobarjenje 

(korenina -> cvet -> list -> plod) in uporablja le 

zrel kompost. V biodinamiki se ne uporablja: 

gensko spremenjenih organizmov, razkuţenih 

semen, umetnih gnojil, pesticidov in drugih 

kemičnih sredstev. Poseben poudarek je 

predavateljica namenila Rudolfu Steinerju pionirju 

biodinamike, štiridelnosti človeka in narave, 

pomembnosti obravnave rastlin po setvenem 

koledarju Marije Thun ter biodinamičnih 

pripravkih za škropljenje in oţivljanje zemlje.  
 

Biodinamiki velja kot vedi, ki omogoča odklon od 

konvencionalnih vzorcev, ki vse bolj ogroţajo naše 

okolje, slabijo zdravje, našo samopodobo ter 

gospodarsko moč, pripisati velik pomen. Polna 

sejna soba Občine Tabor je dokaz, da nekaterim ni 

več vseeno in da smo se začeli zavedati da pot 

vladavine kapitala, brezbriţnosti, zavedenosti in 

uničevanja narave ne vodi v pravo smer.  
 

Staša Derča 

_________________________________________ 

Kalčki ‒ ţiva hrana za naravno 

poţivitev zimskih dni 
 

Stara kitajska zgodba pripoveduje, da so nekoč 

kitajski učenjaki iskali zdravilo proti smrti. Po 

dolgem iskanju jih je pot zanesla v Altaj, gorovje v 

Srednji Aziji, kjer so našli več kot sto let stare 

ljudi, ki so se prehranjevali samo s kalčki. 

Učenjaki so nato gojenje kalčkov prenesli na 

Kitajsko. Tudi Dr. Fu Manču v svojem članku o 

kalčkih navaja, da obstajajo dokazi, da so na 

Kitajskem ţe pred več kot 5000 leti kalčke 

uporabljali kot zdravilo. Prav tako je znano, da so 

mornarji z njimi premagovali skorbut in druge 

avtominoze. 
 

In zakaj so kalčki lahko tudi zdravilo? 
 

Zelo na kratko bi lahko odgovorili takole: rastline 

imajo v začetku rasti izredno veliko snovi, ki 

krepijo celoten organizem in imunski sistem: 

VITAMINE, RUDNINE, OLIGOELEMENTE, 

AMINOKISLINE, ENCIME (ti so še posebej 

pomembni!), RASTLINSKE HORMONE … in v 

kalčkih so vse te snovi v oblikah, ki so laţe 

prebavljive in jih telo laţe presnavlja. Povedano 

drugače, telo jih lahko takoj uporabi. V kalčkih je 

denimo 500 % več vitaminov kot v semenih. Pol 

kozarca kalčkov vsebuje več vitamina C kot 6 

kozarcev pomarančnega soka … Ker pa si vse, kar 

je v našem ţivljenju dragoceno, zasluţi več kot 

zgolj kratko suhoparno razlago z nekaj dejstvi, si 

poglejmo kalčke ‒  ta zlati zaklad prehrane 

nekoliko bolj ţivo.  
 

Vse se začne v drobnem semenu (mimogrede: kdaj 

ste na zadnje vzeli drobno seme v roke in si ga 

ogledali, preden ste ga posejali? Se, preden ste ga 

poloţili v zemljo, zamislili, da bo iz tega drobca 

mirujočega ţivljenja zrastla rastlina, ki ga bo po 

velikosti tisočkrat presegla? Ali ni to čudeţ? In ti 

čudeţi se ‒  na srečo še vedno ‒  dogajajo povsod 

okoli nas …). To seme je sestavljeno iz semenske 

ovojnice in enega ali dveh kličnih listov, ki ju 

semenska ovojnica obdaja, kot bi ju hotela zaščititi 

s svojim plaščkom. In če gremo globlje v 

notranjost semena, bomo tam našli kalček. Kot 

prava mati je narava poskrbela za varno rojstvo in 

razvoj kalčka, zato je v semensko ovojnico in 

klična lista vgradila vse hranilne snovi, ki so 

potrebne za njegovo rast in razvoj. In zdaj seme 

čaka, lahko bi rekli, da spi kot Trnuljčica. Vendar 

semena ne more odrešiti princ, temveč ga morajo 

poljubiti tri dobre vile. In te tri dobre vile so zrak, 

toplota in voda. Ko se kalček znajde v naročju teh 

treh dobrih vil, se začne prebujati in začne se 

graditi takšna »kemična tovarna«, ki je človek 

kljub vsemu svojemu »napredku« ne bo mogel 

nikoli umetno ustvariti. In za razliko od naših 

tovarn so v tej tovarni vsi delavci zelo pomembni 

in cenjeni, saj mati narava ve, da so prav vsi 

nepogrešljivi pri nastajanju novega ţivljenja.  
 

Proizvodnja v tovarni semena teče v popolnoma 

usklajenem harmoničnem procesu. Najprej seme v 

vodi nabrekne, in to je znak za vse delavce, da se 

morajo aktivirati. Začne se razgradnja hranilnih 

snovi, ki se nato prerazporedijo in se preoblikujejo 

v take oblike, da so sposobne hraniti rastoči kalček. 

Delavci vedno bolje opravljajo svoje delo in 

hranilna vrednost kalčka se povečuje, mnoţijo se 

vitamini in encimi, izboljša se prebavljivost 

maščob in beljakovin ... Če si sedaj to tovarno 

pogledamo s »kemičnega« vidika, ugotovimo, da 

ogljikovodiki, pa tudi maščobe kličnih listov, 

kalčkom dajejo energijo in hranilne snovi za rast. 

Kar za ljudi pomeni, da se te snovi med kaljenjem 
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razgradijo ali pa spremenijo v takšne oblike, ki so 

laţje sprejemljive za naš organizem. Beljakovine 

razpadejo v svoje osnovne enote – aminokisline, a 

hkrati zaradi pridnih in delovnih encimov nastajajo 

vedno nove. Tako pridemo do prvega čudeţa 

narave, da kaleče seme vsebuje večkratno količino 

vitaminov, kot jih je v odrasli rastlini. 
 

Naslednji čudeţ pa je to, da vse hranljive snovi v 

kalčkih dajejo izjemno hranljivo moč tudi 

ljudem, ki jih uţivajo. Poleg tega, da vsebuje tudi 

dva agenta, ki delujeta proti staranju in jih 

najdemo samo v ţivih celicah: DNK in RNK 

(nukleinske kisline), so kalčki pravo zdravilo za 

utrujeno telo. Vsebujejo namreč zelo nizko 

energijsko vrednost (povedano po domače: ne 

redijo) in hkrati veliko število antioksidantov, ki 

nevtralizirajo škodljive proste radikale. Za človeka 

je prav tako pomembno, da se s kaljenjem 

povečuje tudi prebavljivost semen. Še posebej 

izrazito je to pri stročnicah, saj se snovi, ki 

povzročajo napenjanje, med kaljenjem razgradijo. 

To pomeni, da redno uţivanje kalčkov korenito 

izboljša prebavo, krepi odpornost imunskega 

sistema in splošno zdravje. Vsi pa vemo, da če 

imamo močan imunski sistem, nam bolezni ne 

bodo prišle do ţivega. 
 

Kalčki se med seboj tudi razlikujejo. Denimo 

kalčki alfa-alfa oziroma lucerne, brokolija in soje 

vsebujejo kanavanin, ki povečuje odpornost proti 

nekaterim oblikam raka, ter estrogene, ki 

spodbujajo rast in gostoto kosti ter zavirajo 

osteoporozo. Kalčki brokolija vsebujejo tudi 

glukosinolate in isotiocianate, ki spodbujajo 

produkcijo različnih encimov v organizmu. 

Kalčki alfa-alfa oziroma lucerne pa so vir 

saponinov, ki odstranjujejo škodljivi holesterol 

in nasičene maščobe ter spodbujajo imunski 

sistem. Ţitni kalčki denimo vsebujejo zelo veliko 

pomembnih vitaminov B kompleksa, so lahko 

prebavljivi in sladkastega okusa. Kalčki stročnic pa 

vsebujejo veliko vitaminov skupine B, folne 

kisline in vitamina E ter so tudi bogati z balastnimi 

snovmi. Mogoče največji čudeţ za današnje čase 

pa je to, da si lahko ta zaklad pridelujemo kar v 

domači kuhinji! Kalimo lahko vsa ekološko 

pridelana semena. Potrebujemo zgolj steklen 

kozarec za vlaganje, gazo, elastiko in seme. Pred 

kaljenjem izločimo poškodovana semena in 

morebitne primesi. Semena dobro operemo, 

vsujemo v kozarec in nalijemo štirikratno količino 

vode glede na količino semen. Sluzastih semen, 

kot so kreša, lan, rukola, gorčica ne namakamo. 

Seme ajde namakamo le kratek čas (do 3 ure), 

druga semena pa namakamo od 8 do 10 ur. Po 

namakanju kozarec pokrijemo z gazo, stisnemo z 

elastiko in vodo odlijemo. Skozi gazo natočimo 

sveţo vodo, splaknemo in ponovno odcedimo. 

Nato kozarec nagnemo za pribliţno 45 stopinj. 

Postavimo ga na temno mesto na pultu ali pa ga 

pokrijemo s krpo. Zjutraj in zvečer redno spiramo 

in tako odstranimo vse snovi, ki nastanejo pri 

kaljenju. To ponavljamo 4 do 6 dni, odvisno od 

vrste semena, kdaj poţene dovolj velik kalček za 

uţivanje.  
 

Kalčke lahko uţivamo v solatah, juhah, namazih, 

sendvičih … bistveno je le to, da jih uţivamo 

surove, saj s kuhanjem svojo hranljivo vrednost 

izgubijo. Posebnost so kalčki gorčice, redkve in 

kreše, ki so bolj podobni začimbam in zdravilnim 

zeliščem, zato jih v takem smislu tudi 

uporabljamo: varčno in v mešanici z drugimi 

kalčki. 
 

Pa dober tek in trdno zdravje vam ţelim! 

 

Majda Temnik, Ajda Štajerska 

________________________________________________________________________________________________ 
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Folklorna skupina GRIFON  
 

iz Šempetra v Savinjski dolini  

vas vabi 

na slavnostni koncert ob 50-letnici delovanja 

z naslovom  
 

KO HMELJ DOZORI… 
 

Koncert bo v petek, 

7. decembra 2012, ob 19. uri 
v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Ţalcu. 

 

                                                                                                           Vljudno vabljeni! 

 

 

Aktivnosti PGD Loke  

v mesecu poţarne varnosti 

 

 
 

Tudi letos so se hitro odvrteli listi ter dnevi na 

koledarju in napočil je oktober, mesec poţarne 

varnosti.  
 

Tako smo se člani PGD Loke odločili, da 

izvedemo društveno vajo na našem območju. Ta je 

bila 14. oktobra. Vaja je potekala na zahtevnem 

terenu, saj je potekala po zelo strmem pobočju, in 

sicer do hiše Matjaţa Verdelja na Vinogradih. 

Ţeleli smo preizkusiti usposobljenost operativnih 

gasilcev in tehniko, s katero razpolagamo v 

društvu. Uporabili smo motorno brizgalno 

Rosenbauer Fox III in jo tako prvič testirali na tako 

veliki višinski razliki med gorečim objektom in 

virom vode. Tako smo vodo črpali iz potoka 

Konjščice in jo preko cevovoda po pobočju 

Vinogradov pri črpali do gorečega objekta. Vaja se 

je izkazala za zelo poučno in zanimivo, saj je bilo 

po tako strmem pobočju potrebno cevovod večkrat 

privezati. Ugotovili smo, da nam še vedno 

primanjkuje veliko opreme za operativno delo na 

zahtevnejšem terenu. Vaja je kljub pomanjkanju 

opreme v celoti uspela brez večjih napak. Prav 

tako pa smo še posebej v tem mesecu veliko časa 

namenili preventivni varnosti pred poţari. Tako 

smo v nedeljo, 21. oktobra, organizirali pregled 

gasilnikov. Lahko ste stare dotrajane gasilnike 

zamenjali z novimi. Glede na številčni odziv in 

veliko število pregledanih gasilnikov smo zelo 

veseli. Ugotovili smo, da so vaščani zelo dobro 

ozaveščeni in smo veseli in ponosni na to.  
 

Prav tako  smo se iste nedelje udeleţili vaje GZ 

Ţalec in GZ Prebold »Hom 2012«. Vaje je bila 

dolgotrajna, vendar uspešna. Udeleţili smo se tudi 

občinske vaje v Kapli, katera pa je letos izjemoma 

potekala v prvih dneh novembra.   
 

Kot ste lahko ugotovili, smo člani PGD Lok zelo 

aktivni. Naš cilj je biti kar se da najbolje 

pripravljeni za pomoč ljudem vedno, kadar nas le-

ti potrebujejo.  
 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«                         
           

PGD Loke 

_________________________________________ 

 

Jesenske aktivnosti v  

PGD Ojstriška vas–Tabor 
 

Takoj, ko je v Savinjski dolini hmelj obran, ţe 

zadiši po jeseni. In prav jeseni smo gasilci med 

najbolj aktivnimi društvi, saj je oktober »naš« 

mesec. 
 

Letos so nas v gasilskem domu oktobra obiskali 

najmlajši iz taborskega vrtca. S pomočjo Petra 

Jezernika in Sandija Metelana so si ogledali 
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gasilski dom, opremo v gasilskem domu, ki sta jim 

jo predstavila in svojo radovednost so potešili tudi 

ob ogledu obeh gasilskih avtomobilov: cisterne in 

kombija.  
 

 
 

V soboto, 21. oktobra, smo sodelovali na gasilski 

vaji Gasilske zveze Ţalec in Gasilske zveze 

Prebold, ki je potekala na Homu. Društveno 

gasilsko vajo smo letos pripravili v soboto, 3. 

novembra, pri Cukalovem kozolcu v Ojstriški vasi. 
 

 
 

V nedeljo, 4. novembra, smo se udeleţili tudi 

gasilske vaje taborskega občinskega poveljstva, ki 

je bila tokrat na Gregovi kmetiji v Kapli. 
 

Prav posebno nalogo pa smo opravili v četrtek, 22. 

novembra, ko smo na prošnjo Planinskega društva 

Tabor pomagali pri čiščenju prepustov na planinski 

poti do Zajčeve koče. 
 

 
 

Letošnje jesenske vodne ujme so nam k sreči tokrat 

prizanesle. Z udeleţbo na gasilskih usposabljanjih 

in vajah utrjujemo znanje, da smo na morebitnih 

intervencijah lahko karseda dobro pripravljeni. 
 

Na pomoč! 
 

PGD Ojstriška vas-Tabor 

_________________________________________ 

 
 

Članska košarkarska sezona 2012/13 v 3. 

Slovenski košarkarski ligi-vzhod je ţe v polnem 

teku. Vrani smo jo začeli nadvse uspešno, z dvema 

zaporednima zmagama.  
 

V prvem krogu smo na gostovanju premagali ekipo 

KK Slovenske Konjice, ki je še v lanskem letu 

nastopala v 2. Slovenski košarkarski ligi. V 

drugem krogu pa smo bili na domačem parketu 

boljši od ekipe KK  Janče iz Ljubljane, ki je prav 

tako lanskoletni drugoligaš. V november smo 

vstopili nekoliko slabše, saj smo izgubili na teţkem 

gostovanju v Novem mestu proti ekipi KK Krka 

mladi. V tekmovanju Pokal SPAR pa nam je ţreb 

namenil ekipo Rogaška Crystal, ki v 1. SKL še ne 

pozna poraza in tako smo se lahko le dostojno 

upirali. Letošnja sezona se bo zaključila šele sredi 

aprila 2013, do takrat pa bomo odigrali kar 22 

tekem, 11 v domači dvorani na Vranskem (vabljeni 

ob sobotah ob 19. uri, vodja ekipe KK Vrani 

Vransko je naš sovaščan Luka Grţina). 
 

S tekmami pa so ţe zaključili mlajši Vrani-

selekcija U-14, ki se je od septembra do sredine 

novembra borila na tekmah za vstop v 1. SKL. To 

jim sicer ni uspelo, vendar so pokazali velik 

napredek v igri od lanske sezone. Čakajo nas še 

tekme v tekmovanju Mini pokal SPAR.  
 

V klubu pa smo začeli tudi s šolo košarke za 

najmlajše! Treningi za učence in učenke OŠ 

Vransko-Tabor (od 1. do 4. razreda) potekajo ob 

ponedeljkih in sredah od 15. do 16. ure. V 

decembru bomo poskušali najti tudi ustrezen 

termin na OŠ Tabor. Za več informacij pokličite 

vodjo in trenerja mlajših ekip na tel. 031 858 257 

(Ţan Ocvirk). 
 

Košarkarski klub Vrani Vransko 
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Novo na Vranskem! 
  

Organizacija Enanaena.com 
 

začenja svoje delovanje tudi uradno. Odločili smo 

se, da z organizirano skupinsko vadbo dvignemo 

nivo rekreacije (zaenkrat na Vranskem) na višjo 

raven in poskrbimo za izboljšanje telesnih 

sposobnosti, počutja in sestave telesa samega.  

 

Ob tej priliki vabimo vse zainteresirane, da se nam 

pridruţite vsak torek in četrtek ob 20.30 uri v mali 

dvorani na Vranskem (dvorana Vrana)! 

Profesionalna oprema, ki jo zagotavlja OLIMPUS 

Fitnes, dva usposobljena trenerja in energična 

glasba bodo poskrbeli, da boste odkrili kako 

učinkovita je lahko ena ura vadbe! Vadba je 

primerna za vse-ţenske in moške vseh starosti, 

športnike, rekreativce ali čiste začetnike. Se vidimo 

v sobi, kjer se trenira - WORKOUT ROOM! 

Poiščite nas na spletu www.enanaena.com ali na 

socialnem omreţju Facebook (ena na ena). 
 

 
 

Luka Grţina 
E 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prireditev ob ponovnem rojstvu 

pondorske lipe 
 

Zaslišali so se ubrani zvoki Savinjskih rogistov. 
 

Lipa … drevo … simbol.  
 

Lipa ni kar tako, drevo pač … 
 

 
 

O lipi govorijo ţe grški miti, saj naj bi ob 

Zevsovem svetišču rasli dve drevesi; poleg 

mogočnega in neuklonljivega hrasta tudi lipa, 

simbol neţnosti in zvestobe. Lipa sicer velja za 

srednje do juţnoevropsko vrsto. Ne le njen mehak, 

dišeč, prijeten in uporaben les, njeni cvetovi in 

listi, ki pomagajo pri tisoč boleznih, ampak tudi 

njen prijeten videz, vonj in senca, so razlogi za 

veliko priljubljenost med ljudmi. Iz vseh naštetih 

razlogov, smo si jo brţkone tudi Slovenci izbrali za 

svoje drevo, svoj simbol.  
 

Ja, lipa ni kar tako, drevo pač … 
 

Lipa denimo simbolizira tudi lepoto, srečo in 

ljubezen, zato ni čudno, da je ţe v 8. stoletju imela 

svojo lipo vsaka slovenska vas. Tako je vaška lipa 

sčasoma postala središče druţbenega (političnega, 

pravnega,…) in druţabnega ţivljenja. Marsikaj se 

je dogajalo v njeni senci in zavetju. 
 

In tako smo se tudi Pondorčani na to prekrasno 

soboto, 20. oktobra 2012, zbrali ob lipi. 
 

Ker pa tak dogodek ne more in ne sme miniti brez 

pesmi nam je Moški pevski zbor pevskega društva 

Tabor, druţenje popestril s pesmijo. 
 

Pesem je izzvenela v sončno popoldne ... Vse 

enkrat mine. Tako, kot je izzvenela pesem, je 

izzvenelo tudi ţivljenje pondorske vaške lipe. Pa 

vendarle: ţivljenjski krog se v naravi ne zaključi s 

smrtjo kot jo pojmujemo ljudje. Lahko bi rekli, da 

se z njo šele vse začne. Ţivljenje je sklenjen krog.  
 

Tudi tu, na rastišču stare lipe, ţe raste mlada, na 

videz drobna in nebogljena v primerjavi z materjo, 

vendar prepričan sem, polna ţivljenjske moči. 
 

Če samo pomislimo, kaj vse je, skupaj s 

Pondorjem in njegovimi prebivalci, preţivela okoli 

130 stara lipa !? Kaj vse se je zgodilo pod njeno 

krošnjo … Mali in veliki dogodki, srečni in 

nesrečni pripetljaji, zaupane in odkrite skrivnosti, 

takšne in drugačne zgodbe, ki jih piše ţivljenje, vse 

to …. in še več. Res si je ob koncu zasluţila 

mnogo več, kot ţago in peč. In ne po naključju je 

najdebelejši del debla ostal ohranjen.  
 

Pondorska lipa je ponovno zaţivela in to s 

pomočjo umetniškega navdiha  kiparja g. Francija 

Bregarja. G. Bregar je tudi član likovne sekcije 

http://www.enanaena.com/
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Mavrica domačega KD Ivan Cankar. Ob tej 

priloţnosti nam je nekaj besed o g. Bregarju in 

njegovem delu spregovorila ga. Julijana Juhart, 

vodja likovne sekcije Mavrica domačega 

kulturnega društva.  
 

Stare lipe so eni izmed najlepših spomenikov in 

stara pondorska lipa je ţe za časa ţivljenja bila 

spomenik, saj je monumentalno, na pragu vasi, 

pozdravljala vaščane in obiskovalce od blizu in 

daleč. Še enkrat naj poudarim, da v njenem zavetju 

ţe raste mlado drevo, ki ga bodo, ob skrbi in 

spoštovanju Pondorčanov, lahko občudovali in 

častili tudi bodoči rodovi. 
 

 
 

Za popestritev dogodka, nam je zaigrala 

virtuozinja na flavti Iza Štih, ob spremstvu očeta g. 

Zmaga Štiha, ki je učitelj klavirske harmonike na 

glasbeni šoli. 
 

Potrebno je omeniti tudi vse tiste, brez katerih tega 

druţenja ne bi bilo, brez katerih bi bila stara 

pondorska lipa samo še pepel, ali pa zloţena v 

skladovnico drv, in brez katerih ne bi rasla mlada 

lipa, bodoči simbol Pondorja. 
 

Ideja, organizacija, pridobivanje sredstev, 

materiala in ljudi za izvedbo vsega tega, čemur 

smo bili priča, je leţalo na plečih g. Toneta 

Groblerja, ki nam je spregovoril nekaj besed o 

zgodovini drevesa in o poteku akcije. 
 

Seveda ne bi šlo brez sponzorjev in donatorjev. Ne 

bom jih našteval, ker so po mojem vedenju, k temu 

po svojih močeh pripomogli predvsem skoraj vsi 

krajani Pondorja, pa čeprav samo z besedo 

vzpodbude in odobravanja, da delamo nekaj za 

kraj, za nas. In te besede in misli so včasih vredne 

več, kot marsikatera druga materialna vzpodbuda. 
 

Seveda pa vse to ni samo pridobitev za Pondor in 

Pondorčane. Tudi širše, po Občini Tabor in še dlje 

po dolini je in še odmeva ta dogodek. Ob tej 

priloţnosti je z nami nekaj misli podelil tudi g. 

Vilko Jazbinšek, ţupan Občine Tabor. 
 

No in dočakali smo tudi slovesni trenutek, ko so g. 

Bregar, avtor kiparske umetnine, g. Jazbinšek, 

ţupan Občine Tabor, in g. Grobler, odkrili 

spomenik in tako simbolično ponazorili ponovno 

rojstvo stare pondorske lipe. To je bil vrhunec 

prireditve … Ni pa še bil konec. 
 

Da po tem slavnostnem dogodku ne bi ostali suhih 

grl in lačnih ust, so med drugimi prav tako 

poskrbeli Pondorčani ali bolje rečeno 

Pondorčanke. V bliţini pred Stotnikovo domačijo, 

smo se ob domačih dobrotah in izvrstni kuhinji 

gostinstva Lisjak v prijetnem druţenju zadrţali do 

poznega večera.  
 

 
 

In lipa bo rasla na tem mestu še stoletje in več in to 

v druţbi stare pondorske lipe. Skupaj bosta ostali 

ali postali simbol kraja in širše skupnosti 
 

Vsem udeleţencem te prireditve, nastopajočim in 

tistim, ki ste omogočili ta nepozabni dogodek, še 

enkrat iskrena hvala. 
 

Matej Demšar 

________________________________________ 

 

Sejalec … 
 

… me je popeljal v prvinske začetke ţivljenjskih 

oblik preţivetja, ko je bil človek neposredno 

odvisen od zemlje, njene rodovitnosti in 

vremenskih razmer. Dejstvo je, da ima sakralno 

sporočilo in v Sv. pismu piše: »... kar kdo seje, to 

bo tudi ţel!« Tako tudi verujoči človek najde v tej 

skulpturi nekaj svojega. Teţko je bilo njegovo 

ţivljenje, truden je bil njegov korak in do konca 

svojega ţivljenja ljubil zemljo, jo spoštoval in se 

boril za njo.   
 

Z njim sem  bentil, ko mi ni šlo in se mi je odlomil 

košček lesa,  sem ugotovil, da sem pri svojem delu 

omejen, ker deblo ni bilo več zdravo. Se veselil, ko 

so nastale prve oblike in les mi je dišal, kot ţe 

dolgo ne. Pa sva kleno zdrţala ob podpori  in stalni 

pripravljenosti Toneta Groblerja, ki je ţe na pragu 

hiše pozdravljal: »Kje je naš kipar ...?«  
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Zahvaljujem se Stotnikovi druţini, ki mi je dala na 

razpolago prostor pod streho na dvorišču in 

električno energijo za moje delo in me preko 

enoletnega rezbarjenja na sejalcu vedno prijazno 

sprejela. 
 

Ob odkritju me je razveselila tolika udeleţba 

sovaščanov, posebno nastop pevskega zbora, 

rogistov, igralke na flavto, harmonikaša. Iskreno se 

zahvaljujem  govornikoma: g. ţupanu Jazbinšku in 

podţupanu g. Groblerju in voditelju prireditve g. 

Demšarju. 
 

Seveda brez pripravljenosti ţen in deklet iz 

Pondorja, ki so poskrbele za obilne dobrote in 

dobro, okusno pečenje Matjaţa Lesjaka in Janeza 

Podbregarja, takega vzdušja bi ne bilo. 
  

Vsem se prav lepo zahvaljujem, 
  

Vaš Franc Bregar. 

_____________________________________ 
 

Upokojenci smo martinovali 

November, najbolj turoben mesec v letu, s kratkimi 

dnevi in zelo dolgimi nočmi, z malo sonca in v 

letošnjem letu s preobilico deţja, je za vsakega 

prebivalca, posebno še za starejše osebe prav 

stresno.  Zato smo člani Upravnega odbora pri DU 

Tabor ob podpori Občine Tabor, tako kot vsako 

leto doslej, pripravili  srečanje starejših  - 

Martinovanje, z ţeljo, da se vsaj  za nekaj uric 

poveselimo in  razvedrimo.  
 

Uvodne besede in  pozdrav dobrodošlice  je podal 

predsednik DU Tabor Milan Blatnik.  
 

Ker nas ţupan občine Tabor g. Vilko  Jazbinšek 

zaradi nujnega zadrţka ni mogel obiskati,  nas je 

tokrat s svojo prisotnostjo in darilom društvu DU 

Tabor  razveselila in presenetila direktorica  

občinske uprave ga. Saša Zidanšek Obreza. Po 

govoru, ki ga je namenila vsem prisotnim v 

dvorani, je predala predsedniku DU Tabor 

računalnik,  da nam bo v  pomoč pri vodenju 

članstva društva, vodenju vzajemne samopomoči, 

ureditvi statističnih podatkov in še marsikaj.   
 

  
 

Sledil je program, ki je bil zelo lep in prisrčen, saj 

so nam ga tokrat pripravili učenci POŠ Tabor pod 

vodstvom njihovih učiteljic. Marsikateri babici, 

dedku, ali pa tudi prababici so se orosile oči ob 

gledanju in poslušanju svojih vnučkov ali 

pravnučkov.    
 

Seveda pa brez dobre glasbe in jedače tudi tokrat 

ni šlo. Za glasbo  in veselo vzdušje je poskrbel 

ansambel  NAVIHANI MUZIKANTI, za jedačo 

pa SLAVI z okusno martinovo pojedino. Po  

polnih ţelodčkih, kozarčku vina ter ţivahni muziki, 

se je plesišče kaj  hitro napolnilo.  
 

 Kljub  teţkim časom v drţavi je Občina Tabor le 

namenila  sredstva za skromna darila občanom, 

starim 80 in več let, ki sta jih  podelila direktorica  

občinske  uprave,  ga. Saša Zidanšek Obreza in 

predsednik DU, g. Milan Blatnik.  
 

Naj na koncu strnemo občutke. Lepo je bilo, lepo 

je biti skupaj, lepo je sodelovati, posebno še, če te   

razveseli otroška vedrina. 
 

 Delovna skupina pri DU Tabor 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 SVETI MIKLAVŢ SPOROČA, 
 

                        da bo otroke obiskal v sredo,  

                               5. decembra 2012,  

                ob 17. uri v Domu krajanov Tabor. 
 

 

Miklavţ pripravlja za vse otroke drobno presenečenje. 
 

Vstop je prost! 
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Športno društvo Partizan Tabor 

vabi 
 

 NA MIKLAVŢEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

v Domu krajanov Tabor,  
 

 v soboto, 8. decembra 2012: ob 14. uri  za osnovnošolce, 
 

                        ob 17. uri pričetek za odrasle. 

 

Prijave: pol ure pred pričetkom tekmovanja. 

 
Občanke in občane obveščamo, da je rekreacija namiznega tenisa ţe v polnem teku; urnik: 

ponedeljek:  od 18.00 do 20.00 

petek:           od 18.00 do 20.00 

Vabljeni! 

 

 
 

        
 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

 

V   A   B   I   T   A 
 

v petek, 14. decembra, ob 19. uri, 
v sejno sobo Občine Tabor, kjer bo predavala 

 

ga. MAJDA TEMNIK 
na temo: 

KALČKI, RITMI IN ČLOVEK 
 

 

 

 
Predavanje financira Občina Tabor. 

 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec.    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modrijani.eu/images/stories/foto_za_medije/a%2052.jpg
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TOMISLAV BRUMEC ZA NEVO GOROPEVŠEK 
 

Predavanje bo v torek, 18. decembra, ob 19. uri,  

v sejni sobi Občine Tabor 
 

PREMAGOVANJE OVIR 
temeljne duhovne vrednote 

 

 

Dokler obstaja univerzum in v njem čuteča bitja, naj bivam tudi jaz, da blažim bedo sveta. 

(budistična modrost) 
 

Predavatelj se odreka honorarju, zato bo prostovoljne prispevke zbrane na tem predavanju 

izročil druţini Neve Goropevšek, ţrtvi hude prometne nesreče. 
 

Dodatne informacije: Damijana Lukman, 031 328 990. 
 

Prisrčno vabljeni in hvala za vaš dar. 

 

Prireditve v decembru 2012 
 

sreda, 5. december, ob 17. uri 

PRIHOD SV. MIKLAVŢA IN PRAVLJIČNA IGRA   

Dom krajanov Tabor 

(Društvo ţena in deklet Tabor, 041 515 988) 

 
sobota, 8. december 

NAMIZNI TENIS-MIKLAVŢEV TURNIR 

za osnovnošolce ob 14. uri, za  odrasle ob 17. uri 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor,  031 474 653) 

 
petek, 14. december, ob 19. uri 

PREDAVANJE MAJDE TEMNIK:  

KALČKI, RITMI IN ČLOVEK 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
torek, 18. december, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA:  

PREMAGOVANJE OVIR 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
torek, 18. december, ob 19. uri 

TRADICIONALNI TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 

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

 
sreda, 19 december, ob 10. uri 

PREDAVANJE MOJCE KRIVEC: 

 MI IN NAŠA KMETIJA V BODOČE  

sejna soba Občine Tabor 

(KGZ Celje, 041 498 266) 

 

petek, 21. december 

OBISK BOŢIČKA ZA VSE OTROKE 

Vrtec Tabor, ob 9.30,  v telovadnici 

POŠ Tabor, ob 10.30,  v jedilnici 

vabljeni tudi straši in otroci, ki ne hodijo v vrtec 

(Občina Tabor, 03 705 70 80) 

 
sobota, 22. december, ob 19. uri 

PRAZNIČNI KONCERT 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 

 
ponedeljek, 24. december 

POGOSTITEV PO POLNOČNICI 

okolica cerkve 

(Društvo podeţelske mladine Tabor v sodelovanju z 

Društvom ţena in deklet Tabor, info: 031 437 715) 

 
torek, 25. december 

BOŢIČNI NOČNI POHOD  

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

zbor  ob 16. uri: 

- v Ojstrici: preko Krvavice do koče, 

- pred šolo v Lokah: po cesti do koče 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 
nedelja, 30. december, od 8. ure dalje 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 

Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije. (ljudski pregovor) 
 

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. 


