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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 

 
Buče v Pondorju 

 

Oktober, ta čudoviti čas jesensko obarvanega listja 

nastopi, ko se začne krajšati dan in podaljševati noč. 

Poznavalci pravijo, da se listi izjemno lepo 

obarvajo, kadar je prehod nenaden, dnevi so še 

sončni in topli, noči pa ţe sveţe, vendar so 

temperature zraka še nad ničlo. V listih preneha 

nastajati klorofil, listne ţile se postopno zaprejo in v 

listih zadrţijo sladkorje, iz katerih se razvijejo t.i. 

antociani, ki obarvajo liste v ţareče odtenke 

ognjenih in škrlatnih barv. To je torej skrivnost te 

umetnije! 
 

Splošno znano slovensko ime za oktober je tudi 

vinotok in se je po zapisih uveljavilo ţe leta 1847. 

Ali ste vedeli, da obstaja še nekaj drugih imen za ta 

mesec, ki se v glavnem nanašajo na vino: vinec, 

vinščak, moštnik …? 
 

Je pa oktober tudi mesec poţarne varnosti. Z 

gasilsko znamko, ki smo jo v prvem tednu prilepili 

na vsako poštno pošiljko, smo prispevali za 

materialno opremljenost gasilstva in spodbujanje 

mladine za delo v gasilstvu. 
 

Če pa malo pobrskamo po spletu, presenetljivo 

ugotovimo, da je na ta mesec vezanih veliko 

praznovanj: 1. oktober: svetovni dan arhitekture, 

glasbe in starejših, 2. oktober: svetovni dan 

stomistov (bolniki, ki imajo teţave z izločili), 4. 

oktober: svetovni dan varstva ţivali, 5. oktober: 

svetovni dan učiteljev, 6. oktober: svetovni dan 

bivalnega okolja, 9. oktober: svetovni dan pošte, 10. 

oktober: svetovni dan duševnega zdravja, 11. 

oktober: svetovni dan boja proti bolečini, 12. 

oktober: svetovni dan revmatskih bolezni, 14. 

oktober: svetovni dan standardizacije, 15. oktober: 

svetovni dan hoje, 16. oktober: svetovni dan hrane,  

hrbteničnih bolezni in okvar, 17. oktober:  svetovni 

dan boja proti revščini in svetovni dan travme, 20. 

oktober: svetovni dan osteoporoze, 24. oktober: 

svetovni dan OZN, 29. oktober: svetovni dan 

psoriaze (luskavice) in 31. oktober: svetovni dan 

varčevanja in pa dan reformacije. 
 

Tako. Natrosili smo kar nekaj informacij v zvezi z 

vinotokom. Kaj pa se je v tem mesecu dogajalo in 

se še bo v našem lepem kraju pod Krvavico, pa 

preberite v nadaljevanju … 
  

... in na 1. novembra ne pozabite priţgati lučk vsem 

tistim, ki so nekje nad nami, visoko na nebu … 
 

Saša  & Tatjana 

 

  

  OO KK TT OO BB EE RR   22 00 11 22   

 

10|XII 



    2 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Kriza - priložnost?! 

 

Da, tudi to zadnje čase večkrat slišimo. Pač še 

ena izmed floskul, ki jih je dandanes slišati 

pogosto? Ali pa tudi ne. Saj je to moţno slišati 

tudi od ljudi, ki tudi sami poskrbijo zase in ne 

čakajo le na pomoč z leve ali desne in bentijo 

nad drţavo, ki je v časih socializma v glavnem 

skrbela za svoje drţavljane. Ker nisem ravno 

rosnih let, se še zelo dobro spominjam, da je 

tudi v tedanjih časih bila najpogostejša beseda 

stabilizacija gospodarstva. Ta stabilizacija 

gospodarstva je stalnica nekdanje in sedanje 

drţave, celo nekaj akterjev v sedanji slovenski 

politiki je aktivnih ţe 40 do 50 let pri 

vzpostavljanju te stabilizacije gospodarstva. 

Menjali smo politični sistem, menjali smo 

denarne valute - ta stabilizacija gospodarstva pa 

nam še vedno gre bolj slabo od rok. Kje torej 

tiči vzrok, če ne deluje niti menjava političnega 

sistema niti menjava valute? Vse je v ljudeh! 

Pred tremi meseci smo z nekaj kmeti in 

podjetniki obiskali bliţnjo avstrijsko občino 

Mureck, ki ima okrog 1.500 prebivalcev in 

preko 40 odstotkov samozaposlitve v domačem 

kraju. Ţe dvajset let ustanavljajo razna podjetja 

v obliki zadrug oziroma komanditnih druţb 

brez prevladujočega lastništva. V tem času so 

zgradili lastne sisteme ogrevanja z biomaso, 

lastno proizvodnjo goriva - biodizla, 

fotovoltaične sisteme za pridobivanje električne 

energije, predvsem pa je impozantno 

oblikovanje lastne blagovne znamke za vrsto 

prehrambnih in turističnih izdelkov. Vse to je 

rezultat dolgo trajajoče krize, ki ji je bilo 

izpostavljeno to obmejno področje med 

kapitalističnim in socialističnim svetom, ki so 

se ga izogibali vsi potencialni investitorji. 

Mladi so odhajali, dokler ljudje niso vzeli stvari 

v svoje roke. Model njihovega razvoja si 

prihajajo sedaj ogledovati z vsega sveta, tvorci 

tega gospodarskega čudeţa pa vsem zatrjujejo, 

da bistvo ni v kapitalu, temveč v zaupanju med 

ljudmi, prepričanju, da so domači izdelki 

najboljši ter dobrimi projekti. Če to obstaja, 

kapital prihaja sam od sebe. 
 

In kaj bi iz tega dobrega lahko bilo za Tabor? 

Kar nekaj podobnih vzporednic najdemo: 

- število prebivalcev je podobno, 

- območje je preteţno kmetijsko, 

- mnoţica malih kmetij in podjetnikov, ki bi 

povezani bili močnejši in prodornejši, 

- mnoţica domačih izdelkov, ki potrebujejo 

svojo zgodbo in blagovno znamko, 

- številni mladi podjetniki in kmetje, ki bi lahko 

vlekli voz, 

- čudovite naravne danosti, 

- strateška lega - sredi vsega dogajanja. 
 

In ne nazadnje ima tudi lokalna skupnost v lasti 

nekaj zemljišč, kjer bi se ob domači dobri volji 

in pripravljenosti sodelovanja samih občanov z 

manjšimi finančnimi vloţki pričela pisati 

posebna zgodba o gospodarskem čudeţu pod 

Krvavico...!? 

 

 

Vilko Jazbinšek, ţupan 

 

_________________________________________________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  
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 20. septembra se je v celjski porodnišnici rodila 3.250 g težka in 50 cm velika deklica Vita, staršema 

Martini Terglav in Ivanu Cakiću iz Tabora. 
 

 29. septembra se je rodila 3.220 g težka in 50 cm velika deklica Manca, staršema Vesni Bizalj in Matjaţu 

Drči iz Kaple. 
 

 3. oktobra se je v celjski porodnišnici rodil 3.870 g težak in 51 cm velik deček Blaž, staršema Tanji in 

Petru Blagotinšku iz Tabora. 
 

 9. oktobra se je rodil deček Jon, staršema Neţi Berra in Gorazdu Kovačiču iz Plankovega loga v Taboru. 

 

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 2012 
 

Aktivnosti v mesecu novembru 2012: 
 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

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

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

dovoljenja 
 

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.  Vzdrţevalna dela odseka ceste Tabor-Loke s 

solarno javno razsvetljavo 

 prijava na razpis 

   Obnova in razvoj vasi 

5. Rekonstrukcija ceste LD 490202 

Loke-Ojstrica 

 podpisana dveletna 

pogodba- dela za leto 

 2012 so v izvajanju 

6. Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 

 podpisana triletna  

pogodba- dela za leto 

 2012 so zaključena 

 

Simon Jan in Vid Poznič 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

Javni poziv 
 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občine Tabor (OPPGN) se je na 8. seji, 

dne 10. 10. 2012, seznanil s potekom postopka sprejemanja Občinskih prostorskih načrtov (OPN). Ker se je od 

pričetka njegove priprave bistveno spremenila zakonodaja (Zakon o prostorskem načrtovanju, Ur.l. RS, št. 

33/07, 108/09, 27/2012), ki določa postopek sprejema prostorskega akta in ker so se v tem času v prostoru 

pojavili novi interesi in zahteve lastnikov ali investitorjev, je na podlagi mnenja OPPGN Občina Tabor 

sprejela odločitev, da omogoči sodelovanje v postopku tudi tistim, ki so pobude oddali po zadnjem roku za 

njihovo sprejemanje, to je po letu 2008. Slednje pomeni, da bo Občina proučila vse pobude, ki so v tem času 

prispele na naslov Občine Tabor. Ob tem pa dajemo moţnost tudi ostalim, da se vključijo v postopek priprave 

občinskega prostorskega načrta.    
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Zato pozivamo vse zainteresirane, 

da na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani in v tajništvu Občine Tabor, 

do vključno 16. 11. 2012, podajo pobude za spremembo namenske rabe zemljišč. 

 
Vse zbrane pobude bo Občina Tabor proučila in tiste, ki so skladne z zakonodajo, tudi vključila v nov osnutek 

Občinskega prostorskega načrta. 
 

Vse prispele pobude, po tem roku, se bodo sicer zbirale na Občini Tabor, vendar se bodo obravnavale v sklopu 

naslednje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega  načrta.  
 

Po 16. 11. 2012 se intenzivno nadaljuje s postopkom priprave novega  osnutka Občinskega prostorskega 

načrta. 

Lilijana Štor Krebs, Občina Tabor 

Mojca Furman Oman, Urbanisti, d.o.o. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Sprejete so bile spremembe in 

dopolnitve 

Prostorsko ureditvenih pogojev za 

območje Občine Tabor 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 

Tabor (PUP) je bil sprejet na 1. izredni seji 

Občinskega sveta Občine Tabor, dne 17. 10. 2012. 

Občina Tabor je na podlagi ZPNačrt, dne 17. 8. 

2010, pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev 

PUP s sklepom, ki ga je sprejel ţupan.  
 

Javna razgrnitev je potekala od 3. 2. do 4. 3. 2012, 

javna obravnava pa je bila izvedena 29. 2. 2012. 
 

V veljavnih PUP Občine Tabor se s spremembami 

in dopolnitvami PUP spreminja  obseg več 

ureditev, ki so razdeljena na sledečih 9 območij: 

-območje 1: površine z objekti za poslovno 

kmetijsko proizvodnjo in bivanje na 

nezazidanih stavbnih zemljiščih v Kapli se 

nahajajo severno od Ojstrške vasi in juţno 

od regionalne ceste Ljubljana – Celje ter 

vzhodno od lokalne ceste Kapla – 

Ojstriška vas, območje obsega 11.996 m
2 

(1,2 ha); 

-območje 2: uskladitev določil PUP tako, da je 

moţna postavitev kozolcev kot 

nezahtevnih objektov, ki so pomoţni 

kmetijsko-gozdarski objekti, in kozolcev 

kot enostavnih objektov, ki so pomoţni 

kmetijsko-gozdarski objekti, na kmetijskih 

in gozdnih zemljiščih na območju celotne 

občine Tabor;  

-območje 3: uskladitev določil PUP tako, da je 

določena vrsta enostavnih in nezahtevnih 

objektov lahko uporabljana tudi v 

turistične namene, velja za območje v 

Miklavţu pri Taboru; 

-območje 4: uskladitev določil PUP tako, da je 

v enoti 5A/1, Ojstriška vas dovoljena tudi 

gradnja stanovanjskih objektov (poleg 

sedaj dopuščene gradnje proizvodnih 

objektov z mirno, nehrupno dejavnostjo),  

velja za navedeno morfološko enoto, ki se 

nahaja v severnem delu Ojstriške vasi, 

območje obsega 7.505 m
2
;  

-območje 5: prometna ureditev kriţišča Tabor 

– Ojstriška vas – Loke se nanaša na širše 

območje navedenega kriţišča; območje 

obsega 2149 m
2
; 

-območje 6: območje individualnih hiš se 

nahaja v širšem območju naselja Pondor in 

sicer juţno od Bolske, na zahodni strani 

območja, ki se ureja z veljavnim 

občinskim lokacijskim načrtom; območje 

obsega 2499 m
2
; 

-območje 7: uskladitev določil PUP tako, da je 

v enoti K6/Z3 dovoljena tudi gradnja 

novega stanovanjskega objekta v sklopu 

kmetije Miklauţič zahodno od naselja 

Tabor (poleg sedaj dopuščene nadomestne 

gradnje stanovanjskega objekta), 

-območje 8: zagotovitev moţnosti za ureditev 

šotorišča ter moţnosti za ureditev 

spremljajoče infrastrukture na turistični 

kmetiji Weiss v širšem območju naselja 

Miklavţ pri Taboru, 

-območje 9: uskladitev določil PUP tako, da je 

v enoti 2A/1, Tabor dovoljena tudi 

sprememba namembnosti objektov s 

poslovno dejavnostjo v stanovanjske 

objekte (poleg sedaj dopuščene 

spremembe namembnosti stanovanjskih in 

gospodarskih objektov v turistične ter 

gospodarskih v stanovanjske objekte). 
 

Spremembe in dopolnitve odloka PUP bodo začele 

veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS, 

predvidoma v sredini novembra 2012. 
 

 

 

Lilijana Štor Krebs 
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Zvišanje cen zimske službe v sezoni 

2012/2013 
 

 

 
 

Občinski svet Občine Tabor je na svoji 1. izredni 

seji 17. oktobra 2012 soglasno potrdil predlog 

zvišanja cen urnih postavk za opravljanje zimske 

sluţbe pogodbenih izvajalcev. Na pobudo 

izvajalcev zaradi dviga stroškov, predvsem goriva, 

je Občinska uprava naredila primerjalno analizo 

veljavnih cen urnih postavk zimske sluţbe po 

ostalih občinah SSD. 
 

Novi, potrjeni ceni storitev za opravljanje storitev 

zimske sluţbe na območju Občine Tabor tako 

znašata: 
 

vrsta storitve stara neto 

cena (EUR/h) 

nova neto 

cena (EUR/h) 

pluţenje, 

čiščenje zametov 

28,00 30,00 

posipanje 26,00 27,00 
 

OPOMBA: 

Zavezanci za DDV na neto ceno obračunajo še DDV. 
 

Saša Zidanšek Obreza 

_________________________________________ 
 

 

Izvolitev kandidata za elektorja 
 

 

Občinski svet Občine Tabor je na svoji 1. izredni 

seji 17. oktobra 2012 po pravilih Poslovnika OS 

(Ur.l. RS, št. 120/06) izvolil kandidata za elektorja 

v volilnem telesu za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v Drţavni svet. Od sedmih razdeljenih 

glasovnic (na seji je bilo v času volitev prisotnih 

sedem članov OS) je bilo sedem tudi oddanih in 

hkrati veljavnih. 
 

Upravičeni volivci (člani OS) so soglasno izvolili  

kandidata Antona Groblerja, Pondor 8, Tabor, ki 

ga je predlagal OO SLS Tabor. 
 

Občinska uprava je predlog skupaj s soglasjem 

kandidata in ostalo dokumentacijo 18. oktobra 

2012 posredovala pristojni volilni komisiji 5. 

volilne enote s sedeţem v Celju. Predsedniki 

volilnih komisij volilnih enot morajo najpozneje do 

5. novembra 2012 sklicati volilne zbore volilnih 

teles za izvolitev predstavnikov lokalnih interesov 

v Drţavni svet, ki bodo 21. novembra 2012. 
 

Saša Zidanšek Obreza 

_________________________________________ 

 

Pondorske lipe 
 

No, rečemo lahko, da se je vse začelo z nastankom 

vesolja. Lahko bi začel, kdaj se je začelo ţivljenje 

na zemlji, ali pa kdaj in kje je začel svojo pot 

človek. To dandanes ni pomembno. Pomembno pa 

je, kdo je zasadil lipo, na kateri je nastala 

skulptura. To je bi Franc Zupančič, Pondorčan, ki 

je to lipo zasadil okrog 1880. leta, kar pomeni, da 

je lipa ţivela okrog 130 let; enako tudi njen 

mogočni  brat lipjek zgoraj na klancu.  
 

Drevo je ţivelo v štirih drţavah: Avstro-Ogrski, 

stari Jugoslaviji, novi Jugoslaviji in Sloveniji. Bilo 

je priča dvema svetovnima vojnama in mnogim 

prigodam krajanov Pondorja, ki so dnevno šli 

mimo nje. Bila je razgledna točka vaškim otrokom, 

ki so z vrha njene krošnje opazovali okolico. Čaj iz 

njenih cvetov je lajšal zimske prehlade 

Pondorčanom in še bi lahko kaj naštel.  
 

 
 

Za naselje Pondor je značilno, da ima več  

mogočnih lip. Ţal se je lipa na javnem dobrem 

pred mostom čez reko Bolsko posušila. Imela je 

dva vrhova in eden se je posušil pred dvema 

letoma, drugi pa ni odgnal  lani  pomladi. Lipa je 

zaradi suhih vej, ki so padale na električne vode in 

cestišče, postala nevarna za okolico, zato smo se 

odločili, da jo odstranimo. 
 

Podrto drevo je imelo mogočno deblo - rtino; 

beseda je dala besedo in s Francijem Bregarjem iz 

Kaple smo se odločili, da iz njega naredimo 

skulpturo in jo postavimo na mesto, kjer je lipa 

rasla. Motiv sejalca na deblu je bil kiparjeva 

zamisel in ideja je za naselje Pondor idealna. 
 

Vsa dela in material za skulpturo so bila 

organizirana prostovoljno in brezplačno.  
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Donatorjev je več kot 50 in imajo na stebru 

ostrešja posvetilo. Delali smo za lastno 

zadovoljstvo: za srce in dušo z namenom, da iz 

spoštovanja do naših predhodnikov in v poduk 

našim zanamcem postavimo nekaj, kar je bilo 

ustvarjeno skupaj z naravo in človekom.  
 

Jeseni 2011 smo zraven obeleţja zasadili novo lipo 

in se je lepo prijela. Ţelimo, da bi dočakala enako 

starost in bila priča postavljeni skulpturi. 
 

Anton Grobler, podţupan 

_________________________________________ 
 

Rekonstrukcija cest pri Tonu – 

Konjščica in Loke – Ojstrica 
 

 

Občina Tabor je na osnovi 21. člena Zakona o 

financiranju občin prijavila dva projekta 

rekonstrukcij cest in pozno, šele 22. 9. 2012, s 

strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo v podpis prejela pogodbi za 

rekonstrukcijo LC 490202 na odseku Loke – 

Ojstrica in rekonstrukcijo ceste JP 992392 pri 

Tonu – Konjščica. Oba projekta sta prijavljena in 

se bosta izvajala v letih 2012 – 2014. Na podlagi 

ţe izvedenega postopka oddaje javnih naročil smo 

predhodno ţe izbrane izvajalce povabili k podpisu 

pogodbe in pričetku del. Veseli smo, da sta se 

izbrana izvajalca izjemno hitro odzvala ter 

praktično takoj po podpisu pričela z deli. Odsek 

ceste pri Tonu – Konjščica je bil končan ţe 9. 10. 

2012, končanje odseka Loke – Ojstrica pa 

pričakujemo do konca oktobra 2012.  
 

Pa SREČNO POT po obnovljenih odsekih cest v 

naše lepe hribovske kotičke!  

 

  

Začetek del in nato asfaltiranje odseka pri Tonu – Konjščica pod budnim  očesom g. Tonija Sitarja, izvajalec 

Franc Sovič, s.p. 

          
      

  

      Začetek zemeljskih del na odseku Loke – Ojstrica. Izvajalec del je Sašo Cizej, s.p. 

 

 
Simon Jan 
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Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

 

Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na 

mrtve počastili v ponedeljek, 29. oktobra 2012, z 

obiskom naslednjih obeleţij: 

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na 

pokopališču v Ţalcu, ob 12.00, 

2. spominska plošča na Domu krajanov v Taboru, 

ob 12.30, 

3. spomenik NOB na pokopališču Tabor, ob 12.45, 

4. grob častnega občana Alojza Raka na 

pokopališču v Taboru, ob 12.50, 

5. grob častnega občana Janka Kobaleta na 

pokopališču v Taboru, 12.55, 

 

 

 

 

6. poklon vsem pokojnim občanom pri kriţu na 

pokopališču, ob 13.00, 

7. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah, ob 

13.20, 

8. spomenik padlim partizanom na Presedlah, ob 

13.50, 

9. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko, 

ob 14.30. 
 

Na obeleţjih in grobovih se bo spominu pokojnih 

poklonil ţupan in priţgal svečo. 
 

                                                     

Tatjana Kovče 

 

2. tradicionalni Zajčkov tek 
 

Prvi obogatitveni dan v našem vrtcu je potekal v 

okviru  2. tradicionalnega ZAJČKOVEGA TEKA, 

ki ga organiziramo ob tednu mobilnosti. Preko 

celega dneva so potekale številne dejavnosti, s 

katerimi smo otrokom popestrili in obogatili dan. 
 

 
Prisluhnili so pravljici o zajčku Cvetku in njegovi 

korenčkovi dirki. 
 

Za piko na i obogatitvenega dne pa je bil 

ZAJČKOV TEK, ki je zdruţil staro in mlado. 

Veselo razpoloţeni in polni moči smo ciljno črto 

premagali vsi. 
 

 
Tekle so tudi mamice, tete in babice naših otrok. 
 

 

 

 

 

 
Tekli so vsi oddelki otrok. 
 

In seveda, kot se za vsako tekmovanje spodobi,  je 

sledila podelitev medalj. Medaljo za sodelovanje so 

prejeli vsi tekmovalci. 
 

 
 

Renata Košica, 

Vrtec Tabor 

_________________________________________ 

 

Nova pridobitev v Vrtcu Tabor 
 

Pa smo jo dočakali, vrtno hišico namreč. Ţe v 

mesecu marcu je potekal dobrodelni koncert, na 

katerem smo zbirali sredstva za nakup vrtnih igral. 

Ker pa morajo vsa igrala imeti ustrezne certifikate 

in zato veliko stanejo, smo imeli zanje premalo 
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denarja. Po tehtnem premisleku smo se strokovne 

delavke odločile, da z zbranim denarjem kupimo 

prepotrebno vrtno hišico. Rečeno, storjeno. Kupili 

smo vrtno hišico, v katero shranjujemo igrače, 

igrala in druge pripomočke, ki sluţijo otroški igri in 

dobremu počutju otrok ob bivanju na prostem. 
 

 
 

Vendar tudi pri tej investiciji ni šlo brez pomoči 

donatorjev. Postavitev betonske podlage nam je 

omogočila občina Tabor, tako z materialom kot s 

pomočjo reţijskega obrata občine v sestavi gospoda 

Joţeta Lukanca in Joţeta Korenka, ki sta pomagala 

tudi pri urejanju okolice igrišča,  barvanju hišice in 

montaţi notranjih polic in zaključnih letev, ki nam 

jih je izdelal gospod Martin Juhart. Pri izkopu in 

ulivanju betonske podlage sta pomagala hišnika 

Osnovne šole Vransko – Tabor, gospoda Franci 

Čvan in Franci Goropevšek. Samo hišico nam je 

postavil gospod Vinko Kos s sinom, prekrivanje 

hišice ter montaţo pločevinastih obrob in ţlebov pa 

je opravil gospod Viktor Košica s sinovoma. 
 

Vsem donatorjem se iskreno in od srca 

zahvaljujemo. Dokazali ste, da v teh teţkih časih v 

vas še ţivi dobrota. 

Hvala vam. 

                                                Otroci in kolektiv 

Vrtca Tabor 

_________________________________________ 

 

Indijanska vas sredi Tabora 
 

 

 
Indijanskega poletja je konec, a ne za naš vrtec. Ker 

so  jesenski dnevi  prinesli precej deţja, megle in 

hlada, ki se nam je ob jutrih ţe precej zarezal v 

kosti, smo se v našem vrtcu dogovorili, da se od 

toplih poletnih dni poslovimo na prav poseben 

način. Odločili smo se, da se za eno popoldne 

prelevimo v Indijance, medse pa smo povabili tudi 

starše naših varovancev. Rečeno, storjeno.  
 

                                    
 

Srečanje smo začeli z iskanjem skritega zaklada. 

Indijanka Tjaša je starše in otroke popeljala po poti 

z namigi, kje bi se zaklad lahko skrival. Vendar pa 

pot ni bila enostavna. Premagati je bilo treba divjo 

reko, se skrivati pred sovraţnikom, jahati konja, si 

izmisliti pesem na znano melodijo in nazadnje najti 

skrinjo z zakladom, v kateri so se skrivali ţetoni za 

palačinke. Navdušenje je bilo popolno.  
 

 
 

 

Ko je bil zaklad najden in so se prvi udeleţenci ţe 

posladkali s palačinkami, ki so si jih mimogrede 

lahko namazali z domačimi marmeladami, so se 

odprle delavnice, v katerih so si lahko izdelali 

perjanice, nakit, indijanski boben, se naličili pri 

profesionalni maskerki Tini, plesali na indijansko 

glasbo in jedli pokovko, palačinke, domače piškote 

ter pili čaj in domač jabolčni sok. Bilo je veliko 

smeha in zabave, starši so se druţili in spoznavali, 

pokazali pa so tudi veliko mero ustvarjalnosti. Ker 

je vsega lepega enkrat konec se je zaključilo tudi 

naše indijansko popoldne. Za zaključek srečanja 

smo se naučili pravi indijanski ples, ki smo ga v 
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vrtcu plesali še ves teden. Bilo je enkratno 

doţivetje, ki ga bo v tej meri teţko ponoviti. 

         Renata Košica, 

Vrtec Tabor 

_________________________________________ 
 

Teden otroka na POŠ Tabor 
 

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 

Slovenije, ki temelji na obeleţevanju Svetovnega 

dneva otroka, to je vsak prvi ponedeljek v mesecu 

oktobru.  
 

Letošnji teden otroka je potekal pod motom Radosti 

in stiske odraščanja. Teden otroka, ki je letos 

potekal od 1. do 6. oktobra, smo z različnimi dnevi 

dejavnosti obeleţili tudi na na POŠ Tabor. Učenci 

6. razreda in tretje triade so imeli športne dneve, in 

sicer so se odpravili na pohode. 6., 7. in 9. razredi 

so odšli na ekskurzije na Ptuj, Dolenjsko in Dunaj. 

Učenci 8. razreda pa so ta teden imeli tehniški dan v 

Bistri.  
 

 
 

Učenci I. triade so si v Lutkovnem gledališču 

Ljubljana ogledali lutkovno predstavo Makalonca, 

reţiserke Eke Vogelnik. Istoimensko pravljico je 

med drugo svetovno vojno napisal pisatelj Fran 

Saleški Finţgar. Po predstavi so se učenci 

sprehodili po trţnici, ogledali so si kip Franceta 

Prešerna in okno, kjer je upodobljena njegova 

velika ljubezen, Julija. Sledil je ogled Zmajskega, 

Mesarskega in Čevljarskega mostu. Na Čevljarskem 

mostu je bila v tem času razstava vrtnih palčkov. Na 

koncu so videli še Mestno hišo in grad, ki se 

vzpenja nad Ljubljano. 
 

Domov so se vrnili polni novih doţivetij in znanj. 
  

Učiteljice 1. triade 
 

Pohod na Krvavico 
 

V sredo, 3. 10. 2012, smo imeli učenci 6. a in 6. b- 

razreda športni dan. Odpravili smo se na pohod na 

Krvavico (909 m). Kombi nas je odpeljal do 

Ojstrice, kjer smo izstopili in začeli peš pot. Pot je 

bila zelo strma, vendar tudi zanimiva. Na poti so 

bili tudi klini, po katerih smo morali hoditi. Ves čas 

hoje po klinih je bila smrtna tišina, kar priča o naši 

zbranosti. Zaradi naporne poti smo do prvega 

postanka prišli ţe pošteno utrujeni. Na vrhu 

Krvavice je bil zelo lep razgled. Imeli smo počitek, 

med katerim smo tudi nekaj pojedli in popili. Po 

drugi poti smo odšli nazaj v dolino, mimo Zajčeve 

koče. Tudi tam smo imeli kratek počitek, nato pa 

smo odšli naprej. Prišli smo v dolino, kjer nas je 

čakal kombi. S kombijem smo odšli v šolo. Bili 

smo zelo utrujeni. 
 

 
 

Vtisi učencev: 

Pot do Krvavice mi je bila zelo všeč in bi rada še 

kdaj šla.  

Ta dan mi je bil zelo všeč, ker sem bila prvič na 

Krvavici in je bilo zelo lepo.  

Pot je bila zelo zahtevna, na nekaterih delih 

nevarna.  

Naporno se je bilo povzpeti na vrh, vendar se je 

splačalo. Imeli smo se lepo.  

Bilo je visoko, a sem vseeno zdrţala do Krvavice in 

nazaj. Všeč mi je bilo, ko smo plezali po klinih in 

pot navzdol ni bila tako strma, kot je bila navzgor.   

Na izletu je bilo zabavno.  

Hodili smo dolgo, a smo se vseeno imeli lepo. Lepo 

je bilo opazovati naravo in poslušati ptičje petje. 

Tega doţivetja ne bom nikoli pozabila.  
 

Zapisali učenci in učenke  

6. a in 6. b-razreda z razredničarkama.  

_________________________________________ 
 

 

Ekskurzija na Ptuj 
 

V četrtek, 4. 10. 2012, smo se učenci 6. a in 6. b 

razreda odpravili na ekskurzijo na Ptuj. Najprej smo 

odšli v cerkev na Ptujski Gori, kjer smo si ogledali 

kratek film, nato pa je sledil ogled cerkve, ki je 

posvečena Mariji. V cerkvi smo si ogledali tudi 
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okna, ki predstavljajo sonce, vodo, zemljo, nebo in 

smrt. Po ogledu smo se z avtobusom odpeljali na 

Ptujski grad. Tam smo si ogledali razstavo mask, 

nato pa smo odšli v oroţarno, kjer smo videli 

oklepe, oroţje, loke ... Ogled smo si popestrili z 

ogledom razstave glasbil, kjer nam je vodička 

pokazala piščali, ki so ustvarjale čudovit zvok. 

Kosilo je napolnilo naše lačne ţelodčke in sledila je 

voţnja do izdelovalca kurentov. Kurenti so namreč 

ena izmed značilnosti mesta Ptuja. Pri njem so 

lahko preizkusili kurentovo masko in obleko. 

Zadnji ogled na naši ekskurziji je bil ogled 

panonske hiše. Videli smo kakšno streho, kakšne 

sobe, postelje in kuhinjo so imeli včasih ter kar 

nekaj delovnih pripomočkov, ki so jih nekoč 

uporabljali. Bilo je poučno in zabavno. Prijetno 

utrujeni smo se v popoldanskih urah vrnili domov. 
  

 
 

Zapisali učenci 6. a in 6. b-razreda  

z razredničarkama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 3. novembra 2012 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 
 

Tokrat vam nudimo: sveže svinjsko in goveje meso ter ostale mesne izdelke. 

Pripravili bomo tudi domače krvavice in kislo repo. 

Nudimo domača jajca in skuto. 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                             Vabljeni!                                                                                             

_____________________________________________________________________ 
 

Prisotnost rjavega medveda  

v naših gozdovih 
 

Lovci Lovske druţine Tabor ţe več mesecev 

opaţamo prisotnost rjavega medveda na širšem 

območju Kozice, Čemšeniške planine in Brloţna. 

Na podlagi sledi odtisov šap in posnetkov nočnih 

kamer, ki smo jih pridobili  na krmiščih za divje 

prašiče predvidevamo, da nas je obiskal tri do 

štiriletni medved, telesne mase dobrih 100 

kilogramov.  Njegova stalna prisotnost v tem, za 

medveda dokaj neobičajnem prostoru, je verjetno 

posledica preštevilnosti v njegovem osrednjem 

območju kočevskih gozdov, ali pa si je v ţelji po 

lastnem ţivljenjskem okolju izbral prav naše 

gozdove. Najverjetneje se bo njegova pot 

nadaljevala naprej proti severu, kot je to običajno. 
 

Do sedaj nismo beleţili resnejših konfliktnih 

situacij, kot npr. napadov na domače ţivali, škod na 

pridelkih, brskanja po smeteh in podobno. 

Evidentirali pa smo srečanja s človekom. Medved 

pogosto obiskuje krmišča, kjer si privošči zalogaj 

koruze, pri tem pa z lahkoto polomi zalogovnike 

krme. Kljub temu pa previdnost ni odveč. Medved 

sicer človeku ni nevaren, saj se mu s pomočjo 

izostrenega voha in sluha običajno na daleč 

umakne. Pri gibanju v naravi, kjer predvidevamo, 

da bi lahko prišlo do srečanja z njim, se nekoliko 

glasneje gibljemo, občasno se lahko tudi oglašamo 

ali pogovarjamo. Gibanje v spremstvu psa 

predstavlja bistveno večjo nevarnost za napad 

medveda. Tudi kolesarjenje po gozdovih v območju 

prisotnosti medveda je precej bolj nevarno. 

Zaţeleno je, da v gozdu nismo sami, gibljemo pa se 

po označenih poteh oziroma gozdnih cestah. Pri 

hoji lahko občasno prevrnemo kakšen kamen ali 

zlomimo vejico na tleh. 
 

Vendar pa kljub temu lahko pride do bliţnjega 

srečanja z medvedom, pri čemer je priporočljivo 

upoštevati nekatera pravila. Potrebno je ohraniti mir 

in jasen premislek. Pametno je nepremično obstati 

in premagati paniko, če se nas loteva. Vedeti je 

potrebno, da imamo opravka z zverjo, ki napade 

izključno v samoobrambi, nikakor pa ne zaradi 

lakote. Izogibamo se vsakega dejanja, ki bi ţival 

lahko vznemirila in s tem prisilila k napadu. Torej 
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ne krilimo z rokami ali ne vreščimo, ter ne 

povzročamo nepotrebne panike. Diskretno se 

umaknemo po poti, kjer smo prišli in ţival pri tem 

opazujemo, torej ji ne obrnemo hrbta. Nikakor ne 

smemo pobegniti, ker bi lahko medved v tem 

primeru menil, da naj sledi plenu. Pri srečanju na 

razdalji nekaj metrov se lahko medved postavi na 

zadnje noge in tudi glasno zarjove, pri tem pa lahko 

na tleh pusti vsebino svojega črevesja, ki dokazuje, 

kako ga je dogodek prestrašil. Zlobni jeziki 

govorijo, da se neredko tudi prebava človeka ob 

takšnem srečanju odzove podobno kot pri 

medvedu… V veliki večini se medved takoj 

odmakne, pri človeku pa pusti precej mešane 

občutke, ki jih je mogoče različno pojmovati. 
 

V kolikor bi medved povzročil kakršnokoli škodo 

na premoţenju ljudi, je potrebno podati prijavo na 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, 

Ljubljanska 13, 3000 Celje, tel. (03) 42 55 180. Ker 

je rjavi medved zavarovana ţivalska vrsta, 

odškodnino za nastalo škodo povrne Republika 

Slovenija, oceni pa jo pooblaščenec Ministrstva za 

kmetijstvo in okolje na prej omenjenem zavodu. 

, 

 
Posnetek medveda na krmišču za divje prašiče na Starem gradu pod Čemšeniško planino. 

 

Peter Terglav, univ. dipl. inţ. gozd.,  

Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje 

__________________________________________________________________________________________________  
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Spoštovani kmetovalci, 
 

obveščamo vas, da se še lahko vključite v 

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 zbira Andreja 

Ţolnir, terenska svetovalka za področje dopolnilne 

dejavnosti, na el. Naslov: andreja.zolnir@ce.kgzs.si 

ali po telefonu 03 - 710 17 84.  
 

KROŢEK za PITALCE GOVEDI, v novembru je 

načrtovan je ogled hlevov za pitanje bikov, kontakt 

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

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 kasneje pripravijo gnojilni načrti. 
 

Jesen in zima sta letna časa za načrtovanje 

kmetovanja v naslednjem letu in prihodnosti, čas za 

načrtovanje kolobarjenja, gnojenja, preusmerjanja 

morda celo v ekološko kmetovanje (v ekološko 

kontrolo se je potrebno prijaviti do 31.12.).  
 

Kmetija je ţiv organizem, ljudje se staramo, 

mladina odrašča. Spreminja se klima, deţ nas vse 

redkeje počasti preko rastne sezone, jesen pa se 

podaljšuje v zimo. Zavedanje, da je mnogo 

kmetovalcev popolnoma odvisnih od semen, 

umetnih gnojil, pesticidov,.. je vse bliţje razumu. 

Tekmovanja z ravninskimi deţelami z visoko 

razvitim kmetijstvom ne potrebujemo, potrebujemo 

pa lastno prepričanje, da delamo dobro in da smo 

kot kmetovalci dolţni pridelovati trţno. Naše 

čudovite posestne strukture ne moremo spremeniti, 

naše izvirne kmečke tradicije in domačnosti tudi ne. 

Menim, da je naloga, da v bliţnji prihodnosti 

izboljšamo pogoje reje domačim ţivalim, tu mislim 

na svetlobo in vlago v hlevih, ter utesnjenost ţivali 

z verigo ob jaslih, ter ţeljo tudi njih, da bi jih 

obsijalo sonce. Menim, da je zavedanje, da bi v 

dobri trţni organiziranosti, lahko prodali vsak višek 

zelenjave z vrta ali njive, ter vse ostalo iz 

registriranega predelave na kmetijah. 
 

Za prve navdihe, da lahko na kmetijah delamo 

čudeţe, bi vas povabili na dve predavanji:  
 

- v četrtek, 15. 11. 2012, ob 10. uri v predavalnico 

ENERGETIKE Vransko. Predstavljena bodo 

Temeljna načela permakulture. Lansko leto je 

ekskurzija na Gorenjsko nakazala, da je reja 

prašičev v izpustih mogoča. Visoke gredice nam 

prikazujejo na televiziji, na strmih travnikih ob 

skalah nastaja veliko toplote,…   
 

- v četrtek, 22. 11. 2012, bo ob 10. uri v 

predavalnici ENERGETIKE Vransko predavanje 

z naslovom Izgubimo strah pred ekološkim 

kmetovanjem in ekološko kontrolo. 
 

Lep pozdrav in toplo vabljeni. 

 

Marko Tevţ in Maja Klemen Cokan 

_________________________________________ 
 

 

 

»Mala šola vrtnarjenja«, ekološko 

biodinamični vrt skozi vse leto 
 

PROGRAM IZOBRAŢEVANJA:  

Mala šola vrtnarjenja je ciklus izobraţevanj, 

namenjena vsem, ki  še  ne poznajo vrtnarskih 

opravil. Dobrodošla bo tudi vsem, ki ţelijo 

nadgraditi svoje  vrtnarske spretnosti. Izobraţevanje 

na delavnicah se izvaja povezano. Po teoretičnem 

delu,  sledi še praktična izvedba in preizkus 

naučenih vsebin. Udeleţenci se lahko udeleţijo  

posamezne delavnice ali celotnega sklopa. 
 

OKTOBER: 19. 10. 2012 

16.00 - 18.15 MALA ŠOLA VRTNARJENJA –  

SAMOOSKRBNI VRT ČEZ CELO LETO  

Kaj in kam posejati in posaditi  čez zimo zelenjavo, 

kako shraniti  pridelke, da jo bomo lahko 

uporabljali tudi pozimi in bo zelenjava ohranila čim 

več  vitaminov in mineralov.  

Predava: Fanči Perdih:  prispevek 20€ 
 

18.30 - 20.00 KALČKI - Priprava in pravilna 

uporaba pšeničnih kalčkov  1. del   

Kalčki:  kako jih vzgojiti in kako uporabiti – juhe in 

predjedi 

Izvaja: Danijela Perdih: prispevek  10 € 
 

NOVEMBER: 9. 11. 2012 – »EKOFEJST« 

NAČRT VRTA IN KOLOBARJENJE OZ. 

VRSTENJE RASTLIN 

Kako načrtujemo vrt? Kaj lahko zasejemo najprej in 

kako si naj sledijo rastline? 

Kje in  na kakšen način uporabiti biodimiko? Kako 

ravnati s kalčki  

Predava: Fanči Perdih, prispevek 5€ 
 

NOVEMBER: 16. 11. 2012 

16.00 -18.15  MALA ŠOLA VRTNARJENJA –  

SAMOOSKRBNI VRT ČEZ CELO LETO  

Kaj lahko zasejemo  najprej in kako si naj sledijo 

rastline? Si lahko pomagamo z biodinamiko? 

Predava: Fanči Perdih, prispevek 20€  
 

mailto:andreja.zolnir@ce.kgzs.si
mailto:marko.tevz@ce.kgzs.si
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18.30 -20.00  KALČKI: kako jih vzgojiti in kako 

uporabiti – solate 2. del 

Izvaja: Danijela Perdih: prispevek 10€ 
 

DECEMBER:   7. 12. 2012 – EKOFEJST 

NAČRT VRTA IN KOLOBARJENJE OZ. 

VRSTENJE RASTLIN - predavanje 

Pravilni kolobar rastlin v vrtu. Kako lahko 

uporabljamo kalčke?  

Predava: Fanči Perdih, prispevek 5€ 
 

DECEMBER: 14.12.2012  

16.00 - 18.15 MALA ŠOLA VRTNARJENJA –  

Samooskrbni  vrt čez celo leto  - predavanje 

Pregled izdelanih načrtov slušateljev, komentar ter 

predlog rešitev glede na potrebe                       

gospodinjstva po zelenjavi.  

Predava : Fanči Perdih, prispevek 20€ 
 

18.30 - 20.00 KALČKI: Kako jih vzgojiti in kako 

uporabiti – glavne jedi 3.del 

Izvaja: Danijela Perdih,  prispevek 10€. 

Svojo prisotnost predhodno prijavite na e –

naslov: info@lavita.si ali preko SMS na tel:  040-

203-055. 
 

Cena  posamezne delavnice vključuje teoretično 

izobraţevanje, gradivo posredovanih vsebin  

delavnice in strokovno vodeno praktično izvedbo. 
 

Prispevek lahko poravnate na TRR: SI56 0510 0801 

3396 759  Abanka - Društvo Lavita ali na dan 

prijave osebno. V kolikor boste prispevek poravnali 

preko TRR vas naprošamo, da prinesete dokazilo o 

plačilu s seboj. 
 

Kaj potrebujete? 

Za  teoretični del izobraţevanja beleţko s podlogo 

in pisalo. Za praktični del pa primerno obutev in  

obleko.  Za udeleţbo na delavnici so potrebne 

predhodne prijave in naprošamo za resnost prijave. 
 

Prisrčno  dobrodošli v  soustvarjanju  z naravo  v 

društvu      

________________________________________________________________________________ 

 

 

     Iz sanj so narejene 

dragocene in večne stvari; 

njihova lepota  

živi naprej  

 in nikoli ne zbledi. 
                          

(Virna Sheard) 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 
ob tragični izgubi dragega moža, očeta, dedija in tasta 

ALOJZA RIBIČA 
iz Tabora 

(25. 5. 1961 – 4. 10. 2012) 
 

Bolečine, ki je prisotna ni mogoče opisati z besedami ampak ko spoznaš, da v takšnih teţkih trenutkih ne 

ostaneš sam ti opora in sočustvovanje pomenita vse na svetu. Zato se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem, znancem ter sodelavcem podjetja Juteks, d.d. in kolektivu Mizarstva Korun za izrečeno 

soţalje, pomoč, cvetje, sveče ter za preprost stisk roke in solidarnostno pomoč. Posebna zahvala gre gasilkam 

in gasilcem PGD Ojstriška vas-Tabor ter članom GZ Ţalec in bliţnjim gasilskim društvom. Iskrena hvala tudi 

kolektivu vrtca in šole iz Vranskega in Tabora. Zahvala gre tudi Športnemu društvu Partizan Tabor. Hvala tudi 

gospodu ţupniku Andreju Golčniku za darovano pogrebno sveto mašo, pevcem za odpete ţalostinke, 

trobentaču, gospe Ivanki za poslovilne besede ter ansamblu Robija Zupana in celotni pogrebni sluţbi Ropotar. 

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga v tako mnoţičnem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
 

Vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali! 
 
 

 

mailto:info@lavita.si
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V SPOMIN 

 
 

 

Alojz Ribič 

(1961- 2012) 
 

Še danes teţko dojamemo, da je v četrtek popoldne, 

4. oktobra 2012, umrl naš predsednik, predsednik  

Gasilskega društva Ojstriška vas – Tabor, gospod 

Alojz Ribič.  
 

Alojz Ribič se je rodil 25. maja 1961. Ţe kot 6-letni 

fantič se je priključil našemu gasilskemu društvu ter 

sodeloval na tekmovanjih pionirjev, kasneje 

mladincev ter članov. Leta 1981 je postal 

prostovoljni gasilec operativec, leta 2005 pa je 

pridobil čin gasilca I. stopnje. Opravljal je razne 

organizacijske funkcije v našem društvu in Gasilski 

zvezi Ţalec in za svoje delo prejel številna 

odlikovanja.  
 

Alojzu Ribiču–Golavškovem Lojzu so bile v 

ţivljenju pomembne tri stvari. Druţina, sluţba in 

gasilci. In prav pri gasilcih smo se srečevali, tkali 

vezi, ki so z leti prerasle v prijateljstvo. Bil je 

zaupanja vreden človek.  Zagnan mentor pri delu z 

mladimi in kasneje pri članicah. Soudeleţen je bil 

pri vseh projektih v društvu, tako pri operativi, kot 

pri organiziranju veselic in druţabnih srečanj v 

društvu. Vedno je bil pripravljen pomagati sosedu, 

sovaščanu. Za njega ni bilo besede: »Ne da se, ne 

moremo,« vedno je rekel: »Bomo, to bomo 

naredili.« Ni mu bilo škoda prostega časa, ne 

kilometrov, ki jih je naredil s svojim avtomobilom, 

ne telefona. Njegovo geslo je bilo: ZA VAS, PA 

ZA GASILCE - NI PROBLEMA.  Bil je gasilec z 

dušo in telesom, tako je tudi ţivel in vodil gasilsko 

društvo zadnja štiri leta. Bil je izredno zagnan, 

marljiv in vizionarski. Ponosen na to, da je 

Taborčan, da je gasilec in kot takšnega se ga bomo 

vedno spominjali.  
 

Za njim je v našem društvu nastala velika praznina. 

Zelo ga bomo pogrešali.  
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 

_________________________________________ 

 

Biodinamična hrana zdravi 
 

Ali ste se ţe kdaj vprašali, kakšno čudovito bitje je 

rastlina? Ne? Ali mogoče da? Za trenutek si 

zamislite ţivljenje brez rastlin. Poglejte okoli sebe 

ali skozi okno in si prestavljajte, da rastlin ni. Ne 

obstajajo. Kakšen bi bil svet okoli vas? Ves siv in 

pust. Ali si sploh lahko predstavljamo, kako sivo in 

temačno bi bilo ţivljenje brez rastlin? Prav zares 

pomislite, ali smo si sploh sposobni zamisliti svet, 

kjer okoli nas ne bi bilo tega čudovitega gozda 

jesenskih barv, rdečerjavih listov, zelenih travnikov, 

zlate pšenice poleti, čudovitih regratovih lučk … 

Pustimo hrano ob strani in se spomnimo zgolj na to, 

da prav nobenega praznika ne slavimo brez cvetja, 

pa naj bo to rojstvo, rojstni dan, poroka … še na 

zadnji poti na pokopališče nas spremljajo roţe. In 

vsi vemo, da so barve rastlin njihov okras, ki v nas 

zbujajo duševno zadovoljstvo, še bolj pa jih 

potrebujemo zaradi njihovega bistva - ker nas 

prehranjujejo. 
 

Zakaj potem rastline ubijamo?  

Zakaj ubijamo zemljo, na kateri rastejo ključna bitja 

za naše ţivljenje? Razmislite in sami poiščite 

odgovor. V tem članku pa boste izvedeli nekaj o 

nasprotnem     o načinu kmetovanja, ki rastlin in 

zemlje ne uničuje, temveč jo zdravi: o biološko-

dinamični oziroma biodinamični metodi 

pridelovanja hrane. 
 

Pri biodinamičnem delu z naravo so bistveni 

procesi, ne snovi. Kar pomeni, da biodinamična 

hrana ljudi ne prehranjuje zgolj s snovmi, temveč 

jih priskrbi tudi z eterskimi silami oz. s silami 

ţivljenja in z astralnimi silami, pa tudi z redom v 

teh plodovih, ki je še višji od teh sil. 
 

Da bi to laţje razumeli, moramo pogledati nekoliko 

širše. Dr. Rudolf Steiner, znanstvenik, ki je 

utemeljil antropozofijo oziroma duhovno znanost o 

človeku, in v predavanjih na kmetijskem tečaju leta 

1924 podal smernice za razvoj biodinamičnega 

pridelovanja hrane, govori o štiridelnosti narave in 

človeka. In sicer, naše stvarstvo sestavljajo: 

minerali, naprej po hierarhiji stvarstva je rastlina, 

nato je ţival in na vrhu je človek. Mineralni svet 

predstavlja mrtvo naravo, v njem veljajo zakoni 

fizike in kemije. Gre za mineralne snovi.  
 

Rastline uporabljajo mineralne snovi. Ko rastlino 

posadimo, išče minerale v tleh, jih topi in jih tudi 

uporablja pri izgradnji organskih snovi. V rastlini 

pa niso samo minerali, rastlina je ţiva, vendar se ne 

more premikati. Torej ima rastlina v sebi fizično 

telo (minerale) in ima v sebi še ţivljenje (eterično 

telo). Rastline imajo poslanstvo, da hranijo človeka 

in ţivali ter pokrivajo površino zemlje. 
 

Ţival ima fizično telo (minerale), ima ţivljenje 

(eterično telo), ima pa tudi čustva (astralno telo), 

npr. se dobrika. Človek ima fizično telo (minerale), 

je ţiv (eterično telo), ima čustva (astralnost ali 

duševnost)  in ima še vest oziroma duh (jaz). Duh 

človeku omogoča, da sam izbira vlogo, mesto in 

naloge v tem svetu. In ena izmed nalog ljudi je, da 

pridelamo tako hrano, da bo prehranila vse energije 

(fizično telo, ţivljenjske sile, astralno telo in jaz). 
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Če smo sposobni pridelati tako hrano, potem bo 

človek dolgo ţivel, bo vitalen in tudi sposoben 

ustvarjanja. S tem, ko je človek na najvišjem nivoju 

stvarstva, ima tudi zelo veliko odgovornost do 

drugih in do ohranitve zemlje. Na kmetijskem 

tečaju je Rudolf Steiner kmete opozoril, da zemlja 

umira in da je naloga človeka, da jo oţivlja.  
 

Temeljni poudarki biodinamične metode so, da je 

treba pri negovanju zemlje, rastlin in ţivali na vseh 

razvojnih stopnjah upoštevati zakonitosti ţivljenja v 

sozvočju z naravnimi in kozmičnimi ritmi, z 

energijami planetov in ozvezdij. Biodinamiki 

uporabljamo Setveni koledar Marie Thun in 

Matthiasa K. Thuna ter kolobarimo po zaporedju 

kozmičnih impulzov za plodovke, korenovke, 

cvetnice in listnate rastline. Uporabljamo 

biodinamične pripravke za škropljenje in kompost, 

ki spodbujajo zdrav razvoj in zaščito rastlin. Tla 

gnojimo in oţivljamo s pravilno prepariranim 

kompostom. 
 

Biodinamična ţivila se odlikujejo po čistih snoveh, 

predvsem pa po obilici energij ţivljenja. To je še 

posebej bistveno, če vemo, da prehrana pomembno 

vpliva na kvaliteto našega ţivljenja, na naš videz, 

počutje in delovanje. Takšna hrana je zdravilo za 

naše telo, ga varuje pred boleznimi in je ključ do 

kvalitetnega ţivljenja. 
 

Toda, ali sploh lahko ugotovimo, kako kvalitetna je 

hrana, ki jo uţivamo? Lahko, in sicer s pomočjo 

kristalizacijske metode z bakrovim kloridom. 

Denimo, pri jabolku, ki je pridelano na 

konvencionalni način, so kristali neurejeni, 

razmetani. Pri jabolku, ki je bilo pridelano 

ekološko, so kristali urejeni v obliki spirale. Pri 

biodinamičnem jabolku pa so kristali v obliki 

drevesa, kar pomeni najvišjo stopnjo reda in ta red 

je ţivljenjska sila, ki daje hrani najvišjo kakovost.  
   

Za konec se z mislijo na ta red še enkrat vrnimo k 

vprašanjem v uvodu. Vidimo, da odgovor nanje 

sploh ni tako teţak, če le pomislimo na nered, ki 

vlada okoli in v nas. Zato je skrajni čas, da stopimo 

na pot, ki vodi k redu v naših mislih, srcih in 

dejanjih. Začnimo z redom pri naši hrani. 
 

Majda in Katja Temnik, Ajda Štajerska 

_________________________________________ 
 

Obvestilo 
 
Studio za fotografijo in grafiko DiFotoGraf vas 

obvešča, da bomo s 1. 11. 2012 spremenili naš 

delovnik. Odslej nas najdete v 1. nad. Energetike 

Vransko vsak torek od 8. do 15. ure in vsak 

četrtek od 11. do 18. ure. 
 

NOVOST:  

Izdelate si lahko spominski komplet studijskih 

fotografij otrok, druţin, posameznikov ţe od 11€ 

dalje. Bodoči mladoporočenci lahko pri nas naročite 

unikatna, ročno izdelana vabila ter zahvale za 

poroko (embosing poslikava). Za podjetja 

pripravljamo pestro izbiro personaliziranih 

poslovnih daril ob zaključku leta. Pošljite 

povpraševanje na studio@difotograf.si ali nas 

pokličite na 070 899075. 
 

Spremljajte naše mesečne akcije na naši spletni 

strani www.difotograf.si, na letakih na poštnih 

okencih ali na fb, ter prihranite. 
 

Studio za fotografijo in grafiko DiFotoGraf 

 

 

 

 

 

Društvo podeželske mladine Tabor 

vabi mlade iz taborske občine, da se 

nam pridružite! 
 

Sprejem novih članov bo v  

soboto, 3. novembra ob 20.00 v društvenih 

prostorih Doma krajanov Tabor. 
 

Upamo, da se vidimo v čim večjem številu! 
 

 

 

 
Informacije: 031 437 715 (Jana). 

 

 

mailto:studio@difotograf.si
http://www.difotograf.si/
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V objemu gora 
 

Po poletnih počitnicah smo v društvu za jesen 

pripravili pohod na Okrešelj in Savinjsko sedlo. V 

nedeljo, 23. septembra, se nas je zbralo 23 

pohodnikov in pohodnic in odpeljali smo se proti 

Logarski dolini. Z vremensko napovedjo se nismo 

preveč ukvarjali in meglice so se razkadile in izza 

oblakov se je počasi začelo kazati sonce. 
 

V Logarski dolini smo se najprej povzpeli do slapa 

Rinka in pot nadaljevali mimo izvira Savinje proti 

Okrešlju. Tam smo imeli prvi počitek. Nato smo 

začeli gristi kolena proti Savinjskemu sedlu, ki se 

ponaša z nadmorsko višino 2001 m. Med vzponom 

smo srečali malo pohodnikov, ki so ţe sestopali, 

vendar med njimi tudi Afričana, ki ţivi v Solčavi. 

Seveda smo po povratku domov njegove pozdrave 

sporočili njegovemu prijatelju, našemu članu Aliju 

Khodaryju. Na Savinjskem sedlu nas je najprej 

pozdravila tabla z napisom: Pozor, drţavna meja, 

hkrati pa nas je presenetil res močan in hladen 

veter, zato se nismo dolgo zadrţali. Samo pogled ali 

dva proti Avstriji in ţe smo se umaknili v zavetrje 

mogočnih gora.  
 

Nekajkrat smo prečili tudi kakšno zaplato snega in 

se po nekajurni hoji vrnili na Okrešelj. Sestopali 

smo tudi mimo spomenika petim tragično 

preminulim gorskim reševalcem (Jani Kokalj, Mitja 

Brajnik, Luka Karničar, Rado Markič, Boris 

Mlekuţ), ki so se leta 1997 ponesrečili med vajo v 

ostenju Turske gore. Tiho smo se poklonili 

njihovemu spominu. 
 

 
 

Na Okrešlju nas je gostoljubno in prijazno sprejel 

oskrbnik Frischaufovega doma, naš sokrajan Zoran 

Belko–Beli. Ko smo sestopali proti Logarski dolini 

smo še zadnjič ošinili vršace za nami, ki so se 

kopali v popoldanskem soncu in se proti domu 

vračali z mislijo, da se še vrnemo. Hvala vsem za 

prijetno druţenje in vabljeni na naš naslednji pohod. 
 

Planinsko društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

Potepanje po Idriji 
 

Zadnjo soboto v septembru smo se člani Gasilskega 

društva Ojstriška vas  - Tabor odpravili na izlet na 

temo Potepanje po Idriji. Na pot smo krenili ob 7. 

uri. V Idrijo smo prispeli ob 9. uri  in si najprej 

ogledali čipkarsko šolo. Ta od leta 1974 deluje v 

okviru gimnazije Jurija Vege v Idriji. Osnovna 

dejavnost je izobraţevanje otrok na področju 

klekljanja po programu čipkarske šole za otroke, 

izobraţujejo pa tudi različne ciljne skupine 

zainteresiranih odraslih posameznikov. Šolo letno 

obiskuje okrog 400 otrok v starosti od  6 do 15 let. 

Za njih je čipkarska šola aktivnost, kateri namenjajo 

svoj prosti čas. Ker smo si hoteli ogledati čim več 

znamenitosti, smo na hitro pomalicali ob avtobusu 

in se odpravili na ogled Antonijevega rova - obisk 

enega največjih ţivosrebrovih rudnikov na svetu. 

Po petsto letih delovanja se rudnik postopno zapira, 

večji del rovov je z zalitjem in zasutjem postalo 

neprehodnih. Antonijev rov, najstarejši del rudnika 

pa so rudarji ohranili in obnovili v spomin na 

poltisočletno rudarjenje. Oblekli smo si zaščitne 

površnike, nadeli čelade in se pod vodstvom vodiča 

spustili v rudnik. Pot nas je vodila skozi osvetljene 

rove do skritih kotičkov z dragoceno cinabaritno 

rudo in kapljicami ţivega srebra do edinstvene 

podzemne kapele. Sledil je spust po jašku in prikaz 

različnih načinov odkopavanja rude. Pri ogledu smo 

se spustili pribliţno dvaindvajset metrov v globino 

in prehodili tisoč dvesto  metrov  dolgo pot po 

rudniku. Sam ogled rudnika  je trajal pribliţno uro 

in pol.   
   

Naslednja postaja je bila ogled obnovljene 

partizanske bolnice Franja, katera je bila ob 

povodnji septembra 2007 popolnoma uničena. 

Partizanska bolnica Franja je rekonstruiran 

spomenik nepremične kulturne dediščine iz časa  2. 

svetovne vojne in hkrati simbol boja, humanosti in 

junaštva Slovencev, ki so se skupaj z drugimi 

svobodomiselnimi narodi zoperstavili fašizmu in 

nacizmu. Ob strokovnem vodenju in lepem 

sončnem vremenu smo bili kar razočarani, da smo 

morali pot nadaljevati proti naslednji točki. Na vseh 

treh točkah smo imeli srečo z izbiro vodičev, ki so 

nam kljub svoji mladosti predstavili vse 

znamenitosti in nam odgovorili na vsako dodatno 

zastavljeno vprašanje. 
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Sledilo je kosilo pri Gačniku v Logu. Ker smo bili 

na Idrijskem koncu, smo morali poskusiti njihove 

tradicionalne jedi kot so idrijski ţlikrofi, ajdovi 

štruklji, za začetek pa juho smukavc  (poleg goveje 

in gobove). Juha je narejena iz zelja, krompirja  in 

zaseke, ker pa zeljne liste »posmukajo« iz stebla, 

ima tako ime. Zanimivost pri kosilu je bila, da nas 

je prišel pozdravit sam šef kuhinje (in hkrati 

lastnik) in nam predstavil jedilnik in vsako 

posamezno jed kako jo pripravijo.  
 

Zadnja postaja je bila ogled turistične kmetije Pr' 

Jureču v vasi Ledine in ogled njihove muzejske 

zbirke Jurečeva šupa (skedenj). Na skednju je 

urejena bogata etnološka razstava kmečkega orodja 

in strojev (čez 300 primerkov), s katerimi so 

obdelovali zemljo, mlatili, čistili in mleli ţito. Kako 

so izdelovali »škopo« in s slamo pokrivali streho...  

Ker smo imeli srečo, da smo jih obiskali ravno ob 

zaključku slovenskih dnevov evropske kulturne 

dediščine, so nam delo na posameznih orodjih tudi 

prikazali. 
 

Polni lepih vtisov in dobre volje smo se v poznih 

večernih urah vrnili nazaj domov.  
 

PGD Ojstriška vas-Tabor 

_________________________________________ 
 

Jesenski izlet 
 

Ko se proti jeseni počasi umiri ritem dela v 

miklavških hribih in na poljih, se starejši in mlajši 

iz zaselka Miklavţ ţe nekaj let zaporedoma 

odpravimo na izlet. 
 

Tudi tokrat so se naši vaški organizatorji dodobra 

potrudili in nam pripravili zanimiv in pester izlet, ki 

nas je letos ţe šestič popeljal po različnih koščkih 

naše prelepe Slovenije. 
 

Pot nas je vodila v Dravinjsko dolino. Najprej smo 

se odpeljali proti Ponikvi pri Šentjurju na posestvo 

Slom, kjer smo si ogledali Slomškovo rojstno hišo. 

Tu so nam prikazali film o njegovem ţivljenju in 

delu, ki je za slovenski narod neprecenljiv.                                         

Nato smo pot nadaljevali v Slovenske Konjice, ki 

leţijo med Konjiško goro in mogočnim Pohorjem. 

Ogledali smo si moderno vinsko klet Zlati grič, kjer 

pridelujejo kakovostna vrhunska vina. Seznanili 

smo se s potekom predelave od grozdja do ţlahtne 

kapljice in  degustirali njihove izdelke.  
 

Od tam smo nadaljevali pot proti naselju Ţiče, kjer 

je v dolini sv. Janeza Krstnika skrit kartuzijanski 

samostan. Ta je bil nekoč eden najpomembnejših 

samostanov, saj so tu menihi ţiveli po strogih 

redovnih predpisih in ustvarjali rokopise, ki pa so 

na ţalost bili ob ukinitvi samostana  odpeljani iz 

Ţičke kartuzije.                                    
 

Izlet smo zaključili na Turistični kmetiji Lopan v 

Ločah. Tudi tu so nas prijazno sprejeli in nas obilno 

pogostili z njihovimi domačimi dobrotami, ki jih 

pridelajo sami. Ob dobri domači kapljici in jedači 

smo se še zavrteli ob zvokih našega domačega 

ansambla, ki nam je še dodatno popestril izlet.                                                                                           
 

 
Ko pa se je dan prevesil v noč, smo se vrnili v 

objem našega Miklavţa in si ob slovesu obljubili, 

da se naslednje leto ponovno snidemo. 
 

udeleţenka izleta Joţica 

_________________________________________    
 

40 let Savinjske planinske poti 
 

»Eden izmed virov ljubezni do domovine je 

poznavanje domovine. Domovino poznavati vzbuja 

novo in ţivejšo ljubezen, njena lepota nas povzdiga, 

njene rane nas opominjajo, naj jih celimo.« Ta 

misel, zapisana leta 1868 v Slovenskem Štajerju, je 

bila leta 1972 krepka spodbuda za vzpostavitev 

Savinjske planinske poti (SPP), s tem pa se je naša 

dolina zarisala na zemljevid slovenskega 

pohodništva. Namen te poti je, da planinci in ostali 

pohodniki na tej poti spoznajo naravne lepote in 

zanimivosti hribovskih predelov, ki so znani po 

naravnih pojavih (kraških), kulturnozgodovinskih, 

etnografskih posebnosti in pomnikih, spoznajo pa 

tudi dolino z razglednih točk. Savinjska planinska 

pot se po hribovitem in gričevnatem obrobju 

spodnje Savinjske doline lahko začne kjerkoli in 

prav tako konča. Ob poti je nekaj planinskega in 

zavarovanega rastlinstva (kranjska lilija, jeglič, tisa, 

bodika, širokolistna lobodika) in ţivalstva (srne, 

gamsi, zajci, divje svinje, lisice, ptice). Markacije, 

ki vodijo pohodnike, so običajne Knafelčeve, na 

kriţiščih poti pa je za Savinjsko planinsko pot 

dodana oznaka »S«.  
 

Letošnjo jesen se je devet zanesenjaških planincev 

odločilo prehoditi Savinjsko planinsko pot in s tem 

obeleţiti njeno 40-letnico. Na sedemdnevnem 

pohodu so prehodili kroţno pot z izhodiščem na 

Homu. Od tam so krenili preko Kamnika, 

Gozdnika, Šmohorja, Maliča, Laškega, Tolstega 

vrha in Svetine, Resevne, Šentjurja, Škofje vasi do 

Šentjungerta in naprej preko Velike Pirešice, Sv. 

Jedrta, jame Pekel, Gore Oljke, Letuša, Bezovca do 

Črete, Vranskega, Čemšeniške planine, Krvavice in 
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še dlje do Reške planine, Goljave in končno nazaj 

do Homa. Vmes so se v petek, 19. oktobra, ustavili 

na Zajčevi koči, kjer smo jim širokogrudno odprli 

vrata in so si utrujeni pohodniki nabrali novih moči 

za nadaljnjo pot. Odpravi se je pridruţil tudi 

taborski pohodnik Janko Kobale. 
 

 
 

V soboto, 20. oktobra je pri planinskem domu na 

Homu, ko so se omenjeni pohodniki vrnili na svoje 

izhodišče, potekala proslava ob 40-letnici Savinjske 

planinske poti. Poleg planinskega društva 

Zabukovica so na prireditev vabila društva 

Dobrovlje Braslovče, Galicija, Laško, Liboje, 

Polzela, Prebold, Šempeter, Šentjur, Šmartno ob 

Paki, Tabor, Vransko, Ţalec in Ţelezar Štore. Ob tej 

priloţnosti so med krajšim kulturnim programom 

posameznikom poklonili zahvale in spominska 

darila za prizadevno delo pri nastajanju in 

vzdrţevanju Savinjske planinske poti. Pri 

Planinskem društvu Tabor so jih prejeli: Stane 

Ţilnik, Vid Poznič, Rajko Draksler, Avgust 

Krašovec, Janko Kobale, Peter Lukman, Danijel 

Topovšek, Peter Marko in Vojko Vranič. 
 

Proslavi je sledilo prijateljsko druţenje planincev z 

vseh koncev Savinjske doline in z različnih 

planinskih društev. Srečala so se stara poznanstva in 

stkala nova, vsem pa je Savinjska planinska pot 

gotovo najbliţja skupna točka.  
 

Planinsko društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

 

Zelo uspešni mladi gasilci  

iz PGD Kapla-Pondor 
 

Na lepo sončno nedeljo, 23. septembra, se je 

odvijalo tekmovanje GZ Ţalec za pionirje in 

mladince na stadionu v Ţalcu.  
 

Naše društvo se je tekmovanja udeleţilo z dvema 

ekipama, in sicer z ekipo pionirjev, ki sta jo 

pripravljala Jani Drča in Ivi Hrastnik ter ekipo 

mladincev pod mentorstvom Milana Pustoslemška. 

Rezultati so bili izjemni. Pionirji so dosegli 1. 

mesto, hkrati je potekala tudi četrta ligaška tekma, 

in tudi na tej so imeli najboljši rezultat, tako da so 

prinesli domov kar dva pokala. Mladinci so prav 

tako v roke prijeli pokal, samo da je bil malo 

manjši, saj so zasedli odlično 3. mesto. 
 

 
 

Prav tako pa nam je sijalo sonce v soboto, 20. 

oktobra  v Taboru, kjer je potekalo tekmovanje GZ 

Ţalec v kvizu, kjer smo bili tudi organizatorji 

tekmovanja. Zahvalili bi se Občini Tabor ter 

Osnovni šoli Tabor za prostore, ki so jih lahko imeli 

v uporabi. Tekmovanja smo se udeleţili s kar 

štirimi ekipami in zopet dosegli odlične rezultate: 
 

- pionirji: Lucijan Hrastnik, Amadeja Marn, Laura 

Vozlič, mentorica Staša Derča; 5. mesto 
 

- mladinci 1: Ana Kovačič, Tajda Remic, Alja 

Cestnik, mentorica Jana Pustoslemšek; 2. mesto, 
 

- mladinci 2: Klavdija Bastl-Enci, Tea 

Pustoslemšek, Kevin Marn, mentorica  Martina 

Pustoslemšek: 1. mesto, 
 

- pripravniki:  Luka Bastl-Enci, Matej Štrajhar, 

Urban Remic, mentor Simon Stiplovšek: 1. mesto. 
 

Tako odhajamo na regijsko tekmovanje s tremi 

ekipami. Pionirjem pa ţal to ni uspelo, vendar imajo 

naslednje leto zopet priloţnost. 
 

Vsem tekmovalcem in mentorjem ţelimo uspešno 

pripravo na regijsko tekmovanje, ki bo v Preboldu 

17. novembra. 

 

 
                 

 

Mladinska komisija PGD Kapla-Pondor 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nedeljsko popoldne  tokrat v 

znamenju kolin 

 
S sposojenim delom pesmi legendarnega glasbenika  

Lojzeta Slaka »V nedeljo popoldan je luštno pri 

nas«,  so v Občini Tabor poimenovali svojo, sedaj 

ţe tradicionalno nedeljsko prireditev, ki jo drugo ali 

tretje nedeljo v oktobru organizira Kulturno društvo 

Ivan  Cankar Tabor. 
 

Letošnja, ţe četrta po vrsti,  se je, tako kot običajno, 

zgodila v dvorani Doma krajanov v nedeljo, 14. 

oktobra. Tokratna rdeča nit prireditve je bil kmečki 

praznik - koline, kot so včasih rekli dnevu, ko so 

zaklali prašiča in je pri hiši dišalo po praţenih 

jetrcih, okusni  pečenki, krvavicah, pečenicah in še 

čem. Scenarij za prireditev je tudi tokrat bil delo 

predsednice KD Ivan Cankar Tabor  Inke Jazbinšek, 

prireditev pa je vodil, tako kot vedno doslej, stari  

znanec taborskih prireditev Slavko Podboj, ki je 

vnesel v program  veliko svojih misli in ţivljenjskih 

resnic. 

 

 
 

 

Prijetno nedeljsko popoldne so z igranjem na 

galeriji najavljali Savinjski rogisti, zatem pa še 

Slavko Podboj, ki je vsem zaţelel lepo nedeljsko 

popoldne ob glasbi, petju in humorju, ki so ga s 

svojimi igralskimi vloţki iz nekdanjega ţivljenja na 

vasi pričarali člani domače gledališke skupine 

Teloh pod vodstvom reţiserke Tanje Kastelic. 

Slednja je tudi avtorica besedila gledaliških 

prizorov, ki so se prepletali  v vmesnem času pred 

ali po nastopu tokratnih glasbenih skupin. Ob tem  

resnično ni manjkalo smeha, saj so bili igralci 

nadvse  prepričljivi v svojih vlogah. Tudi prašička  

Rozi, ki je bila sicer kar nekakšni hišni ljubljenček, 

a je ţal po zakonu narave morala oditi v »večna 

lovišča«. 
 

 

 

 

Uvod v nedeljsko popoldne so poleg rogistov s 

pesmijo polepšali še člani  MPZ  KD Ivan Cankar 

Tabor , ki so  zapeli  pesem Prav lepa je Šentjurska 

fara. Glasbenemu delu nedeljskega popoldneva  pa 

so dali vsebino ansambel Polet, ki deluje od leta 

2008, domači ansambel Zaka' pa ne, ki je tudi 

letošnji zmagovalec Graške gore, za sabo pa ima ţe 

desetletno nadvse uspešno delovanje, Navihani 

muzikantje, v katerem je polovica štiričlanskega 

ansambla iz Ojstriške vasi, ansambel Čepon iz 

Horjula, ki ga sestavljajo trije bratje Čepon, njihov 

sorodnik Luka ter še dva, od katerih je pevka  

Martina Skurnšek iz Savinjske doline. V 

zaključnem delu nedeljskega popoldneva pa je 

nastopil še ansambel Aplavz iz Rogatca, ki igra 

povsod po Sloveniji, tu in tam pa jih glasbena pot 

popelje tudi preko meja.  
 

Nedeljsko popoldne bo  drugo leto  imelo ţe svoj 

najmanjši 5-letni jubilej. Dosedanje rdeče niti  v 

izvedbi gledališke skupne Teloh, so prinesle  

vpogled v ţivljenje na vasi ob ličkanju koruze, 

obravnavale so problem desetništva, prikazano je 

bilo vasovanje na vasi, letos so to bile koline, kaj bo 

prihodnje leto, pa  bomo še videli.  

 

Vsekakor pa je ta prireditev zadetek ţeblja na 

glavico, saj ponuja tako  glasbo, petje kot humor,  

obogaten skozi  zanimivo ţivljenje na vasi.   

 

 
                                                                                             

Darko Naraglav 
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AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

 

V A B I T A 
 

v petek, 9. novembra, ob 19. uri, 

v Dom krajanov Tabor, kjer bo predavala 
 

ga. Majda Temnik 

na temo 

           BIODINAMIČNA PRIDELAVA HRANE 
 

Predavanje financira Občina Tabor. 
 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec. 

 

                                       Vabljeni! 

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR
 

vabi vse upokojence in starejše občane  
 

na tradicionalno  
 

 

 

 

MARTINOVANJE,  
 

 

ki bo v soboto, 10. novembra 2012, 

 ob 15. uri, v Domu krajanov Tabor. 
 

Za prireditev, ki je namenjena prav vam, pripravljamo 

 ţivo glasbo ob dobri hrani in pijači. 
 

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

 

Tudi jesen ţivljenja je lahko prijetna, če se druţimo! 
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 PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 
 

vse občanke in občane, planince in planinke in ljubitelje domačih kolin 
 

v soboto, 17. novembra 2012, 

 

NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVO KOČO. 
 

Od pribliţno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči kroţniku z odlično pečenko, 

krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praţenim krompirjem in zeljem. 

 

Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 
 

 
 

TOMISLAV BRUMEC ZA VERONIKO ŠKRUBEJ 
 

Predavanje bo v torek, 20. novembra, ob 19. uri,  

v sejni sobi Občine Tabor, 
 

z naslovom 
 

PREOBRAZBA TRPLJENJA 

 
 
- soočenje s trpljenjem, tisto, ki ga ustvarjamo sami 

- sprememba gledišča 

- kako najti smisel v bolečini in trpljenju 
 

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 Veronike Škrubej, ţrtvi hude prometne nesreče. 

 

Dodatne informacije: Damijana Lukman, GSM: 031 328 990. 

 

                                                                          Prisrčno vabljeni in hvala za vaš dar. 
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Prireditve v novembru 2012 
 

petek, 9. november, ob 19. uri 

PREDAVANJE MAJDE TEMNIK: BIODINAMIČNA PRIDELAVA HRANE 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
sobota, 10. november, ob 15. uri 

MARTINOVANJE 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo upokojencev Tabor,  031 426 461) 

 
sobota, 17. november, od 16. ure dalje 

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE 

Zajčeva koča 

(Planinsko društvo Tabor, 03  5727 214) 

 
torek, 20. november, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA: PREOBRAZBA TRPLJENJA 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
nedelja, 25. november, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

parkirišče ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 

 
 

 

 

Ob prihajajočih praznikih,  

dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve, 

vam župan in občinska uprava Občine Tabor želimo, 

da praznika preživite v miru in prijetnih spominih  

                                  na sorodnike, prijatelje, sosede in znance,  

                                 ki so nas zapustili in smo jih imeli radi. 

 
 

 

Ni vaţno, kako človek umre, vaţno je, kako ţivi. (Samuel Johnson) 
 

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. 


