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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 
Že kurite? Tudi mi se že grejemo ob 
radiatorjih in ne moremo verjeti, da je poletja 
nepreklicno konec. Dnevi so turobni in zunaj 
ni nič kaj prijazno. Upajmo, da bo vsaj v času 
trgatve za dobro razpoloženje poskrbelo tudi 
vreme. 
 

Na političnem prizorišču kaže, da bo odslej 
pometala druga metla. Nič kaj veseli nismo, 
saj naša »Dolina« v parlamentu ne bo imela 
nobenega predstavnika, ki bi ga lahko gnjavili 
in cukali za rokav, da bi padlo tudi kaj v naš 
lonček. Zadeva je res zaskrbljujoča. Sploh, kar 
se projektov tiče. Kot kaže, bo velika večina 
financ končala v ljubljanskih malhah. Vseeno 
pa bodimo optimisti in upajmo na najboljše…. 
 
 

 
Prepričani smo, da vam »Novice« tudi tokrat 
prinašajo kaj zanimivega. Še posebej velja 
poudariti novo rubriko: SLIKARIJE, 
RIMARIJE, PISARIJE, ki so jo otvorili mali 
umetniki vrtca Tabor in POŠ Tabor. 
 

Ker »korajža« velja, pa naj velja tudi vabilo:  
vsem, ki v sebi skrivate umetniško žilico – 
pridružite se nam! Packajte, kracajte, rišite, 
pišite, skratka, sprostite svoj ustvarjalni duh in 
energijo in nas zasujte z umetnijami vseh vrst! 
Mi pa jih bomo z veseljem objavljali, pa tudi 
kakšen nagradni natečaj se bo zgodil. 
 

Zdaj pa veselo na branje in če bo čas, še 18. 
oktobra na kostanje! 

 

Tatjana Kovče 
 

 
 

Volitve so mimo, živele volitve 
 

Po vsakih volitvah politiki običajno pravijo: 
»Volivci imajo vedno prav.« Zadeva seveda 
malce diši tudi po izreku: »Kupec ima vedno 
prav.« Morda primerjava med politiko in 
trgovino niti ni tako zgrešena, če pomislimo na 
vse peripetije v predvolilnem času. In kaj bo ta  
 
 

 
trgovina dobrega in slabega prinesla v 
naslednjem štiriletnem obdobju za našo 
občino? Če sem pošten, nimam dobrega 
občutka, kajti v sedanjem mandatu vlade je 
vladalo izredno pozitivno vzdušje v smislu 
pomoči malim občinam in podeželju posebej.  
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Spremembe Zakona o financiranju občin so 
prinesle naši občini na letnem nivoju 20 do 30 
odstotkov višja sredstva iz naslova državnega 
proračuna, vseskozi pa so bili na razpolago 
različni državni razpisi in razpisi EU, ki so 
nam vsako leto skoraj podvojili razpoložljiva 
proračunska sredstva za investicije. Večino teh 
sredstev je šlo v ceste, v naslednjem 
štiriletnem obdobju pa se lahko marsikaj 
spremeni. Ne smemo pozabiti, da so 
spremembe Zakona o financiranju občin nekaj 
vzele bogatejšim in dale manj razvitim. 
Posebej glasno je proti tem zakonskim 
spremembam protestirala Ljubljana, ki naj bi 
zaradi tega zakona letno izgubila cca 50 mio €. 
Zato je povsem razumljivo, zakaj je ob 
razglasitvi letošnjih volilnih rezultatov 

ljubljanski župan Zoran Jankovič kar žarel in 
napravil veliko nočno zabavo v središču 
Ljubljane v čast izvoljenim zmagovalcem. 
Upam, da ta njegova velika povolilna vnema 
in tudi aktivno poseganje v predvolilna 
dogajanja niso povezana z njegovimi bodočimi 
zahtevami, da se ponovno vzpostavi stari red, 
ki je podeželju komaj dal dihati. Pa bo 
verjetno kar držalo, da je politika neke vrsta 
trgovina, kjer velja predvsem zakon »DAJ –
DAM«. 
 

Počakajmo, kaj se bo iz tega izcimilo. Sicer pa 
štiri leta zelo hitro minejo in volivci bodo 
zopet imeli prav. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

Poročilo s 14. redne seje občinskega 
sveta 

 
Občinski svet je na 14. redni seji, ki je bila 15. 
septembra 2008, obravnaval polletno finančno 
poročilo proračuna Občine Tabor. Višina 
realiziranih prihodkov znaša 575.381,70 eur, 
kar pomeni  41,11 odstotno doseganje plana. 
Višina realiziranih odhodkov znaša 622.082,15 
eur, kar pomeni  44,45 odstotno doseganje 
planiranih odhodkov. Presežek odhodkov na 
prihodki je 46.700,45 eur, vendar pa je 
potrebno vedeti, da se je glavnina investicij 
začela odvijati šele v drugi polovici leta. Še 
bolj realna slika se bo pokazala  pri 
septembrski realizaciji, ki bo hkrati tudi 
osnova za planirani rebalans v mesecu 
oktobru. 
 

Občinski svet je potrdil tudi pričetek aktivnosti 
v zvezi z organizacijo 9-letke v občini Tabor 
in s tem povezano adaptacijo podstrešja POŠ 
Tabor in vrtca Tabor. Projekt je v fazi 
pridobivanja idejne zasnove. Občina pa je v 
mesecu avgustu tudi kandidirala na Razpisu za 
financiranje investicij na področju predšolske 
vzgoje in osnovnega šolstva v RS za vključitev 
v proračunsko leto 2009, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za šolstvo in šport. 
 

Višina cene kombiniranega oddelka vrtca 
Tabor na seji ni bila potrjena, saj Občinski svet 
zahteva, da Javni zavod OŠ Vransko-Tabor 

pripravi podrobno obrazložitev in kalkulacijo 
cene. 
 

Svetniki in svetnici so soglasno sklenili, da 
Občina omogoči subvencionirano prehrano 
učencem s prilagojenim programom II. OŠ 
Žalec, ki imajo stalno prebivališče v naši 
občini. Trenutno gre za dva taka primera. 
Druge občine Spodnje Savinjske doline so 
enak sklep sprejele že v preteklosti. 
 

Sprejet je bil tudi predlog Odloka o 
razveljavitvi Odloka o ustanovitvi sklada za 
razvoj kmetijstva. Z ustanovitvijo novo 
nastalih občin v letu 1998 in odcepitvijo od 
Občine Žalec, Sklad za razvoj kmetijstva 
namreč ne deluje več. 
 

Župan je Občinski svet seznanil z višino 
obračunanih in plačanih komunalnih 
prispevkov v obdobju 2007 - 2008 in 
naložbami v komunalno infrastrukturo. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
_____________________________________ 

Polletna realizacija izvrševanja 
proračuna Občine Tabor za leto 2008 
 
Občinski svet Občine Tabor je 17. marca 2008 
sprejel Odlok o proračunu občine Tabor za 
leto 2008,  kjer smo načrtovali 1.399.487 EUR 
prihodkov  ter 1.399.487 EUR odhodkov. 
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Po polletnem izvrševanju proračuna je občina 
Tabor ustvarila 575.381,70 EUR prihodkov, 
kar pomeni 41,11% realizacijo sprejetega 
proračuna. V drugi polovici proračunskega leta 
pričakujemo še prihodke iz naslova 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
davek na promet nepremičnin, prihodke iz 
naslova okoljske dajatve, prihodke od 
najemnin grobov ter prihodke iz državnega 
proračuna za investicije na cestni 
infrastrukturi. 
 

Na odhodkovni strani je občina Tabor ustvarila 
622.082,15 EUR odhodkov, kar predstavlja 
44,45%  realizacijo sprejetega proračuna. Na 
proračunski postavki občinske uprave ni večjih 
odstopanj od načrtovanega plana, prav tako na 
področju protipožarne varnosti. Na cestnem 
področju smo realizirali stroške rekonstrukcije 
ceste Črni Vrh – Blate - Božiček ter cesto 
Miklavž - Klovn. Projekt Mreže lokalnih cest 
Spodnje Savinjske doline je v zaključni fazi. 
Na stanovanjskem področju smo pristopili k 
ureditvi stanovanjskega objekta Ojstriška vas 
38, kje smo zamenjali stavbno pohištvo in 
obnovili fasado. Zaključujemo tudi z izgradnjo 
dveh novih stanovanj, pristopili pa bomo še k 
ureditvi okolice zgradbe. Na področju urejanja 
občinskih zemljišč Poslovne cone Tabor  smo 
pripravili projektno dokumentacijo za izvedbo 
projekta. Na področju vzgoje in izobraževanja 
so odhodki v skladu s sprejetim planom, na 
področju drugih programov in pomoči družini 
smo prvošolčkom ter novorojenčkom namenili 
transfer kot denarno pomoč, na programu 
posebnih programov v primerih naravnih 
nesreč pa smo poravnali stroške na cesti 
Klovno - Orešnik, Tabor - Sp. Hosta, Tabor – 
Vinogradi - Loke, Ojstrica - Presedle, 
Konjšcica - Urankar, odcep Jereb. 
 

Petra Slatinšek 
_____________________________________ 

 
Zaključna dela na lokalni cesti 

 
Občina Tabor je pred dobrim mesecem pričela 
z izvajanjem del na lokalni cesti Spodnja 
Hosta - Urankar, odsek Lovska koča - Haler. 
Na našo veliko veselje in veselje naših 
občanov nam je zopet uspelo asfaltirati 800 m 
omenjene ceste. Z deli oziroma asfaltiranjem 
ceste bomo nadaljevali naslednje leto 
predvidoma v mesecu marcu 2009. 
 

S tem smo korak bliže k boljši dostopnosti in s 
tem prispevku k pogojem za turistični razvoj 
občine. 
 
 

 
 

Alenka Kreča 
_____________________________________ 
 

Zbiranje in odvoz zapuščenih vozil 
 
Podjetje Karbon, d.o.o., Čiste tehnologije iz 
Velenja, pooblaščen koncesionar za izvajanje 
javne gospodarske službe ravnanja z 
izrabljenimi motornimi vozili, nas je obvestilo, 
da bo v mesecu septembru in delno v začetku 
oktobra ponovno organizirana akcija 
brezplačnega prevzema starih izrabljenih ali 
zapuščenih vozil, ki se  nahajajo v naši lokalni 
skupnosti. 
 

Ker je rok za posredovanje podatkov kratek, 
nas do srede, 8. oktobra 2008, obvestite o 
lokaciji in številu starih avtomobilov, ki se 
morebiti še nahajajo pri vas ali v vaši 
soseščini. Avtomobili bodo prevzeti na zbirnih 
mestih ob cestah, ki so dostopne tovornemu 
vozilu, podrobnosti lokacij zbirnih mest boste 
izvedeli ob prijavi. Podatke sporočite na tel.: 
705 70 85 (Alenka Kreča, Vid Poznič) ali na 
GSM: 040 490 711 (Vid Poznič). 
 

Za odlaganje večjih kosovnih odpadkov se 
vsako soboto od 8. do 12. ure poslužujte 
zbirnega centra Čeplje pri Vranskem. Pri tem 
ne pozabite zadnje položnice za plačilo odvoza 
gospodinjskih odpadkov, ki je pogoj za 
brezplačen prevzem. 
 

Vid Poznič 
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Prvi šolski dan za prvošolčke 
 

Prvi september 2008 je bil za taborske 
prvošolčke prav poseben dan. Ob 10. uri so 
prvič v svojem življenju prestopili šolski prag. 
 

Učiteljice so skupaj z učenci pripravile kratek 
prijeten kulturni program, s katerim so 
popestrile sprejem otrok v osnovno šolo. 
Malčki so zvedavo prisluhnili tudi ravnateljici, 
ki jih je pozdravila in jim vlila poguma za 
naslednje dni, pozdravila pa jih je tudi 
direktorica občinske uprave Saša Zidanšek 
Obreza. 
 

 

Tatjana Kovče 

 

 
 
 

Planinski  tabor  »PODPECA  2008« 
 
Taborski mladi planinci so se udeležili 
planinskega tabora v Podpeci od 12. do 19. 
julija 2008.  
 

Spremljal jih je Peter Marko, ki je nad 
organizacijo  in življenjem v  taboru navdušen. 
  
Še bolj navdušeni pa so bili šolarji -  planinci 
nad številnimi dejavnostmi: spoznavni večer, 
krst za nove udeležence, celotedenska igra 
skriti prijatelj, športne igre, orientacija, 
plezanje v plezalnem vrtcu, igre brez meja, 
učenje vozlov in drugih planinskih veščin, 
kviz iz planinske šole, karaoke, planinska 
poroka, likovne delavnice, družabni večeri ob 
tabornem ognju, predavanje alpinista, osnove 
prve pomoči, kopanje v bazenu na Ravnah, 
večerna pravljica za najmlajše, ogled rudnika 
Mežica in seveda planinski pohodi na Uršljo 
goro (1699m),  avstrijski Topitz (1649m) ter 
potepanja po okolici tabora. Za dovolj energije 
za številne dejavnosti pa je  poskrbela 
gostoljubna kuharica.  
 

PD Tabor se zahvaljujejo starši in otroci za 
delno plačilo tabornine. 
 

Mnenje vseh udeležencev je: »Bilo je lepo,  
super, nepozabno…!« Veselimo  se druženja v 
TABORU 2009! 
                                                   Darja Savinek, 

mentorica planinskega krožka 

 

Umetnije izpod malih prstkov… 

 
Natalija 

 

 
 

Klara 
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Vita 

 

 
 

Julija 

 
 

Neža 
 

Vesna 
 

 

Umetnije izpod malo večjih prstkov… 

 
 

Gregi Jelen, 6. c 

 

Anja Lončarek, 6. c 
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Ročna dela 

 

Večeri se daljšajo in ponovno vas vabim k 
druženju 

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

S seboj prinesite ročna dela in dobro voljo.  
Z ročnimi deli bomo začeli prvi četrtek v 

oktobru, informacije na številki:  
 5727 195. 

 

Pridružite se nam v čim večjem številu! 
 

Hermina Zorenč 
_____________________________________ 

 
Rekreacija v telovadnici 2008/09 

 

Obveščamo vse občane in občanke, da se 
rekreacija v telovadnici Doma krajanov Tabor 

prične z mesecem novembrom in bo potekala 
po naslednjem urniku: 
 
 

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

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

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

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

 

 
Vabljeni! 

 
TVD Partizan Tabor 

 
Občinska knjižnica Tabor 

 
Odpiralni čas knjižnice Tabor ostaja 

nespremenjen, in sicer 
 

SREDA:    16.00 - 19.00 
SOBOTA:  08.00 - 11.00 

 

Vabim, da nas obiščete. 
 

Uroš Zorenč 
_____________________________________ 

 
Pohvala 

 

V veliko zadovoljstvo in veselje mi je, da 
lahko pohvalim nekatere občanke in občane, ki 
so s svojim prostovoljnim delom in gradbenim 
materialom prispevali svoj delež pri adaptaciji 
stanovanjske hiše in nove kopalnice družine 
Gregl, Tabor 7 (po domače pri Kovačk). Prav 
tako gre pohvala za generalno čiščenje ostalih 
prostorov in okolice in s tem izboljšanje 
življenjskih pogojev tistih, ki živijo v hiši. 
Večina obrtnikov je svoje delo opravila 
brezplačno. 

 

Naj mi bo dovoljeno, da se na tem mestu 
zahvalim vsakemu posebej in vsem skupaj: 
Marjanu Žilniku iz Tabora, Jožetu Kunstu iz 
Grajske vasi, Toniju Zupančiču iz Kaple, 
Vinku Kosu iz Lok, Pavliki in Jerneju 
Lukmanu iz Tabora, Miletu Gržini iz Ojstriške 
vasi, Danilu in Marku Jeseniku  iz Ojstriške 
vasi, Janezu Južni iz Ojstriške vasi, Slavici 
Muršič iz Kaple, Bojanu Košenini iz Tabora, 
Sašu Ribiču iz Tabora, Filipu Tekavcu iz Lok, 
Marinki Uranjek iz Tabora in Jaku Zupančiču 
iz Ojstriške vasi. 

Ivan Rančigaj 
_____________________________________ 
 
 
Vas mučijo zdravstvene težave (glavoboli, 
vnetja, prostata, sklepi, nepravilno delovanje 
organov in ostalo)? Imate težave s 
premagovanjem stresa ali druge psiho fizične 
probleme, ki se vam zdijo nerešljivi? 
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VABLJENI 
 

v petek, 17. oktobra 2008, ob 17.30 uri 
v sejno sobo Občine Tabor 

kjer bo priznani prano terapevt - bioenergetik 
gospod Tomislav BRUMEC, 

 
po kratkih predavanjih na vašo željo v 
posebnem prostoru z vami opravil tudi 
BREZPLAČNI individualni razgovor in 
vam  svetoval ustrezno terapijo. V primeru, da 
gre za večje zdravstvene težave, je možna tudi 
TAKOJŠNJA BREZPLAČNA terapija. 
 
Predstavil vam bo  zdrav način življenja, 
BREZPLAČNO pa boste lahko poskusili tudi 
nekatera prehranska dopolnila na bazi 
naravnih izvlečkov.  
 
Prijave: tajništvo Občine Tabor: 705 70 80 ali 
po elektronski pošti: info@obcina-tabor.si 
 
Zaradi omejenega števila mest prosimo za 
predhodno naročilo. 
 

Tomislav Brumec 
_____________________________________ 

 
Popotovanje po Venezueli 

Konec julija sem imela veliko srečo, da sem 
lahko za skoraj mesec dni odpotovala v 
Venezuelo, obmorsko deželo v severni Južni 
Ameriki, ki je svoje ime dobila po Benetkah 
(Venezia), saj naj bi njeno površje močno 
spominjalo na to evropsko mesto. Ker me je 
dežela navdušila v vseh pogledih in je zaradi 
svoje raznolikosti tako zanimiva, sem želela 
svojo izkušnjo deliti tudi z Vami. 
 

Tja sem na povabilo venezuelskega prijatelja 
odpotovala skupaj s svojo študentsko 
prijateljico. Po skoraj enajst urni vožnji z 
letalom s prestopanjem v Lizboni sva pristali 
na letališču Simón Bolivar v glavnem mestu 
Caracas. Že prvi stik s to deželo je bil zelo 
sproščen, živahno dogajanje na letališču so 
popestrili letališki delavci, ki so se z veseljem 
pohvalili, da vedo kje leži Slovenija ter nama 
izpovedali vso znanje o Titu in Jugoslaviji. 
Vožnja iz obrobja v samo mesto pa nama je že 
prvi dan razkrila in potrdila mnogo dejstev in 
stereotipov o Venezueli in njenih prebivalcih, 
le-teh je okoli 28 milijonov. Ker smo na cesti 
ujeli ravno popoldansko gnečo lahko  

verjamete, da je bila vožnja ena sama 
dogodivščina. To potrjuje že samo dejstvo, da 
na cesti ni nobenih črt, prometni znaki ob njej  
 

 
 

so prava redkost, ljudje pa vseskozi trobijo, se 
derejo na ostale voznike in izvajajo 
nepredvidljive akcije. Prebivalci Venezuele so 
tudi veliki pivci. Največkrat vase absorbirajo 
pivo, so pa tudi prvi največji odjemalci viskija 
na svetu. Vse to si ledeno hladno privoščijo 
kar za volanom, saj ni nobenih zakonov, ki bi 
omejevale to početje. Razlog za popite 
količine alkohola, ki bi se marsikateremu 
Evropejcu zdele nenormalne, pa pripisujejo 
toplemu vremenu, ki je skozi vso leto v 
povprečju enako, saj tam letnih časov, z 
izjemo suhe in deževne dobe, ne poznajo. Ob 
pogledu na višavja, ki obkrožajo Caracas, se 
nama je pogled ustavil na barvnih kolibah, ki 
tvorijo barakarska naselja, imenovana favele, 
kjer živijo  najrevnejši prebivalci, ponoči pa 
zaradi njih hribi okoli Caracasa zažarijo v 
tisočerih lučkah. Podatki navajajo, da v 
Venezueli prebiva le 5 % prebivalstva, ki 
lahko rečejo, da živijo normalno življenje, 
ostali pa se gibljejo malo nad, še več pod 
pragom revščine. Z odprtimi usti sva zapuščali 
tudi bencinsko črpalko, saj sva našli razlog 
zakaj se na cesti bohotijo ogromna vozila, ki 
za vožnjo potrebujejo veliko bencina – za 60 
litrov bencina smo plačali vsega skupaj 1,8 €. 
Venezuela ima bogata naftna nahajališča, 
naftni prihodki pa predstavljajo kar 80% vseh 
proračunskih sredstev. Na žalost pridobljen 
denar državno vodstvo ne izkorišča dovolj za 
namene reševanja revščine v državi, zato vlada 
visoka stopnja kriminala, Caracas pa je 
najnevarnejše mesto na svetu. Ljudje si z 
najrazličnejšimi dejanji skušajo pridobiti 
denar, pri tem jih ne ustavi nič. Tudi policija, 
ki ne slovi ravno po poštenosti, se poslužuje 
kriminalnih dejanj, zato včasih mogoče pride 



 8 

do zagate, ko ne veš, na koga se še lahko 
obrneš. Caracas sam se deli na vzhodni in 
zahodni del, pri čemer je prvi varnejši, 
medtem ko je drugi del drugačen že po svoji 
infrastrukturi ter pribežališče revnih in 
drugačnih ljudi, ki v osnovi podpirajo svojega 
voditelja Huga Chaveza in je zato tam opaziti 
mnogo propagande na njegov račun. Turisti se 
glavnega mesta zaradi vsega tega raje izognejo 
v velikem loku, zato jih prebivalci niso 
navajeni in sva bili zaradi tega deležni 
marsikaterega pogleda in vzklika. Ko sva jim 
razložili, da nisva Američanki, ampak 
prihajava iz Slovenije, so naju najprej postavili 
ob bok Rusiji, nato pa spet omenjali 
Jugoslavijo, nasploh pa sva v trgovinah opazili 
ogromno stvari o Jugoslaviji ter knjig, ki 
govorijo o Titu. Na tem potovanju sva doživeli 
tudi malce vzdušja, ki ga poznamo iz raznih 
mehiških in venezuelskih telenovel. Nekaj dni 
smo preživeli na čisto pravi hacienti ali njihovi 
vrsti kmetije in se razvajali z eksotičnim 
sadjem, ki ga v Sloveniji ne najdemo niti v 
prodajalnah. Srečali sva se tudi z njihovo 
kulinariko – arepas, empanadas, chupe, 
tostones, perros calientes in še mnogo več. 
Kombinirajo najrazličnejše okuse in vprašajte 
se, ali ste že kdaj jedli banane s parmezanom?  
 

 
 

Seveda sva se razvajali tudi na rajskih 
karibskih plažah, kjer se ti pogled ustavi na 
belem pesku, številnih palmah in sinje 
modremu morju. Poleg mnogih posamičnih 
plaž smo obiskali popularen otok Isla de 
Margarita. Ljudje tu neizmerno uživajo, ker je 
gladina vode relativno nizka, pa namesto, da bi 
plavali, raje ure in ure presedijo v vodi, vsak s 
svojim polnim kozarčkom. Tu sva se 
preizkusili tudi v plesanju salse in merenga, 
nasploh pa te glasba tam kar sama vabi k 
pozibavanju bokov. Zame je najlepši del 

potovanja predstavljal izlet v Canaimo, drugi 
največji nacionalni park v Venezueli (vseh 

skupaj je 42), kjer se nahaja najvišji slap na 
svetu, imenovan Salto de Angel ali Angelov 
slap. V višino meri kar 979 metrov, ime pa mu 
je posodil ameriški pilot Jimmy Angel, ki je 
med strmoglavljenjem letala na tem območju 
slap odkril po naključju. 
 

Izhodiščna točka za to turo je bilo letališče v 
mestu Ciudad Bolivar, kamor smo se iz 
Caracasa vozili kar devet ur. Nasploh so 
razdalje ogromne, saj dežela meri kar 
916,445 km². Ko smo z manjšim letalom 
odleteli v eno uro oddaljeno Canaimo, se nam 
je pogled ustavljal na nedotaknjenem tropskem 
deževnem gozdu, mizastih gorah – tepuih ter 
številnih rekah z brzicami in slapovi. Pristali 
smo v pravi indijanski vasi, ker pa je slap v 
samem osrčju džungle, smo se tja odpravili z 
motornimi čolni. Vožnja po brezmejni reki z 
vmesnimi postanki za osvežitev pod slapi je 
bila veliko doživetje. Čez noč smo bili 
nastanjeni v taboru ob reki s pogledom na 
Angelov slap, spali pa smo kar v visečih 
mrežah. Ker je čez noč deževalo, je bil zato 
zjutraj pogled na slap veličasten. Da smo prišli 
do njega, smo se morali prebiti skozi pravo 
džunglo, kjer me je očaralo predvsem rastlinje 
in zabavalo brezskrbno skakanje po lužah ter 
beg pred mrčesom. Ves trud in napor je bil 
poplačan ob pogledu na ogromne količine 
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vode, ki so se pretakale in s tepuiha padale 
skoraj kilometer globoko. Ko je v Venezueli v 
prvi polovici leta suha doba, pa si je slap 
možno ogledati samo iz zraka, saj zaradi 
pomanjkanja vode v reki do tega območja ni 
možno priti s čolnom. Da pa je dežela res 
raznolika, je potrdil še obisk puščave Medanos 
de Coro na zahodu države, s čimer smo tudi 
zaključili najino potovanje. 
 

Za Venezuelo ne morem trditi, da ima ravno 
zgleden politični sistem, tarejo jo prenekatere 
težave, ki se v današnjem svetu ne bi smele 
dogajati, tudi dejstvo, da se v glavnem mestu v 
povprečju zgodi skoraj 70 umorov na vikend 
je zaskrbljujoče, pa vendar so ljudje nasmejani 
in veseli, ne obremenjujejo se toliko z malimi 

zadevami, poplesavajo na ulicah ter so poleg 
vseh naravnih lepot eden izmed razlogov, 
zakaj mi je Venezuela tako prirasla k srcu.  

 
Maja Drča 

_____________________________________ 
 

Zahvala 

Vsem občankam in občanom občine Tabor, ki 
ste Slovenski demokratski stranki na letošnjih 
parlamentarnih volitvah namenili svoj glas, se 
iskreno zahvaljujemo.  

 
Hvala! 

OO SDS Tabor 
 

 

 
Poroka na Lesjakovem Ribniku 

 
 

 
 

Zadnjo sončno soboto v mesecu septembru 
2008, ob 12. uri se je na Lesjakovem ribniku 
zgodila poroka. 
 

Po desetletju skupnega življenja, sta se 
odločila za potrditev zakonske zveze Lea 
Rančigaj in Mitja Zupanc. Civilni obred sta 
opravila matičar Henrik Krajnc in bivša 
županja Vida Slakan. Sledil je cerkveni obred 
v cerkvi Sv. Jurija ob Taboru, ki  ga je opravil 
duhovnik Dani Jesenik. 
 

Še en dokaz več, da je domače okolje kot je 
ribnik Lesjak lahko krasen ambient za tako 
slovesne dogodke. 

Tatjana Kovče 
 

Medgeneracijski nogometni turnir 
 

V soboto, 6. septembra 2008 popoldne, se je v 
Občini Tabor, v pravih poletnih temperaturah, 
v organizaciji Športnega društva Partizan 
Tabor, odvijal medgeneracijski nogometni 
turnir občanov občine Tabor. Turnirja se je 
udeležilo pet ekip različnih starostnih 
kategorij, do 20 let, med 20 in 30 let, med 30 
in 40 let, med 40 in 50 let ter nad 50 let.  
 

Igralo se je po sistemu vsak z vsakim, tako da 
se je turnir zavlekel v pozno popoldne. Tekme 
so bile zelo razburljive s številnimi zadetki, 
tako da so tudi številni gledalci prišli na svoj 
račun, na koncu pa je zmagala ekipa starostne 
kategorije med 40 in 50 let, kot edina ekipa 
 brez poraza. Turnir je bil vseskozi dobro 
podprt tudi s hrano in pijačo. 
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Še enkrat več se je izkazalo, da se lahko 
mladost in nadobudnost na eni ter izkušnje na 
drugi strani povsem enakovredno kosajo tudi 
na nogometnem igrišču. Vsi udeleženci 
turnirja so prikazali pravi športni boj in 
obenem dokazali, da leta v športnem duhu ne 
igrajo nikakršne vloge. 
 

Vsem udeležencem turnirja, predvsem pa 
zmagovalni ekipi, vse čestitke. 

Klemen Žura 
_____________________________________________ 

 
Otvoritev cestnega odseka » Bergant« 

v  Črnem vrhu 12 
 

 
 

V soboto, 13. septembra 2008, ob 10. uri, je 
bila slavnostna otvoritev asfaltiranega odseka 
ceste, ki vodi  do domačije  Bergant v Črnem 
vrhu 12, v Taboru. Otvoritve so se udeležili 
župan Občine Tabor, člani Občinskega sveta 
in Občinske uprave, izvajalec Zvone Podpečan 
ter ostali. 
 

Navzoče je najprej pozdravil gospodar Janko 
Bergant in se zahvalil prijateljem in znancem 
za pomoč pri gradnji hiše in dvorišča ter 
Občini, ki je krila 50 odstotkov stroškov 
priprave in asfaltiranja odseka, v skupni 
dolžini 380 m. Duhovnik Dani Jesenik je cesto 
blagoslovil, Janko Bergant in župan Vilko 
Jazbinšek pa sta  slavnostno prerezala trak. 
 

Vsi skupaj smo se nato po asfaltirani cesti 
sprehodili do domačije, kjer je Dani Jesenik 
blagoslovil še dokončano hišo, ki smo si jo 
nato lahko ogledali. Sledilo je prijetno 
druženje ob golažu in domačih dobrotah.  
 

Tatjana Kovče 

 

Tradicionalno srečanje  na Mrzlici 

V soboto, 20. septembra, smo se na Mrzlici 
zbrali Zasavci, Laščani in  Savinjčani. Na naš 
Savinjski oz. Zasavski Triglav, kot je Mrzlico 
že leta 1903 v vodniku Po gorah in dolinah v 
Savinjskih planinah poimenoval Fran Kocbek, 
nas je priplezalo okoli 350 planincev. Kljub 
hladnemu in vetrovnemu  vremenu, je  na vrhu 
(1.122 m) že v zgodnjem dopoldnevu vladalo 
veselo vzdušje, greli pa smo se ob toplem 
planinskem čaju in še čem.   
 

Zbrane smo pozdravili predsednik Planinskega 
društva Trbovlje, gospod Vili Treven, župan 
naše Občine, g. Vilko Jazbinšek in direktorica 
taborske občinske uprave, ga. Saša Zidanšek 
Obreza. Veseli smo bili, da se nam je na 
letošnjem srečanju pridružil tudi pomemben 
gost, minister za obrambo, g. Karl Erjavec.  
 

Tradicija vsakoletnih srečanj sega v čas v 
predvojnega delavskega  gibanja, ko so se tu 
srečevali in si v roke segali revirski, libojski in 
zabukovški knapi, pa tudi preboldski tekstilci, 
savinjski hmeljarji, libojski keramičarji ter 
mnogi drugi. Na tem mestu se je torej krepil 
del revolucionarne zavesti Slovencev, ki je še 
posebej prišla do izraza v 2. svetovni vojni. 
 

V spomin na omenjena zgodovinska dejstva, 
so se župani občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, 
Prebold in Žalec dogovorili, da se bodo 
izmenjevali v organizaciji tega srečanja. Lani 
sta se  tem občinam pridružili še občina Tabor 
in  občina Laško.  
 

 
 

Letos je bila glavna organizatorica srečanja 
Občina Tabor ob sodelovanju Planinskega 
društva Trbovlje. Za popestritev srečanja so 
poskrbeli člani Kulturnega društva Ivan 
Cankar Tabor. Prisluhnili smo ubranemu petju 
pevcev Moškega pevskega zbora in se 
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nasmejali članicama dramske sekcije Teloh. Z 
zvokom harmonike in basa sta nas zabavala 
Nejc Zupan in Srečko Remic. Za varnost na 
prireditvi pa so skrbeli člani PGD Ojstriška 
vas - Tabor, Kapla - Pondor in Loke. 
 

Kljub letošnji lepi udeležbi upamo, da se bo 
prihodnje leto na Mrzlico povzpelo še več 
naših občanov z namenom skupnega druženja, 
prijateljevanja in sodelovanja med dolinama z 
obeh strani Savinjsko-Zasavskega hribovja.  
 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 
 

DRAGI STARŠI IN OTROCI! 
    

Vrtec Tabor vabi vse otroke, ki še ne obiskujejo vrtca, 
da se nam ob TEDNU OTROKA, pridružijo na  

dnevih odprtih vrat. 
 

Ustvarjalne delavnice na temo 
»NEKOGA MORAŠ IMETI RAD!« 

bodo potekale  
 

od 6. do 10. oktobra 2008, med 9. in 10. uro. 
 

VABLJENI! 
 

Kolektiv vrtca Tabor 
 

 

 

 
Turistično društvo Tabor in TVD Partizan Tabor 

 
vabita na družabno srečanje vseh občanov, 

 
še posebno vabljeni novi krajani Tabora 

 (novopriseljeni, ki želite spoznati dejavnosti kraja) 
 

na kostanjev piknik, športne igre in 
predstavitev dejavnosti društev v Taboru 

 
v  soboto, 18. oktobra, s pričetkom ob 15. uri, 

pred brunarico TVD Partizan, v primeru slabega vremena v Domu krajanov Tabor. 
 

 
Vabljene cele družine! 
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Dramska skupina Teloh 
 

Kulturnega društva »Ivan Cankar« Tabor 
 
 

 
 
 

vabi na ponovitev priredbe farse 
avtorja Vojmila Rabadana in režiserke Tanje Tkauc 

 
 

KADAR SE ŽENSKI JEZIK NE SUČE 
 
 

Kje? V Domu krajanov Tabor 
Kdaj? V soboto, 25. oktobra 2008, ob 19.30 

 
 

Zabavali vas bomo Tomaž Aubreht, Ina Gržina, 
Jerica Gržina, Jure Matko in Branko Habjan. 

 
Vljudno vabljeni! 

 
 

 

 

 Nič ni dobrega ali slabega, razen kolikor je takšno v naših mislih. (William Shakespeare)  
  
 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. 
Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so 
prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. 
Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 
 


