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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Že nič kolikokrat povedana ugotovitev, da je 
zdravje naše največje bogastvo, še kako velja v 
tem času, ko so čakalnice zdravstvenih domov 
dobesedno nabite z bolnimi ljudmi in ko so ulice 
polne pokašljevanja, kihanja in vsega ostalega. 

 

Ko se po parih dneh »filanja« z Lekadoli, lastno 
samozdravilstvo vendarle ne obnese več in ko ti 
dežurni zdravnik pove, da kljub večdnevni visoki 
temperaturi in bolečinah v vseh možnih delih 
telesa, vendarle po njegovi presoji, seveda, kar po 
telefonu, nisi noben urgentni primer, ne preostane 
nič drugega, kot da se podaš v zatohlo, kašljajočo 
čakalnico nergajočih bolnikov in upaš, da boš takoj 
na vrsti. 
 
 

Sploh je zanimivo, ko potrkaš na vrata (kljub temu, 
da z gromozanskimi črkami piše: NE TRKAJ!) in 
nejevoljna medicinska sestra, ki postane še bolj 
nejevoljna, ko ji poskušaš razložiti svojo 
usmiljenja vredno bolno usodo, neprijazno vpraša: 
»Ste naročeni?« Zaradi gneče se je potrebno 
naročiti par dni prej! Ja seveda! Potem je najbolje, 

da smo tudi mi malo nesramni in se skozi vse leto 
pač po malem naročamo, za vsak primer, če 
mogoče zbolimo. In potem bomo lahko na vrsti 
TAKOJ! No, to je utopija, ker tudi, če si naročen, 
pride zagotovo tisti dan pred tabo na vrsto sto 
urgentnih primerov, potem mora zdravnica na 
nujen obisk na dom, potem je malica…. In na 
koncu te pet do dveh, ko zaključijo z ordiniranjem, 
po hitrem postopku odslovijo z antibiotiki, ki 
seveda »zagrabijo« šele čez par dni in si tako na 
pol mrtev lahko ves teden! 
 
Zato pa, v izogib vsem tem neprijetnostim nasvet 
iz prve roke: domači čajčki, limone, med, sadje, pa 
čeprav se tu in tam ob toplih sončnih žarkih še ne 
zdi, da je čas zato! In tudi, če se na jutranjem 
mrazu ob »kraspanju«  ledu z avtomobilskih šip 
zadržite le par minut, svetujemo obvezen šal in 
rokavice!  

 

Če pa je kdo izmed vas medtem že obležal, pa naj 
ga razvedrijo Novice in »štamperl« medice! 
 

Tatjana Kovče 
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Za varnost naših otrok gre 
 
Človeku se kar trga srce ob dogodkih, ki so v 
zadnjem mesecu pretresali našo bližnjo 
okolico. Ugasnilo je pet mladih življenj. 
Čeprav je vzrok v večini primerov prevelika 
hitrost, je pogosto vzrok hudih nesreč tudi 
slabo in nepremišljeno načrtovanje prometnih 
poti ter priključkov nanje. Ali imamo tudi v 
naši občini kaj potencialnih črnih točk? Prav 
gotovo in nanje nekateri posamezniki že dolgo 
opozarjajo. Morda je prav ob teh tragičnih 
dogodkih pravšnji trenutek, da sprožimo 
akcijo, ki mora v najkrajšem času v naši občini 
zagotoviti odpravo potencialnih črnih točk. 
Poskušal jih bom našteti po stopnji nevarnosti, 
zagotovo pa bom nehote morda izpustil katero, 
ki je še poznana boljšim poznavalcem našega 
terena. Vsekakor bo ena izmed naslednjih sej 
Odbora za preventivo in varnost cestnega 
prometa posvečena prav tej tematiki. Po moji 
presoji so potencialne točke po stopnji 
nevarnosti naslednje: 
1. križišče regionalnih cest Pihlbirt (ni 
prehoda), 
2. izvoz/uvoz regionalnih cest pri Apat v 
Pondorju, 
3. izvoz/uvoz občinske in regionalne ceste pri 
Kurnik 
4. regionalna cesta Pihlbirt - Zadruga (pešci), 
5. avtobusno postajališče Ojstriška vas, 
6. avtobusno postajališče Plavšak. 
 

Kot sem dejal, zagotovo to niso edine črne 
točke, če omenim samo še kritična mesta, 
predvsem v zimskem času, na cestah v 
goratem delu naše občine. Kako se tega lotiti? 
Kar nekaj aktivnosti že poteka, bom pa na 
kratko orisal možne rešitve, ki jih je potrebno 
opredeliti po prioritetah v naslednjih 
proračunskih obdobjih. 
 

1. Za križišče in prehod Pihlbirt je bila že 
okrog leta 2000 izdelana projektna 
dokumentacija, vendar se je zapletlo, po mojih 
informacijah, pri zemljiščih. Nemudoma bo 
realizirana novelacija projektne dokumentacije 
in vložena zahteva po ureditvi prehoda pri 
državni Direkciji za ceste, kajti regionalna 
cesta je last države. Brez občinskega 

sofinanciranja verjetno ne bo šlo, vendar mora 
biti v naslednjem letu zadeva urejena. 
 

2. Pondorsko križišče je prav tako v domeni 
države in izdelana je že projektna 
dokumentacija ureditve štirikrakega križišča 
Pondor – Vindija – Žalec – Vransko. Potrebno 
je urediti še odkup oz. zamenjavo zemljišč, 
vendar načelni dogovor že velja. 
Predvidevamo rešitev v dveh letih. 
 

3. Zadeva je pravkar v realizaciji, saj bo prišlo 
do ureditve štirikrakega križišča Ojstriška vas 
– Kamenče – Vransko – Žalec. Nevarni izvoz 
in uvoz pri kapelici bo ukinjen. Spodnji ustroj 
priključka na občinsko cesto Ojstriška vas je 
že narejen, še letošnje leto pričakujemo 
ureditev glavnega križišča na regionalki. 
Projekt financira država, občina sodeluje pri 
odkupih zemljišč. 
 

4. Državna cesta, ki poteka skozi Ojstriško vas 
je bila preplastena v letu 2007 in postala še 
bolj hitra, kar predstavlja veliko potencialno 
nevarnost za gostejše naselje Ojstriške vasi. 
Razmišljanje mora biti usmerjeno predvsem v 
zaščito pešcev in po mojem mnenju v 
naslednjo rešitev: na trasi Pihlbirt – Ojstriška 
vas (Urankar) je potrebno zgraditi vzporedni 
hodnik, ki bo služil pešcem in kolesarjem. Od 
tu naprej je potrebno urediti obstoječo javno 
pot, ki vodi do naselja Tabor. Problematika je 
akutna in potrebna takojšnjega pristopa. 
 

5. Postajališče v Ojstriški vasi je že dolgo 
predmet reševanja, vendar je velika ovira 
država, ki je lastnica ceste in varnostni 
predpisi ne dopuščajo avtobusnega 
postajališča. Zagotovo pa obstoječe stanje ni 
nič bolj varno, zato bo potrebno nekaj narediti 
na svojo roko, da zaščitimo otroke vsaj pred 
vremenskimi vplivi, vendar ne na račun 
zmanjšane varnosti. Rešitev bo sprejeta na 
naslednji seji Odbora za varnost in preventivo 
cestnega prometa, realizacija v naslednjem 
letu. 
 

6. Podobne tegobe šolarjev, ki čakajo na 
avtobus. Tudi ta rešitev mora biti sprejeta na 
naslednji seji omenjenega odbora, kajti poteka 
že razgovor o odkupu zemljišča, ki naj bi 
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omogočilo kompleksno rešitev križišča z 
urejenim avtobusnim postajališčem.  
 

Za odpravo navedenih črnih točk bo seveda 
potrebno kar precej denarja, vendar je naša 
skupna obveznost, da naredimo več tudi v 
smislu varnosti naših otrok in občanov, da ne 

bo žalostna statistika zajela tudi našega 
območja. Verjetno bomo o tem razmišljali več 
v naslednjih dneh, ko bomo prižigali svečke in 
mislili na svoje najdražje. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 
 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

Predstavniki Občine Tabor bomo Dan spomina na mrtve počastili 30. oktobra 2009 z obiskom naslednjih 
obeležij: 
1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na pokopališču v Žalcu ob 9.30, 
2. spominska plošča na Domu krajanov v Taboru ob 10. uri, 
3. spomenik NOB na pokopališču Tabor ob 10.15, 
4. grob častnega občana Alojza Raka na pokopališču v Taboru ob 10.20, 
5. grob častnega občana Janka Kobaleta na pokopališču v Taboru 10.25, 
6. poklon vsem pokojnim občanom pri križu na pokopališču ob 10.30, 
7. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah ob 10.50, 
8. spomenik padlim partizanom na Presedlah ob 11.20, 
9. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko ob 12.15. 
 
Na obeležjih in grobovih se bo spominu pokojnih poklonil župan in prižgal svečo. 
 

Tatjana Kovče 

 

 

Gobarska 
 

Pridem domov, ves moker, ker nisem imel dežnika 
in želim v miru pojesti kosilo, ko mi zazvoni 
brezvezni mobitel! Oglasim se in prijatelj mi pove, 
da je nabral 21 jurčkov! Ta pravih!! »Ne moreš 
verjeti!« Ne verjamem mu in odložim telefon!  

 

Še enkrat me pokliče ista 
telefonska številka, se 
oglasim in on meni, da 
sem velik butelj! »Pojdi 
v gozd, takoj sedaj,« mi 
pravi in odloži slušalko. 
Premišljujem, pogledam 

skozi okno, vidim, da dežuje in se odločim! Grem! 
Oblečem anorak, obujem škornje in jo hitro 
ucvrem v gozd.  
 

Prvo, kar zagledam, so odvrženi »rekviziti« 
pivcev, drugo, kar pa me še bolj ujezilo, pa so bile 
zbrcane užitne gobe, takšne vrste, ki jih pač vsak 
ne pozna. Prosim vse, ki hodijo v gozd: pustite 

gobe, ki jih ne poznate in morda jih bo tisti, ki 
pride za vami, poznal in pobral! Hvala!!! 
 

Bera tisti dan je bila uspešna! Vsem, ki radi 
nabirate gobe, pa veliko uspeha! 

TKSm  
_________________________________________ 

 
Videl sem te  
v podobi zlate gore! 
Videl sem te  
v podobi kune zlatice! 
Danes te vidim s solznimi očmi! 
Gledal sem te… 
Želel sem si,  
da bi morda… morda… 
postala prijatelja! 
 
»Danes«, pred tolikimi leti, 
sem te izgubil, 
pa čeprav sem te  
tako močno - ljubil! 

 
TKSm  
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Mednarodna izmenjava učencev OŠ 

Vransko - Tabor 
 

Učitelji in učenci šole Tabor, smo se v letošnjem 
šolskem letu odločili Evropski dan jezikov, 26. 
september, obeležiti na prav poseben način. S 
finančno podporo Zavoda RS za šolstvo, občine 
Vransko in podjetja KIV, d.o.o., smo izvedli 
projekt »Več znaš, več veljaš«. Prvi del – 
spoznavanje držav članic evropske unije, je potekal 
že ob koncu šolskega leta, v mesecu juniju.  
 

V mesecu septembru in oktobru je potekal drugi 
del projekta, v katerega smo želeli vključiti še 
starše. Tako je bilo v petek, 25. septembra, na naši 
šoli poleg slovenščine ter angleščine možno slišati 
tudi nemščino. Našemu povabilu, da prebere 
pravljico v nemščini, se je prijazno odzvala ga. 
Jasna Vozlič. V pomoč sta ji bili hčerki Anna in 
Laura Vozlič, ki sta učence naučili kratko pesmico 
in ples. Od 5. do 8. oktobra 2009 pa so starši imeli 
priložnost znova sesti v šolske klopi. Zanje je bil 
namreč organiziran teden vseživljenjskega učenja. 
Učitelji so pripravili in izvajali zanimive delavnice, 
kot so igre iz različnih delov sveta, branje turške 
pravljice, izdelovanje turškega nakita. Starše smo 
popeljali v skrivnosti turške kuhinje s pomočjo 
osebja turške restavracije Yildiz Han iz Ljubljane. 
Preizkusili so se v orientalskih plesih in se učili 
angleške izraze in fraze, ki jih je koristno obvladati  
na potovanjih. Omogočili pa smo tudi učenje 
osnov Worda in uporabo komunikacijskega 
programa Skype. 
   

Med tem časom, so se podobne delavnice dogajale 
tisoče kilometrov stran. Naši učenci Thys 
Grobelnik, Alenka Bogataj, Primož Vranič in 
Alenka Ljubič z učiteljicama Matejo Todorovski in 
Natalijo Kocijan, so namreč odpotovali na 
mednarodno izmenjavo v Turčijo, natančneje 
Sirnak. Tam so predstavljali Slovenijo skozi 
slovenske ljudske plese, slovensko ljudsko pesem 
in pravljico v slovenskem jeziku. Poslušalce in 
obiskovalce pa so najbolj pritegnile projekcije o 
lepotah Slovenije, ki so jih učenci pripravili in 
predstavili v angleškem jeziku. Dokazali so, da rek 
»več znaš, več veljaš« resnično drži. Svoje vtise so 
strnili takole: 
Alenka Bogataj: »Spoznala sem čisto novo kulturo, 
začela ceniti prej meni vsakdanje stvari, spoznala 
veliko novih prijateljev, s katerimi bom 
neposredno v stiku s pomočjo interneta (hvaležna 
sem sodobni tehnologiji, da je to izvedljivo) in 
nasploh doživela izkušnje, ki jih ne bom nikoli 
pozabila!« 
Primož Vranič: »Ko smo večerjali pri družini, ki je 
gostila naju s Thysem smo bili šokirani, koliko 
hrane pripravijo za goste, še posebej, če so to 
učenci z Vranskega.« 
Alenka Ljubič: »Imamo se fajn, tu je vroče, ljudje 
pa so super!«  
Thys Grobelnik: »Zelo je vroče in veliko je prahu, 
ampak se imamo super.« 
                                     

Menim, da dodaten komentar ni potreben. Za 
učence je bila to nepozabna izkušnja, čeravno pravi 
mali kulturni šok.  

Mateja Todorovski 
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Nova sezona planinskega 
pohajkovanja 

 
Kot je že večini občanom znano, deluje na šoli 
Tabor planinski krožek že vrsto let. V okviru 
interesne dejavnosti delujeta dve skupini. Prva 
skupina vključuje učence od prvega do tretjega 
razreda, ki jo vodi Manja Drnolšek, v drugi skupini 
pa so učenci od četrtega do šestega razreda, ki jo 
vodi planinska vodnica Darja Savinek.  
 

Učenci spoznavajo lepote bližnje in daljne okolice 
v vseh letnih časih, navajajo se na čuvanje in 
spoštovanje naravnega okolja, skrbijo za zdravje, 
razvijajo spretnosti gibanja v zahtevnejših pogojih 
glede na teren in vremenske razmere ter si 
pridobivajo trajne pohodniške navade. Vsekakor pa 
si ob druženju razvijajo smisel za kulturno vedenje 
in prijateljstvo.  
 

Vsako leto pa se v mesecu septembru odpravimo 
tudi na Zajčevo kočo, kjer posebej za nas prijazni 
planinci pripravijo piknik z okusnimi  jedmi z žara. 
Poskrbijo pa tudi za žejo. Tako je bilo tudi letos. 
Obe skupini planincev smo se 26. septembra zbrali 
pred šolo v Lokah. Bilo je štiridest učencev in pet 
spremljevalcev. Vsi pa smo se povzpeli do Zajčeve 
koče in nazaj peš. Mlajšo skupino je spremljala 
planinska vodnica Maja Leskovšek, starejšo pa 
vodnika Peter Marko in Klemen Zorenč.  
 

 
 

Peter je na koči poskrbel tudi za tradicionalno 
vlečenje vrvi in otroke animiral z novim  plesom, 
ki je pritegnil prav vse planince. Vsem se najlepše 
zahvaljujemo in si želimo takšnega sodelovanja še 
v naprej. 
 

Vsem planincem pa varen korak, kjer koli bodo že 
hodili.  

Manja Drnolšek 
_________________________________________ 

 

Bili smo pri gasilcih 
 

Oktober je mesec požarne varnosti. Z učenci šole 
Tabor smo obiskali gasilce v Ojstriški vasi. 
Pokazali so nam opremo in pokazali kako deluje. 

Kot se za gasilce spodobi, smo si po opravljenem 
delu privoščili malico. 
Na šoli pa smo izvedli evakuacijsko vajo. O 
evakuaciji so razmišljali tudi petošolci šole Tabor: 

 
ČE ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI! 
 
POŽARNA VAJA 
 

V sredo, 14. oktobra 2009, smo imeli na šoli Tabor 
požarno vajo. Najprej so po ozvočenju napovedali, 
da naj učenci skupaj z učitelji takoj zapustijo šolo. 
Gospod, ki je meril čas je povedal, da smo 
disciplinirani, saj smo za izpraznitev šole porabili 
manj kot minuto. Potem smo odšli nazaj v šolo in 
imeli pouk.  

Anja Vranič, 5. c 
 
EVAKUACIJA 
 

V šoli smo imeli redni šolski dan. Med poukom so 
po ozvočenju javili, da je v šoli požar. Učenci smo 
skupaj z učitelji zapustili razred. To smo naredili v 
manj kot eni minuti. Na srečo je bila to samo vaja 
in zunaj nas je pričakal gospod, ki je zadolžen za 
varnost na šoli. V primeru pravega požara bi prišli 
tudi gasilci in civilna zaščita. Po končani 
evakuaciji smo se vrnili v razrede in nadaljevali s 
poukom. 

Tibor Zupan, 5. c 
 
KAKO BI ODŠLI IZ ŠOLE, ČE BI BILA 
KAKŠNA NESREČA? 
 

Najprej so po ozvočenju sporočili, da naj vsi 
razredi zapustijo šolo in pridejo na igrišče. Sprva 
smo se prestrašili in se spraševal, če je prišlo do 
kakšne nesreče. Na igrišču smo izvedeli, da gre za 
evakuacijsko vajo. Na zbornem mestu nas je 
pričakal gospod, ki je vodil vajo. Povedal je, da 
smo lepo vzgojeni, saj smo mirno in hitro zapustili 
šolo in se zbrali na igrišču. Rekel je, da moramo v 
primeru kakršne koli nesreče ostati mirni. Če bi 
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gorelo na hodniku in ne bi mogli zapustiti razreda, 
bi morali spraviti lesene predmete stran od sebe. 
Dobro bi zaprli vrata in pri odprtih oknih počakali 
na gasilce, ki bi nas s pomočjo lestve spravili na 
varno. Če bi začela iz radiatorja iztekati vroča 
voda, pa bi morali čim prej zapustiti prostor. Vaja 
mi je bila zelo všeč, saj sem izvedela, kako ravnati 
ob morebitni nesreči. 
                                                       Nina Kreča, 5. c 
 
EVAKUACIJSKA VAJA 
 

V sredo, 14. oktobra 2009, je potekala na naši šoli 
evakuacijska vaja. Po malici je prišel v razred 
učitelj za športno vzgojo. Po šolskem radiu se je 
oglasil vodja šole Branko Šketa in sporočil, da naj 
zapustimo razrede. Z gospodom Bezjakom smo 
odšli ven. Zunaj nas je pričakal gospod, ki je vodil 
vajo. Povedal nam je, da bi morali v primeru 
požara, potresa ali počene centralne cevi zapustiti 
šolo. Na koncu nam je povedal žalostno novico, da 
gremo nazaj v razrede in nadaljujemo s poukom. 

 

Tadej Vengust, 5. c 
 
 
EVAKUACIJSKA VAJA 
 

V sredo, 14. oktobra 2009, smo izvedli 
evakuacijsko vajo. Ko je bil alarm, smo skupaj z 
gospodom Bezjakom odšli na šolsko dvorišče. 
Gospod, ki nas je čakal zunaj je povedal, da bi 
morali v primeru požara ali kakšne druge nesreče 
hitro zapustiti šolo. Zbrati bi se morali na dvorišču, 
tako kot danes, ko je bila na srečo samo vaja. 
Sporočil nam je žalostno novico, da moramo nazaj 
v razrede. 

                                      Jure Kropivšek, 5.c 
 
 

V petek smo šli v gasilski dom. Gasilec Grega nam 
je pokazal stroj za črpanje vode. Potem smo si 
ogledali gasilsko opremo. Bila je zanimiva. Na 
koncu smo si ogledali gasilsko cisterno. Lahko 
smo splezali na voznikov sedež. Tam smo dobili 
čelado in gasilec je prižgal sireno, ki je bila zelo 
glasna. Pogostili so nas z rogljičkom in sokom.  
 

Martin Cestnik, 3. b 
 
 
V petek smo bili pri gasilcih. Videli smo gasilsko 
brizgalno. Splezali smo na gasilski tovornjak. 
Videli smo tudi ventilator in nosili gasilsko 
jeklenko. Grega nam je pokazal reflektor, ki mi je 
bil najbolj všeč. Postregli so nam rogljiček in sok. 
Vrnili smo se v šolo. 
 

Miha Terglav, 3. b 
 
 

V petek smo šli h gasilcem. Dvignila sem jeklenko 
z zrakom in si dala masko na obraz. Šli smo 
pogledat tudi njihov gasilski avto, gasilsko opremo 
in gasilske stroje. Najbolj všeč mi je bilo, ko sem 
se lahko usedla v tovornjak. 
 

Kim Gruden, 3. b 
 

Silva Rizmal, mentorica 
_________________________________________ 
 

Limbarska gora 
 
V torek, 20. oktobra 2009, je 18 učencev OŠ Tabor 
po pouku, ob 13. uri,  vstopilo v šolski kombi,  da 
nas je voznik Jože Bokal odpeljal pohodu naproti. 
Ko smo se peljali mimo Trojan, je slastno zadišalo 
po krofih.  
 

Kmalu smo prispeli do Krašnje. Pot sta kazali 
vodnici Darja Savinek in Martina Terglav. V 
gozdu so fantje našli več metrov dolg srobot, 
katerega smo med vso hojo uporabili za zabavno 
igro »avtobus«. Najbolj tihi pohodniki, pa so 
zagledali srno na robu jase. Hoja mimo vasi, po 
kolovozih čez travnike in po gozdnih cestah… je 
trajala uro in pol. 
   
Prispeli smo na Limbarsko goro, kjer smo malicali, 
se vpisali v planinsko knjigo, se razgledali po 
okolici, kjer stoji velika cerkev Sv. Valentina in se 
igrali na igralih, medtem pa je veter bril okoli ušes 
– kot vedno na Limbarski gori! 
 

Med sestopom smo srečali plašno čredo ovc, 
ljubezniva konja, ki smo ju pobožali in hranili s 
šopi trav ter več zanimivih psov in mačk. Po uri 
hoje smo zagledali voznika Braneta Petka, ki nas je 
s kombijem pripeljal v domači kraj, kjer so nas že 
pričakovali naši starši.  
 

Tako je na gorskem zraku minilo sončno jesensko  
popoldne. 
 

 

                                         
   Lep planinski pozdrav,  

                                                    Anja Vranič. 
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     Ročna dela 
 

Ponovno vas vabim k druženju 
vsak četrtek, ob 18. uri, v  Domu krajanov Tabor v turistično pisarno. 

S seboj prinesite ročna dela in dobro voljo. 
Informacije na številki: 03 5727 195. 

 

                                                                 Pridružite se nam v čim večjem številu! 
 

Hermina Zorenč 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Društvo podeželske mladine Tabor 
vabi 

 

DPM Tabor vabi med svoje vrste nove člane.  
Vse, ki bi se nam radi pridružili in ste že končali osnovno šolo, vabimo v svoje vrste. 

Pridružite se in zraven povabite svoje prijatelje, vrstnike. 
(info: 051-234-575, Alen) 

 
Vabljeni! 

Alen Kovačič, 
predsednik DPM 

________________________________________________________________________________ 
 

Planinsko društvo Tabor 
vabi 

 
v soboto, 31. oktobra, ob 9. uri, na delovno akcijo k Zajčevi koči. 

 

Pripravljali bomo drva in urejali okolico in notranjost koče. 
 

Vabljeni vsi člani, dežurni in simpatizerji!
 

  

110 let PDG Kapla - Pondor 
 

Sobota, 10. oktobra 2009, je bila za PGD Kapla - 
Pondor izjemen dan. Društvo je praznovalo svojo 
110. obletnico delovanja, kar jih uvršča med prave 
staroste gasilstva v Gasilski zvezi Žalec. Ob tej 
priložnosti se je v domačem gasilskem domu 
pripravila slavnostna seja. Po uvodnem pozdravu 
predsednika društva Ivana Hrastnika, poveljnika 
Savinjsko – Šaleške regije in predstavnika Gasilske 
zveze Slovenije Nikolaja Viharja, predsednika 
Gasilske zveze Žalec Edvarda Kuglerja, poveljnika 
Gasilske zveze Žalec Franca Rančigaja, poveljnika 
občinskega poveljstva Občine Tabor gospoda 
Ivana Derče ter nagovoru župana Vilka Jazbinška,  
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ki je poudaril dobro sodelovanje vseh gasilskih 
društev v Občini Tabor, je bilo v kratkem 
prispevku kronološko predstavljeno delovanje 
društva. V njegovi zgodovini se je zvrstilo 
ogromno pomembnih dogodkov, pa vendar 
izstopajo udeležbe in seveda rezultati z raznih 
gasilskih tekmovanj.  
 

Nato je sledila podelitev priznanj prizadevnim ter 
uspešnim članom. Poleg društvenih priznanj ter 
zahval so najprizadevnejši ter najuspešnejši člani 
prejeli priznanja Gasilske zveze Žalec in Gasilske 
zveze Slovenije. Priznanja Gasilske zveze Žalec 
III. stopnje so prejeli Igor Bergant, Milena Papež, 
Anja Pustoslemšek, Franc Parašuh, Jana 
Pustoslemšek in Anton Stiplovšek, priznanje 
Gasilske zveze Žalec II. stopnje je prejel Janez 
Florjan ter priznanja Gasilske zveze Žalec I. 
stopnje so prejeli Mojca Hrastnik, Simona Remic 
in Janez Stiplošek. Gasilsko odlikovanje Gasilske 
zveze Slovenije III. stopnje je prejel Ivan Hrastnik, 
gasilsko odlikovanje II. stopnje Janko Drča ter 
odlikovanje I. stopnje Martina Pustoslemšek. 
Gasilska zveza Slovenije je Milanu Pustoslemšku 
podelila gasilsko plamenico I. stopnje ter Ivanu 
Derči priznanje za posebne zasluge. 
 

Besedo so imeli tudi gosti, ki so društvu čestitali za 
dosedanje uspehe ter še posebej pohvalili 
prizadevno delo z mladino. Po končanem uradnem 
delu se je dogajanje preselilo pod bližnji šotor, kjer 
so se vsi zbrani lahko ob dobri kapljici ter skrbno 
izdelani jedači domačih gasilk, lahko pozabavali v 
družbi ansambla Prijatelji z Vranskega. 
 

Gasilstvo je vedno predstavljalo srce dogajanja po 
vaseh in tudi tokrat se je dokazalo, da lahko 
sodelovanje in dobra volja hodita z ramo ob rami. 
Za to so še posebej zaslužni vsi vaščani Kaple in 
Pondorja ter simpatizerji, katerim se je društvo na 
tak način lahko zahvalilo za vso izkazano pomoč. 
 

Jana Pustoslemšek in Maja Drča 
_________________________________________ 

 

V nedeljo popoldne bo  luštno pri nas 
 

To je naslov ene od pesmi avtorja  Lojzeta Slaka, 
ki je Kulturnemu društvu Ivan Cankar Tabor tudi 
služila kot izhodišče za pripravo prvega zabavno 
glasbenega in humornega nedeljskega popoldneva, 
ki so ga v nedeljo, 18. oktobra, organizirali v 
dvorani Doma krajanov v Taboru. Na njem so 
nastopili razni ansambli in  drugi nastopajoči, ki so 
vsaj z enim članom povezani z domačim krajem 
oziroma Občino Tabor.  
 

Scenarij za prireditev je pripravila predsednica KD 
Ivan Cankar Tabor Inka Jazbinšek, prireditev pa je 
vodil, že stari znanec raznih prireditev v občini 
Tabor, Slavko Podboj, ki je vnesel v program tudi 
veliko svojih lepih misli in življenjskih resnic. 

Prijetno nedeljsko popoldne so najprej najavili 
Savinjski rogisti, zatem pa še povezovalec Slavko 
Podboj, ki je vsem zaželel prijetno nedeljsko 
popoldne ob glasbi, petju, in humorju, ki so ga s 
svojimi igralskimi vložki iz nekdanjega življenja 
na vasi pričarali člani domače gledališke skupine 
Teloh. Njihov prvi prizor je bilo osvajanje srca 
Micike, ki bi bila godna za možitev. Ponoči je v 
njo zaljubljen fant pristavil lestev k njenemu 
balkonu in si s šopkom rož in lepimi besedami 
skušal pridobiti njeno naklonjenost. V drugem 
prizoru, ki je bil poimenovan Pogovor domačih pa 
so tudi govorili o tem, da Miciko želi kar nekaj 
fantov, a  da je le eden pravi, ki bi mu jo radi dali 
za ženo, saj ima doma lepo živino in  dobro 
kmetijo. V tretjem delu pa se zgodba končuje s 
prihodom svatov  in poroko. 
 

Med temi igralskimi sklopi in povezovalčevimi 
komentarji pa so bili tudi trije glasbeno pevski 
sklopi. V prvem sklopu je občinstvo najprej 
presenetil in navdušil oktet županov, ki so v tej 
vlogi v različnih občinah celjske regije. Med njimi 
je tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in 
seveda domači župan Vilko Jazbinšek. Njim je 
sledil nastop Navihanih muzikantov in ansambla 
Braneta Klavžarja, v katerem poje kot domačin 
Marko Semprimožnik. V drugem sklopu so se 
občinstvu predstavili ansambli A je to, Galaksy in 
Zaka' pa ne. Zadnji del programa pa so zapolnili še 
Moški pevski zbor Pevskega društva Tabor, 
ansambel Robija Zupana in Godba Vrh nad 
Laškim.  
 

Zaključek tega nedeljskega popoldneva pa so 
veličastno zaključili vsi nastopajoči, ki so skupaj z 
občinstvom v dvorani zaigrali in zapeli pesem 
Lojzeta Slaka V nedeljo popoldne bo luštno pri nas 
in s tem zaokrožili prijetno nedeljsko druženje 
domačinov kot tudi mnogih drugih udeležencev 
prireditve iz sosednjih vasi in občin. 
 

 
 

Kot nam je ob zaključku povedala avtorica 
prireditve Inka Jazbinšek, so vsi  skupaj zelo 
veseli, da so se lotili tega projekta, saj je res zelo 
lepo uspel in povsem napolnil njihovo dvorano. 
Dejala pa je še, da je vedno nekaj prvič in ko vidiš, 
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da ti to uspe in da so ljudje navdušeni, si želiš kaj 
takšnega še ponoviti. In to se bo prihodnje leto 
 

zagotovo zgodilo, vsekakor pa si želijo, da bi  
prireditev postala tradicionalna. 

Darko Naraglav 
 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR
 

vabi vse upokojence in starejše občane  
 

na tradicionalno  
 

MARTINOVANJE,  
 

ki bo v soboto, 7. novembra 2009, 
 ob 15. uri, v Domu krajanov Tabor. 

 
Za prireditev, ki je namenjena prav vam, pripravljamo prijeten 

 kulturni program in glasbo ob dobri hrani in pijači. 
 

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

Tudi jesen življenja je lahko prijetna, če se družimo! 
 

 
 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 
 

vse občanke in občane, planince in planinke in druge ljubitelje domačih dobrot 
 

v soboto, 14. novembra 2009, 

 
NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVO KOČO. 

 

Od približno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči krožniku z odlično pečenko, 
krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praženim krompirjem in zeljem. 

 

Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 
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Društvo podeželske mladine Tabor 
 vabi 

NA SREČANJE ZADRUŽNIKOV in  
nekdanjih članov DPM NAŠE OBČINE 

 

Na željo mnogih, smo se odločili, da ponovno organiziramo srečanje zadružnikov in 
nekdanjih članov Društva podeželske mladine Tabor. 

Srečanje bo v Taboru,  
v Domu krajanov, v soboto, 21. novembra 2009, ob 20. uri. 

Poskrbljeno bo za veselo razpoloženje. 
 

(prijave do 15.11.2009 na GSM: 051 234 575, Alen) 
VABLJENI! 

Alen Kovačič, 
DMP Tabor 

 

 
Še pomnite,  
tudi Šentjurčani smo bili nekoč zelo povezani s Celjskimi grofi.... 
Tako bomo saj malo obudili te spomine  
z igro, glasbo, plesom in besedami. 

   

VABIMO VAS  NA SREDNJEVEŠKI VEČER 
28. listopada 2009, ob 19.30, v Dom krajanov Tabor. 

Nastopila bo plesna skupina Galiarda iz Celja v dramski igri 
KRALJEVSKA VRTNICA režiserke Tanje Kastelic. 

  
 Društvo podeželske mladine Tabor 

 

 
 

Ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve 
vam želimo, da ju doživite mirno  

in ob spominjanju na tiste, ki jih ni več med nami. 
 

župan in Občinska uprava Občine Tabor 
 

 

 Kadar si med ljudmi, tehtaj svoje besede, kadar si sam, tehtaj svoje misli. (mongolska modrost) 
 
 

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. 


