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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 
Še teden dni imate časa, da se poboljšate, saj bo 
prihodnji petek že rožljalo po vasi! Vsi »ta pridni« 
pa seveda obvezno v Dom krajanov, kjer vas bo po 
igrici obiskal Miklavž. 
 

Ja, zopet smo na pragu veselega decembra, ko iz 
kuhinj zadiši po potici in drugih dobrotah, ko 
krasimo domove in polni pričakovanja čakamo na 
praznični čas. Morda bo ta zaradi trenutne 
ekonomske situacije bolj skromen, toda naj nas ne 
zapusti upanje na boljšo prihodnost, ki ga skupaj z 
lepimi željami prenašajmo na sočloveka! 

 
Pobočja, ki nas obdajajo, se bodo vsak čas odela v 
belino (če se že niso) in kdor se bo kljub mrazu 
povzpel malo više, bo lahko užival v čudovitem 
razgledu na zasneženo dolino -  poleg tistih 
srečnežev seveda, ki so teh lepot v zimskem času 
deležni vsak dan. 
 

Zdaj pa je čas, da preberete Novice in za konec  še 
decembrski namig: »V žep kak kos potice in na 
sam vrh Krvavice!« 
 

Tatjana Kovče 
 

Recesija in mi 
 

»Bilo je prelepo, da bi dolgo trajalo,« bi rekli 
tajkuni, ki iz dneva v dan izgubljajo velik del 
svojega papirnatega bogastva. Do sedaj smo bili 
skoraj vsi prepričani, da imeti delnice pomeni, da 
si premožen. Seveda je tudi razlika med tistimi, ki 
so jih »dobili« in tistimi, ki so jih kupovali s suhim 
denarjem. Veliko lažje preneseš, če izgubiš nekaj, 
za kar nisi nič dal, saj tudi stari rek govori »kakor 
dobljeno, tako izgubljeno«. Je pa lahko prava 
tragedija, če vse prihranke vložiš v delnice, ki 
izgubijo velik del vrednosti in z njimi vred tudi 
naši prihranki. Sem eden tistih, ki me zaradi tega 
glava ne boli, me pa malce bolj skrbi, kaj bo 
recesija odnesla našemu občinskemu proračunu. V 
lasti imamo neznatno vrednost delnic, gre 
predvsem za »podedovane« bančne delnice v  

 
vrednosti par tisočakov evrov. Tu ne bomo 
bistveno izgubili, občutljivi pa smo pri ranljivosti 
državnega proračuna. Ta pa je ogrožen, saj se bodo 
zaradi napovedane povečane brezposelnosti znatno 
povečali pritiski na socialne transfere, hkrati pa se 
bo zaradi pešanja gospodarske rasti in krčenja 
nekaterih gospodarskih dejavnosti bistveno 
zmanjšal priliv davkov v državno blagajno, kar pa 
je glavni vir financiranja občin. V teh primeru je 
pričakovati financiranje samo z zakonom 
predpisane osnovne dejavnosti (osnovno šolstvo, 
otroško varstvo, zdravstvo, sociala) brez 
pokrivanja nadstandarda, motnje financiranja pa se 
bodo pojavile pri celi vrsti raznih dejavnosti, ki se 
sicer v glavnem napajajo iz občinskega ali 
državnega proračuna. Investicijska sredstva bo 
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potrebno verjetno v veliki  večini odpisati ali vsaj 
začasno odmisliti. Tu pa smo ranljivi, saj 
potrebujemo relativno velika finančna sredstva za 
dogradnjo šole (devetletka), v mislih pa imam tudi 
vlaganja v kanalizacijski sistem in vodovod. 
Čeprav nameravamo na decembrski seji predstaviti 
osnutek proračuna za leti 2009 in 2010, bo verjetno 
v njuni vsebini še precej neznank, saj se je nova 
vlada šele konstituirala in učinki njenih 
protirecesijskih odločitev se ne bodo pokazali še v 
naslednjih nekaj mesecih. Je pa po sestavi vlade 
pričakovati, kar potrjujejo tudi številni politični 
poznavalci, da bo šlo za kontinuiteto centralizacije, 
kar ne kaže nič obetavnejšega za podeželje. Morda 
se bo pokazalo, da je bilo naše letošnje 
investicijsko malce intenzivnejše leto edina prava 
odločitev, ki nam sicer povzroča nekaj 
likvidnostnih težav, vendar se v prihodnje za večje 

investicije verjetno, vsaj za nekaj časa, lahko 
obrišemo pod nosom. Posledično se bo namreč 
zmanjšalo tudi črpanje evropskih sredstev, saj 
šibkejše občine ne bomo sposobne zagotavljati 
obveznega lastnega deleža.  
 

Če so že recesijske napovedi relativno hude, si 
želim, da bi predvsem na področju izgub služb bili 
naši občani in občanke čim bolj izvzeti, kajti to bi 
lahko povzročilo tudi trkanje na občinska vrata, ki 
pa bodo vsekakor za takšne primere vedno odprta.  
 

V vsem hudem pa so vendarle tudi lepe stvari in 
morda dobrega moža Miklavža, ki nas bo kmalu 
obiskal, recesija le ne bo prizadela in bo vsaj z 
drobnimi darili utrnil iskrico pričakovanja in 
veselja v otroških očeh.  
 

Vilko Jazbinšek, župan 

 

Cenjene volivke in volivci! 
 
Seznanjam Vas z razlogi, zaradi katerih sem 
predčasno zapustila 15. sejo občinskega sveta, ki je 
bila 27. oktobra 2008, s pričetkom ob 18. uri, v 
sejni sobi Občine Tabor. 
 

Na omenjeni seji je prišlo do grobe kršitve 
poslovnika občinskega sveta. Pri obravnavah dveh 
različnih točk dnevnega reda je župan pozval člane 
občinskega sveta, da se z glasovanjem opredelijo 
»ZA« sprejem predlagane odločitve. Po 
zaključenem glasovanju »ZA« bi moral župan v 
skladu s poslovnikom vsem svetnikom, ki nismo 
bili za predlagani sklep, ponuditi možnost 
glasovanja »PROTI«. Tega seveda ni storil, kljub 
mojemu opozorilu. S tem dejanjem je grobo kršil 
48. člen Poslovnika občinskega sveta Občine 
Tabor, ki nedvoumno določa, da se o predlaganih 
odločitvah glasuje tako z glasovanjem »ZA« kot 
tudi »PROTI«. Zaradi očitne kršitve postopka in 
ker mi je župan kot občinski svetnici kar dvakrat 
samovoljno odvzel demokratično pravico do 
glasovanja, sem iz protesta zapustila omenjeno 
sejo. 
 

Upravičeno se mi postavlja vprašanje ali župan, ki 
vodi seje Občinskega sveta ne pozna občinskih 
aktov ali pa je to le še en dogodek v nizu 
uveljavljanja samovoljnih odločitev mimo 
zakonskih določil. Kolegi svetniki pa nič. 
 

Z odgovornostjo, ki ste mi jo zaupali na zadnjih 
občinskih volitvah, se bom tudi v prihodnje po 
svojih najboljših močeh borila za zakonitost 
sprejetih odločitev in napredek celotne Občine 
Tabor. 

Tatjana Kobale Khodary 

Cenjene volivke in volivci – drugič! 
 
Veseli me, da se problematika, ki se obravnava na 
sejah občinskega sveta pojavi tudi v našem 
občinskem glasilu, še posebno, če pisci niso vedno 
isti (župan, občinska uprava). Osebno bi želel čim 
več tudi pisnih pobud s strani občank in občanov, 
saj zagotovo ne morejo zgolj župan ali občinska 
uprava vedeti najbolje, kaj je dobro in kaj slabo za 
občino, pa še široki krog občanov bi vedel, kako 
posamezniki razmišljajo in kaj predlagajo. 
  
No, v tej številki smo priča enemu članku, ki pa 
zahteva tudi odgovor, saj ne vsebuje pobude ali 
predloga, temveč le kritiko zaradi samovoljnega in 
nezakonitega vodenja 15. seje občinskega sveta, 
kot je navedeno v članku.  
 

Avtorica članka, spoštovana gospa svetnica 
opravičuje svoj predčasni odhod  s seje občinskega 
sveta zaradi grobe kršitve 48. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Tabor, saj ji naj bi bila 
odvzeta demokratična pravica do glasovanja. Z 
vidika čistega birokratskega gledanja ima gospa 
svetnica prav, saj omenjeni poslovnik dejansko 
govori o glasovanju »ZA« in »PROTI«. Ne drži pa 
njena trditev, da vsem svetnikom, ki niso glasovali 
»ZA« nisem ponudil možnost glasovanja za 
»PROTI«. Od sedmih svetnic in svetnikov jih je na 
seji bilo PET in ob predlaganem sklepu so bili 
ŠTIRJE »ZA«. Pri mojem pozivu za glasovanje 
»ZA« namreč EDINA omenjena gospa ni 
glasovala »ZA«, kar je po moji presoji bilo 
logično, da je bila »PROTI«, saj se tudi eventuelni 
vzdržani glasovi štejejo kot »PROTI«. Še enkrat 
poudarjam, da je z birokratskega vidika bil kršen 
omenjeni poslovnik, ni pa to bilo nezakonito 
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dejanje, saj poslovnik ni zakon in v svojem 46. 
členu govori naslednje:  
 

»Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta 
sprejeta, če se je večina članov občinskega sveta, 
ki so glasovali, izrekla »ZA« njegov sprejem 
oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko 
članov, kot to za posamezno odločitev določa 
zakon«. 
 

Če pokomentiram še 48. člen Poslovnika, na 
katerega se sklicuje spoštovana gospa svetnica, je 
namen tega člena predpisovati, da se najprej 
glasuje »ZA« in šele nato »PROTI«. Hipotetično bi 
se namreč lahko tudi zgodilo, da na moj poziv kdo 
je »PROTI«, gospa svetnica ne bi glasovala in 

morda mi bo v prihodnjem članku odgovorila na 
kaj naj bi jo še pozval v tem primeru, da ji ne bi 
bila kršena njena demokratična pravica glasovanja. 
 

Vsekakor sem v omenjenem primeru ravnal v 
skladu z zakonom, po katerem moram nedvoumno 
ugotoviti, če ima predlagan sklep ob zagotovljeni 
sklepčnosti tudi večinsko potrditev »ZA«. 
 

Sem pa zadovoljen, da gospa svetnica zagovarja 
zakonitost sprejemanja odločitev in podpira 
napredek naše lokalne skupnosti in pričakujem, da 
bo v prihodnosti glasovala »ZA« dosego teh ciljev. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

Na planinci luštno je 
 

Starejši planinci (4.c, 5.c, 6.c) OŠ Tabor smo  v  
soboto, 15. novembra 2008, izvedli pohod na novo 
Celjsko kočo. Med potjo smo si ogledali 200-letno 
bukev ter pozvonili na zvonček želja. 
 

Po dobri uri hoje so nas lačne in žejne prijazno 
sprejeli natakarji Celjske koče, zdaj že bolj hotela. 
Žigosali smo planinske dnevnike, se poigrali na 
otroškem igrišču ter med petjem zadovoljno krenili 
v dolino, kjer nas je pričakal kombi z g. Rajovcem, 
da nas je na stroške PD Tabor peljal v Tabor, k že 
čakajočim  staršem. 
 

  
 
                           Darja Savinek in Martina Terglav, 

planinski vodnici 
 

 

Anja Vranič, 4.c 
 

Tadej Vengust, 4.c 
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Mavričniki so varuhi 
 

Tudi letos se učenci od četrtega do šestega razreda 
vsak teden zberemo pri EKO KROŽKU. Včasih ga 
poimenujemo kar Mavričniki, in sicer po knjigi, ki 
je naše vodilo skozi šolsko leto. Miha, ki je glavni 
lik zgodbe, želi pomagati planetu Joniji, ki je tik 
pred izumrtjem. Ker verjamemo, da več glav več 
ve, z idejami glavnemu liku pomagamo vsi 
mavričniki šole Tabor. 
 

Določili smo t.i. VARUHE, ki imajo različne 
ekološke naloge. Eni skrbijo za primerno uporabo 
luči, spet drugi vode, tretji nadzorujejo 
temperaturo, nekateri poskrbijo, da je razred dobro 
prezračen. V zimskem času, ki se nezadržno bliža, 
je slednje namreč še kako pomembno. Mavričniki 
vemo, da je potrebno okna odpreti le za nekaj 
minut in ne »na škarje« za celo dopoldne. 
 

Iz prejšnjega šolskega lepa pa nadaljujemo akcijo 
zbiranja plastičnih zamaškov. Tako bomo ponovno 
prispevali kanček nasmeha na obrazu nekoga, ki 
potrebuje invalidski voziček, pa si ga žal ne more 
kupiti sam. 

 
 

Mateja Todorovski, 
ekokoordinatorica 

 

 
Le to vem, da tako je: življenje je na dvoje, 

 na eno plat je sreča, na drugo stran gorje.  

Kaj vem, zakaj, kaj vem, zakaj to tako je.  

Vendar živeti lepo je. 
 

 – Ježek –  
 

Savinjčani beremo 

Branje je samotno opravilo. En pogled pobira črke 
v besede, z eno tišino se potikamo drugod, kot bi 
se sicer mogli, smeli, znali ali si upali. Ko nam 
črke pripeljejo pot, po kateri lahko brez dodatne 
opreme za droben čas izginemo od tu, nas ničesar 
več ne ustavi. Eni to pot odkrijemo kmalu, drugi 
pozneje, mnogi nikoli. Slednjih nam je lahko žal. 
Nagovarjamo vas. Spet je namreč tu november in 
radi bi vas napeljali na misel, da bi vsak zase in z 
nami brali v novi sezoni bralne značke za odrasle. 
20. novembra 2008, na dan slovenskih splošnih 
knjižnic, začenjamo 2. sezono branja odraslih 
za bralno značko SAVINJČANI BEREMO. 
Še vedno menimo, da se vas je v prvi sezoni branja 
pridružilo zavidljivo veliko. Pričakujemo vas tudi 
letos, kot tudi vse vas, ki se lani niste mogli  

 
odločiti ali pa ste za to vzpodbudo k branju 
izvedeli šele letos. Več nas bo, manj bo tišine med 
nami, ko si bomo želeli kaj povedati. Preprosto je, 
le odločiti se morate. Po prejetju tega obvestila se 
prijavite k branju za bralno značko. To naredite pri 
knjižničarju v izposoji v vseh enotah naše 
knjižnice. Od decembra 2008 do maja 2009 imate 
čas, da iz posebnega seznama izberete pet knjig. 
Naslove boste napisali na poseben list, ki ga boste 
prejeli ob vpisu, k vsakemu pa pripišite kakšno 
misel. Tako ali drugače se vas bo vsaka knjiga 
nekje dotaknila. Delite to z nami. Konec aprila vas 
bomo povabili, da oddate liste z zapisi, v začetku 
maja pa bomo za vas pripravili zaključno 
prireditev z gosti in s podelitvijo priznanj.  
Da boste čim prej lahko prebrali izbrane knjige, si 
jih rezervirajte pri knjižničarju ali prek spletne 
strani naše knjižnice www.zal.sik.si  
 

Za več informacij pokličite na 712 12 52 ali 
vprašajte Ireno Štusej, vodjo projekta,  

prek e-pošte irena.s@zal.sik.si,  
ali Jolando Železnik, direktorico,  
prek e-pošte jolanda@zal.sik.si  

 



 5 

Kambodža (Angkor Wat) in  
Vietnam (Saigon, Mui Ne) 

 
S Phuketa smo se odpeljali proti Kambodži, 
natančneje proti mestu Siem Reap. Avtobus nas je 
po 12 urni vožnji odložil v obmejnem mestecu 
Aranyaprathet, od koder smo prečkali mejo. Že na 
sami meji se opazi, kako sta si Tajska in 
Kambodža različni: takoj, ko smo stopili v 
Kambodžo, so se nam noge skoraj pogreznile v 
samo blato. Od meje proti mestu Siem Reap se vije 
cesta, dolga 200 kilometrov, od katere je 
asfaltirane samo nekaj kilometrov. Ostalo je, kot bi 
se vozil po najslabših makadamskih cestah pri nas. 
Pa še to ne bi mogli reči, da so tam makadamske 
ceste, saj se voziš po samem blatu in ogromnih 
lužah. Tako da si cesta sploh ne zasluži tega imena. 
To je en sam blaten, z luknjami posejan kolovoz. 
Na srečo smo imeli »izkušenega« taksista, saj smo 
se izognili temu, da nismo pošteno zagreznili. 
Ampak ni nam uspelo prispeti na cilj brez 
manjšega trčenja v nasproten avtomobil. Po parih 
urah nenehnega premetavanja in poskakovanja 
avtomobila, smo le prispeli v Siem Reap, čisto trdi 
od strahu ali grozne vožnje. In smo začeli 
spoznavati deželo. 
 

Kambodža, dežela s prelepimi širnimi živo 
zelenimi prostranstvi, se še vedno opotekajoče 
postavlja na lastne noge, potem ko jo je s svojo 
težko nogo pred štiridesetimi leti teptal krvoločnež 
Pol Pot. Njegova krvava zapuščina je še danes 
vtkana v spomine tega ljudstva. Da malo 
povzamem zgodovino: po umiku vietnamskih 
vojaških sil, je leta 1975 v prestolnico Pnom Penh 
vkorakala zloglasna vojska Rdečih Kmerov in 
prevzela oblast v Kambodži. Takrat je nastopilo 
najbolj kruto in krvavo obdobje v zgodovini 
države. V želji po uresničitvi svojih radikalnih idej, 
je Pol Pot dobesedno izpraznil vsa mesta ter vse 
ljudi, vključno s ostarelimi, bolnimi in otroci, 
preselil na podeželje. Tam so bili pod strogim 
nadzorom prisiljeni obdelovati državno zemljo. 
Cilj, ki si ga je zadal Pol Pot, ni bila nič drugega 
kot brutalna preobrazba dežele v samozadostno 
agrarno državo, ki ni poznala zasebne lastnine, ter 
vplivov tujega sveta (še zlasti ameriških 
imperialistov). V ta namen so bili izgnani vsi tuji 
diplomati, šolstvo je bilo ukinjeno. Vsi pripadniki 
bivšega režima so bili usmrčeni, prav tako ni bilo 
prizaneseno niti izobraženim, menihom in skratka 
nikomur, ki bi utegnil zamajati organizacijo 
Rdečih Kmerov. Suženjsko garaško delo, ki je 
normalno trajalo do 15 ur, je ljudem prineslo le 
peščico riža na dan, kar je predstavljalo njihov 
glavni obrok. Čeprav so pridelali ogromno hrane, 
sami v izobilju niso mogli uživati, saj je bilo 
večina tega pridelka namenjena na Kitajsko, v 
zameno za orožje. Ob tako hudem pomanjkanju 

hrane in celodnevnem garanju, se je med ljudi 
naselila smrt zaradi lakote, bolezni in izčrpanja. 
Poleg tega so Kmeri ljudi množično pobijali zaradi 
malenkosti. V njihovih srcih ni tlela niti ena sama 
iskrica usmiljenja do nikogar. Po štirih letih 
okrutnega ravnanja z lastnim ljudstvom, so 
vietnamske vojaške sile vpadle v Kambodžo in 
pregnale Rdeče Kmere v gozdove, ki mejijo s 
Tajsko, kar pa še ni pomenilo konca njihovih 
gverilskih akcij. Vse do smrti Pol Pota so ogrožali 
stabilnost države. Veliki tiran je umrl sredi 
devetdesetih. Pol Pot je pobil kar četrtino svojega 
lastnega naroda. Še danes je po Kambodži 
posejanih okoli pet milijonov min, ki vsak dan 
sejejo smrt. V povprečju terjajo eno žrtev na dan. 
Po vsej državi živijo žrtve teh min, ljudje z 
amputiranimi deli telesa, ki se skušajo preživeti s 
prodajo kopiranih knjig ali beračenjem. Spoznala 
sem enega izmed njih in od njega kupila knjigo v 
angleškem jeziku z naslovom Otroci s polj smrti. 
Po eni strani mi je žal, da sem to knjigo sploh 
prebrala. V njej so zapisana pričevanja ljudi, ki so 
kot otroci doživljali grozodejstva. Po drugi strani 
pa sem vesela, da sem temu človeku vsaj malo 
pomagala in da si je s tem denarjem lahko privoščil 
nekaj hrane. 
 

V mestu Siem Reap je asfaltirana le glavna cesta, 
vse ostale so kot kolovozi. Ko ni dežja, se dviguje 
prah s teh kolovozov, tako da je že kar problem za 
oči, saj se drobni delci prahu zelo radi prilepijo na 
očesno zrklo. Kot po pravilu se je vsak dan okoli 
tretje ure popoldne vlilo iz neba in potem je bilo 
zopet neprijetno broditi po vsem tem blatu. Ljudje 
so sicer prijazni, ampak se jim po očeh vidi, kako 
še vedno trpijo zaradi težkega bremena padlega 
režima. Poleg tega jih muči še huda revščina. Zato 
si mnogi veliko obetajo od turizma. Skoraj vsak, ki 
si lahko privošči motor, ponuja prevoze. Za največ 
štiri osebe si na te motorje pripnejo majhno 
prikolico s streho, kar skupaj imenujejo tuk-tuk. 
Mesto Siem Reap je zraslo ob templjih Angorja, ki 
je bil nekdaj prestolnica kamboškega imperija. 
Imperij je vzdržal dolgih 600 let in mnogi ga 
postavljajo ob bok rimskemu. Za ogled te 
znamenitosti ti ponujajo agencije različne 
možnosti: od enodnevnih izletov, kjer si ogledaš 
najznamenitejše templje, do sedemdnevnih izletov, 
kjer lahko obiščeš čisto vsak tempelj, saj se jih iz 
tamkajšnjih tal in džungle dviga skoraj 100.  
 

Največji izmed vseh templjev je Angkor Wat 
(Angkor pomeni glavni oz. mestni, Wat pa pomeni 
tempelj), arhitekturni presežek tistega časa. 
Zgrajen je bil v 12. stoletju, zavzema pa kar 80 
hektarjev površine (po površini je primerljiv s 
kitajsko kraljevo palačo v Pekingu), in je največji 
verski objekt na svetu. Tempelj se uvršča med 
sedem svetovnih čudes in je ponos Kambodže, kar 
dokazuje tudi to, da je upodobljen celo na državni 
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zastavi. Ko si ogleduješ to mogočno zgradbo, se 
kar ne moreš načuditi njeni veličastnosti. 

  
 

Tisti, ki so to mojstrovino zgradili, so morali biti 
pravi gradbeni poznavalci, saj večina templjev še 
dan današnji ne dopusti času, da bi jih načel. Ob 
ogledovanju te gigantske stvaritve je minevalo 
popoldne in kmalu smo bili priča sončnemu 
zahodu v tem čudovitem ambientu. Naslednji dan 
smo si ogledali še templje Angkor Thom, 
Thamanoun, Chao Say Devada, Takeo in 
znameniti Ta Prohm. Tempelj je pridobil na 
prepoznavnosti leta 2005, ko so ga uporabili pri 
snemanju filma Tom Raider z Angelino Jolie. Zdi 
se, kot da ga bo džungla vsak čas popolnoma 
pogoltnila. Mogočne korenine dreves vrste 
kapokovec so se zažrle v kamnita obzidja. Čvrsta 
kamnita struktura je počasi popustila pod 
počasnim, a vztrajnim zavojevalcem in zdaj se zdi, 
kot da drevesa kraljujejo samemu templju.  

 
 

Tempelj Bayon pa je zanimiv zaradi svojih 24 
stolpov, v katerih je vklesanih kar 96 obrazov, ki 
sporočajo da bog in kralj vidita prav vse. V templju 
se namreč ne moreš postaviti na mesto, kamor ne 
bi segel pogled katerega izmed kamnitih obrazov. 
Po ogledu templjev Banteay Kdei, Srah Srang in 
Prasat Kravan smo zaključili potepanje po tem 
ogromnem kompleksu. Omeniti moram tudi, da 
smo se vsakič, ko smo se ustavili pri katerem 
templju, dobesedno otepali otrok, ki so nas 
napadali s tem, da bi od njih kaj kupili. Kakor hitro 
stopiš iz tuk-tuka, se nate usuje pravi roj malih 
prodajalcev. Ob vsakem templju je prav tako 
postavljen velik šotor, pod katerem se gnetejo 
majhne okrepčevalnice. Ženske, ki strežejo v teh 
okrepčevalnicah, ti mahajo z meniji že na dvajset 

metrov daleč, v želji, da sedeš ravno za njihovo 
mizo.  
 

Potrebovali smo kar nekaj potrpljenja in 
sprehajanja po turističnih agencijah, da smo si 
organizirali avtobusni prevoz do Saigona 
(Vietnam) in pa vizo. Ko smo naslednje jutro 
čakali »transfer« do glavne avtobusne postaje, smo 
bili že pošteno prestrašeni, da so nas pozabili. 
Kombi je namreč zamujal kar pol ure. Kaj hočemo, 
organizacija in upoštevanje časa v Kambodži še 
nista dodobra razviti. Ko smo le prišli do avtobusa 
in si poiskali sedeže (sedeti moraš točno tam, kot 
piše na vozovnici), nas je napadel cel roj komarjev, 
ki se jim je uspelo izmuzniti na avtobus. Prvih 
nekaj deset kilometrov vožnje je zato potekalo ob 
boju s komarji, dokler niso bili vsi »prilepljeni« na 
šipe in smo lahko v miru potovali naprej. Vozili 
smo se skozi podeželje in spoznavali kmečko 
življenje domačinov, ter se še bolj prepričali o 
razmerah, v kakršnih morajo živeti ubogi ljudje.  
 

Končno se nam je približala vietnamska meja, 
katero smo prečkali brez težav in spet nas je čakalo 
še nekaj ur vožnje do Saigona. Tako je naš prihod 
v samo mesto pospremila tema, saj smo z avtobusa 
izstopili šele zvečer. Ko smo si našli prenočišče, 
smo se odpravili na ogled mesta. Mesto sestavljajo 
eno ali večnadstropne ozke hiše, v pritličju vsake 
izmed njih pa se prodaja, popravlja ali izdeluje. 
Polno je malih trgovinic in majhnih restavracij. 
Okrepčevalnice za domačine so nekoliko drugačne. 
Na majhnih stolčkih za majhnimi mizicami se 
gnete preveč ljudi naenkrat, ves prostor dogajanja 
pa sega čisto do ceste, po kateri se mimo vozijo 
večinoma motoristi. Ena sama nočna mora v 
Vietnamu je promet. Kot je dejal naš vodič: »V 
nekaterih državah se vozijo po desni, v nekaterih 
pa po levi. V Vietnamu pa sploh ne veš, kako 
poteka promet, ker se vsak vozi, kjer mu paše.« 
Ceste izgledajo kot mravljišče, pa še za mravljišče 
bi lahko rekli, da je bolje organizirano. Ko je treba 
prečkati cesto, se lahko samo pokrižaš in upaš na 
najboljše. Udeleženci v prometu ne upoštevajo 
nobenih  predpisov, ne semaforjev, še manj pa 
prometnih znakov. 
 

 
 

Saigon (Ho Chi Minh City) nekateri imenujejo tudi 
Las Vegas Vietnama. Ko se sprehajaš po ulicah, ti 
domačini poskušajo prodati vse: orožje, droge, 
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seksualne usluge, psa…, vse za ugodno ceno. 
Mesto diha z načelom prodaj vse, če le kdo plača. 
Veliko ljudi živi kar na ulicah, zvečer zaspijo kar 
na licu mesta, ne moti jih niti, če mimo njih prileze 
kakšen ščurek ali mimo švigne kakšna podgana. 
Ko smo spoznali večerni mestni utrip, smo utrujeni 
popadali po posteljah, naslednji dan zjutraj pa smo 
se odpravili na ogled Cu Chi tunelov.  
 

Skupna dolžina tunelov krepko presega dvesto 
kilometrov. Kopati so jih začeli že leta 1948. 
Najbolj uporabni pa so bili v vietnamski vojni, ki 
se je začela leta 1956. Spomnimo: cilj je bila 
združitev Južnega Vietnama s Severnim, ker pa je 
bila vladna vojska Južnega Vietnama neuspešna v 
boju z gverilci, je leta 1961 prve bojne linije 
zavzela Amerika. Vse borce proti tuji vojski so 
Američani enačili s komunisti in zatrjevali, da 
vojno lahko dobijo ter onesposobijo državo. 
Vendar končni razplet je bil vse prej kot takšen. 
Vietkongovci so bili nepopustljivi in zelo 
iznajdljivi. Ti tuneli so bili zgrajeni v območju Cu 
Chi-ja prav zaradi značilnega rdečega tipa prsti. 
Med vojno so prvotni sistem rovov razširili in 
poglobili na sistem treh rovov. Prvi rov je skopan 
tri metre pod zemljo, drugi okoli šest in tretji 
skoraj devet metrov pod površino. Tuneli so 
prilagojeni velikosti Vietnamcev, saj so široki le 70 
centimetrov, v višino pa merijo 90 centimetrov. 
Ampak to velja le za zgornji rov, spodnji je še 
manjši in ožji, najnižji pa je predstavljal problem 
še za drobno telo vietnamskega vojaka. Za vhode v 
skrivne rove je bilo značilno, da so bili zelo ozki in 
so vanj lahko zlezli drobni Vietnamci, zajetni 
ameriški vojaki pa žal ne. Kljub temu, da so 
Američani vedeli za te tunele, jim jih nikoli ni 
uspelo povsem uničiti. Če so že poškodovali prvi 
tunel, so imeli Vietkongovci še vedno na voljo 
spodnja dva. Zanimiva je sama organiziranost teh 
tunelov. V zemljo so vkopane celo kuhinje, deli za 
oskrbo ranjencev, glavni štab, del za izdelovanje 
orožja,… Po vsem tropskem gozdu so še danes 
pasti, ki so bile takrat namenjene Američanom. Po 
ogledu teh tunelov smo si ogledali še vojni muzej v 
Saigonu. Prikazuje krvav potek vietnamske vojne, 
slike pa so tako nazorne, da za tiste z občutljivimi 
želodci to ni pravi kraj.  

Zaželeli smo si malo oddiha in takoj naslednji dan 
krenili proti vietnamski obali Mui Ne. To je lep, 
manjši obalni kraj, ki se baha s pestrostjo svojih 
znamenitosti in enajstimi kilometri peščene obale. 
Čarov rumenih in belih sipin si nismo mogli 
ogledati, ker je za čas našega bivanja neprestano 
deževalo. Tudi kanjona in ribiške vasice si nismo 
mogli ogledati. Tako smo bili obsojeni na 
preganjanje časa v bungalovu na obali. Mui Ne je 
znan po dobri morski hrani, kar smo se tudi »na 
lastna usta« prepričali. Kot rečeno, dež je iz nas 
naredil ujetnike bungalova za kar štiri dni in ravno, 
ko smo zapuščali ta kraj, je sonce predrlo oblake in 
jih razkadilo. 

 
 

 Krenili smo na pot nazaj proti Saigonu, kjer smo 
prenočili in zjutraj pohiteli proti letališču. Po 
skoraj dvournem letu smo pristali v glavnem mestu 
države Hanoi-u. To mesto se od južnega Saigona 
precej razlikuje, saj je bil nekdaj to komunistični 
del Vietnama. Mesto počasi leze za naprednejšim 
Saigonom in niti ni tako razvito in odprto, je pa 
bolj čisto in urejeno. Južni del Vietnama je precej 
bolj ameriški. Z delavkami na glavni železniški 
postaji smo se komaj izpogajali za vozovnice do 
Pekinga. Čakali smo do šeste ure zvečer in vlak 
komaj ujeli. Tako se je začela 42 urna pot proti 
Olimpijskim igram. Peking, prihajamo! 
(…naslednjič…) 

Jasmina Gržina 
_________________________________________ 

 

Obvestilo 
 

Prodajam lesene kuhalnice, primerne za koline, 
dolžina 100 cm, bukovina, I. klasa, cena 4 €. 
Dobava po 10. decembru. 
 

Matjaž Lah, Ojstriška vas 38 (pri Razgan),  
tel: 041 447 102 

 

Pregled  gasilnih  aparatov 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Loke organizira 
pregled gasilnih aparatov v nedeljo, 7. decembra 
2008, od 8. do 11.  ure, v  prostorih društva v  
Lokah. Pregled bo izvršilo PGD iz Velenja. Možen 
bo tudi nakup novih gasilnikov. 

Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in s 
tem zagotovite brezhibno delovanje le teh. V 
primeru, da gasilnika še nimate v hiši ali avtu, se 
lahko odločite za nakup. 
 

Vabljeni! 
 

Upravni odbor PGD Loke 
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Mesec požarne varnosti… 
 
Ob mesecu požarne varnosti je osrednje gasilsko 
društvo v občini PGD Ojstriška vas – Tabor, 8. 
novembra 2008  organiziralo gasilsko vajo na 
kmetiji Laznik v Miklavžu pri Taboru. Vaji je 
poveljeval poveljnik občinskega gasilskega 
poveljstva Ivan Derča. 
 

 
 

Vaja je bila izvedena po elaboratu, ki ga je 
pripravil poveljnik PGD Ojstriška vas - Tabor 
Drago Vranič z namenom prikaza gašenja kašče. 
 

Pri vaji so sodelovala gasilska društva v Občini 
Tabor: PGD Loke, PGD Kapla-Pondor in  PGD 
Ojstriška vas-Tabor. Pri vaji je sodelovalo 35 
gasilcev. 
 

Vaje se je udeležil poveljnik Gasilske zveze Žalec 
g. Franci Rančigaj. 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 
Upokojenci smo martinovali 

 
Na martinovo soboto, 8. novembra 2008 se je naše 
dvorana v Domu krajanov Tabor zopet napolnila z 
upokojenci in ostalimi starejšimi občani. Ko smo 
vstopili v dvorano so se nam oči uzrle na čudovito 
okrašeno dvorano, oder in mizo polno jesenskih 
dobrot. Vse to so ustvarile pridne in ustvarjalne 
roke Danice Rožanc in Vere Kozmelj.  
 

Po dobrodošlici in aperitivu so se gostje posedli za 
lepo pogrnjeno mizo in že so nas pozdravili veseli 
zvoki ansambla Pepelnjak iz Rimskih Toplic. 
Ubrano petje našega Moškega pevskega zbora 
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor nas je 
popeljalo v drugačen, bolj miren svet. Vmes nas je 
še pozdravil gospod župan, Vilko Jazbinšek, ki 
nam je povedal nekaj aktualnih novic in nam 
zaželel prijetno praznovanje. Za konec programa 
nas je čakalo veliko presenečenje, saj je dramska 

skupina Društva upokojencev pod vodstvom 
Toneta  Kozmelja odigrala krajšo enodejanko 
Dobri sosedje. Še enkrat vsem sodelujočim čestitke 
in zahvala za trud. 
 

  
 

Po okusni večerji, kjer se je zopet izkazal Gržina 
Catering s svojo ekipo, nam je ansambel Pepelnjak 
neutrudno igral, mi pa smo plesali ali poslušali 
prijetno glasbo. Ob tej priliki je gospod župan 
občanom starim več kot 80 let podaril simbolična 
darila in čestitke za lep jubilej. 
 

Naj še omenim, da smo imeli simbolično trgatev, 
saj je trta, ki je krasila oder, bogato obrodila. 
Prireditev je ponovno lepo uspela za kar gre 
zahvala vsem, ki so sodelovali pri pripravah. 

 

Društvo upokojencev Tabor 
_________________________________________ 
 

Na Zajčevi koči spet živahno 
 

 
 

Planinci smo letos pohiteli s pripravo Zajčeve koče 
na zimsko sezono. V oktobru smo imeli kar 
zavidljivo število zelo uspešnih delovnih akcij. Kar 
dve soboti smo namenili pripravi na gradnjo 
kozolca ob koči. Z udarniškim delom smo zgradili 
dve škarpi in betonsko ploščo, na katero bomo 
predvidoma naslednje leto postavili kozolec. 
Posebna zahvala pri tej delovni akciji gre seveda 
prizadevnim planincem, pa tudi Zvonetu 
Podpečanu iz Prekope za vso nesebično pomoč s 
stroji, ki je olajšala težaško fizično delo. 
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V soboto, 15. novembra, smo letošnjo sezono 
zaključili s tradicionalnimi kolinami, ki so, kot 
vedno, na Zajčevo kočo pritegnile obiskovalce od 
blizu in daleč. Zadnjič v tem letu bomo kočo odprli 
za božični pohod, nova sezona pa se bo začela 
zadnji konec tedna v aprilu 2009. 
 

Planinsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Lovci lovske družine Tabor 
praznovali že 15. Hubertovo mašo 

 

V soboto, 15. novembra 2008, smo lovci lovske 
družine Tabor v farni cerkvi sv. Jurija organizirali 
tradicionalno - že 15. Hubertovo mašo, kjer je 
maševal domači župnik gospod Leopold Selčan. 
Maša je bila posvečena vsem lovcem, še posebno 
pokojnim lovcem lovske družine Tabor. V cerkvi 
se je zbralo veliko število članov zelene 
bratovščine s svojimi družinami, sorodnikov 
pokojnih lovcev ter ostalih krajanov.  
 

Legenda pravi, da se je davnega leta možu Hubertu 
na lovu prikazal jelen, kateremu se je med 
rogovjem lesketal križ. Ta dogodek je moža 
spreobrnil in odšel je v samostan. Kasneje je bil 
posvečen tudi za škofa in zavetnika lovcev ter 
krznarjev. Ta legenda je predstavljala rdečo nit 
letošnje okrasitve glavnega oltarja, glasbeno pa so 
mašo popestrili tudi Savinjski rogisti s svojimi 
značilnimi rogovi. 
 

Po končani maši smo se lovci odpeljali na lovsko 
kočo, kjer nas je pozdravil starešina lovske družine 
Tabor ter vsem letošnjim jubilantom zaželel 
prijetno praznovanje. Ob dobrem razpoloženju so 
starejši lovski tovariši poskrbeli tudi za sprejem 
dveh novih članov, s krstom.  
 

 
 

 

Franc Kovče, starešina LD Tabor 

 
 
 
 
 

Otvoritev Plankovega loga 
 

Atrij stanovanjska zadruga Celje je v čudovitem 
naravnem okolju v Taboru v Savinjski dolini 
zgradila vasico Plankov log. Morda so tam doma 
sanje o vašem novem domu.  
 

 
 

V soboto, 15. novembra 2008, smo se skupaj 
sprehodili po naselju in si ogledali 12 novih 
prijetnih in svetlih stanovanjskih enot s 
funkcionalno razporeditvijo prostorov. Spremljala 
nas je glasba ter dobrote, ki so jih pripravile pridne 
roke Društva žena in deklet Tabor ter Turistično 
društvo Tabor. Novo sončno naselje Plankov log se 
nahaja v mirni in prijetni okolici na sončni legi v 
središču Tabora. Lokacija je primerna za vse, ki si 
želijo iz mestne gneče v prijetno, čisto, domače 
okolje. Naselje je od avtoceste oddaljeno slabih 5 
km, kar vam omogoča hiter dostop do vseh večjih 
mest v Sloveniji (le 45 km do Ljubljane in 25 km 
do Celja). Naselje se staplja s starim naseljem in je 
v neposredni bližini centralnih dejavnosti (šola, 
vrtec, trgovina, pošta, cerkev, rekreacijske 
površine, avtobusno postajališče). 
 

Na voljo so 4 dvojčki in 4 individualne hiše 
zgrajene na klasičen način do III. podaljšane 
gradbene faze, kar praktično pomeni dokončan 
zunanji izgled hiše z vsemi komunalnimi priključki 
in nadstreškom za parkiranje, razen zunanjih 
tlakovanih površin, notranjost pa je v grobem 
stanju. Naselje ima urejen dovoz in je opremljeno z 
vsemi potrebnimi priključki in infrastrukturo. 
Bivalne površine dvojčkov znašajo 110,83 m2, 
enojčkov pa 115,12 m2. Poleg bivalnih površin ima 
vsaka stanovanjska enota še balkon, pripravljeno 
površino za teraso, nadstrešek za enega ali dva 
avtomobila ter pripadajočo parcelno zelenico. 
Površine parcel se gibljejo od 203 m2 do 731 m2, 
za nakup pa boste odšteli od 108.841 € do 158.487 
€.  Če pogodbo sklenete do božiča, 24.12.2008, 
Atrij stanovanjska zadruga za vas pripravlja 
presenečenje – potovanje za dve osebi v Egipt. 
 

Več informacij poiščite na www.plankovlog.si ali 
povprašajte naše posrednike na telefonu 03 42 63 
110.  

Atrij stanovanjska zadruga, z.o.o. 
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OBČINSKA KNJIŽNICA TABOR 
 

VAS VABI V SREDO, 3. DECEMBRA 2008, 
od 16. do 19. ure  

 

NA PRAZNOVANJE DNEVA KULTURE. 
 

Ta dan v knjižnici tabor skupaj z likovno sekcijo »Mavrica« organiziramo dan 
odprtih vrat. 

  
Vabljeni vsi, ki vam ni vseeno za besedno in likovno umetnost. 

 
VSTOP PROST! 

 
                                        

������������� 
 

 Dragi otroci! 

Kmalu vas bom obiskal, zato mi čimprej   

narišite risbico in jo oddajte v škatlo na 

pošti v Taboru. 

V petek, 5. decembra 2008,V petek, 5. decembra 2008,V petek, 5. decembra 2008,V petek, 5. decembra 2008, ob 17. uri, ob 17. uri, ob 17. uri, ob 17. uri,    

pa vas vabim, da si v Domu krajanov Taborpa vas vabim, da si v Domu krajanov Taborpa vas vabim, da si v Domu krajanov Taborpa vas vabim, da si v Domu krajanov Tabor    

                                                                                        ogledate igrico V pričakovanju …, 

                  v izvedbi Dramske sekcije Teloh 

 in pridete po darilo. 

                                                                                     Vaš Miklavž  

�������������� 
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OBČINSKA KNJIŽNICA TABOR 
VAS VABI NA POTOPISNO PREDAVANJE 

»VENEZUELA« 

 
V skrivnostni svet Južne Amerike nas bo popeljala domačinka  

MAJA DRČA. 
Vabljeni v prostore knjižnice  

v soboto, 6. decembra 2008, ob 20.uri. 
 

VSTOP PROST! 

 
Pevsko društvo Tabor  

vabi na 
 

BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT, 
z gostom: 

Moški pevski zbor Savinjski zvon iz Šempetra, 
ki bo v Domu krajanov Tabor, 
v soboto, 20.12.2008, ob 19.30. 

Vljudno vabljeni! 
 
 

Vesele prihajajoče praznike vam želi Pevsko društvo Tabor. 

 
Vse planince in prijatelje taborskih hribov 

vabimo, 
da se udeležite zanimivega 

 

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA  
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 

 

ki bo v četrtek, 25. decembra 2008.   
 

Zbirno mesto je pred staro šolo v Lokah ob 16. uri. 
Pohodniki boste lahko, glede na svoje sposobnosti in vremenske razmere, izbrali tudi lažjo pot po cesti mimo 

domačije Veteršek do koče. Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah, 
predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko! Za varnost bodo poskrbeli vodniki, od pohodnikov pa 

pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 
Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, potem pa v 
prijetni družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo 

pa bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika. Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 
 

Vabljeni! 
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Prireditve v decembru 
 

sreda, 3. december, do 16. do 19. ure 
PRAZNOVANJE DNEVA KULTURE 

Knjižnica Tabor 
Občinska knjižnica Tabor (info: 03 703 20 92) 

 
petek, 5. december, ob 17. uri 

PRIHOD SV. MIKLAVŽA IN PRAVLJIČNA IGRA  
Dom krajanov Tabor 

Turistično društvo Tabor in Dramska skupina Teloh (info: 041 515 988) 

 
sobota, 6. december, ob 20. uri 

POTOPISNO PREDAVANJE »VENEZUELA«  
Knjižnica Tabor 

Občinska knjižnica Tabor (info: 03 703 20 92) 

 
ponedeljek, 15. december, do srede, 31. december 

OGLED LIKOVNE RAZSTAVE KUD IVAN CANKAR TABOR,  
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

ogled v času uradnih ur občine 
sejna soba Občine Tabor 

KUD IC Tabor Likovna sekcija Mavrica (info: 051 357 214) 

 
sobota, 20. december, ob 19.30 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Z GOSTI 
Dom krajanov Tabor 

Pevsko društvo Tabor (info: 03 705 70 90) 

 
sreda, 24. december 

OBISK BOŽIČKA ZA VSE OTROKE 
vrtec Tabor, ob 9. uri, POŠ Tabor ob, 10. uri 

Občina Tabor (info: 03 705 70 80) 

 
četrtek, 25. december 

BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 
odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
Planinsko društvo Tabor (info: 03 5727 214) 

 
sobota, 27. december, ob 18. uri 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 
Dom krajanov Tabor 

TVD Partizan Tabor (info: 031 764 505) 

 

 Tisti, ki obrekovanja posluša, je še bolj kriv kot tisti, ki o njih poroča. (Al-Fadi Ibn Sal)  
 

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. 
 


