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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
 

Veseli december je pred vrati in dokler nam dol in 
breg ne pobeli prvi sneg, velja izkoristiti še zadnje 
sprehode po mehkem  jesenskem listju, ki vsako 
leto znova obarva gozdna tla. Krasen občutek, 
kajne? Igrive barve preženejo misli na hladno 
zimo, brezbarvnost in pesimizem. 
 

  
 
 

Listi pa šelestijo in se »prevračajo« tudi na 
koledarju in nov ter hkrati zadnji list v letošnjem 
letu  prinaša vrsto radosti, dogodkov, prireditev in 
seveda pričakovanj... Toda zakaj bi bil ravno konec 
leta in s tem zadnji datum na koledarju tista 
pomembna prelomnica, na katero čakamo, da 
spremenimo nekatere stvari v življenju, opustimo 
slabe navade, začnemo tako rekoč »na novo«? 
Zakaj tega ne bi storili že zdaj? Že danes 
razmislimo, kaj bi se dalo izboljšati! Danes 
prenehajmo npr. kaditi, danes zakopljimo bojne 

sekire in začnimo izboljševati medsebojne odnose, 
danes poglejmo skozi otroške oči in se začnimo 
veseliti malenkosti! Naj se prelomnica torej zgodi 
takoj in če bo to  med sprehodom v jesenskem 
gozdu, toliko lepše! 

Saša 
 

V tej številki Novic vas bomo sprehodili po poteh 
preteklih dogodkov v besedi in sliki: 
 

- pohod na Bukovico, 
- martinovanje upokojencev, 
- Vaška skupnost Miklavž na Primorskem, 
- Mešani pevski zbor na regijskem tekmovanju… 
 
 …. in napovedali: 
 

- prihod Miklavža, 
- ogled razstave likovne sekcije Mavrica, 
- potopisno predavanje Maje Drča o Turčiji, Siriji 
in Libanonu, 
- božično-novoletni koncert, 
- tradicionalni decembrski turnir trojk v košarki, 
- kmečko tržnico  zadnjo nedeljo v mesecu… 

 
Tatjana 

 
Uživajte v vedrini zime in veselih prazničnih 
lučkah, ki bodo kmalu dodatno obarvale že tako 
pester podeželski utrip kraja! 

 
 
 

  

    nnoovveemmbbeerr    

nnoovveemmbbeerreepptt

 št. 

11/VIII 
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Krajevni odbori – večji vpliv občanov na dogajanja v občini? 
 
 

Že na prvi seji nove sestave Občinskega sveta 
Občine Tabor, prvič v razširjeni osemčlanski 
sestavi, se je preko svetniškega zastopstva 
pojavila pobuda iz Ojstriške vasi po 
oblikovanju Krajevnega odbora v Ojstriški 
vasi. Pobuda je bila podana z izraženo željo po 
večjem vplivu občanov posameznih krajev v 
občini za zastopanje njihovih interesov preko 
svetniškega zastopstva v sestavu Občinskega 
sveta ter pri uresničevanju različnih pobud v 
samem kraju ter celotni občini. Z novo vsebino 
sestave Občinskega sveta, ki zajema svetniška 
zastopstva za prav vse kraje v naši občini, je 
takšna pobuda izredno dobrodošla, saj je 
dejansko sedaj omogočeno, da se vsaka 
pomembnejša problematika kateregakoli kraja 
preko svetniškega zastopstva lažje prenese na 
dnevni red obravnavanja na sejah Občinskega 
sveta. Pomembna pa je seveda koordinacija pri 
oblikovanju vsebine določene problematike, 
kar ne more potekati stihijsko in 
neorganizirano, ker bi sicer posamezni svetniki 
težje izoblikovali selekcijo problemov in 
zastopali v Občinskem svetu določeno enotno 
stališče občanov posameznih krajev.  
 

Rešitev je v oblikovanju Krajevnih odborov, 
po starem Vaških skupnosti, katerih 
oblikovanje in vsebina delovanja je določena v  
 

občinskem statutu. Že na prihodnji seji 
Občinskega sveta bo pripravljen organizacijski 
pristop k ustanovitvi Krajevnih odborov v vseh 
krajih, nato pa se bodo preko svetniškega 
zastopstva organizirali ustanovni sestanki,  
kjer se bodo krajani pač sami odločali za 
ustanovitev Krajevnega odbora.  
 

Prepričan sem, da bo zanimanje za ustanovitev 
Krajevnih odbor kar precejšnje, vendar je 
potem tudi obveza njihovega delovanja, sicer 
ustreznega efekta ne bo. Vodstvo Krajevnih 
odborov šteje 5 članov, njihovo delovanje pa 
je s strokovnega in administrativnega vidika 
popolnoma podprto s strani občinske uprave. 
Verjemite, tudi z vidika župana in občinske 
uprave je veliko lažje, če pobude prihajajo tudi 
s terena, kajti potem so lahko upravičene tudi 
kritike. 
 

V vznemirljivem vzdušju decembrskih 
praznovanj vas lepo pozdravljam, predvsem pa 
želim, da bi se uresničilo čim več otroških 
želja ob skorajšnjem obisku prvega dobrega 
moža – Miklavža.  
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 
 

O B I S K A L A    N A S    J E 
 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod otročka:  
 

• 15. oktobra se je v porodnišnici Celje rodil 3.290 g težak in 50 cm velik deček Aljaž, staršema 
Urški in Petru Cestniku iz Črnega Vrha. 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji 
številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 



 3 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Lep sprehod 
 
Odpravim se na sprehod. Odločim se, da bom šla 
po običajni poti. Ne prehodim niti sto metrov, ko 
zagledam sveže odvrženo pločevinko v travi ob 
poti. Po krajšem premisleku jih pričnem šteti; 
pločevinke in smeti, ki ne spadajo na to mesto. 
Naštejem jih kar precej. Ko se vrnem domov, 
sklenem, da bom drugič vzela sabo vrečo za smeti 
in pobrala vsaj večino te neprijetne navlake. Že 
star pregovor pravi, da je vse za nekaj dobro. Tudi 
ta rekreacija je zdrava; narediš predklon tu, počep 
tam in si v kondiciji.  

 

Za konec pa še uganka: »Kakšna je razlika med 
odvrženo pločevinko in glavo tistega, ki jo je 
odvrgel?«  
Odgovor: »Ni je, obe sta prazni.« 

 

Hermina Zorenč 

_____________________________________ 

»Krajecerka« 
 
 

Kaj ta beseda sploh pomeni? Izvira iz besede 
krajec pri domačem okroglem kruhu - hlebcu!  
 

Pa poglejmo, kako je ta beseda nastala: prijatelj me 
je prosil, če mu pridem pomagat očistit lesene 
sode, da bomo lahko pričeli s »prešanjem« jabolk. 
Ni problema, ker gre za prihodnjo pijačo, ki lahko 
teče tudi po mojem grlu!  
 

Pridem popoldne k prijatelju, pozdravim njegovo 
mamo v kuhinji, na pultu pa zagledam polno 
bombažnih servietov, ki nekaj skrivajo! »Kaj je 
to?« vprašam gospo, »kaj skriva?« Nasmeje se mi 
in odgrne eno servieto! Zablešči se hlebec pravkar 
pečenega domačega kruha! Devet so jih spekli 
mati! Rekla mi je, da bom tudi jaz deležen 
kakšnega kosa kruha, če bom seveda priden pri 
delu in se nasmejala! 
 

Počasi pričnemo z delom. Treba je natočiti vodo, 
sode je potrebno obračati, pripraviti krope in sode 
očistiti. 
 

Med tem časom pride prijateljev brat s hčerko, 
staro 15-16 let. Mi delamo, nakar zagledam to 

dekle s krajcem kruha v roki! Nasmeje se in vneto 
melje svoj krajec! Tudi mi se nasmejemo in 
delamo naprej. Čez 15 minut se odločimo, da 
gremo v klet poizkusiti, kako je dober lanski 
jabolčnik. Dober je še, dober! Pridemo iz kleti, 
zagledamo prijateljevo hčer, ki melje že drugi 
krajec svežega kruha. Vprašam jo, kam daje vse te 
žlahtne dobrote. »Saj se boš zredila, če boš vse to 
pojedla,« ji rečem in grem naprej delat.  
 

Na kmetiji je vedno dovolj dela, samo najti ga je 
treba in čez pol ure se odpočijemo - v kleti. Tudi v 
kleti je potrebno pogledati, kakšen je krompir, če je 
čebula v gajbicah, če je lanski jabolčnik dober, 
kajne? Mislim, da smo pravilno pregledali klet in 
zopet delamo, naenkrat pa zagledamo dekle s 
tretjim  krajcem kruha v roki! Kar je preveč, je pa 
preveč! Spogledamo se, se ji nasmejemo in ji 
rečemo: »Bog ti požegnaj!« Nasmeje se, mi pa 
gremo v hišo. 
 

Prijateljeva mati mi poda v roko polovico hlebca, 
ampak samo z enim krajcem! Hvala bogu, da je 
hlebec okrogel, drugače bi dobil samo sredico!  

 

Beseda »krajecerka« pomeni dekle, ki poje tri 
krajce svežega, domačega  kruha v eni uri! 
 

Dober tek, krajecerka! 
TKSm 

_________________________________________ 
 

Spoznanje 
 
 

Kako naj bom jezen nate? 
Kako naj z jezo tvoj obraz objamem? 
Kako naj tvoj obraz prinese v daljavah 
tvojega življenja-mraz? 
 

Kako naj ti pomagam? 
Povej!! 
 

Vedno si v moji duši! 
Preštej dobrote, dobrote, ki si jih 
kot vedno razdajala! 
Naj tvoja duša in telo 
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Živita samo le - zate!! 
TKSm 

_________________________________________ 
 

Svetloba 
 

K svetlobi se obračaj! 
Naj žarek vsak,  
ki spolzi skozi tvoje lase, 
obsije vsako žlahtnost tvojega obstoja! 
 

K svetlobi pojdi! 
Naj vsak tvoj gib usmerja žarke sonca, 
ki že iščejo gibkost 
tvojega telesa! 
 

Svetloba, ki te obsvetljuje, 
naj ti nudi  
velikost življenja! 

 TKSm 
_________________________________________ 

 

Natrosek I 
 
 

Tale droben  pripetljajček se mi je zdel tako  
prisrčen, čeprav kratek, ampak resničen do zadnje 
besedice.  Kaže pa na to, da že  naši najmlajši 
vedo, da si vsi  njihovi dedki in babice  nismo 
najbolj na  »ti«  z računalnikom.  
 

Oglasila sem se pri bližnjih sosedih. Njihovo  
simpatično petletno dekletce je sedelo na 
straniščni  školjki pri odprtih vratih, jaz sem bila pa 
že zunaj pri vhodnih vratih. Mimogrede sem jo 
vprašala, če že ima kakšno sliko svojega 
enomesečnega bratca Bora.  
 

Pa me je vprašala: »A maš računalnik?« 
Moj odgovor: »Mam!« 
Njeno vprašanje:  »A znaš«? 
Moj odgovor: »Malo že!« 

Njen zaključek: »Potem pa ti bom (po računalniku, 
seveda)  poslala njegove slike.« 

 
 

Še sedaj se nasmehnem ob spominu, kako je 
potekal najin razgovor. Zdaj pa ji moram samo dati 
svoj elektronski naslov, da dobim fotografije.  

 

 Roža 
_________________________________________ 

 
 

Natrosek II 
 
 

 Bilo  je nedeljsko popoldne pred dobrimi 14 
dnevi. Urejala sem skalnjak pri  Pihelbirt. Mojo 
pozornost so pritegnili trije policijski avti in dva 
avtobusa, ki so se hrupno ustavili na avtobusni 
postaji na »Kuglerjevi  strani«.  
 

Bili so nogometni navijači iz Celja. Naenkrat se je 
zaslišalo neznansko dretje, petje in vidno 
opotekanje opitih mladcev. Vsi  so hiteli na plano, 
da bi čim prej odtočili, nuja je  bila res velika. 
Postavili so se eden poleg drugega ob zidu vzdolž 
cele Kuglerjeve delavnice in jo pošteno zalili. 
Nekaj pa jih je odhitelo kar v bližnje hmeljišče, saj 
je za vse ob zidu zmanjkalo prostora. Prizor je 
bil na žalost res enkraten, toliko odtočevalcev na 
kupu verjetno ne bom več videla.  Škoda, da ga 
nisem uspela  ovekovečiti.   
 

Najprej sem se ob prizoru nasmejala, potem pa se 
zamislila.  Zakaj jih do streznitve niso zadržali že v 
Celju? Stroške policijske spremstva bomo tako 
plačali mi vsi, škodo za  polomljena sedišča pa 
organizator, pa bo vse rešeno.   
 

Pa bo res?                             
                                             Roža 

 

 

 

Delni kulturni dan – učna ura z 
Marto Zore 

 
 

V torek, 9. novembra, smo se v telovadnici Vrana 
na Vranskem srečali z znano pevko Marto Zore. 
Učenci so njeno učno uro doživeli takole: 
 
 

David S.: »Zelo dobro je oponašala čarovnico.« 
 
 

Tibor: »Všeč mi je bilo, ko smo peli fantje proti 
puncam.« 
 
 

Tomaž: »Všeč mi je bilo, ko je oponašala 
čarovnico in ko smo tekmovali fantje proti 
puncam.« 
 
 

Urh: »Všeč mi je bilo, ko smo vsi skupaj zapeli MI 
SE IMAMO RADI.« 
 
 



 5 

Klemen: «Zelo všeč mi je bilo, ko smo zapeli 
fantje za sebe in punce za sebe.« 
 
 

Miha: »Zelo mi je bilo všeč, da zna oponašati 
čarovnico in to zelo dobro.« 
 
 

Nina: »Marta Zore je moja velika vzornica. Poje 
zelo dobro. Ne morem verjeti, da sem jo spoznala. 
Njena najljubša pesem mi je Povej mi zakaj.« 
 
Anja: »Všeč mi je bil njen čarovniški smeh ter 
pesem Povej mi zakaj.« 
 
 

David K.: »Zelo dobro je oponašala operno 
pevko.« 
 
 

Tadej: »Bilo je lepo, ker je dobro igrala saksofon 
in oponašala čarovnico.« 
  

 
 

Naša Nina, ki je zapela pogumno in brez treme. 
 

                           Pripravila: Mateja Todorovski 
_________________________________________ 

 

Evropski dan jezikov 
 

Konec septembra, ko cela Evropa praznuje in 
obeležuje svojo jezikovno raznolikost, smo ta dan 
že tretje leto nekoliko drugače preživeli tudi na šoli 
Tabor. Pri urah angleščine smo spoznavali osnovne 
izraze v jezikih držav Evropske unije ter z izdelki 
opomnili na prihajajoče praznovanje. 
 

 
 

Kljub temu, da smo majhna šola, smo kar med 
seboj našli učenko, katere korenine med drugim 

sežejo na Švedsko. Zadnje ponedeljkovo jutro v 
septembru sta nam popestrili učenka Emma 
Vaupotič Holmqvist ter njena babica, ki je bila 
ravno v tem času na obisku, gospa Sol Britt 
Holmqvist. Predstavili sta Švedsko z njenimi 
značilnostmi, slišali smo kako zveni njihov jezik 
skozi pesem ter kratko pravljico Palčico in se 
pozabavali ob švedskih otroških igrah. 
 

Ob dogodku smo se zavedali tudi pomembnosti 
našega, slovenskega jezika, ki ga govori in razume 
tako majhna peščica ljudi na svetu. Ponosni smo, 
da smo med njimi. 
 

 
 

Dogodek organizirala: Mateja Todorovski. 
_________________________________________ 
 

Jama Škadavnica 
 

 
 

Starejše planince OŠ Tabor sta vodnici  Darja in 
Martina  v ponedeljek, 15. novembra 2010,  vodili  
na  pohod. Kombi nas je odpeljal do konca naselja 
Vransko. Od tam smo pešačili. Ko smo hodili 
mimo graščine Podgrad, smo se ustavili in se 
fotografirali. Pot smo nadaljevali po asfaltirani 
cesti ter nato po gozdni poti do cerkve Sv. 
Jeronima na Taboru, od koder je prelep razgled 



 6 

na kraj Vransko vse do avtoceste ter hribovja 
nasproti. Pri cerkvi smo se odpočili. 
 

Nato smo se povzpeli do jame Škadavnica. 
Ogledali smo si notranjost kraške jame in zapeli 
pesem, saj je zelo akustična jama. O jami nas je 
veliko zanimalo. Na klopci smo prigriznili 
sendviče  in popili napitek.  
 

Med vračanjem smo veliko klepetali, se smejali…. 
in tekali po travniku. Srečali smo tudi psa. Bil nam 
je všeč. Na žalost nas je na sredi poti pričakal  
šolski kombi. Peljal nas je do kmetije v Pondorju.  
Pot smo nadaljevali peš do šole. Na igrišču smo 
počakali starše, medtem nam je učiteljica vpisala 
pohod v planinske dnevnike.  
 

LEPO  JE   PLANINARITI ! 
 

 

Planinke – mlade literatke:  Rijana Đuranović,  
                                                  Eva  Aubreht,  

                                                   Viktorija  Pucelj,  
                 iz 4. c OŠ Vransko - Tabor 

_________________________________________                                              
 

Na  pomoč! 
 
V sredo, 17. novembra 2010, so učence na OŠ 
Tabor obiskali gasilci PGD Ojstriška vas– 
Tabor: Alojz Ribič, Grega Serdoner, Peter 
Jezernik in Blaž Ribič so nam predstavili  cisterne 
in kombi s cevmi za gašenje. Najprej smo si 
ogledali črpalko s  tankimi, srednjimi in debelimi 
cevmi. V kombiju imajo tudi motor, ki črpa vodo.  
Nato smo si ogledali tovornjak z veliko cisterno. 
Ali ste vedeli, da imajo gasilci v cisterni okoli 
50.000 l vode? V tovornjaku smo videli čelade,  
cevi, dihalne aparate, sekire in ventilator, s katerim  
 

odpihajo dim, da lažje vidijo, ko gasijo. Lahko smo  
poizkusili gasiti s cevmi in škropili vse okrog.  

 
Bilo je zelo zabavno. Naučili so nas, da moramo v 
primeru požara poklicati na številko 112 in 
povedati svoje ime, kje gori… Gasilci so nas 
pogostili s čokoladicami in sokom. Mmm! 
 

Predavanje  gasilcev je bilo zelo poučno in 
zabavno.  
 

Lahko se zanesete na naše gasilce! 
 

 
 

 

 
 

 
mlada literatka Nina Kreča, 6. c, 
                    OŠ Vransko – Tabor 

_________________________________________ 

 
Pohod na Bukovico 

 

 
 

V soboto, 13. novembra 2010, smo se vodnici 
Maja in Manja z učenci mlajše skupine planincev 
odpravili na planinski pohod.  
 

Zbrali smo se ob 9. 00 in se s kombijem odpeljali 
do Griž. Nato smo se povzpeli med hišami do 
bližnjega gozda, koder nas je vodila prijetna 
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planinska pot na Bukovico. Med vzpenjanjem smo 
uživali ob šelestenju jesenskega listja, opazovanju 
zanimivo razraščenih dreves in petju ptic.  
 

Ko smo prispeli na vrh hriba, je bila na vrsti 
malica, urejanje planinskih dnevnikov ter igre v 
prečudoviti naravi. Po daljšem postanku, smo se 
vsi srečno vrnili v dolino, kjer nas je že čakal 
kombi in nas odpeljal nazaj v Tabor.  
 

 
                                           

Manja Drnolšek, 
mentorica mlajše skupine planincev  

na POŠ Tabor 
_________________________________________ 

 

Obiskal nas je čebelar 
 

V petek, 19. novembra 2010, nas je obiskal 
čebelar, gospod Darko Nemivšek.  
 

Pojasnil nam je, kako čebele prinašajo nektar, 
vosek in cvetni prah. Povedal nam je tudi, da je 
matica večja od ostalih čebel, da živi tudi do pet let 
in da ne piči. Poznamo več vrst čebel. Čebele so 
zelo delovne živali. Če ne bi bilo čebel, bi bilo 
človeštvo ogroženo. 
 

Po obisku gospoda Nemivška smo se posladkali z 
sladkim medom.  
 

 
 

 
Nejc Zorenč, 3.b 

_________________________________________ 
 

Televizija 
 
Moj televizor neutrudno govori, 
rad tudi poje in se smeji. 
 

Prižgan je vsak dan, 
ker jaz ga imam. 
 

Risanke, filme in luštne oddaje, 
te pa imam jaz najraje. 
 

Čista vsak ga rad ima, 
ker zanimivo govori in se nam smehlja! 

  
 

mlada pesnica Eva Aubreht, 4. c 
           OŠ Vransko – Tabor 

 

 
 

   

 
Mesec december je čas veselja in pričakovanj; 
čas, ko nas obiščejo in obdarijo trije možje; 
čas, ko na vsakem koraku piše SREČNO. 
 
Na šoli Tabor smo se odločili, da skupaj s starši in otroki  

preživimo nekaj uric skupnega druženja. 
 

Druženje bo v četrtek, 9. decembra 2010, ob 17.00 
v prostorih POŠ Tabor. 

 
Vzemite si čas in se nam pridružite.                                        Kolektiv POŠ Tabor 



 8 

 

Jesen je čas za branje! 
 
KNJIŽNE NOVOSTI ZA OTROKE: 

• Staman, Jasna : Buča debeluča – glavna 
knjižna junakinja je Buča debeluča, družbo 
pa ji delajo še številni živalski junaki: 
medved, divja svinja, sova… Slikanica z 
zanimivim sporočilom je napisana v 
izvirnem slogu, primerna tako za najmlajše 
kot tudi za odrasle bralce. Knjižno noviteto 
še dodatno obogatijo ilustracije Kristine 
Krhin. 

• Štampe Žmavc, Bina: Cesar in roža – 
dobitnica večernice 2009, nagrade 
časopisne hiše Večer za najboljše 
slovensko otroško in mladinsko izvirno 
leposlovno delo prejšnjega leta. V knjigo 
je zbranih devet pravljic. Zgodbe vseh 
junakov so skrivnostne, napete, polne 
zanimivih preobratov in posrečenih 
domislic. 

 

• Dann, Colin: Živali iz gmajnice - knjiga je, 
s svojo sporočilnostjo o uničevalnem 
človeškem ravnanju z naravo in o 
medsebojnem spoštovanju vseh živih bitij, 
danes še kako aktualna. Poleg ljubiteljev 
narave in živali se bodo knjige posebej 
razveselili otroci, ki bi svojim staršem z 
zgodbo želeli pokazati, kako pomembno 
vlogo pri ohranjanju živali in narave ima 
človek. 

 

• Frančič, Franjo: O princu, ki mu je počilo 
srce – zgodba o princu, ki odrašča v 

odtujenem okolju, brez človeške topline in 
brez ljubezni. Z materialnim blagostanjem, 
zraste v ledenega, čustveno pohabljenega 
in krutega človeka. Skrbijo ga le njegove 
lastne potrebe, ki morajo biti v hipu 
zadovoljene. Potem se njegovo življenje 
spremeni. 

 

• Rentta, Sharon – Tonček gre v šolo - V 
šolo pride nov učenec, kar Tončku ni 
preveč všeč. 

 

• Butterworth, Nick: Tačka – čarovniška 
mačka – priljubljeni in nagrajeni avtor, v 
tej očarljivi in duhoviti zgodbi spleta čisto 
svojo čarovnijo. 

 
 

KNJIŽNE NOVOSTI ZA ODRASLE: 
 

• Asher, Bridget: Vse ljubice mojega moža. 
 

• Laurens, Stephanie: Lahkoživčeva 
obljuba. 

 

• Martin, George: Vihra mečev – avtor 
tretjega dela sage Pesem ledu in ognja 
ustvari še silovitejši svet viteških idealov, 
prelomljenih obljub in zahrbtnih spletk. 
 

VABLJENI V KNJIŽNICO TABOR! 
 

Seznam prireditev, načrtovanih v knjižnici: 
 

četrtek, 9. december 2010, ob 19. uri  - potopisno 
predavanje Maje Drča -Turčija, Sirija in Libanon, 
 

torek, 21. december 2010, ob 18. uri - pravljična 
urica s poustvarjanjem. 
 

Renata Novak  

____________________________________________________________________ 
 

 
Mesec je spet naokoli in na Kmetiji Laznik bomo za vas zopet 

odprli vrata  
 

v soboto, 4. 12. 2010 od 10. ure dalje. 
 

Vse vas vljudno vabimo, da nas ponovno obiščete  
          in si privoščite kakšen domač izdelek. 

  
Tudi tokrat vam ponujamo: sveže svinjsko in goveje meso, pečenice, domače 

klobase, krvavice, domačo pašteto, žolčo… 

                                                                                                           
                                                                            Vabljeni! 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Pobeg v koprsko zaledje 
 

Na lepo sončno soboto v prijazni jeseni smo se 
člani in članice Planinskega društva Tabor 
odpravili na enodnevni izlet proti Krasu. Pot nas je 
peljala preko Trojan, Ljubljane, Vrhnike, 
Postojnskih vrat do Črnega Kala in znamenitega 
viadukta. Tam smo si ogledali to pravo gradbeno 
mojstrovino od spodaj navzgor in pogled je 
resnično veličasten in navdušujoč. 

 

 
 

Pot smo nadaljevali do vasice Hrastovlje, ki je 
svetovno znana zaradi cerkvice svete Trojice iz 13. 
stoletja. Notranjost je vsa zapolnjena s freskami, ki 
so nastale že leta 1490. Najznamenitejša freska je 
fascinanten Mrtvaški ples, ki prikazuje življenje 
vseh slojev ljudi: od beračev, kmetov, rokodelcev, 
plemičev, vse do papeža, ki jih, ne glede na 
poreklo, na koncu pričaka smrt. Ostale freske 
prikazujejo delo v posameznih letnih časih in 
različne prizore iz stare zaveze. Cerkvico obdaja 
kamnito obzidje, ki pa je bilo namenjeno obrambi 
pred turškimi vpadi. Po ogledu teh znamenitosti 
smo uživali ob pogledu na slikovito in barvito 
okolje Kraškega roba, ki mu poseben čar daje 
znameniti kraški ruj. 
 

V Kopru smo si ogledali manjšo zasebno oljarno, 
kjer hladno stiskajo olive. Do najboljšega oljčnega 
olja pridejo s posebnim postopkom, ki je v celoti 
mehanski. Avtohtone istrske belice so glavna vrsta 
oliv, ki dajejo vrhunska oljčna olja in dosegajo 
visoko ceno tudi na evropskih trgih. 
 

Iz Kopra nas je zavita pot po nekaj kilometrih 
pripeljala v slikovito vasico Gračišče, kjer nas je 
pričakal iskalec tartufov. Tartufi so nenavaden, 
skrivnosten gomolj, ki se skriva pod zemljo. Ker 
nimajo nadzemnih delov, jih človek sam ne more 
najti. Lahko pa jih zavoha posebej izurjen pes ali 
svinja, ki po zaslugi svojega ostrega vonja 
nabiralcem pokažejo skrita mesta, kjer bi se 
utegnili skrivati tartufi. Nabiralci tartufov poznajo 

številne znake, ki jih vodijo do mesta, kjer bi 
utegnili biti tartufi. Navadno jih iščejo v bližini 
posameznih debel in na obronkih, dobra lokacija 
pa je navadno najstrožje varovana družinska 
skrivnost. Iskalec tartufov nas je pričakal s svojo 
psičko in nas popeljal na kraški travnik, kjer jima 
je uspelo krasno prikazati, kako se najde tartuf. 
Tartuf lahko na trgu doseže vrtoglavo ceno. 
Najdražji najdeni tartuf na svetu je tehtal kar 1,5 
kilograma in je še vedno rekorder. Leta 2009 ga je 
kupil kitajski milijarder za rekordnih 330.000 
ameriških dolarjev (237.000 evrov). 
 

Prijeten pobeg od jesenskega vsakdanjika smo 
zaključili s pokušnjo istrskih vin v skrbno urejeni 
kleti in okusno večerjo v Gračišču. 
 

Planinsko društvo Tabor 
________________________________________ 

 

MePZ Tabor ponovno na obisku pri 
zamejskih Slovencih 

 

Furlanija – Julijska krajina je ena od italijanskih 
dežel s posebnim statutom, saj na tem področju 
živijo Italijani skupaj s kar tremi manjšinami: 
Furlani, Nemci in Slovenci. V času fašizma si je 
država močno prizadevala vse prebivalce 
italijanizirati, kar pa ji je uspelo le delno. Po 
nekaterih virih v deželi živi preko 60.000 
Slovencev, nekateri od njih tudi v občini Dolina. 
Od tam smo na začetku letošnje sezone prejeli 
prijazno vabilo Slovenskega kulturnega društva 
Slovenec iz Boršta in Zabrežca. Naši zamejski 
prijatelji so nas povabili, da skupaj z njimi 
oblikujemo priložnostno proslavo ob 110. obletnici 
ustanovitve društva.  
 

24. oktobra dopoldan smo najprej oddali svoj glas 
v drugem krogu lokalnih volitev, potem pa se 
podali na pot v smeri Trsta. Z veseljem smo 
pozdravili vse stare znance naših srečanj, ki se jih 
je v teh letih nabralo kar nekaj, potem pa nastopili 
na proslavi. Pred nabito polno dvorano je najprej 
nastopil Mešani pevski zbor Slovenec - Slavec, ki 
ga vodi Danijel Grbec. Za pozdravi in govorom se 
je naš zbor predstavil s slovenskimi pesmimi, ki so 
navdušile pretežno slovensko publiko, najbolj od 
vseh domoljubna Pesem o svobodi.  
 

Zaključni dogodek proslave pa je bila uprizoritev 
Skrinje spominov, v kateri je nastopilo dvajset 
odraslih in petnajst članov otroške dramske 
skupine. Prisotnim so na doživet način predstavili 
utrinke iz društvene preteklosti, dogajanje pa se je 
prepletalo okrog stare skrinje, v katero so domačini 
pred fašizmom skrili tisto, kar jim je bilo najbolj 
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pri srcu: vaški zvon, slovensko slovnico, pismo 
partizanu... Med odpiranjem skrinje in obujanjem 
spominov s pesmijo in plesom je tako starejša 
generacija tudi simbolično predala mlajši tiste 
vrednote in ideale, ki ostajajo aktualni tudi danes. 
 

Druženje se je ob petju in pogovorih nadaljevalo v 
pozen večer, pred odhodom domov pa smo se 
dogovorili za ponoven obisk v naslednjem letu, 
tokrat pri nas, saj bo 2011 minilo že okroglih 40 let 
od prvega srečanja.  
 

Mešani pevski zbor pod vodstvom mag. Špele 
Kasesnik se je v pretekli sezoni na območni reviji 
pevskih zborov uvrstil v prvo skupino, kar mu je 
omogočilo prijavo na letošnje regijsko srečanje 
najboljših zborov Sozvočenja 2010. Z izborom 
pesmi pod naslovom »Spomin na poletje« smo se 
uspeli uvrstiti med sedem nastopajoči zborov regije 
od Celja do Koroške in si že dva tedna po obisku 
pri prijateljih na drugi strani državne meje na odru 
žalske dvorane »pripeli« nagrado za nakup notne 
ali strokovne literature ali zborovskih zgoščenk v 
višini 200 €. 
 

Sezono smo začeli zelo aktivno in tako bomo tudi 
nadaljevali; pred novim letom namreč načrtujemo 
še nastop na abonmajskem koncertu 
narodnozabavne glasbe v Žalcu 9. decembra, 
gostovanje v Avstriji in tradicionalen praznični 
koncert v Taboru, ki bo letos na Štefanovo, 26. 
decembra. Vabljeni. In če se do sedaj še niste 
mogli odločiti – še vedno se nam lahko pridružite. 
Pišite nam na pevsko.drustvo.tabor@gmail.com ali 
pocukajte za rokav pevko ali pevca, ki ga poznate! 
 

 
 

Magda Semprimožnik 
_________________________________________ 

 

Upokojenci smo martinovali 
 

Letošnjega martinovanja oziroma srečanja se je 
udeležilo kar 111 članov Društva upokojencev 
Tabor in  starejših občanov občine Tabor, in to od 
najmlajših, tam okrog šestdesetih let, do našega 
najstarejšega člana,  ter vedno dobro 
razpoloženega devetdesetletnika Slavka. Žal pa je 
tudi letos komu bolezen onemogočila udeležbo. 
Nekateri se enostavno ne morejo odločiti in 
odpraviti od doma. Žal, tudi to je del življenja 

upokojenca in starostnika. Zato pa so zamudili 
prav odličen in humorističen ansambel ODMEV iz 
Celja, ki  je svoje igranje popestril  z zabavnimi 
skeči in smešnicami. Uvodne besede so bile 
namenjene predsedniku društva upokojencev 
Tabor gospodu Milanu  Blatniku.  Po pozdravu in 
voščilu dobrodošlice so bili na vrsti štirje mladi 
fantje iz kvarteta ŽAREK, ki so nam zapeli nekaj 
čudovitih narodnih pesmi. 
 

 
 

Ker nas župan občine Tabor, gospod Vilko 
Jazbinšek, zaradi nujnega zadržka ni mogel 
obiskati, nam je svoj dragoceni čas posvetil  
podžupan občine Tabor, gospod Anton Grobler in 
nam zaželel prijetno druženje in veselo zabavo. Po 
zelo okusni Martinovi pojedini, ki  jo  je zopet  
pripravil Slavi, »Gržina-CATERING«, pa se je 
začela zabava s plesom. Vmes je  predsednik DU 
Tabor gospod Milan v imenu Občine Tabor in 
župana gospoda Jazbinška,  občanom starim 80 in 
več let, podaril skromna darila ter jim čestital za 
lep jubilej.  
 

Kot posebnost letošnjega srečanja pa je bila 
prisotnost vseh petih še živečih predsednikov 
Društva upokojencev Tabor, ki so  ga  vodili  in ga 
še  vodijo od leta 1981 pa do danes. To so bili: 
gospod Slavko Čuk, gospod Franc Uranjek, 
gospod Anton  Kozmelj, gospa  Danijela Pajk 
Zupanc, ter trenutni predsednik gospod Milan 
Blatnik. Z močnim aplavzom so bili nagrajeni za 
njihovo uspešno vodenje društva.   
 

 
 

Naj na koncu omenimo tudi to, da smo  imeli 
dvorano zelo lepo okrašeno s starimi 
dragocenostmi, (vezenine, kozarci krožniki, sklede  
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in še drugi predmeti), katere so nam zaupale naše 
soupokojenke, skrbno aranžirali pa sta jih  Danica 
in Vera.    

Delovna skupina pri DU Tabor 
____________________________________________ 

 

Vaška skupnost Miklavž na 
Primorskem 

 

V okviru občine Tabor aktivno deluje samo ena 
vaška skupnost – Vaška skupnost Miklavž. Ljudje, 
ki smo poseljeni po hribovitem delu tega območja, 
se radi družimo ob različnih priložnostih. Tako se 
nas je v soboto, 20. novembra 2010, podalo na 
potep po Primorski kar 50 udeležencev. To je bil 
naš  že četrti izlet, na katerem načrtno spoznavamo 
znamenitosti Slovenije. Pot nas je vodila po 
točkah, ki jih posamezniki bolj redko obiščemo. 
Najprej smo se ustavili na Črnem Kalu in iz žabje 
perspektive občudovali vrhunski dosežek 
gradbincev - to je viadukt Črni Kal, ki je poln 
presežnikov. V Hrastovljah, majhni vasici pod 
Kraškim robom, smo si ogledali gotsko cerkev sv. 
Trojice z znamenitimi freskami. Ob strokovni 
razlagi smo se čudili njeni mojstrski poslikavi. 
Močan vtis nam je zapustila posebna freska, 
imenovana Mrtvaški ples. 
 

Pot smo nadaljevali proti morju, najprej v Koper, 
na ogled oljarne, ki je v družinski lasti. Tam smo 
okusili pravo deviško olivno olje in si ogledali 
proizvodnjo le-tega. Tople popoldanske žarke in 
vonj po morju pa smo okušali na Tartinijevem trgu 
v Piranu in sprehodu po ozkih uličicah tega 
slovenskega bisera. 
 

 
 

Prijetno druženje smo zaključili v poznih 
popoldanskih urah ob pokušanju tipičnih 
primorskih jedi. Ob degustaciji primorskih vin v 
vinski kleti, je ob spremljavi Gašperjeve 
harmonike, zadonela tudi lepa slovenska pesem. 
Polne prelepih vtisov nas je šofer Jože varno 
pripeljal domov, v naročje Miklavških hribov. Vsa 
zahvala za izvedbo tega izleta gre Adiju kot gonilni 
sili, Matjažu, ki je sponzoriral prevoz in seveda 
gospe Inki, ki je izlet tako strokovno pripravila in 
vodila.  Zahvaljujemo pa se tudi vsem ostalim, ki 
so na kakršen koli način pripomogli, da je tudi ta 
izlet uspel v zadovoljstvo nas vseh. 
 

za Vaško skupnost Miklavž 
Marjana Lesjak 

_________________________________________ 
 

Povabilo k sodelovanju 
 

Moški pevski zbor "Ivan Cankar" Tabor VABI v 
svoje vrste nove člane. 
 

Vsi, ki imate veselje do petja in druženja, se nam 
lahko pridružite ob ponedeljkih, ob 19. uri, v 
društvenih prostorih Doma krajanov Tabor. 

 
Informacije na številki:  

5727 304 ali 040 727 300,  
Branko Lesjak 

 
 

LEPO POZDRAVLJENI VSI !   
oglaša se dramska... 

 
…ker iz preteklih časov  

nimamo skoraj nobene fotografije. 
 

Želeli bi 
ZBRATI STARE FOTOGRAFIJE,  

urediti arhiv, ter fotografije tudi razstaviti… 
 

PRAV TAKO ZBIRAMO STARO POHIŠTVO IN OBLAČILA, 
DA OBOGATIMO SCENO IN NAPOLNIMO OMARE :) 

 
ČE IMA KDO  KARKOLI, JE LEPO PROŠEN ! 

 
Hvaležni bomo za vsak vaš prispevek. 

 
DRAMSKA SKUPINA TELOH 

tel.: INA 040 206 991 
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Mešani pevski zbor Tabor odlično 
zastopal zbore iz Spodnje Savinjske 
doline na Regijskem tekmovanju v 

Žalcu 
 
Mešani pevski zbor Tabor z zborovodkinjo mag. 
Špelo Kasesnik, je 6. novembra 2010 nastopil v 
Žalcu na Sozvočenjih - Regijski koncert izbranih 
zborov s tematskimi sporedi.  
 

Mešani pevski zbor Tabor je bil edini zbor iz 
Spodnje Savinjske doline, ki je bil sprejet na 

regijsko tekmovanje. Na tekmovanju so se 
predstavili s programom z naslovom SPOMIN NA 
POLETJE. S svojim ubranim petjem so nas še 
kako dobro spomnili na poletje in vse njegove 
lepote.  
 

S tem pa sta se strinjala tudi strokovna 
spremljevalca: Andraž Haupmtan in Matej Penko, 
saj sta zboru podelila eno od prvih nagrad, in sicer 
sredstva za nakup strokovne in notne literature. 
 

MePZ Tabor 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

SVETI MIKLAVŽ SPOROČA, 
 

da bo otroke obiskal v nedeljo,  
 5. decembra 2010,  

ob 16. uri v Domu krajanov Tabor. 
 

Miklavž pripravlja za vse otroke drobno presenečenje. 
 
 

Vstop je prost! 
 

 
 

LIKOVNA SEKCIJA »MAVRICA«,  
KD »IVAN CANKAR« TABOR 

 

v a s   v a b i , 
 

da si ogledate dela, ki so bila ustvarjena v tem letu, 
 in sicer v sejni sobi Občine, I. nadstropje 
 od 21. decembra 2010 do 7. januarja 2011. 

 

Ogled je možen v delovnem času občinske uprave. 
 

V A B L J E N I ! 
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Pevsko društvo Tabor 
 vabi na 

 
BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT z gosti, 

 
ki bo v Domu krajanov Tabor, 

 
v nedeljo, 26. decembra 2010, ob 15. uri. 

 

(V Utripu je objavljen napačen čas začetka prireditve.) 
 

Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRIREDITVE V DECEMBRU 
 

nedelja, 5. december, ob 16. uri 
prihod sv. Miklavža   
Dom krajanov Tabor 

(Turistično društvo Tabor, 041 515 988) 
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četrtek, 9. december 2010, ob 19. uri 

potopisno predavanje Maje Drča -Turčija, Sirija in Libanon, 
društveni prostor v Domu krajanov 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 
od torka, 21. decembra, do petka 7. januarja 

likovna razstava KUD Ivan Cankar Tabor, Likovne sekcije Mavrica 
ogled v času uradnih ur občine 

sejna soba Občine Tabor 
(KUD IC Tabor Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 

 
torek, 21. december, ob 18. uri 
pravljična urica s poustvarjanjem 

Občinska knjižnica Tabor 
(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 
petek, 24. december 

obisk Božička za vse otroke 
vrtec Tabor, ob 9. uri, POŠ Tabor, ob 10. uri 

v telovadnici Doma krajanov 
(Občina Tabor, 03 705 70 80) 

 
sobota, 25. december 

božični nočni pohod na Krvavico in Zajčevo kočo 
odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 
nedelja, 26. december, ob 19. uri 

božično-novoletni koncert 
Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 

 
nedelja, 26. december, ob 8. uri 

Kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
torek, 28. december, ob 19. uri 

tradicionalni decembrski turnir trojk v košarki 
Dom krajanov Tabor 

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

 

Tudi, če dan ni sončen, si ga z lepimi dejanji in malo pozornostjo do drugih naredi! (neznan avtor) 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana pri pošti 3304 
Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 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. 


