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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

V teh vročih poletnih dneh se tradicionalno odpravljamo na prigaran dopust. So taki, ki celo 
leto planirajo teh nekaj dni počitka in so taki, ki do zadnjega ne vedo ne kod ne kam. 
Nastanitvenih možnosti je ogromno: od šotora, hotela, apartmaja, do avtodoma in prikolice … 
Veliko ljudi pot zanese k hrvaškim sosedom, zadnje sezone so popularne destinacije v Grčiji, 
Turčiji, Egiptu in Tuniziji, nekatere odnese še dlje po svetu.  
 

 

 

Ne pozabimo pa na naših 46 kilometrov morske obale. Preverimo slovensko turistično ponudbo 
in obiščimo slovenske obmorske dragulje, ki jih ni malo, le malo poglejmo naokrog. Hkrati si 
lahko zapojemo ali vsaj zamrmramo kakšno slovensko pesem o poletju in morju.  
 

Moj predlog so Kingstoni:  
»…Najlepše je zaspati na plaži, 
ko nad tabo gori milijarda luči. 
Najlepše je nanana na plaži, 
dobrodošli zato v hotelu Modro nebo.« 
 Tatjana
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Prihajajo pasji dnevi ... 
 

Pasja vročina nam je letos že pokazala svoje 

pasje zobe v začetku meseca, vendar so 

koledarsko pasji dnevi nastopili šele te dni, 

ko ni pretirane vročine in ko smo si ponovno 

malo opomogli od strahu pred sušo. Tudi 

glede toče je bila narava v naših krajih zelo 

milostna in prijazna. Vrtovi so bogati vrtnin, 

žito je v glavnem že varno pospravljeno, 

usoda hmelja pa še vedno ostaja v rokah 

muhastega poletja. Še bolj pa neusmiljenega 

tržišča, kajti niso še prazna skladišča z 

lanskim pridelkom. Torej, čeprav je čas 

dopustov in šolskih počitnic, je marsikatero  

 

 

zaskrbljeno oko bolj usmerjeno v nebo kot 

proti morju. 
 

Ne glede na tegobe, ki jih poleg vročine, 

naravnih ujm in v zadnjem času tudi 

gospodarske krize, prinašajo pasji dnevi, 

vam iskreno želim tudi vsaj nekaj dni 

dopustniških doživetij, ki sproščajo duha in 

vsakodnevne napetosti. Tudi človek je 

namreč le material, ki se ob stalnem pritisku 

tudi utrudi - in poči. Tega se, žal, običajno 

zave prepozno. 
 

Želim vse dobro. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

_________________________________________________________________________________

 

Projekti 2012 
 

V juliju 2012 se bodo na terenu izvajala naslednja investicijska dela: 
 

 
zap. št. 

 
vrsta projekta 

 
izvajalec 

 
stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 
vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina tehnični pregled 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina zaključna faza 
 

 
Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. št
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - 

Kapla 
SAVINJA PROJEKT  

projekt v izdelavi 
2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna družba, d.o.o. 
 

PGD izdelan 
3. Kanalizacija Ojstriška vas III. faza  obnovitev postopka 
4.  Vzdrževalna dela odseka ceste Tabor-Loke s 

solarno javno razsvetljavo 
 prijava na razpis za 

sofinanciranje 
 
 

Simon Jan in Lilijana Štor Krebs 
______________________________________________________________________________________ 
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S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
 
- 27. junija se je v celjski porodnišnici rodil 3.250 g težak in 49 cm velik deček Nik, staršema Simoni Rajh  
in Mihu Zupančiču iz Črnega Vrha. 
 
- 8. julija se je v celjski porodnišnici rodil 3.870 g težak in 53 cm velik deček Jaka, staršema Gordani 
Habjan in Juretu Matku iz Lok. 
 

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

 
 

Slavkovih 92 let 
 

Slavko Čuk je te dni praznoval svoj veliki 
jubilej, 92-letnico. Ob tej priliki  mu je prišel 
voščit župan Občine Tabor  Vilko Jazbinšek in 
predsednik Društva upokojencev Tabor Milan 
Blatnik. 
  

Kljub visoki starosti je Slavko še vedno čil in 
zdrav, poln optimizma  ter izredno živahen.  Še 
vedno rad obišče kakšne toplice in se prepusti 
strokovnjakom, ki mu okrepijo dušo in telo. 

  
 

Društvo upokojencev Tabor 
Nada Žura 

________________________________________________________________________________ 

 

Čudeži narave 
 
Ko sonce počasi zahaja, 
se mi zazdi kot žareči rubin. 
 

Modro nebo, ki objema vrhove, gore, 
se mi zazdi kot modri smaragd! 
 

Oblak, ki se je pritihotapil do gora 
je kot verižica belih briljantov! 
 

Ko luna priplava, 
je lepa kot najlepši oniks! 
 

                      TKSm 
 
 

Sled 
 

Sledim ji z očmi, 
ko odhaja od mene. 
Sledim ji z očmi, 
ko hiti po samotni poti. 
Sledim ji z očmi,  
ko je oddaljena v dolini kot drobna pika, 
sledim ji v mislih, 
ko podoživljam najino ljubezen. 
 

Sledim ji v sanjah, 
ki naj se uresničijo  
v jutrišnji dan! 

TKSm 
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                                   Zahvala 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zahvaljujemo se vsem sošolcem in sošolkam za darovano 
cvetje in svečko Janku Pečovniku ob 40. obletnici 
zaključka osnovne šole. 

  
                                         Družina Pečovnik iz Kaple 

________________________________________________________________________________
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kmetija Laznik vabi, da nas 
v soboto, 4. avgusta 2012 od 9. ure dalje obiščete v naši prodajalni. 

 

Tokrat lahko izbirate med: svežim svinjskim mesom, dimljenimi klobasami  
in domačo pašteto. 

Pripravimo pa vam tudi začinjeno meso za žar, čevapčiče, za ljubitelje domačega 
jabolčnega zavitka pa vam nudimo tudi domača jajca in skuto. 

 

Najdete nas na spletu: www.kmetija-laznik.si 
 

 Vabljeni! 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 
________________________________________________________________________________ 

 

Občinska knjižnica Tabor, 
delovni čas: torek, od 14. do 18. ure 

 
 

Tudi avgusta je še čas, da si med počitnicami s 
pravilnimi rešitvami naših knjižnih ugank 
prislužite lepe knjižne nagrade. Izpolnjene liste z 
rešitvami  lahko rešite in oddate v naši knjižnici v 
Taboru. Žrebanje bo konec meseca avgusta. 
Vljudno vabljeni.  
 

Karmen Jezernik, knjižničarka 
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje 

 

vabi na predavanje z naslovom: 
 

Spremembe pri ugotavljanju 
dohodka iz osnovne kmetijske in 

gozdarske dejavnosti  
in dohodnina v letu 2012. 

 
Predavanje bo v sejni sobi Občine Tabor,  
v četrtek, 2. avgusta 2012, ob 9. uri. 
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Zaradi lažjega razumevanja vsebine predavanja 
lahko prinesete s sabo obvestilo o višini dohodka iz 
opravljanja osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti. 
 

S 1.1.2013 bodo kmetije, ki presegajo 7.500 EUR 
prihodka obvezno vključene v obdavčitev po 
dejanskem dohodku zato priporočamo, da se 
predavanja udeležite.  
 

Lepo vabljeni. 
 

 Marko Tevž, univ. dipl. inž. kmet. in 
Maja Klemen Cokan, univ. dipl. inž. kmet. 

_________________________________________ 
 

Demeter kmetije  
ob Bodenskem jezeru 

 

Konec junija sva se na povabilo kmetijske 
svetovalke Maje Klemen Cokan s še šestimi 
Savinjčani pridružila Združenju za ekološko 
kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine na 
strokovni ekskurziji po Nemčiji. Ogledali smo si tri 
velike ekološke kmetije, vsako zanimivo po svoje.  
 
Najprej smo si ogledali kmetijo Friedricha Wenza 
v mestu Schwanau ob reki Ren (www.eco-din.de). 
Je čisti poljedelec in je razvil kmetijski stroj, na 
katerem je združil plug, brano, štiri sejalnice in 
valjar, z njim obdela zemljo samo 4 cm globoko. 
En hektar njive obdela in poseje v pol ure s 5 litri 
nafte. Od leta 1970 uporablja izključno 
biodinamične pripravke. 
 

Druga kmetija je Helchenhof ob Bodenskem 
jezeru. Tudi ta je vključena v Demeter kontrolo, 
imajo pa kar tri glavne panoge, in  sicer 45 krav 
molznic, 80 ha biodinamično pridelane zelenjave, 
ki jo prodajo grosistom in eko počitniške hišice, 
kjer gostom ponudijo popolno doživetje kmetije, 
od dela v hlevu, do vožnje traktorja. 
 

Naju pa je najbolj prevzela Demeter kmetija 
Hofgut Rengoldshausen v kraju Uberlingen ob 
Bodenskem jezeru (www.rengo.de). Demeter 
pomeni najvišja stopnja ekološkega kmetovanja, ki 
ne uporablja popolnoma nobenih pesticidov in 
mineralnih gnojil. Kmetija je v lasti zasebne 
fundacije, ki jo opravlja pet družin. Na 150 ha se 
ukvarjajo s poljedelstvom, zelenjadarstvom, 
sadjarstvom in živinorejo. Zlasti zanimivi so 
steklenjaki, ki se razprostirajo na pol ha in jih 
pozimi ogrevajo z lesno biomaso, za zalivanje pa 
uporabljajo deževnico. Z z besedami se ne da 
opisati pogleda na neskončno dolge vrste bujne, 
zdrave zelenjave od paprike, jajčevcev, stročjega 
fižola in kumar, do paradižnika, ki z svojo živo 
rdečo barvo kar vabi kupce v njihovo lastno 
prodajalno, v kateri nudijo dnevno svežo 
zelenjavo. Poleg tega tedensko razvozijo 1500 

zelenih zabojčkov, nekaj prodajo na ekološki 
tržnici, viške pa oddajo grosistom. Prevzeta sva 
bila nad dejstvom, kako spoštujejo rodovitno prst 
in s kakšno ljubeznijo jo negujejo. Mnogo se lahko 
naučimo od njih. 
 

 
 

Janko in Damijana Lukman 
_________________________________________ 

 
 

Od zrna do kruha 
 

Če želimo biti odgovorni do zemlje in jo ohraniti 
za zanamce, moramo mlade, na katerih stoji svet, 
vzgojiti v duhu odgovornosti. Pri tem nam vsa 
moderna informacijska tehnologija ne more veliko 
pomagati, prav nasprotno, zaradi prenasičenosti z 
informacijami te zgolj bežno spremljamo. Danes ni 
nobena težava priti do informacij, dosti težje pa je 
do znanja, ki ga dobimo, ravnati odgovorno. 
Odgovornost namreč nima nobene povezave s tem, 
koliko in kaj vemo, z našo izobrazbo, z našim 
družbenim položajem, odgovornost je globoko 
povezana z našo moralo. V današnjem času, v 
katerem ima širitev prednost pred ohranitvijo in 
kjer je glavna gonilna sila ekonomski dobiček, 
etika nima visoke družbene vrednosti, pri vsem 
tem pa pozabljamo, kako pomembna je zemlja za 
preživljanje ter v imenu napredka (beri kapitala) 
zastrupljamo zemljo in vse kar na njej živi.   
  

S tem, ko veliko govorimo o okoljskih vrednotah, 
se rojeva tudi upanje, da bodo naši otroci, za 
razliko od nas, razvili vrednote, ki bodo v 
prihodnosti služile Zemlji in ohranjanju njene 
raznolikosti.  
 

Ljudje se vse bolj zavedajo, da kapitalu, ki vrti naš 
svet, ni v interesu ohranjanje zemlje, temveč  
nenehno spodbujanje želja, ki vodijo v 
nakupovanje in kopičenje, posledično pa to vodi do 
uničenja. Kapitalizem dolgoročno zagotovo ne bo 
preživel. V tem nenehnem hrepenenju pozabljamo 
na tisto, kar že imamo. Se sploh zavedamo, da 
živimo standard, ki je višji kot so ga imeli kralji in 
cesarji pred nekaj sto leti? Če bomo dopustili, da 
nas kapital zaslepi in bomo pozabili na tisto, kar je 
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res pomembno, bodo naši zanamci pili le še 
ustekleničeno vodo, paradižniki bodo imeli 
popolno obliko, vse skupaj pa bo prihajalo iz 
laboratorijev in ne iz domače njive. In če menite, 
da bo takšen model pridelave hrane rešil svetovno 
lahkoto, se motite. Kljub temu, da je že danes na 
svetu dovolj hrane za vse ljudi, vsako uro zaradi 
podhranjenosti umre 300 otrok. Da ne govorimo o 
prehranjevalni vrednosti laboratorijske hrane ter 
njenih stranskih učinkih na naše zdravje. 
 

Razloge za aktualno družbeno krizo vrednot je 
iskati v preteklih vzgojnih metodah doma in v šoli. 
Slovenci se na tem mestu res ne moremo pohvaliti 
z naprednim pedagoškim mišljenjem. Tako smo še 
18 let za tem, ko je Avstrija prepovedala tepež 
otrok, še vedno govorili, da brez pretepanja v šoli 
ne gre. Vse kar je bilo novo, smo zavračali, 
humaniste pa smo imeli za mevže. In tako je 
večinoma še danes. Mnogo staršev in učiteljev je 
prepričanih, da se otroci učijo s ponavljanjem 
faktografskih podatkov. Posledično otroke 
vzgajajo zelo enostransko in zanemarjajo 
pomembnost lastne izkušnje, iz katere otroci črpajo 
resnično znanje. Šola, ki naj bi pripravlja za 
življenje, pač ne more biti stavba, v kateri otroci 
osem ur dnevno devet let v sedečem položaju 
poslušajo, kaj je prav in kaj narobe. Dosti bolj 
učinkovito je, da otrokom ponudimo aktivnosti, ki 
ne bodo zaposlile le glave, temveč tudi njihove 
roke in srce.   
 

Ko je pogovor nekega dne v prvem razredu 
naključno nanesel na kruh, je šestletnik rekel, da le 
tega kupimo v trgovini. Misel, da kruh pride iz 
zemlje, mu je bila popolnoma tuja. Navadno ob 
takšnih situacijah želimo otroke hitro podučiti, da 
je treba za zemljo skrbeti, je ne onesnaževati ipd., 
saj nam daje vsakdanji kruh. Peljemo ga na njivo 
in pokažemo rumene rastline, iz katerih pride 
moka… Takšno poučevanje pa je popolnoma 
zgrešeno. To je ravno tako, kot da bi »otrokom 
odrezali noge in roke, potem pa jih pustili prosto 
tekati naokrog« (Antoine de Saint-Exupéry). 
 

Okoljske in vsakršne druge vrednote lahko 
vzgojimo le tako, da so otroci aktivno vključeni v 
življenje, to pa pomeni, da ni pomembno samo 
intelektualno znanje, temveč tudi dejavnosti volje 
(rok) in čutenja (srca). Zavedanje, da kruh pride iz 
zemlje, bi lahko npr. vzpostavili skozi konkretne 

aktivnosti, ki jih mora človek opraviti, da pride do 
kruha. Tako smo nekega jesenskega dne s tretjim 
razredom odšli na njivo. Z motikami smo 
prekopavali zemljo in odstranjevali kamenje in 
travne grude. V pomoč je kmet pripeljal konja, ki 
je za seboj vlekel plug. Po nekaj urnem delu je bila 
njiva pripravljena za sejanje ozimnega žita. Vsak je 
vrgel nekaj zrn v zemljo. Čez nekaj mesecev, bilo 
je pozimi, smo se odpravili na športni dan. Šli smo 
mimo naše njive in videli, da nekaj kuka izpod 
snega. Spomnili smo se, kaj vse smo tistega 
jesenskega dne počeli na njivi. Spomladi smo na 
športnem dnevu ponovno zavili mimo njive in 
opazili veliko spremembo in v juliju, ko je žito 
dozorelo, smo se s srpi odpravili na žetev. Žito nas 
je preko poletja čakalo v shrambi, jeseni, v četrtem 
razredu, pa smo žito omlatili, se odpravili k 
mlinarju,da nam je zmlel moko, šli do kmetije, kjer 
so imeli krušno peč, zamesili vsak svoj hlebček in 
ga spekli. Preden smo okusili svoj kruh, smo se 
spomnili tistega jesenskega dne, ko smo z 
motikami okopavali zemljo ter vseh procesov, ki 
so vodili do kruha.  
 

Preteklo je celo leto, preden je vsak otrok prišel do 
svojega hlebčka. Ob takšni izkušnji otroci 
ponotranjijo celoten proces, izgradijo si konkretno 
znanje ter vzpostavijo odnos do zemlje. Naučijo se 
tudi potrpljenja, ki ga danes otrokom zelo 
primanjkuje. Do resničnega znanja in morale pač 
ne moremo priti po bližnjicah. Odrasle je 
velikokrat strah, da bodo otroke prikrajšali, če jih 
ne bodo začeli poučevati čim bolj zgodaj in po 
vrhu še s pomočjo računalnika, ki ponuja 
mišljenje, ki je rigidno, logično, algoritmično in 
oropano moralne, etične in duhovne vsebine.  
 

Dokler bo prevladovalo »mišljenje, ki prešteva in 
ne mišljenje, ki misli« (Umbert Galimberti), do 
takrat bomo iskali finančni dobiček in ideja, da bi 
prebivalci neke vasi ali mesta vložili svoj denar v 
»delnice« ekoloških kmetij in za svoj denar dobili 
zdravo okolje in ekološko hrano, se bo zdela 
smešna. Vendar kdo, če ne prav vi, in kdaj, če ne 
prav zdaj, je pravi čas za novo mišljenje, za novo 
moralo? No, seveda lahko začnemo z enostavnimi 
stvarmi, s pobiranjem pasjih iztrebkov, ki 
onesnažujejo krmo živini in onesnažujejo otroške 
čevlje. Zmoremo? 
 

mag. Boštjan Štrajhar, Ajda Štajerska   
 

 

 
 

Zajčevi dnevi 
 
 

Naše društvo je tudi letos sodelovalo že na 8. 
tradicionalnih Zajčevih dnevih, ki so se odvijali na  

 
Zajčevi koči 30. junija in 1. julija 2012 v 
organizaciji Planinskega društva Tabor. Članice 
Društva žena in deklet smo na tej prireditvi 
zadolžene, da pripravimo jedi iz zajčjega mesa. Na 
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meniju so bili ocvrti in pečeni zajci s prilogo ter  
zajčji paprikaš z domačimi širokimi rezanci – 
izdelek naše članice Lojzke. Zajčje meso je izredne  
 
 

kvalitete, saj je domače reje – bio zajci, ki jih 
zredita naši članici Berta in Jožica.  
 

Glede na to, da je hrana, ki pa je ni bilo malo (30 
zajcev), vsa pošla, si štejemo v zadovoljstvo, da 
smo jo okusno pripravile in da gosti niso bili 
razočarani.  
 

Že sedaj se veselimo 9. Zajčevih dni 2013. Do 
takrat pa se bomo posvečale našemu tekočemu 
delu in zadolžitvam, ki jih imamo v programu dela. 
 

 Društvo žena in deklet Občine Tabor 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kdor poje rad, ostaja mlad 
 

S tem pregovorom se je končal koncert  
Mladinskega cerkvenega pevskega zbora sv. Jurij. 
A začnimo na začetku. Pred mesecem dni smo v 
naši župniji obeležili dvojno praznovanje; 10-
letnica nove maše gospoda Danija Jesenika in 10-
letnica ustanovitve cerkvenega zbora pa sta bili 
razlog za slavje.  
 

Priprave na ta dogodek so se začele že v začetku 
letošnje pevske sezone. Zbor so popestrili novi 
pevski obrazi, organizacijsko vodenje je prevzel 
Ožbej Slakan, David Kostanjevec pa 
zborovodstvo. Po mesecu dni skupnega dela smo 
nastopili na reviji cerkvenih zborov dekanije 
Braslovče v Andražu nad Polzelo, kjer smo več kot 
dostojno zastopali našo župnijo. Vse leto so se 
vsak teden vrstile pevske vaje, spontani aplavzi po 
odpetih mašah pa so nam dajali zagon in potrditev, 
da gremo v pravo smer. V začetku junija smo 
namesto generalke pred koncertom imeli nastop v 
dvorani Zdraviliškega doma na Dobrni. Povabila 
sta nas Moški pevski zbor Društva upokojencev 
Dobrna in Zasebna glasbena šola Pianist. 
Predstavili smo nekaj novega programa, o našem 
nastopu pa so celjski mediji poročali: »Pod 
vodstvom mladega dirigenta Davida Kostanjevca 
je kot gost koncerta zapel Mešani cerkveni pevski 
zbor sv. Jurij ob Taboru v Savinjski dolini, ki je bil 
s svojimi mladimi glasovi ter odličnim, tudi 
sodobnim programom, prava poslastica koncerta.« 
 

Najboljše smo prihranili za koncert v naši 
župnijski cerkvi, ki je bil 17. junija. Pričelo se je z 
zahvalno sveto mašo ob 10-letnici nove maše, ki jo 
je daroval gospod Dani Jesenik, takoj po njej pa 
smo nastopili tako s cerkvenimi, kakor tudi  
 
 
 

 
 

 
ljudskimi ter zabavnimi pesmimi. K ubranemu 
petju sta pripomogla solista Franci Skok in Maja 
Drča. Na pianinu nas je spremljala Petra Seitl, na 
orglah Tilen Slakan, povezovala pa je Anja 
Pustoslemšek. Tekom koncerta smo pevci lahko 
uzrli tudi kakšno solzico v očeh šentjurskih 
vernikov, ki je potrjevala, da nam ljudje radi 
prisluhnejo, da vložena napor in čas nista zaman, 
in da je petje Bogu v čast poseben privilegij. Ob 
koncu koncerta smo se spomnili tudi naše pevke 
Veronike, ki ji iskreno želimo čimprejšnje 
okrevanje po prometni nesreči.  
 

Zahvala gre vsem že omenjenim, prav tako 
Društvu žena in deklet, ki je prizadevno poskrbelo 
za pogostitev po koncertu, Alenu Kovačiču za 
okrasitev cerkve, domačemu župniku, gospodu 
Leopoldu Selčanu, Daniju Jeseniku, zaradi 
katerega se je pred desetimi leti naš zbor ustanovil, 
in zborovodji Davidu Kostanjevcu za celoletno 
sodelovanje, požrtvovalnost in izkazan trud. Hvala 
vsem, na katere smo morda pozabili, a ste skupaj z 
nami ustvarili ta koncert.  
       

 

Ana Leskovšek 
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Podoknica Nedeljskega  
gostovala na Zajčevi koči 

  

Že 26 let podokničar Franc Pestotnik gostuje po 
krajih širom naše domovine, se z mladeniško 
razigranostjo vzpenja po lestvah in piha na dušo 
svojih izvoljenk. Julijska Podoknica Nedeljskega je 
tokrat priromala k predsednici Planinskega društva 
Mileni Lenko. Najprimernejši kraj za takšno 
dvorjenje planinki je gotovo kozolec pri Zajčevi 
koči. Da ni vse potekalo po ustaljenem ritmu sta 
poskrbela markacista Peter Marko in Vojko 
Vranič, ki sta Podokničarja pod balkon pripeljala z 
gorskimi reševalnimi sanmi, kjer sta ga tudi 
opasala z vrvjo. Marko Semprimožnik je na šaljiv 

način poskrbel, da strma pot vasovalca do 
Mileninega balkona ni bila najlažja. Ko se je 
Podokničar le povzpel do vrha, ga je Milena 
primerno sprejela, v dar pa ji je poklonil šopek 
cvetja.  
 

Dogajanje so popestrili Mešani pevski zbor Tabor, 
Damjan Brajnik, Primož Vranič in ansambel 
Navihani muzikanti, ki ga sestavljajo Jure Lukman, 
Žiga Natek, Domen Šergan in Kristina Završnik. 
Člani Planinskega društva Tabor pa so poskrbeli za 
lačne želodčke in suha grla.  
 

Podoknica je izšla tudi na DVD-ju, ki ga je 
mogoče kupiti pri PD Tabor (info: 051 326 033).  
 

Planinsko društvo Tabor 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

                      Lovska družina Tabor  
 

                         prireja veliko 
meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje za 

prehodni pokal Občine Tabor,  
ki bo v nedeljo, 5. avgusta 2012, s pričetkom ob 9. uri, na Lovski koči. 

 

Tekmovalci bodo tekmovali v treh disciplinah:  
glinasti golobi, tarča srnjaka in tarča bežečega merjasca. 

 

Po končanem tekmovanju vas bomo ob prijetni glasbi 
z okusno pijačo in jedačo postregli taborski lovci. 

Vabljeni! 

        
Prireditvi v avgustu 2012

nedelja, 5. avgust, ob 9. uri 
 

LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 
Lovska koča 

(Lovska družina Tabor, 031 524 111) 

nedelja, 26. avgust, ob 8. uri 
 

KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 

(ČD Tabor, 031 766 533) 
 

 

 Nemogoče je dobiti, brez da bi znal izgubiti. Nemogoče je hoditi, brez da bi znal pasti. Nemogoče je zadeti, 
brez da bi znal motiti. Nemogoče je živeti, brez da bi znal podoživeti. Veličastnost ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak 

v tem, da se pobereš vedno, kadar je to potrebno. (Mario Benedetti) 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina 
plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko 
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu 
posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. 
Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 
17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


