
 
 
 
 
 
 

4. Taborski dnevi 
 

Od nedelje 27. septembra  
do sobote 3. oktobra 2009 

 
 

Dnevom EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE, ki so nastali kot 
skupna pobuda Sveta Evrope in Evropske Unije, se tudi letos 

pridružujejo TABORSKI DNEVI. 
 

Letošnja tema je DEDIŠČINA, USTVARJALNOST in 
INOVATIVNOST. 

 
Na Taboru smo pri obnovi postaj križevega pota ubrali 
INOVATIVEN pristop. Vsako podobo je naslikal drug 

slikar.  
Mnogo USTVARJALNOSTI  in dela je bilo potrebnega, da 

je nastala razstava protiturških taborov v Transilvaniji, 
pospremljena s predavanji. 

Vse pa zato, da še naprej varujemo našo DEDIŠČINO, ki 
jo najbolj občutimo prav pri obisku našega Tabora. 

 
 
 
 
 
 
Nedelja 27. septembra 2009 ob 10:00 – po deveti sveti 
maši na Taboru 

 
BLAGOSLOVITEV IN PREDSTAVITEV NOVIH PODOB 

KRIŽEVEGA POTA 
 
 

 
 
Na Taboru so v kapelicah nameščene nove podobe križevega pota. Vsaka 
slika drugega avtorja. Nove podobe bo blagoslovil frančiškan pater 
Leopold Grčar iz Brezij. Po blagoslovitvi bo predstavitev slikarjev, 
razgovor z njimi in opis slik v Pirčevem domu. Ob tej priliki je KUD Tabor 
pripravil zloženko z opisi postaj in razmišljanji, ki se nam porajajo ob 
njih.  
Tabor je tako dobil že tretje slike, podobe različnih amaterskih slikarjev, 
ki nas vsaka na svoj način nagovarjajo in silijo k razmišljanju.  
 
 

 
 
 

Nedelja 27. septembra 2009 ob 17:00 v Pirčevem domu 
na Taboru 
 

OTVORITEV RAZSTAVE O PROTITURŠKIH 
TABORIH V TRANSILVANIJI   in 

PREDAVANJE prof.dr. PETRA FISTRA O 
ARHITEKTURI TABOROV 

 

  
 
S pomočjo slikovnega gradiva bomo spoznali protiturške tabore v 
Transilvaniji in zvedeli o njihovih vplivih na slovenske tabore. Tabori v 
Transilvaniji so večinoma še ohranili svojo prvotno podobo, kot 
mogočne kmečke utrdbe. Cerkve so ohranile svojo romansko ali gotsko 
podobo. Vidimo lahko mogočne gotske katedrale in pa tudi skromne 
vaške cerkvice, za katere se zdi da so take že stoletja. Vse pa 
obkrožajo zidovi, stolpi, utrdbe, kot bi bili še včeraj v uporabi. 
 

 
 
 
 
Vsak dan od ponedeljka 28. septembra do sobote  3. 
oktobra 2009 v Pirčevem domu na Taboru ob 17:00 

 
OGLED RAZSTAVE O PROTITURŠKIH TABORIH V 

TRANSILVANIJI SPREMLJANO Z SLIKOVNIM 
MATERIALOM IN SPOMINI ZAKONCEV PERNE 

 

  
 
Ob ogledu bogatega slikovnega gradiva se bomo vsak dan sprehodili 
skozi nekaj protiturških taborov, ki so grajeni kot prave utrdbe in 
večinoma zelo dobro ohranjeni. Slišali bomo tudi marsikaj zanimivega 
o življenju v Transilvaniji, o Saksoncih, ki so tabore gradili, pa tudi o 
velikih nasprotjih, ki vladajo danes v Romuniji.  
Manjkala ne bo tudi izkušnja »kako se s kemperjem in kolesom lotiti 
Romunije«. 
 

 


