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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 

 
 

Februar je končno pri kraju in že je tu 
marec  -  tretji mesec v gregorijanskem 
koledarju! 
 

Ime je dobil po rimskem bogu Marsu. 
Izvirno slovensko ime za marec je 
sušec, nekatera druga stara imena pa so 
še: brezen, breznik, mali traven, vetrnik, 
sušnik, postnik, ceplenjak, brstnik itd. 
 

To je mesec, ki nosi v sebi začetek 
pomladi in nam v pričakovanju sonca, 
toplote in cvetenja zlahka pričara dobro  

 
razpoloženje, boljše počutje in vlije 
novih moči. 
 

Tako, kot se naši pridni kmetje v tem 
času pospešeno lotevajo zunanjih 
opravil, bo tudi občinska uprava zaradi 
ugodnejših vremenskih razmer 
intenzivno pristopila k  aktivnostim v 
zvezi z obnovo in izgradnjo 
infrastrukture. Začeli bomo z realizacijo 
Načrtov razvojnih programov za leto 
2011, ki so bili pogumno zastavljeni 
skupaj s proračunom. Pričakujte torej, 
da bo po kraju vrelo in brnelo, da bo 
veselje! 
 

V Novicah smo vam tudi tokrat  
postregli s pisano bero preteklih in 
bodočih dogodkov ter zanimivih 
prispevkov, ki  vas bodo za nekaj časa 
odvrnili od vsakdanjih skrbi, zato: 
veselo na branje! 
 

Saša & Tatjana 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Šport in lokalni optimizem 
 
Le kaj imata skupnega šport in lokalni 
optimizem? 
 

Zame to, da oba kažeta svetlobo na koncu 
predora, ki se mu reče trenutna politična klima 
v naši državi. Pretekli teden so prve strani 
slovenskih časopisov prvič po mučnih mesecih 
takšnih in drugačnih političnih afer preplavile 
slike naših športnih junakov, Tine Maze in 
Dejana Zavca. Kakšno olajšanje, vsaj za tiste, 
ki dnevno spremljamo slovenske medije. Ob 
dosežkih slovenskih športnikov smo za 
trenutek pozabili na sicer naša vsakdanja 
mazohistična dejanja, ko prve časopisne strani 
preplavlja pesimizem in medsebojna 
obtoževanja. Tam nekje v sredini, kjer so 
lokalne novice, pa se skoraj neopazno 
pojavljajo sramežljivi zapisi lokalnih 
dosežkov, ki so medijsko nezanimivi in jih 
velika večina bralcev dnevnega časopisja niti 
ne opazi. Neverjetno, koliko dobrih novic se je 
pretekli teden pojavilo v našem dnevnem 
časopisju. Na prvi strani Tina in Dejan, na 
tretji pa informacija, da je Občina Tabor v 
konzorciju tudi nekaterih drugih občin uspela 
na razpisu za dodelitev evropskih sredstev za 

izgradnjo širokopasovnega območja 
elektronskih komunikacij. To pomeni, da bo 
končno vsak kotiček naše občine pridobil 
ustrezne signale za elektronsko komuniciranje 
(internet, TV signal).  
 

In zakaj govorim o optimizmu? Zato, ker sploh 
ni vse tako črno, kot se ob prebiranju  
časopisja, poslušanju in gledanju različnih 
medijev dozdeva. Če samo pomislim, koliko 
investicij imamo v načrtu za naslednji dve leti 
samo v naši občini, se upravičeno sprašujem, 
zakaj tako ne razmišlja tudi država. Zakaj ne 
vzpodbuja investicij, da bi gradbinci namesto 
na borzo šli na nova delovišča? Morda bi 
potem res padla naklada dnevnega časopisja, 
toda Slovenec bi se rešil okovja moralnega 
propadanja in bi zaživel dejansko tisto 
svobodo za katero se je boril dolga stoletja. 
 

Le kaj se nam mora zgoditi, da bomo 
spregledali? Morda kaj podobnega kot v 
afriškem in arabskem svetu? Bog ne daj! 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

  
 

________________________________________________________________________________

 

 
 

 
ŠTORKLJA nas od 9. januarja do 22. februarja NI OBISKALA. 

 
V primeru, da se pojavi, 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 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Številka: 03201- Ir2/2010 
Datum:   27.12.2010 
 

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 
ki je bila 22. 12. 2010, ob 18.  uri, v prostorih Občine Tabor. 

 
Sejo je sklical župan Vilko Jazbinšek, ki je sejo tudi vodil. 
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Prisotni: Janko Drča, Janez Mak, Ali Khodary, Ivan Lukman, Anton Grobler, Jože Cestnik (od 7. t. d. r. 
dalje), Marjana Pustoslemšek.  
Opravičeno odsoten: Alen Kovačič. 
Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Vid Poznič. 
Nadzorni odbor: / 
Ostali prisotni: Ludvik Miklavc. 
Novinarji: / 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 
2. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
3. Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
4. Sprejem verodostojnosti zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
5. Imenovanje Nadzornega odbora. 
6. Seznanitev s Sklepom župana o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar – marec 

2011. 
7. Pobude in vprašanja.  

 
K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 
Župan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče člane OS in ugotovil, da je prisotnih šest članov in da je s tem OS 
sklepčen. Povedal je, da je svetnik J. Cestnik opravičeno zadržan, da pa se bo seje v nadaljevanju gotovo 
udeležil. Predlagal je nadaljevanje seje po dnevnem redu. 
 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Občinski svet je prejel predlagani  dnevni red s 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih). 
 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
Poročilo je podala Lilijana Štor Krebs, pripomb ni bilo.  
 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
OS je sprejel SKLEP:  
Občinski svet Občine Tabor potrjuje verodostojnost zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Tabor. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Imenovanje Nadzornega odbora. 
Janko Drča, predsednik KMVVI je podal predlog za sestavo Nadzornega odbora. Povedal je, da predlagani 
kandidati izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in kriterije, zato jih predlaga v potrditev OS. Pred sprejetjem 
sklepa se je A. Khodary pozanimal, kaj je predlagani kandidat D. Dobnik po izobrazbi in prejel odgovor, da 
je u. d. pravnik.  
 

SKLEP: V Nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani: 
1. Gregor Lukman, Tabor 6, Tabor, 
2. David Dobnik, Kapla 53, Tabor, 
3. Jurij Strouhal, Tabor 43a, Tabor. 

 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 PROTI (od 6 prisotnih). 
 

K TOČKI 6: Seznanitev s Sklepom župana o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar – 
marec 2011. 
Župan V. Jazbinšek je podal obrazložitev in komentar na Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v 
obdobju januar – marec 2010, ki ga je v skladu s svojimi pooblastili sprejel 14. 12. 2010. Sklep velja od 1. 
januarja 2011 do sprejetja Proračuna 2011-12 oz. najkasneje do 31. marca 2011 in omogoča izvrševanje 
nalog na podlagi proračuna preteklega leta v obsegu, kot to določa ZJF. Povedal je, da je Proračun 2011-12 v 
sklepni pripravljalni fazi, zaradi nekaterih zahtevnih projektov (kanalizacija, ČN), ki se še v decembru 
usklajujejo na regijski ravni, pa se je odločil, da bo korektno predstavljen v januarju, predvidoma pa bo lahko 
sprejet v februarju 2011. 
 

K TOČKI 7: Pobude in vprašanja.    
- M. Pustoslemšek se je ponovno zavzela, da bi občina morala posredovati pri GURSU-u, da se zazidljiva 
poplavna območja zaradi degradiranosti ustrezno manj ovrednotijo oz. postavila vprašanje ali naj to ureja 
občina ali vsak prizadet posameznik. 
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- V odgovoru je župan povedal, da občina lahko pomaga posameznikom pri posredovanju podatkov iz 
prostorskih aktov, vendar ima te akte na voljo tudi GURS, ki jih pa žal zaenkrat še ni upošteval. Tudi sam se 
sprašuje, kaj bi bilo najbolje narediti.  
- J. Cestnik je na isto temo predlagal, da bi bila pobuda občine, da se upoštevajo poplavna območja, umestna. 
Najbolje, po njegovi oceni bi bilo, da bi bila pobuda podana na ZOS, ta pa jo potem skupaj s pripombami 
ostalih občin posreduje ustreznim organom. 
- J. Cestnik je podal tudi pobudo, da se v lokalnem časopisu ali kako drugače opozori lastnike gozdov, da po 
spravilu lesa ob občinskih cestah počistijo mulde, obcestne jarke in propuste, saj ravno zaradi ostankov 
vejevja, ki zavirajo odtok meteornih voda,  prihaja večkrat do resnejših poškodb vozišč. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri s povabilom župana, da si člani OS skupaj z ostalimi povabljenimi 
gosti izmenjajo svoja pričakovanja, načrte in želje za prihajajoče leto in nazdravijo uspešnemu 
zaključku starega leta. 
 
Zapisal:                                                                                                 
Vid Poznič  
                                                                                                                   Vilko Jazbinšek , 
                                                                                                                         ž u p a n 
_______________________________________________________________________________________ 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

ORGANIZACIJA ZABAVNO-GLASBENE PRIREDITVE  
V NEDELJO, 8. MAJA 2011 – OBČINSKI PRAZNIK 

 
Ponudba mora vsebovati zabavno–glasbeni program od 13. do 22. ure. 
 

Cena mora vključevati celotne stroške zabavno-glasbenega programa, ozvočenja pod šotorom in ozvočenja 
Šentjurskega sejma na relaciji  Dom krajanov - Občina Tabor. 
 

Ponudbo lahko oddajo samo društva,  registrirana v občini Tabor oz. tudi društva izven Občine Tabor 
ob pogoju, da sodelujejo z enim od društev, registriranih v Občini Tabor. 
 

Rok plačila: 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. 
 

Naročnik bo sklenil  pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najpestrejši zabavno - glasbeni program po 
najnižji ceni. 
 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naslov:  
OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, do 14. 3. 2011, do 12. ure, v zaprti kuverti s pripisom: »NE 
ODPIRAJ« - ORGANIZACIJA ZABAVNO-GLASBENE PRIREDITVE – OBČINSKI PRAZNIK 
2011. 
 

Povabilo k oddaji ponudb se objavi v februarski številki občinskega časopisa Novice izpod Krvavice. 
 

Saša Zidanšek Obreza, 
direktorica Občinske uprave 

________________________________________________________________________________ 
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Tabor (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz 
občinskega proračuna za leto 2011 

 

I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da imajo sedež v Občini Tabor; 
- da so registrirani najmanj eno leto; 
- da je njihova dejavnost področje kulture; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih 
dejavnosti, za katere so registrirani; 
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 
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II. Izvajalci 
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. 
točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 
 

III. Vsebinska določila 
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti: 
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena 

dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva. 
2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio 

video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja). 
 

V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 30. marec 2011, do 
12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS  - 
KULTURA«. 
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe sredstev. 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo 
iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07) 
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem proračunu 
namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 8.482,50 EUR. 
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 82. 

 

Občina Tabor 
________________________________________________________________________________________________
 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini 
Tabor iz občinskega proračuna za leto 2011 

 

I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor; 
- da so registrirani vsaj eno leto; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih 
aktivnosti, za katere so registrirani;  
- da imajo organizirano redno dejavnost; 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz članarine. 
 

II. Izvajalci 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo 
izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. Podatke podajo na 
obrazcih, ki jih dobijo na sedežu občine. 
 

III. Vsebinska določila 
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine: 
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok: 
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola, 
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci; 
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe: 
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništev; 
c) strokovno izpopolnjevanje: 
- sofinanciranje kotizacij, 
č) kakovostni in vrhunski športi: 
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;  
d) športne prireditve: 
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve. 
 

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa 
je 2.250,00 EUR. 
 

V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za vsebini pod 
točkama č in d je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
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2.  Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 30. marca 2011, do 12. ure. 
Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«. 
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 
upoštevajo glede na datum prispelosti). 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 
sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008). 
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur Občine Tabor (ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 80. 
 

Občina Tabor 
________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05 na osnovi 5. člena 
statuta), Občina Tabor  
 

razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 
 
Kriteriji 
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 
 

1. »Častni občan« oz. »Častna občanka« ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje 
posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, ugledu in 
uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na 
izjemne osebno-spominsko trajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in 
rekreacije, naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek posameznika lahko 
izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega občinskega priznanja. 
 

Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od 
drugod, vendar največ en primer na leto. 
 

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE 
TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja 
»Častni občan« oz. »Častna občanka« ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja 
morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju. 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje 
posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali 
preteklem obdobju na različnih področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno 
razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor. 
 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in prebivalcem 
oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE 
TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter 
ime in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve 
in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti 
ali panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. 
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »Zlata plaketa Občine Tabor, »Srebrna plaketa Občine Tabor« ali 
»Bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljujejo glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega zaporedja 
žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu in 
krajšem preteklem obdobju dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in 
stopnjevanja in priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo za bodočnost.  
 

Priznanje »Zlata plaketa Občine Tabor«, »Srebrna plaketa Občine Tabor« in »Bronasta plaketa Občine Tabor« se 
podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam iz 
Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE 
TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter 
ime in priimek oz. naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno 
barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
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Oblika vloge 
Predlog mora vsebovati:  
- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,  
- točen naslov predlagateljev,  
- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik predlaga,  
- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe, 
- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam podeljuje določeno priznanje, 
- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko). 
V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln. 
 

Predložitev vloge 
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom 
»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je 4. marec 2011, do 12. ure. 
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 

 

Janko Drča,  
predsednik Mandatne komisije 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ubogaj 
 
 

Molči 
in se vdaj v usodo! 
Molči in glej 
kako voziš skozi predor življenja! 
 

Molči in poslušaj 
dih mladih duš, 
ki živijo s tabo! 
 

Poslušaj pesem 
mladih, 
poslušaj mladih dih 
poslušaj mlado 
hrepenenje, 
pozabi starosti - vzdih! 
 

                                                                       TKSm 
_________________________________________ 

 
Vedež 

 

Kako sem vedel, 
da si tu 
v moji sobi? 
 

Kako sem slutil, 
da sediš pri mizi? 
Kako sem gledal 
tvoj obris obraza, 
ko še nisem stopil 
skozi vrata? 
 

Čutil sem tvojo prisotnost, 
čutil sem nemi nasmeh 
tvojega presenečenja, 
čutil sem dotik tvoje noge, 
na stopnicah k meni! 
 

Čutil sem tvoj utrip srca! 
 

 
Odprl sem vrata, 
odprl sem moje oči, 
odprl sem usta, 
odprl sem - svoje srce!!! 

TKSm 
_________________________________________ 

 

Srečanje 
 

Rad se sprehajam po gorah, višjih od 2.000 
metrov. V kri mi je prišla želja po brezpotjih, po 
odkrivanju novega, že od mojih dijaških let, ki sem 
jih preživel v Kranju.  
 

Odpravim se z avtobusom v Preddvor, nato pa z 
nahrbtnikom na hrbtu pogumno skozi vasico Mače 
v višino. Pot do koče na Kališču se kar vleče - kot 
jara kača. No, pa sem le uspel prisopihati do 
planinskega doma in odložiti pretežak nahrbtnik. 
Čas je že bil za kosilo in temu primerno sem tudi 
ukrepal. Ajdovi žganci z gobovo juho! Juhu!! 
 

Po kosilu si vzamem čas za raziskovanje okolice in 
ogled skoraj cele Slovenije, zvečer pa spat, da 
grem zgodaj zjutraj na vrh Storžiča, na višino 2155 
metrov! 
 

Zgodaj se odpravim, da vidim sončni vzhod in 
lepoto narave. Časa imam dovolj in jutranji gamsi 
me spravljajo ob enakomeren ritem korakov. Po 
počasnih korakih le prilezem na vrh karavanškega 
orjaka. Privoščim si vodo, ki sem jo imel v 
nahrbtniku (takrat alkohola še nisem poznal), 
napravim si sendvič in uživam v jutranjem dnevu. 
 

Naenkrat me nekdo od zadaj potegne za ušesa! 
Obrnem se in vidim – brata. Brat, ki živi v 
Ljubljani in se nisva videla ne govorila že tri tedne, 
je v istem trenutku na vrhu Storžiča! Neverjetno se 
nasmejeva! Zraven njega je bilo lepo dekle, prava 
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planinka, sramežljivo mi je podala roko. To lepo 
dekle je sedaj moja svakinja, in to že 40 let!  
Lepo presenečenje!!! 
 

Vsem ženskam in osebam, ki berete Novice, želim 
prijeten 8. marec! 

TKSm

  
 

 

Draga starša! 

Kako naj zdaj  voščim, kaj naj vama podarim?  

Nimam biserov, ne zlata, cvetje ne rodi zdaj trata;  

srce pa hvaležno imam, vama vsega za darilo dam. 
 

 
 

Vabimo Vas na 
PRAZNIČNI DAN V MARCU, 

ki bo v četrtek,  17. marca 2011, ob 17. uri 
v Domu krajanov Tabor. 

 
                                                                               Učenci in kolektiv POŠ Tabor 

                                                                                                                                                                                

        
 

Pekli smo kruh 
 

 
 

Kruh za zajtrk,  malico, tudi pri kosilu… 
 

Ker se kruha nikoli ne naveličamo, smo se v vrtcu 
odločili, da o kruhu izvemo nekaj več. Tako so bile 
v mesecu januarju vse dejavnosti vezane na kruh. 
 

Otroci skupine 2-3 let smo na povabilo gospe 
Dragice Bergant lahko spoznali celoten postopek 
priprave kruha pri njej doma. Gospa Dragica nam 
je pripravila vse sestavine, ki smo jih umešali in 
naredili testo. Testo smo pregnetli, oblikovali 
hlebčke in jih pustili vzhajati. Ko so bili 
pripravljeni, smo jih dali v pravo krušno peč. In 

glej ga zlomka, kar naenkrat je cela kuhinja 
zadišala po sveže pečenem kruhu. 
 

Tako so otroci s pekovskimi kapami na glavi in 
predpasniki okrog pasu izkustveno spoznali  
 
celoten proces nastanka kruha. Za piko na i so 
pečene hlebčke odnesli domov. 
 

Zahvaljujemo se gospe Dragici in njeni vnukinji 
Lari za krasno popestritev petkovega dopoldneva. 
 

                  otroci oddelka 2-3 z vzgojiteljicama                                                                                  
Manico Obreza  in Mojco Lobnikar 

_________________________________________ 
 

Ročne  spretnosti 
 

Vsak četrtek, od 13. do 14. ure,  nas na šoli 
Tabor obišče gospa Hermina  Zorenč  in nas 
prizadevno uči različnih ročnih spretnosti. 12  
deklet, te smo: Tina, Lara, Anna, Alja,  Kim,  
Rijana, Viktorija, Vanessa, Neža, Emma, 
Albiona in Nika urimo ročne spretnosti ter hkrati  
prijetno klepetamo.  
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Učile smo se plesti. Zdaj pa pletemo vezalke. V 
naslednjih dneh se bomo učile šivati gumbe, itd. 
Če si bomo zelo želele, bomo ročne spretnosti 
imele tudi čez poletje. Juhuhu! 
 

                                                 Alja Cestnik, 5. c, 
                                                               POŠ Tabor  

_________________________________________ 
 

Namizni tenis 
 

V telovadnici doma krajanov v Taboru  
osnovnošolci vsako sredo igramo namizni tenis. 
Trenirata nas Stane Petrič in Janko Zorenč . 
Navdušeno treniramo Aljoša, Eva, Nika, Urh, 
Tibor, Miha, Rok, Jan, Žiga in jaz. 
 

Namizni tenis se začne ob 17.30, konča pa ob 19. 
uri. Imamo pet miz za namizni tenis. Včasih 
igramo tudi dvojice. Med igro se vsi zelo 
zabavamo. Najprej smo se naučili servirati, nato pa 
še druge udarce.  
 

Ker me namizni tenis zelo veseli, ga igram tudi z 
drugimi na rekreaciji. 
 

mlad tenisač Nejc Zorenč,  3. b 
POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Zdravilo  proti  zasvojenosti 
 

Nekega dne sem igral  igrice na računalniku. Igral 
sem jih ves dan, celo noč in tako še naslednji dan 
in noč ter še en dan. Zvečer sem končno zaspal. 
 

Ko sem se naslednji dan zbudil, sem na svoji glavi 
imel prilepljen računalnik. Šel sem povedat mami. 
Zelo se je  ustrašila, zato je  hitro poklicala 
zdravnika. Šla sva k zdravniku. Vsi zdravniki so se 
čudili računalniku na moji glavi. Dajali so mi 
injekcije, računalnik vlekli dol in ga poskusili 
odstraniti s pinceto.  A vse to je bilo zaman. Pa je 
dejal zdravnik: »Vse smo že poskusili. Gotovo 
obstaja še kakšna možnost.«  
 

Takrat je rekel drugi zdravnik:« Poskusimo ga 
ugasniti in odrezati.« In to so tudi storili. A ko so 
računalnik ugasnili, je ta padel na tla. Naravnost na 
zdravnikovo nogo. Zdravnika noga ni dolgo bolela, 
računalnik  pa smo morali odnesti na odpad.  
 

Od takrat naprej nisem nikoli več igral računalnika 
toliko časa, zato se ta neljubi dogodek ni več 
ponovil. Ugotovil sem, da je najboljše zdravilo 
proti zasvojenosti z računalnikom, UGASNJEN  
RAČUNALNIK.  
 

Ampak, če že igrate, prosim, nikoli ne igrajte 
računalniških igric predolgo, da se vam ne bo 
zgodilo to, kar se je meni.   

 

Nejc  Zorenč, 3. b, 
mlad literat POŠ Tabor 

Sladka 
 
Blizu potoka 
en gusar stoji, 
gleda v potok 
in se veseli. 
 

Mimo priteče  
gusarka, 
lepa skoči v vodo 
in se nasmehlja. 
 

Gusar gre 
hitro za njo, 
ker potok  je čist 
in sladek zelo. 
 

         Eva Aubreht,  4. b, 
           POŠ  Tabor  

_________________________________________ 
 

Šolski planinci na pohodu 
 

Sneži. Pohod DA ali NE?!? Glede na 
(ne)zahtevnost terena pa se vseeno podamo na pot. 
Tako smo razmišljali v soboto zjutraj, 19. februarja 
2011, pred odhodom izpred šole v Taboru. Gremo! 
In že smo s kombijem na poti do Vranskega.  
 

 
 

Pri nekdanjem bazenu nas je kombi odložil in 
naprej smo se podali peš. Pri graščini Podgrad smo 
zavili levo, prečili potok Podgrajščica in vseskozi 
sledili številnim markacijam. Od izhodišča do 
cerkvice sv. Jeronima na Taboru nad Vranskim 
smo jih našteli kar 30, na celotnem pohodu pa čez 
100. Imeli smo prekrasen razgled nad trgom 
Vransko in  njegovo okolico, opazili smo tudi 
avtocesto, tovarno z visokimi dimniki, cerkveni 
zvonik in avtobusno postajališče. Hiše in travnike 
smo opazovali iz ptičje perspektive. Tu smo imeli 
malico, nato pa smo se povzpeli do kraške jame 
Škadavnice. Pot je bila razmočena, tu in tam tudi 
zasnežena, zato otrokom še toliko bolj zanimiva. V 
jamo zaradi poledenelosti nismo vstopili, smo pa 
kar z njenega roba dodobra preizkusili njeno 
akustiko. 
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Ko smo se spustili do ravnine, so se otroci 
predajali snežnim radostim, nato pa smo pohod 
nadaljevali po cesti do odcepa za Marelico. Čez to 
zanimivo vzpetino smo se spustili do trga Vransko, 
kjer nas je na avtobusni postaji pričakal kombi in 

nas, malce utrujene, a polne novih doživetij, 
odpeljal nazaj domov. 
 

Manja Drnolšek in Maja Leskovšek, 
mentorici mlajše skupine planinskega krožka  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

vabi v soboto, 5. marca 2011, od 10. ure dalje, 
da nas obiščete 

in si privoščite kakšen domač izdelek. 
  

Ponujamo: mlado govedino- teletina, svinjsko  meso, pečenice, domače klobase, 
krvavice, domačo pašteto, žolco… 

 
Informacije: Adi Laznik, 041 543 396 
 

Vabljeni! 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Zimsko izobraževanje kmetov 

 

Z veliko hvaležnostjo se obračam na delo, ki sem 
ga opravila s pomočjo Občine Tabor, ki je v 
obdobju zimskega izobraževanja kmetov na široko 
odprla vrata. Izvedli smo odlična predavanja: 
  

13. 1. 2011 je geodet govoril o zgodovini katastra 
in razlogih sprememb in problemov ki so s tem 
nastali,  
  

20. 1. 2011  smo ambiciozno govorili o 
ekološkem kmetovanju, kot naši prihodnosti. Fanči 
Perdih - Amarant je kratko predstavila poslanstvo 
Amaranta in delovanje, Metrob obstoj ekoloških 
produktov za varstvo rastlin, Vrtnarstvo Botanika  
prvem ekološkem pridelovanju sadik v Sloveniji.  
  

9. 2. 2011 smo s sodelavci KGZS Zavoda Celje 
govorili o Insektih v hlevih - Helena Prepadnik, 
opozorili na male čistilne naprave na območjih 
razpršene poselitve na podeželju - Peter Pšaker 
in  predavanje o pokojninski reformi - Polona 
Starc. 
  

31. 1. 2011  smo modrovali o poteh uporabe 
učinkovitih mikroorganizmov v živinoreji in 
rastlinski pridelavi z EM - Iztok Šajtegl, PRP - 

Darja Cvelfer in  Društvi Ajda za bodinamično 
kmetovanje – Franc Šešler in Stanko Krašovec. 
  

28. 2. 2011 bo predavanje s področja Kmetijsko 
Okoljskega Programa – zahtev po vodenju evidenc 
in z navodili izvedbe uveljavljanja ukrepov 
kmetijske politike za leto 2011. Maja Klemen 
Cokan bom obogatila srečanje s sodelovanjem z 
Zavodom za gozdove Slovenije in Službo za 
kontrolo in certifikacijo pri UM. 
  

Hvala vam, spoštovani kmetovalci za zaupanje in 
tako množično udeleževanje predavanj. Z željo, da 
se boste odločili za trajnostno kmetovanje, prijavo 
v ekološko kontrolo že letos in pripravo na leto 
2013, ko bo kmetijstvo bolj prepuščeno trgu.  
  

vaša Maja Klemen Cokan, 
KGZS, Zavod Celje 

_________________________________________ 
 

V čarobnem svetu knjig 
 

Novosti za mlade bralce: 
 

ZUPAN, Dim: Zbirka: Zgodba nekega Hektorja: 
Hektor in mala šola, Hektor in ribja usoda, 
Hektor in velika avantura, Hektor in velika 
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solza - zbirka o prikupnem labradorcu Hektorju je 
namenjena bralcem od 3 do 99 leta. 
 

ROGAČ, Franci: Hrči smrči – pravljica pove 
otrokom, da veliko ljudi nima doma zaradi 
naravnih nesreč ali drugih okoliščin in da tudi oni 
lahko storijo veliko dobrega, če jim pomagajo. 
Tako bodo sami spoznali, da je lepo priskočiti na 
pomoč ljudem v stiski. 
 

ŠTAMPE ŽMAVC, Bina: Kako raste leto - leto v 
tej knjigi raste s pesmimi. Vsakemu letnemu času 
je posvečenih šest pesmic za otroke. 
 

PODGORŠEK, Mojiceja: Rezika ukani drvarja – 
pravljica o rački. 
 

RADOVANOVIČ, Vesna: Zvezdica – pravljica o 
preprosti deklici, ki je znala osrečiti ljudi okoli 
sebe. 
 
 

Novosti za odrasle: 
 

KRIŽNAR, Tomo: Nafta in voda - nova knjiga 
pisca, popotnika, borca za mir in človekove 
pravice, novinarja, publicista in odličnega 
poznavalca zgodovine in političnih razmer v 
Afriki. Knjiga opisuje boj svetovnih sil Kitajske in 
Združenih držav Amerike na črni celini in trpljenje 
ter grozote, ki jih povzročajo zaradi svojih ozkih 
geostrateških ciljev. 
 

LEWIS, Brenda Ralph: Evropski kralji in 
kraljice: temačna zgodovina od srednjeveških 
tiranov do norih monarhov - razkriva škandale, 
skrivnosti in žalost iz ozadja evropskih monarhij. 
 

KARMEL, Annabel: Nova velika paparica za 
male papavčke - več kot 200 receptov za hitro 
pripravo preprostih in zdravih jedi za dojenčke in 
malčke. 

 

V marcu načrtujemo sledeče prireditve: 
 - v torek, 22. marca 2011, ob 18. uri - pravljična 
urica s poustvarjanjem, 
- v sredo, 30. marca 2011, ob 19. uri - 
predstavitev knjige in DVD-ja dr. Neje Zupan 
PREBUDI NAJBOLJŠE V SEBI. 

 

Prijazno vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor, 

Renata Novak. 

_________________________________________ 

 
O asfaltu, smeteh in še čem... 

 
 

Vse več je komentarjev o asfaltu, ki mi ga je 
"zrihtal" gospod župan glede na moje "zasluge". 

Vse, ki o tem govorijo in razmišljajo bi rad 
obvestil, da je rezultat dveh metrov asfalta z 
muldo, ki so jo v jeseni položili, v naslednjem: 
Pri širitvi ceste na vinograde sva odstopila nekaj 
metrov zemljišča in takrat sem se dogovoril z g. 
Sitarjem, da bodo za protivrednost uredili odtok 
vode s ceste v Dol, ki je ves čas odtekala po našem 
dovozu v dolino in odnašala cestišče. Naj še 
omenim, da bi to morali urediti ob asfaltiranju 
ceste v Dol že ob izgradnji pred mnogimi leti. To 
bi bilo urejeno, če bi se takratni lastniki zato 
zanimali. Ampak to je že druga zgodba. 
 

Istočasno naprošam vse mimovozeče, ki se vozijo 
iz in v Dol, da prazne pločevinke piva odmetavajo 
skozi okna nekoliko dlje, po možnosti pri poštnem 
nabiralniku, da jih bom lažje pobral in pospravil. 
Tako pa ležijo v bregu, kjer jih naberem tudi po 
deset vsakih 14 dni. Se priporočam. 
 

Glede zastrupitve našega psa bi rad seznanil osebo, 
ki je to storila, da se krog osumljenih zožuje in je 
še samo vprašanje časa, kdaj bo to povsem jasno. 
Prišli smo do dveh potencialnih morilcev. Tudi 
prijava na policiji glede nevarnosti našega psa je 
precej pripomogla k sledenju. Torej dan D se 
bliža.   
 

Pa brez zamere in lep pozdrav.  
 

 Andrej Natek, Črni Vrh 27, Tabor 
_________________________________________ 
 

KZ Savinjska dolina, z.o.o. 
Trgovina Tabor 
telefon 703 84 34 
 
Pri nas lahko kupite: 

- živila, 
- kmetijski in gospodinjski program, 
- hrano za male živali, 
- gradbeni material, 
- električna in drobna orodja… 

 

Že sedaj pomislite na prihajajočo pomlad in nas 
obiščite, saj smo za vas pripravili pestro izbiro 
semenskega krompirja, vrtnih semen, okrasnih 
čebulnic in gomoljnic, zemlje za presajanje, 
lončkov in korit za rože, umetnih gnojil… 
 
Delovni čas: ponedeljek – petek 7.00 – 18.00 
                     sobota 7.00 – 12.00 
                     nedelja 7.30 – 11.30 
 
Kmetijska zadruga Savinjska dolina – to je za vas 

priložnost fina. 

Darinka Pikl 
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Počitniško delo 
 
V mesecu juliju nudim počitniško delo. Delo 
poteka v nočnih urah, približno 3 ure na dan, od 3. 
do 6. ure zjutraj. Raznaša se časopis stalnim 
naročnikom vsak dan. 
 

Zaželen je lasten prevoz. Interesenti pokličite na 
GSM: 041 644 445, Roman Rančigaj, s.p., Kapla 
62, 3304 Tabor. 

Roman Rančigaj 
_________________________________________ 

 

Obvestilo 
 
Kdor ima zamrzovalo skrinjo, kavč, omaro ali 
stole, ki jih ne potrebuje in bi jih želel oddati v 
dobrodelne namene, naj me pokliče na GSM: 041 
744 537. 

Ali Khodary 

 

Društvo za biodinamično 
gospodarjenje 

AJDA ŠTAJERSKA 
 

vabi v marcu 2011 vse člane in simpatizerje: 
- v ponedeljek, 7. marca, ob 18. uri,  v veliko 
dvorano Aninega doma v Preboldu na        
predavanje »Pojmovanje rodovitnosti tal v 
biološko-dinamičnem kmetijstvu«. Predaval bo 
univ. dipl. ing. kmet. Matjaž Turinek s Fakultete za 
kmetijstvo v Mariboru,  
 

- v petek, 25. marca, ob 17. uri, v dvorano 
Kmetijske zadruge Petrovče na predavanje 
»Prepoznavanje bolezenskih znakov na sadnem 
drevju in uporaba ekoloških sredstev za 
zaščito«. Predaval bo Aleš Grobin, Metrob d.o.o., 
Celje. 

Vljudno vabljeni! 
 

                                                    Stanko Krašovec 
tel.: 051 39 44 94 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Vabilo 

Vse člane, članice, pohodnike, planince in samotne 
vandrovce obveščamo, da bo redni letni občni zbor 
Planinskega društva Tabor v soboto, 5. marca 
2011, ob 19. uri, v društvenih prostorih v 1. 
nadstropju Doma krajanov.   
 

Po občnem zboru bo organizirano žrebanje 
dežurstev na Zajčevi koči, hkrati se bo možno 
včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 2011. 
Več o pravicah, dolžnostih in ugodnostih članstva 
v planinskem društvu si lahko preberete na 
www.pzs.si . 

Vabljeni! 
 

Planinsko društvo Tabor
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Poročil se bom s svojo ženo 

Takšen naslov ima komedija Marjana Marinca, ki 
so jo na predvečer slovenskega kulturnega 
praznika zaigrali v Taboru. Pod režisersko taktirko 
Tanje Kastelic so jo zaigrali člani dramske sekcije 
KD Ivan Cankar Tabor.  Predstava pa je tudi 
zapolnila večino časa, namenjenega občinski 
proslavi v počastitev Franceta Prešerna in dneva 
slovenske kulture.  
 

Po uvodni Zdravljici Mešanega pevskega zbora 
Pevskega društva Tabor, ki je bil letos tudi glavni 
organizator proslave, je polnoštevilno občinstvo v 
imenu pevskega zbora nagovorila Vaska Trobec. V 
svojem pozdravnem nagovoru je poudarila pomen 
praznika in tokratnega večera, dotaknila pa se je 
tudi vsesplošne kulture, kulture izražanja, kulture 
jezikov, medkulturnega dialoga… in vsem zaželela 

prijetno doživljanje večera ob petju in še zlasti 
spremljanju komedije domače gledališke skupine. 
Za njo je občinstvo nagovoril še župan Vilko 
Jazbinšek, ki mu je bila zaupana naloga 
slavnostnega govornika. Tudi on je veliko besed 
namenil  predvsem obči kulturi, ki je lastna ljudem. 
Ob tem se je dotaknil vseh oblik kulture oziroma 
kulturnega obnašanja od kulture bivanja, 
medsosedskih odnosov, prometa… do odnosa do 
okolja in seveda tiste kulture, ki jo gojijo številna 
kulturna društva in organizacije. Pri tem je tudi 
izrazil zadovoljstvo, da živi v občini Tabor, ki je 
zelo bogata po kulturnem delovanju in ustvarjanju. 
Dodal pa je še, da je dokaz temu tudi ta večer, ki 
ga združeno soustvarjata dve  kulturni društvi. 
 

Njegovemu govoru je sledila še ena zapeta pesem, 
potem se je dvignil zastor na odru in začelo se je 
prvo dejanje izvrstne komedije, ki se je na tak ali 
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drugačen način dotaknila marsikoga v dvorani. S 
petjem se je dvorana ta večer napolnila še dvakrat, 
pred drugim in tretjim dejanjem  komedije. 
Tokratna predstava  je bila premierna in tako prvič 
zaigrana pred tako množičnim občinstvom, ki je ob 
gledanju resnično uživalo in treniralo svoje  
smejalne mišice. K temu so  svoje doprinesli 
igralci: Tomaž Aubreht v vlogi moža, Ina Gržina 
kot njegova žena, Jerca Gržina, ki je igrala moževo 
mamo, Matej Demšar, ki je upodobil lik  ženinega 
očeta, Teja Goropevšek, ki je igrala glavno 
povzročiteljico prepirov med zakoncema in tudi za  
njuno končno razvezo, Branko Habjan, ki je 
upodobil navideznega tepčkastega ženina, Peter 
Jezernik, ki je bil Irenin zaročenec, Patricija 
Slakan, ki je nadvse posrečeno in humorno igrala 
lastnico stanovanja in  Blaž Kovče v vlogi 
umetnika, ki je s pripovedjo svoje zgodbe znova 
združil v zakon Janeza Brlizga (Tomaža Aubrehta) 
in Mileno Brlizg (Ino Gržina).  
 

Iz ozadja sta k igri pridala svoj delež  šepetalka 
Amanda Herodež in režiserka Tanja Kastelic, ki je 
sicer profesorica slovenščine, doma v Grižah. Z 
ljubiteljsko kulturo se ukvarja že vrsto let, saj 
sodeluje v  Gledališki skupini KUD Svoboda 
Griže, pleše srednjeveške plese v KUD Galiarda iz 
Celja, v Taboru pa kot režiserka v Dramski skupini 
Teloh deluje že pet let. Sicer pa je tudi avtorica in 
režiserka še številnih krajših dramskih besedil, 
pravljic in plesno-gledaliških predstav. 
  

Tokratna občinska proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku je bila zaradi igre in pevskih 
vložkov med posameznimi dejanji nekaj 
posebnega in dopadljivega. Vsakdo je ta večer 
odhajal domov nedvomno zelo zadovoljen, saj je 
doživel lep in nepozaben kulturni dogodek. 
 

 

Darko Naraglav   
_________________________________________  

      

       Valentinov ples 

Začetki valentinovega segajo v antični Rim. Ko so 
Rimljani sprejeli krščanstvo, so temu poganskemu 
prazniku nadeli ime po svetniku Valentinu. Po 
legendah naj bi ta svetnik na skrivaj in v nasprotju 

s cesarjevo odredbo poročal mlade pare, zaradi 
česar je bil ujet in obsojen na smrt. 
 

Praznik je postal širše znan in sprejet v 17. stoletju, 
ko so med zaljubljenci začele krožiti voščilnice, 
tako tiskane kot pisane na roko. Čedalje bolj so se 
uveljavljali tudi simboli svetega Valentina: ptiči, 
srca, kupidi, pentlje in vrtnice. 
 

Na valentinovo se začne ptičja ženitev in prva dela 
v vinogradih in po vrtovih, danes v zahodnem 
svetu pa velja za praznik zaljubljencev. Posebno 
praznovanje tega dne smo zopet pripravili člani 
Društva podeželske mladine. 
 

 
 

Že trinajstič po vrsti smo v roke vzeli organizacijo 
čisto posebnega plesa, Valentinovega plesa. Delo 
se je za nas pričelo že nekaj mesecev prej z 
izbiranjem glasbenega izvajalca, gostinskega 
ponudnika in z zbiranjem sponzorskega denarja. 
Največ ustvarjalnosti se vsako leto kaže z 
aranžiranjem, ki smo se ga tudi letos lotili že dva 
večera pred prireditvijo. Potrebnega je bilo veliko 
truda, da smo spremenili športno dvorano v plesno, 
pogumni so se povzpeli visoko pod strop Doma 
krajanov, drugi pa so krasili nižje. Posebno skrb 
nam povzroča tudi majhen prostor v zakulisju odra, 
ki ga vsako leto spremenimo v bar s posebno 
tematsko okrasitvijo. Letos je bila ta oldies-
goldies, kjer so se vrteli hiti pretežno 60-ih, 70-ih 
in 80-ih let. Tik pred prireditvijo je bila dvorana 
deležna samo še lepotnih popravkov, potem pa je 
šlo zares.  
 

Začelo se je z okusnim slavnostnim menijem  
gostilne Rimljan iz Šempetra, za suha grla pa smo 
poskrbeli v društvu. V goste smo letos povabili 
naše vrstnike, folklorno skupino Mihtin iz 
Vranskega, ki so se v kratkem programu 
predstavili z nošami, pesmijo in plesom. Večer se 
je nadaljeval z odličnimi divjimi in umirjenimi 
plesnimi ritmi ansambla Spev, ki nikogar niso 
pustili mirnega. Večer nam je najprej popestril 
Marko Semprimožnik, pevec ansambla Braneta 
Klavžarja, ki je zapel z ansamblom in kasneje še 
Gašper Jazbinšek, ki je s Spevovci raztegnil meh.  
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Večer je kar prehitro minil, saj smo skrbi pustili 
izven plesišča in tako preživeli res nepozabno 
praznovanje dneva zaljubljencev. Ples je resnično 
uspel, kar je potrdila tudi polna dvorana Doma 
krajanov, DPM Tabor pa obljublja, da bo tudi v 

prihodnje dala vse od sebe za pripravo zdaj že 
tradicionalnega plesa.      
   

Društvo podeželske mladine 
       

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

G R I F O N 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 

 

vabi na ogled komedije 
 

BOSA V SNEGU 
izvirni naslov: Barefoot in the park 

 

 
izvedba:  

Gledališka skupina Grifon KUD Šempeter 
avtor: Neil Simon 

priredba in režija: Vera Jerman 

  
v nedeljo, 27. februarja 2011, ob 17. uri, 
v dvorani Doma krajanov v Taboru. 

 
Lahkotna tridejanka Bosa v snegu ima preprosto zgodbo. V ospredju sta mladoporočenca, ki 
sta v silni zaljubljenosti in očaranosti po poroki pričela vsakdanje življenje. Po prvih dneh 
vznesenosti – »med je bil polizan« - sta pričela spoznavati realnost vsakdana in se zavedati 
značajskih razlik. Njuno skupno življenje še dodatno popestrita in zapleteta mama glavne 
junakinje in z vsemi žavbami namazan, nekoliko čudaški sosed v stolpnici, kamor sta se 
takoj po poroki preselila. 
 

Skratka, okoliščine, ki ponujajo veliko razlogov za zabavo in veselje. 
 
vstopnina: odrasli 5,00 EUR 
 

Vabljeni! 
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Ansambel Navihani muzikanti 

 

 
 

vabijo v  

nedeljo, 27. marca 2011, ob 15. uri 
v Dom krajanov Tabor.  

 

NA KONCERT OB MATERINSKEM DNEVU. 
 

Gostje na koncertu: ansambel Vagabundi, Zaka pa ne, Namen, 
 Zaklad, družina Ferme. 

 Koncert bo povezoval Marko Semprimožnik. 
 

Vstopnine ni. 
                                                                     Vabljeni! 

 

    
 

PRIREDITVE KONEC FEBRUARJA IN MARCA 2011 
 

nedelja, 27. februar 2011, ob 17. uri 
komedija  Bosa v snegu 
Dom krajanov v Taboru 

(Grifon KUD Šempeter v Savinjski dolini, 041 455 504) 

 
nedelja, 27. februar, ob 8. uri 

Kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
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ponedeljek, 28. februar 2011, ob 10. uri 
predavanja s področja KOP – vodenje evidenc 

in navodila za izvedbo uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2011 
sejna soba občine Tabor 

(Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec, 03 710 17 80) 

 
nedelja, 6. marec 2011, od 15. do 16. ure 

Otroška maškarada 
Dom krajanov Tabor 

(Turistično društvo Tabor, 041 515 988) 

 
četrtek, 17. marec 2011, ob 17. uri 

Prireditev za mamice 
Dom krajanov Tabor 

(POŠ Tabor, 03 703 21 80) 

 
torek, 22. marec 2011, ob 18. uri 
pravljična urica s poustvarjanjem 

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

 
nedelja, 27. marec 2011, ob 8. uri 

Kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

nedelja, 27. marec 2011, ob 15. uri 
koncert ansambla Navihani muzikantje ob materinskem dnevu 

vstopnine ni 
Dom krajanov Tabor 

(Navihani muzikantje, 070 870 092, 040 809 939) 

 
torek, 29. marec 2011, ob 19,30 uri 

košarkaška tekma stari : mladi 
Dom krajanov 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542)  

 
sreda, 30. marec 2011, ob 19. uri 

predstavitev knjige in DVD-ja dr. Neje Zupan: Prebudi najboljše v sebi 
društveni prostor v Domu krajanov 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 
 

 

Sem samo eden. Pa vendar eden. Vsega ne zmorem, pa vendar nekaj zmorem. In ker ne 
zmorem vsega, ne bom odklonil, da storim tisto, kar zmorem. (Edward Hale) 

 
 

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. 


