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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 
No, pa se končno lahko sprehodimo pod 
češnjevimi cvetovi in se omamljamo s prelestnimi 
vonjavami… 
 

Skrite gozdne stezice kličejo, pa tudi sonce na 
obraz nariše že prav lepe odtenke barve. 
 

Ta mesec se bomo imeli prav lepo. Zabave na 
prostem in svečanosti ob občinskem prazniku, 
ognjemet z Lovske koče, pohodi, razstave. Pisana 

paleta vsega. Za vsakogar nekaj. Zabava, kultura, 
gasilske kulinarične mojstrovine… in veliko dobre  
glasbe.  
 

Ja, v Šentjurju se bo dogajalo. Kljub recesiji. Ob 
veliki pomoči sponzorjev. Z dobro voljo in 
iznajdljivostjo smo »spipali« tale rep. 
 

Na vas pa je samo nekaj: uživajte in se veselite 
prireditev, dogodkov, življenja! 

 

Tatjana Kovče 

Voščilo in povabilo 
 

Letošnje praznovanje našega občinskega praznika 
poteka prvič v atmosferi tesnobe in negotovosti 
recesije, ki jo je čutiti skoraj na vsakem koraku. 
Žal marsikdo tudi izmed naših občanov čuti to 
tudi na lastni koži. Še najbolj nas pa na to 
spominjajo mediji, ki vsakodnevno situacijo 
prikazujejo še bolj črno kot sicer je, saj, če si 
damo roko na srce: »Tako, kot je šlo zadnje čase, 
pa res ni bilo več normalno!« Končno je prišel 
čas, ko se ne odpirajo vsak dan novi trgovski 
centri, kjer so prežali na nas zviti trgovci s še bolj 
zvitimi ponudbami, da si prišel po časopis in odšel 
s polno košaro. Temu primerno tudi z lažjo 
denarnico. Žalosten konec te »norije« je samo ta, 
da se zapirajo delovna mesta, včasih tudi zgolj z 
izgovorom recesije, saj očitno stopnja dobička v 
nobeni dejavnosti ni več takšna kot je bila. Pa saj 
smo že marsikaj dali skozi in prav je, da včasih  

 
razmišljamo tudi malo po balkansko: »Pa saj bo 
nekako že šlo…« Žal, tudi to je življenje, kar pa 
ne pomeni splošno žalost in apatijo. Še cigan je 
vesel kadar dežuje, saj ve, da bo za dežjem prišlo 
tudi sonce. Sonce se je že pokazalo, mi vsi pa 
imamo tudi vzrok za druženje in veselje, saj 
prihaja občinski praznik in dogodki, ki izhajajo iz 
življenja naših društev in posameznikov, ki se 
zavedajo, da človek lahko najde svoje zadoščenje 
poleg družinskega še v širšem socialnem okolju. 
 

Zatorej vabljeni na prireditve, ki se bodo odvijale 
ob našem občinskem prazniku, osebno pa vas še 
posebej vabim na slavnostno sejo Občinskega 
sveta občine Tabor, kjer bomo pozdravili letošnje 
občinske nagrajence in pa seveda na naš 
tradicionalni Šentjurski sejem, ki se bo odvijal 
zadnji dan praznovanja, na nedeljo, 26. aprila 
2009. Iz bogate vsebine sporeda vseh prireditev je 
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skorajda za vsakega nekaj, vse pa so namenjene 
prikazu našega poguma in optimizma za sedanjost 
in prihodnost.  
 

Spoštovane občanke in občani, v imenu 
Občinskega sveta, občinske uprave ter v lastnem 
imenu vam iskreno čestitam ob vašem občinskem 
prazniku, da pa je to resnično naša občina, 
dokažimo tudi z izobešanjem občinskih zastav. 

 Bodimo tudi ponosni na našo mlado državo tako, 
da bomo ob dnevu upora proti okupatorju, 27. 
aprila, ter dnevu dela, 1. maja, izobesili tudi 
državno zastavo. Iskrene čestitke tudi ob obeh 
državnih praznikih. 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 

Darovano cvetje 
 
Učenci 6.c smo bili zadolženi za zasaditev korit 
pred vhodom v šolo in ureditev zelenice za šolo 
Tabor. Razrednik gospod Branko Šketa je učence 
prosil za nekaj trajnic, ki jih naj z dovoljenjem 
staršev prinesemo v šolo. Ker je moj ati Rastislav 
Lončarek vrtnar in ima veliko vrst rož, to zame ni 
bil velik problem. Zavrtela sem telefon, mu 
razložila za kaj potrebujemo cvetje in že sva z 
mamico hiteli v Žalec v atijevo vrtnarijo. Tam sta 
naju že čakala dva zaboja rož.  
 
 

 
Ana pa je pred šolo zagledala strica Alena 
Kovačiča, vrtnarja. Vprašala in zaprosila ga je, 
ali lahko prinese nekaj trajnic. Rekel je, da gre v 
službo in da ji bo odgovor sporočil po telefonu. Bil 
je ugoden, juhuhu! Dogovorjeno, storjeno!! 
 

V soboto, 28. aprila 2009, smo tako šestošolci 
najprej posadili korita s cvetjem, potem pa smo 
navozili zemljo iz gozda in okrasno kamenje na 

gredico za šolo. Skrbno smo posadili podarjene 
rože in jih izdatno zalili. Nastal je skalnjak, ki je  
vsem zelo všeč. 
 

Vsi učenci in učitelji se zahvaljujemo obema 
darovalcema cvetja. 
                               Anja Lončarek  in Ana Kovačič 

                                       (literarni krožek) 
_________________________________________    

Zahvala ob proslavi za matere 
 

Za program materinske proslave, ki je bila 26. 
marca 2009 se zahvaljujemo vsem nastopajočim 
otrokom ter mentoricam vrtca in šole Tabor.  
 

Flavtistka Saša Menčak  in harmonikaš Zmago 
Štih sta spremljala vrtčevski pevski zbor, nakar nas 
je s poskočno skladbo harmonikaš Zmago popeljal 
v razigrano pomlad.  
 

Gorazd Kovče je s harmoniko spremljal petje 
nadarjene Nine Kreča, ki ji je besedilo pesmi 
napisala kar njena mama gospa Karmen Kreča.  
 

Dramska sekcija Teloh Kulturnega društva ter 
povezovala program. 
 

Plesna šola Poglej me je pod vodstvom plesnega 
učitelja Boštjana Malalana odplesala cha-cha-cha 
ter RBD. 
 

Pekarna Rotar iz Šentruperta  nas je posladkala s 
pecivom. 
 

Darja Savinek, 
odgovorna za materinsko proslavo  
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Eko mesec v Vrtcu Tabor 
 

 

 

Mesec marec je bil v vrtcu Tabor ekološko 
obarvan. Začelo se je 10. marca, ko smo iz vrtca 
Prebold prejeli ZELENI NAHRBTNIK z nalogo 
VITAMINI V SADJU IN ZELIŠČA.  
 

Zeleni nahrbtnik ja nacionalni slovenski projekt, ki 
na igriv način opozarja otroke na resne okoljske 
probleme in jih vzpodbuja, da razmišljajo, kako 
pomagati naravi, da bo preživela in nudila prijetno 
in zdravo zatočišče vsem živim bitjem. 
 

Naša naloga je bila, da se pogovarjamo o sadju, 
naredimo sadna nabodala in poimenujemo sadje, ki 
smo ga pri tem uporabili, jemo sadje vsak dan, 
posejemo semena ognjiča in opazujemo njihovo 
rast. Pri opravljanju nalog smo uživali in se 
zabavali. Po sedmih dneh smo nahrbtnik predali 
vrtcu Vransko z novo nalogo. 
 

Sledil je prvi pomladni dan, ki si ga bomo v našem 
vrtcu dobro zapomnili. V okviru projekta 10.000 
sadnih dreves v slovenske EKO šole in vrtce, smo 
posadili dve avtohtoni sadni drevesni vrsti, hruško 
in češnjo, katerih donator je Mercator. Gre za 
edinstven pristop in odziv na podnebne spremembe 
in na vse večje pomanjkanje hrane v svetu. Ob 
posaditvi smo se zaobljubili, da bomo za drevesi 
dobro skrbeli.  
 

In končno se je poslovila tudi zima, ki pa je za 
sabo pustila nekaj, kar v naše okolje ne sodi. 
Smeti! Ker imamo našo naravo radi in si želimo 
biti del nje, smo ji sklenili pomagati. Tako smo v 
petek, 27. marca 2009 imeli EKO DAN.  Najprej 
smo se lotili odvrženih odpadkov in kamenja, nato 
je sledilo ločevanje plastenk, papirja in stekla od 
ostalih odpadkov, pri čemer so otroci dodobra 
spoznali ekološki otok poleg vrtca. Naš vrtec ima 
prostorno travnato igrišče z veliko vrtnimi igrali, 
kjer se dan za dnem razlega vesel otroški smeh.  
 

Da bo bivanje na igrišču in okolici vrtca še 
prijetnejše, smo v okviru naravoslovnega krožka  
zasadili rožne gredice in posadili mačehe v 
cvetlične lončke, ki smo jih poprej izdelali iz 
odpadnega tetrapaka. S sadikami sezonskega cvetja 
so nam prijazno pomagali v vrtnarstvu Lončarek, 
grede pa smo naredili iz odpadnih avtomobilskih 
gum. Potrebno je bilo le še nekaj dobre volje, prsti, 
vode in gnojila, in nastale so žive umetnije malih 
naravoslovcev, ki bodo od sedaj naprej krasile naše 
igrišče. 
 

EKO DAN smo zaključili razigrani in veseli, da 
smo pri svojem delu uspeli. Za nagrado smo se 
posladkali s slastnimi jabolki. 
 

Tako smo zaključili mesec, ki je bil v vseh 
pogledih pester, zanimiv in poučen. 
 

Renata Košica 
_________________________________________ 

 

Rudniški škrat 
 

Rudniški škrat Bergmandlc naj bi bil lastnik vse 
rude. Zaradi bogastva je bil srečen. Ko pa so prišli 
rudarji, se mu je podrl svet. Seveda jim je zato 
nagajal, da bi odšli in bi imel sam spet vse 
bogastvo. Nagajal in nagajal je, dokler ni srečal 
lepe rudarske škratinje.  Ko je prišla k njemu in se 
predstavila Bergmandlčka, je škrat Bergmandlc 
ugotovil, da rudarjem ni nagajal zaradi 
izgubljenega bogastva, ampak zaradi osamljenosti. 
Kmalu se je z Bergmandlčko spoprijateljil in zdaj 
ni več nagajal rudarjem. To je rudarjem zelo 
olajšalo delo. Bergmandlc se je celo hotel 
spoprijateljiti z njimi, a tukaj je nastala težava. 
Rudarji so se ga bali. Niso mu zaupali, dokler se ni 
našel fant, ki je tudi delal v rudniku. Rekel jim je, 
da naj mu le zaupajo, a takoj, ko jim bo začel 
nagajati, naj mu nikoli več ne dajo priložnosti za 
prijateljstvo. To so tudi storili in ni jim bilo žal. 
 

Tako so se rudarji po veliko letih spoprijateljili s 
porednim škratom in škratinjo. Nista bila več 
poredna, zato so ju sprejeli medse. Pri kopanju 
rude so si pomagali in se pri tem zabavali.  
To delajo še danes! 

                                      Luka Kropivšek, 6.c 
                po ogledu rudnika Mežica v šoli v naravi  

                                     (literarni krožek) 
_________________________________________ 
 

Čistilna akcija 
 
V soboto, 28. 3. 2009, smo učenci podružnične 
osnovne šole Tabor imeli čistilno akcijo, kjer smo 
se potrudili za čistost narave. 
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Vsi občani občine Tabor (seveda tudi mi), smo 
vestno pobirali vse kar ne sodi v naše okolje in 
pred šolo se je nabralo ogromno smeti. Učenci smo 
se razdelili po razredih in se odpravili vsak v  
svojo smer opravljati različna eko dela. Mislim, da 
smo delo odlično opravili.  
 

 
 

Luka Kropivšek, 6. c 
_________________________________________ 

 

Ura za zemljo 
 

 

 
Ideja za akcijo je nastala v avstralskem mestu 
Sydney komaj pred tremi leti. Zaradi svoje 
odmevnosti, je že v naslednjem letu prerasla v 
svetovno akcijo, ki smo se ji letos že drugič po 
svojih močeh priključili tudi ekošolarji iz Tabora. 
Na nas vseh je, da dajemo otrokom vzgled, saj 
znajo odlično opazovati. Preberite nekaj njihovih 
doživetij. 
 

»V soboto, 28. marca, je po celem svetu potekala 
akcija URA ZA ZEMLJO. Po celem svetu naj bi 
ljudje za eno uro v svojih domovih ugasnili luči in 
električne naprave. Pri nas doma smo ob pol 
devetih zvečer ugasnili vse luči, televizijo in radio. 
Prižgali smo svečo in igrali igro Človek ne jezi se 
ter kviz, nato pa smo odšli spat. Ura brez luči je 
hitro minila.«  

 Urška Semprimožnik, 5. c 
 
»V soboto zvečer, 28. 3. 2009, smo doma med 
20.30 in 21.30 ugasnili vse nepotrebne električne 
in elektronske naprave. Ob 20. uri smo po televiziji 
gledali nogomet. Čez približno 20 minut smo se 
pripravili za spanje, toda spat sta šla le moj brat in 
mami. Midva z atijem pa sva ugasnila luči in 
izklopila televizijo ter prižgala tri svečke. Usedla 
sva se na kavč in se pogovarjala o različnih 
stvareh. Govorila sva slabo uro ter potem odšla 
spat.« 

Luka Kropivšek, 6. c 
 
»V soboto je vsa Kapla doma ugasnila luči in 
prišla v gasilski dom Kapla – Pondor. Tam je bila 
prižgana samo ena luč, vsi pa smo se pogovarjali in 
veselili. Večer je bil lep. Naredili pa smo tudi 
nekaj dobrega za naravo.« 

Tea Pustoslemšek, 6. c 
 
»Za pomoč Zemlji, smo včeraj ugasnili vse luči in 
izklopili elektronske naparave za eno uro od 20.30 
do 21.30. Ker je bilo za spanje še prekmalu, sva z 
mamico odšli na sprehod. Med sprehodom sva 
videli, da se te akcije niso držali vsi. Ko sva se 
vrnili domov, je bila ura že 21.30. Hitro sem se 
odšla umit in ker sem bila utrujena, sem sladko 
zaspala.« 

Eva Ribič, 5. c 
 

 

Medobčinska splošna knjižnica 
obvešča 

 
Najbrž je nenavadno, da vas v toplih pomladnih 
dneh vabimo med zaprte prostore, a morda boste 
prav tu našli še več navdiha, kot bi ga morda zunaj. 
Vabimo vas namreč, da obiščete svojo knjižnico v 
Taboru.  
 
Poskusite si vzeti čas za obisk knjižnice ob sredah, 
od 16. do 19. ure, ali ob sobotah, od 8. do 11. ure. 
V tem času vam bo knjižničar Uroš Zorenč 
pomagal poiskati gradivo, če mu boste povedali, 

kaj bi želeli brati. Izbirate lahko med leposlovjem 
in strokovnim gradivom za odrasle in mladino. 
Imajo tudi zbirko filmov in risank na dvd-jih. V 
prijetni čitalnici lahko prebirate nekaj naslovov 
časopisov ali kakšno knjigo, če se vam tako 
zahoče. Tisti, ki nikakor ne morete brez interneta 
ali pa nimate možnosti, da bi se s spletom povezali 
doma, imajo na voljo dva računalnika z dostopom 
do interneta.  
 
Občinska knjižnica v Taboru nima vsega gradiva, 
ki ga ponuja knjižni trg. A to ne pomeni, da je za 
vas nedosegljivo. Kadarkoli si ga lahko sposodite 
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ali rezervirate v knjižnici v Žalcu ali v drugih 
enotah knjižnične mreže, kamor spada tudi 
knjižnica v Taboru. Zalogo in status gradiva 
(sposojeno ali prosto) lahko vsak hip preverite v 
lokalnih katalogih naših enot, ki so dosegljivi prek 
spletne strani www.zal.sik.si. Na vsa vaša 
vprašanja zna odgovoriti Uroš Zorenč 703-20-92, 
lahko pa pokličete tudi knjižnico v Žalcu (712-12-
52). 
 
Navajamo še nekaj naslovov novosti, ki jih lahko 
najdete na policah knjižnice v Taboru. Morda vas 
kakšen zamika: 
 

Oberbeil, K.: Kombiniranje hrane za zdravo 

življenje, MK, 2009 

Korun, B.: Na začetku je bila Troja, samozaložba, 

2009 

Lezane, D.: Biblija digitalne fotografije: vodnik za 

fotografe 21. stoletja, TZ, 2009 

Weber, U.:Vse o spolnosti za fante, Učila, 2009 

Fritz-Kunc,M.:Mali princ slovenske politike: leta 

odraščanja dr. Janeza Drnovška, samozaložba, 

2009 

Steel, D. : Sestre, MK, 2009 

Sparks, N.: Dragi John, MK, 2009 

Katalinič, D.: Priročnik za nabiranje in 

prepariranje rastlin, PZ, 2009 

Vaši knjižničarji 
 

 

10. jubilejna košarkarska tekma 
"stari - mladi" 

 
Košarkarska sekcija športnega društva Partizan 
Tabor, organizira ob zaključku sezone rekreacije, 
tudi tekmo stari-mladi in tekmovanje v metu trojk 
iz petih pozicij. Te tekme imajo kar tradicijo, saj je 
bila odigrana že desetič. Malo dvignejo motivacijo, 
napetost in tekmovalnost. Potekala je korektno, 
brez nervoze in kar je še najpomembneje, brez 
poškodb. Stari so po dveh zaporednih porazih iz 
prejšnjih let, marljivo vadili, nabirali kondicijo, 
centrirali roko, kar se jim je obrestovalo. Nastopili 
so tudi v popolni postavi, mladi pa so bili 
oslabljeni zaradi poškodb. Rezultat na koncu 
tekme 66:50, kar skupno v 10 letih pomeni 6:4 za 
stare.  

 

Najboljši strelec pri zmagovalcih je Zupan z 20 
točkami, pri poražencih Lukman z 19 točkami. V 
tekmovanju v metu trojk sta po prvem krogu  
 

Demšar in Gerčar zadela po 6 trojk, v finalu pa je 
slavil Demšar.          
 

Nazdravili smo z penino, si čestitali za vztrajnost 
in se že menili, kako bo ob 11. srečanju. 
 

 
  
Športno društvo Partizan Tabor 

 
 

 

Čistilna akcija v Občini Tabor 
 

V Občini Tabor smo v soboto izvedli uspešno 
čistilno akcijo, v kateri je sodelovalo 100 
prostovoljcev, 73 učencev  in 11 učiteljev POŠ 
Tabor.  
V akcijI so sodelovala društva, predvsem gasilska 
društva: PGD Ojstriška vas-Tabor je čistilo obrežje 
ob Konjščici do Klovna, PGD Kapla-Pondor je 
čistilo obrežje Bolske, PGD Loke je čistilo obrežje 
Konjščice do Ropreta. Učenci in učitelji so čistili 
okolico šole in igrišča ter ob cesti do Pondorja. 
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Ostali prostovoljci so pobirali smeti in pločevinke 
ob cestah po občini. Napolnili smo tri največje 
zabojnike, 3x25m³. 
 

Žalostno je predvsem to, da smeti pobiramo tisti, 
kateri ne mečemo odpadkov ob vodo, pločevink iz 
avtomobila in ne mečemo smeti na divja 
odlagališča. 
  
Želimo si, da v prihodnjem letu ne bi bilo toliko 
odpadkov ob cestah in ob vodi, ker imamo v 
vsakem kraju zabojnike za pločevino, smeti in 
plastiko.   
 

 
Tatjana Kovče 

_________________________________________ 

Velikonočni pohod 
 

Na letošnjem pohodu se nas je pred Kmetijsko 
zadrugo Savinjska dolina v Taboru zbralo izjemno 
veliko. Pot nas je vodila mimo pokopališča, mimo 
Ribarjeve, Štajnarjeve, Kališkove in Kisovarjove 
domačije, kjer nas je čakal daljši postanek.  
 

 
 

Vso pot nas je spremljalo prijetno toplo 
pomladansko sonce, ki nam je polepšalo že tako 
prijeten dan. Med potjo se nam je pridružilo še 
veliko pohodnikov in pohodnic, tako da so nas 
skupaj pred planinskim domom našteli čez sto. 
 

 
 

Pohod, namenjen čiščenju telesa po veliki noči, je 
torej že pregovorno spet odlično uspel! 
 

Planinsko društvo Tabor 

        
 

 
Predavanje o novostih zasaditve 

 balkonskega cvetja 2009 
 

Vljudno vabljeni na predstavitev novih rastlin, ki vam bodo lepšale balkone, terase ter okenske 
police v letošnjem poletju. 

Vse rastline bo po končanem predavanju možno tudi kupiti. 
Torej vabljeni v torek 21. aprila 2009, ob 20. uri  

v sejno sobo občine Tabor 
 

Predava Alen Kovačič 
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Likovna sekcija Mavrica 

Kulturnega društva »Ivan Cankar« Tabor 
 

                                                            v a b i  
 

na odprtje razstave, 
ki bo v sredo, 22. aprila  2009, ob 19. uri, 

v I. nadstropju Občine Tabor. 
 
 
 

Ob praznovanju občinskega praznika, bo možen ogled v času uradnih ur občine in  
v nedeljo, 26. aprila, od 9. do 15. ure. 

 

 Razstava bo zanimiva za ogled. 
Vljudno vabljeni! 

 
 

Vljudno vas vabimo na PROMOCIJO nove CD plošče, skupine ZAKA' PA NE. 
Promocija bo v petek, 24. aprila 2009 ob 20.00 uri,  

v šotoru pri Osnovni šoli Tabor. 
Poleg skupine ZAKA' PA NE bodo z vami: MODRIJANI, NOVI SPOMINI, ansambel PETRA 
FINKA, skupina SKATER, Gorazd Kovče ter Oktet iz vseh vetrov. Prireditev bo povezovala 
Andreja Petrovič. Vstopnice si lahko v predprodaji priskrbite v Lokalu ZAKA' PA NE – kufe v 

Taboru, v trgovini BRGLEZ v Taboru, v slaščičarni-kavarni BRGLEZ na Vranskem in v Šempetru, 
ter 1 uro pred pričetkom pri vhodu v šotor.  

Prireditev bo v vsakem vremenu. Vljudno vabljeni vsi ljudje dobre volje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRAGI STARŠI, BABICE, DEDKI in KRAJANI! 
 

Vabimo vas, da se nam v 

sredo, 22. aprila 2009, od 15.30 do 17.30 

pridružite na ekoloških delavnicah v šoli Tabor. 

Z veseljem vam bomo predstavili delo mavričnikov, spoznali 

boste pravljice in računalniške igrice z ekološkimi vsebinami, 

skupaj bomo izdelovali opozorilne napise in še kaj. 

mavričniki z učitelji 
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                                                Društvo za športno rekreacijo 
in telesno vzgojo Partizan Tabor 

 

organizira 
v soboto, 25. aprila 2009 

 
v okviru prireditev ob občinskem prazniku v Taboru naslednje prireditve: 

 
- ob 10. uri:  nogomet za otroke 
- ob 15. uri:  medvaški turnir v malem nogometu in balinarski turnir 
 
Prireditve se bodo odvijale na igriščih v Taboru pri Domu krajanov. 
 

 Vljudno vabljeni! 
 

Dušan Uranjek, 
Športno društvo Tabor 

 

 
Lovska družina Tabor 

prireja 
3. JURIJEVO TEKMO. 

 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 25. aprila 2009,  
s pričetkom ob 9. uri na lovski koči LD Tabor. 

 

Sledilo bo druženje z lovci ob veseli glasbi ansambla Polet in dobrotami z žara.  
 

Za zaključek ob 22. uri pa ognjemet. 
 

Vabljeni!                                                
 

 
 

Planinsko društvo Tabor 
vabi  

v petek, 1. maja 2009, 
  

NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO. 
 

Odhod ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina. 
Vabljeni! 

 

Vaški odbor Miklavž 
 

prireja četrto tradicionalno 
SALAMIJADO, 

ki bo v soboto, 9. maja 2009 ob 20. uri na Lovski koči. 
 

Vljudno vabljeni vsi izdelovalci salam! 
Informacije: Adi, 041 543 396  

 
 

Vabljeni! 
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                   PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
Vabi na 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 20. OBLETNICI  
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR, 

 
ki bo v soboto, 16. maja 2009, ob 20. uri 

v Domu krajanov Tabor. 
 

Pridružite se nam! 
 

 

Program prireditev za občinski praznik 
 
 

sobota, 18. april, ob 14. uri 
pohod do Tehnike Cankar  

(odhod izpred KZ Savinjska dolina ob 11.30) 
pri vikendu Janeza Rajovca partizanski golaž 

(Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Tabor,  
info: 03 5727 048 in Planinsko društvo Tabor) 

 

sobota, 18. april, ob 19. uri 
predavanje: Vse kar ste želeli vedeti o medu in čebeljih pridelkih (propolis, cvetni porah…) 

mag. Malči Božnar 
društvena soba v Domu krajanov 

(Čebelarsko društvo Tabor, Turistično društvo Tabor  
in Društvo upokojencev Tabor, info: 041 325 982 ) 

 
torek, 21. april, ob 20. uri 

predavanje: Novosti  balkonskega cvetja  za leto 2009 
sejna soba Občine Tabor 

(Alen Kovačič, info.: 051 234 575) 

 
sreda, 22. april,  od 15.30 do 18. ure 

Dan zemlje, Eko dan 
v POŠ Tabor 

(POŠ Tabor info: 03 703 21 80) 
 

sreda, 22. april, ob 19. uri 
odprtje razstave Likovne sekcije Mavrica  

sejna soba Občine Tabor 
ogled razstave v času uradnih ur občine, nedelja, 26. april od 9. do 15. ure 

(Likovna sekcija Mavrica, info; 051 357 214) 

 
četrtek, 23. april, ob 19. uri 

slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj ter kulturni program 
Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 
petek, 24. april, ob 20. uri 

predstavitev novega CD-ja skupine Zaka' pa ne z gosti  
v šotoru pri Osnovni šoli Tabor  
 (Rok Smrke, info: 041 757 908) 

 
sobota, 25. april 

- ob 9. uri:  Jurijeva lovska strelska tekma 
Lovska koča 

(Lovska družina Tabor,  info: 031 344 069) 
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- ob 10. uri:  nogomet za otroke 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 15. uri:  medvaški turnir v malem nogometu in balinarski turnir 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

ob 20. uri: » KU JE PRŠLA ALMA«, Dramska skupina PD Slovenec 
Dom krajanov Tabor 

(KUD IC Tabor, Dramska sekcija Teloh, info: 041 497 087)  

 
 

17. ŠENTJURSKI SEJEM 
NEDELJA, 26. april 

 

program 
- ob 8. uri: pričetek delovanja sejemskih stojnic 

 

- ob 9. uri: sveta maša v cerkvi Sv. Jurija 
 

- ob 10. uri: PARADA: godba, konjeniki, hmeljski starešine, društva Občine Tabor, oldtimerji 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 

- ob 11. uri:  Martin Krpan-tekma za izbor najmočnejšega slovenca 
na parkirišču pred brunarico  

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 13: Mladi talenti  
 pod šotorom 

 (Pevsko društvo Tabor, info: 031 844 587 ) 
 

- od 14. do 23. ure: zabava pod šotorom z ansambli: Robi Zupan, Golte, 
Čar, Hlapci, Bratov Avbreht, Zapeljivke, Donačka, Mateja Jan,  
harmonikar Matija Veninšek, povezovalec Slavko Podboj 

(Robi Zupan, info: 041 760 500) 
 

Spremljevalne razstave v Domu krajanov: 
 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet,  
-  šiviljstvo: skoraj že pozabljena obrt, Lea Zupan v Domu krajanov, 

- razstava radijsko vodenih letalskih modelov, Alojz Weichardt,  
- razstava ročnih del društva Jelka iz Griž. 

 

Organizacija in izvedba gostinske ponudbe, pod šotorom: PGD Kapla-Pondor. 
 

Razstava malih živali pod kozolcem kmetije Lukman pri občini. 
 

 
 

Prvomajske prireditve 
 

četrtek, 30. april, ob 20. uri 
kresovanje na Zajčevi koči 

(Planinsko društvo Tabor,  info: 03 5727 214). 

 
petek, 1. maj, ob 9. uri 

prvomajski pohod na Čemšeniško planino in Zajčevo kočo  
odhod izpred KZ Savinjska dolina  

(Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 214) 
 
 

 

 

 Življenjske poti ni. Vsakdo je v določenem trenutku tam, kjer pač mora biti… (J.Cambell) 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Prispevkov brez navedenega 
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko 
na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


