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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE
se ne bi vse odvijalo preveč po planu, smo
naročili še »zmešnjavo«, da malo pomeša
štrene… Toda, ne bojte se, bo samo gledališka
igra, vredna ogleda.
O ostalih (majskih) dogodkih pa kaj več v
napovedniku prireditev, ki ga, kot po navadi,
najdete na koncu časopisa.
Naj velja vabilo na vse prireditve ob
občinskem prazniku, ki smo ga letos zaradi
ostalih praznikov in dogodkov malce
zamaknili.
April ali mali traven poleg velikonočnih
praznikov prinaša tudi dan upora proti
okupatorju, hkrati pa naznanja še bliţajoči se
praznik dela..
Zima se je komaj poslovila, pa smo tako rekoč
ţe v petem mesecu tega leta! Ali ţe kaj
načrtujete, kako boste preţiveli dopustniške
dni? Kot bi mignil, bo tu poletje!
Pred tem pa se mora seveda še marsikaj
zgoditi; od pohoda Zveze borcev na domačijo
Pošebal, nogometne tekme, turnirja v
namiznem tenisu in seveda tradicionalnega
kresovanja pri Zajčevi koči in še in še. Da pa

Saša & Tatjana
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Povabilo na slavnostno sejo Občinskega sveta ter otvoritev devetletne osnovne
šole Tabor
Spoštovane občanke in občani.

leta 1967 je Tabor izgubil popolno osnovno
šolo, leto 2011 pa se bo zapisalo v zlato knjigo
razvoja naše občine in v spomin naših otrok.

V petek, 6. maja, ob 19. uri, bo v Domu
krajanov v okviru praznika Občine Tabor
potekala slavnostna seja Občinskega sveta
Obeleţimo ta zgodovinski trenutek s svojo
Občine Tabor, kjer bo po krajšem kulturnem
prisotnostjo na tem dogodku in skupaj
programu
nastopil slavnostni trenutek
nazdravimo velikemu doseţku.
podelitve občinskih priznanj letošnjim
Vljudno vabljeni!
nagrajencem, sledila pa bo prav tako
Vilko Jazbinšek, ţupan
slavnostna otvoritev novega prizidka tretje
triade in jedilnice k podruţnični osnovni šoli v
Taboru, kar pomeni hkrati začetek ponovne
popolne osnovne šole v našem kraju. Daljnega
________________________________________________________________________________

OBISKALA NAS JE

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčka:


14. aprila se je v trboveljski porodnišnici rodil 3.310 g težak in 53 cm velik deček Timotej,
staršema Karmen in Boštjanu Kreča iz Črnega Vrha.

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!

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

Občinska priznanja 2011
Občinski svet Občine Tabor je na 5. redni seji, ki je bila 4. aprila 2011 potrdil naslednje predloge za
dobitnike občinskih priznanj za leto 2011:
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vrsta priznanja

predlagatelj

dobitnik/ca
Ivan HRASTNIK

PRIZNANJE
OBČINE TABOR

PGD Kapla-Pondor

OBRAZLOŢITEV:
za uspešno in nesebično delo na področju
gasilstva in društvenega ţivljenja
Dominik DRNOLŠEK

PGD Loke

OBRAZLOŢITEV:
za dolgoletno delo na operativnem
gasilskem področju
Martin KRAJNC

PRIZNANJE
OBČINE TABOR

PRIZNANJE
OBČINE TABOR
SREBRNA PLAKETA
OBČINE TABOR

Čebelarsko društvo
Tabor

OBRAZLOŢITEV:
za dolgoletno delo v čebelarstvu
Adolf LAZNIK

Vaška skupnost Miklavţ

OBRAZLOŢITEV:
za uspešno in nesebično delo v vaški
skupnosti

Ţupan Občine Tabor, g. Vilko Jazbinšek, v letu 2011 podeljuje:

Vrsta priznanja

predlagatelj

PRIZNANJE ŢUPANA

ţupan

Dobitnik/ca
Mitja POTOČNIK
OBRAZLOŢITEV:
za izredne športne doseţke

Slavnostna podelitev vseh priznanj bo v petek, 6. aprila 2011 ob 19. uri, na slavnostni seji
Občinskega sveta Občine Tabor, v Domu krajanov Tabor. Prisrčno vabljeni!
Lilijana Štor Krebs
_______________________________________________________________________________________
Številka: 03201- Ir2/2010
Datum: 23. 3. 2011

Ostali prisotni: Nataša Zore Kos - predstavnica
javnosti.
Novinarji: NT-RC

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TABOR,
ki je bila 9. marca 2011, ob 18. uri,
v prostorih Občine Tabor.
Sejo je sklical ţupan Vilko Jazbinšek, v njegovi
odsotnosti pa jo je vodil podţupan Anton Grobler.
Prisotni: Janko Drča, Janez Mak, Ali Khodary,
Ivan Lukman, Anton Grobler, Joţe Cestnik (od 7.
t. d. r. dalje), Marjana Pustoslemšek, Alen
Kovačič.
Opravičeno odsoten: /
Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Mihaela
Zupančič, Vid Poznič.
Nadzorni odbor: David Dobnik, Jurij Strouhal,
Gregor Lukman.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta
Občine Tabor.
2. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
Občinskega sveta Občine Tabor.
3. Poročilo o izvajanju sklepov 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Tabor.
4. Sprejem verodostojnosti zapisnika 3.
redne seje Občinskega sveta Občine
Tabor.
5. Druga obravnava in predviden sprejem
dopolnjenega
predloga
Proračuna
Občine Tabor za leti 2011-12.
6. Obravnava in sprejem Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin
Vransko – Tabor« (uskladitev z
zakonodajo in zahtevami SVLR).
7. Soglasje k povišanju cene storitve
»pomoč na domu« od 01.02.2011 dalje.
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8. Pobude in vprašanja.
K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega
sveta Občine Tabor.
Podţupan A. Grobler je pozdravil navzoče
člane OS, NO, predstavnika medijev in
zainteresirane javnosti. Ugotovil je, da je OS
sklepčen, saj je prisotnih 7 članov (od konca 7. t.
d. r. dalje 8 članov).
K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 4. redne
seje Občinskega sveta Občine Tabor.
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red s
7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).
K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 3.
redne seje Občinskega sveta Občine Tabor.
Poročilo o izvajanju sklepov je podala L. Štor
Krebs. Odgovorila je tudi na nekaj vprašanj, ki
niso bila pojasnjena na prejšnji seji. Člane OS
je seznanila z uspešno kandidaturo za projekt
GOŠO (širokopasovno brezţično omreţje),
katerega nosilec je Občina Mozirje. Dodatnih
vprašanj in razprave s strani svetnikov ni bilo.
K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika
3. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor.
OS je sprejel SKLEP:
Občinski svet Občine Tabor potrjuje
verodostojnost zapisnika 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Tabor.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 7 prisotnih).
K TOČKI 5: Druga obravnava in predviden
sprejem dopolnjenega predloga Proračuna
Občine Tabor za leti 2011-12.
Po krajšem uvodu podţupana A. Groblerja, je
poročevalka L. Štor Krebs člane OS seznanila s
potekom javne razprave. Povedala je, da v 15dnevnem roku javne razprave ni bilo prejete
nobene pripombe s strani občanov, društev ali
druge zainteresirane javnosti. V času javne
razprave je bilo gradivo na voljo na spletni strani,
na oglasni deski in prostorih občine. Predlog so
obravnavala delovna telesa OS, v posredovanem
dopolnjenem predlogu Proračuna 2011-12 je
upoštevana pripomba Odbora za gospodarstvo o
povečanju sredstev PP Pomoč kmetijam. L. Štor
Krebs je podala podrobnejšo razlago na priloţeno
dokumentacijo iz katere so razvidne spremembe,
OS pa se je seznanil tudi z nekaj manjšimi
predvidenimi sredstvi s strani SVLR za projekt
cesta Tabor – vinogradi. Vse spremembe so
razvidne tudi v dopolnjenih NRP. OS se je seznanil
tudi, da na dopolnjen predlog tudi ni bil s strani
članov OS vloţen noben amandma.
V razpravi je J. Drča, predsednik Odbora za
gospodarstvo, povedal, da je upoštevan predlog za
povečanje sredstev za pomoč kmetijam, drugih
bistvenih pripomb pa odbor ni imel.

I. Lukman, predsednik Odbora za negospodarstvo,
je člane OS seznanil, da je odbor obravnaval
predlog proračuna in nanj ni imel pripomb, prav
tako ne OPP.
Po razpravi je predsedujoči A. Grobler dal na
glasovanje dal na glasovanje:
SKLEP I:
Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o
proračunu Občine Tabor za leto 2011. Odlok se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 7 prisotnih).
SKLEP II:
Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o
proračunu Občine Tabor za leto 2012. Odlok se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 7 prisotnih).
K TOČKI 6: Obravnava in sprejem Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Vransko –
Tabor« (uskladitev z zakonodajo in zahtevami
SVLR).
Obrazloţitev odloka je podala L. Štor Krebs, ki je
povedala, da so spremembe obstoječega oz.
sprejem novega odloka nujne zaradi točnega
definiranja področja SOU, t. j., kar je v skladu z
zakonodajo: občinska finančna sluţba. Predlog
odloka je usklajen s Sluţbo Vlade za lokalno
samoupravo, Statutoma občin Vransko in Tabor in
Zakonom o lokalni samoupravi. Vse spremembe so
v predlogu jasno označene. Svetnikom je bilo
povedano tudi, da je sprejem odloka nujen zaradi
50 % sofinanciranja SVLR za delovanje SOU.
V razpravi sta sodelovala svetnik J. Drča, ki se je
pozanimal kdo vodi SOU in se zavzel za nujne
spremembe in svetnik A. Khodary, ki ga je
zanimalo razmerje delitve stroškov med občinama.
Oba odgovora je podala L. Štor Krebs; SOU vodi
zaenkrat ţupan Občine Tabor, razmerje med
občinama 45 % Tabor in 55 % Vransko pa je
uravnoteţeno glede na število finančnih dogodkov.
Na predlog podţupana je Občinski svet sprejel:
SKLEP I:
Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Vransko –
Tabor« po hitrem postopku.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 7 prisotnih).
SKLEP II:
Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Vransko –
Tabor« .
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 7 prisotnih).
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K TOČKI 7: Soglasje k povišanju cene storitve
»pomoč na domu« od 1. 2. 2011 dalje.
Po obrazloţitvi ni bilo dodatnih vprašanj,
predsednik Odbora za negospodarstvo I. Lukman
je podal pojasnilo, da je odbor soglasno podprl
predlog, ki je na glasovanju na OS.
Občinski svet je sprejel SKLEP:
Občinski svet Občine Tabor daje koncesionarju
Zavodu Sveti Rafael Vransko soglasje k
povišanju cene za storitev pomoč na domu iz 14,
78 EUR na 15,00 EUR z veljavnostjo od 1. 2.
2011 dalje.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 7 prisotnih).

več obrokov našim najmlajšim in seveda tudi
osnovnošolcem.
Poleg
dodatnih
notranjih
prostorov smo se lotili tudi povečanja zunanjega
igrišča, kar se v tem času ţe lahko opazi v okolici
vrtca. V ta namen smo s soglasjem Zveze borcev
za vrednote NOB prestavili tudi oba spomenika
NOB, ki sta sedaj na vidnejšem mestu in lepo
dopolnjujeta prostor med Domom krajanov in
otroškim igriščem. Najmlajši se bodo sedaj lahko
tudi veselili na malem hribčku v sklopu igrišča za
katerega verjamemo, da bo zelo priljubljen tako v
poletnih kot tudi zimskih uricah na prostem!

TOČKI 8: Pobude in vprašanja.
-

-

-

-

L. Štor Krebs je OS seznanila s
predvidenimi sejami OS in z datumom
občinskega praznika.
A. Grobler je podal informacijo, s katero
razpolaga, da bi naj Direkcija za ceste
odobrila popravilo najbolj poškodovanih
delov nevarne regionalne ceste v naselju
Pondor. Datum popravila naj bil
najkasneje do 1. 5. 2011.
J. Cestnik je podal predlog, da bi bile seje
OS ob ponedeljkih kot je tudi predvideno v
Poslovniku OS.
G. Lukman, član NO je podal pobudo, da
dobijo vsi člani NO vso dokumentacijo, ki
jo obravnava OS in se nanaša na finančno
poslovanje ali ima vpliv nanj.

Po končani razpravi se je podţupan zahvalil za
sodelovanje in ob 18:40 zaključil sejo.
Zapisal:
Vid Poznič
Anton Grobler,
podţupan
_________________________________________

Vrtec Tabor bo sprejel še več otrok
Glede na povečan vpis otrok v vrtec, se je Občina
skupaj z vrtcem Tabor odločila, da poskusimo s
čim manjšimi stroški pridobiti nekaj nujno
potrebnih prostorov za kar najboljše delo
vzgojiteljic in seveda predvsem za kar najboljše
počutje naših malčic in malčkov.
Tako smo s sodelovanjem OŠ Vransko – Tabor v
obstoječem objektu vrtca pridobili eno novo lepo
in svetlo igralnico ter dodatne sanitarne prostore.
Vzporedno s temi deli smo postorili še nekaj
nujnih vzdrţevalnih in preureditvenih del v šolski
kuhinji, ki je postala pretesna za pripravo vedno

Simon Jan
_________________________________________

Obvestilo o izvedbi predhodnih
arheoloških razpisov v okviru
priprave drţavnega prostorskega
načrta
Obveščamo vas, da bodo v sklopu priprave
drţavnega prostorskega načrta za zagotavljanje
poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini v
obdobju predvidoma do junija 2011 na območju
naše občine s strani drţavne javne sluţbe, ki jo
opravlja Center za preventivno arheologijo v
okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
izvedene prehodne arheološke raziskave.
Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav
dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski številki
08 20 50 720 oziroma prek elektronske pošte
tajnistvo@cpa.si .
Splošne informacije v zvezi s pripravo drţavnega
prostorskega načrta lahko dobite na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktor za
prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, telefon 01
478 70 42 oziroma preko elektronske pošte
gp.mop@gov.si .
Lilijana Štor Krebs
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Dostava dnevnikov za zimsko sluţbo
Druga polovica zime je bila manj radodarna s
snegom, vendar brez njega tudi ni bila. Izvajalcem
se zahvaljujemo za opravljeno delo in jih prosimo,
da občinski upravi najkasneje do 29. aprila 2011,
dostavijo dnevnike opravljenih del in dovoljenje
Upravne enote za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji za »storitve s kmetijsko
mehanizacijo«, kar je osnova za izplačilo storitev.
Vid Poznič
_________________________________________

Čistilna akcija je uspela

gospodinjske odpadke, kosovne pa ob sredah ali
sobotah odpeljali v zbirni center Čeplje pri
Vranskem. Skrb za čisto in zdravo okolje mora
postati naš način ţivljenja, to je prednost naše
občine.
Vid Poznič
_________________________________________

Odsluţene avtomobile
lahko oddate kadarkoli
Stare odsluţene avtomobile lahko kadarkoli med
letom brez stroškov oddate podjetju Karbon, d.o.o.,
Velenje. Kontaktna oseba tega podjetja je Peter
Sever (tel: 89 82 129 oz. 041 690 957, e-pošta:
peter.sever@karbon.si). Stvar je enostavna –
pokličete ali napišete, se dogovorite za čas odvoza
in dobite potrdilo, da bo vaš odsluţen avto
ekološko razgrajen.
Vid Poznič
_________________________________________

Spoštovane občanke in občani!
Ţe sami ste opazili, da ima del drţavne ceste skozi
naselje Pondor in od priključka na regionalno cesto
Vransko – Gomilsko do Pondorja novo asfaltno
prevleko.
Lepo vreme je v soboto, 9. aprila prav gotovo
pripomoglo, da je čistilna akcija, v kateri je
sodelovalo več kot 150 udeleţencev, uspešno
potekala. Akcija, ki je v naši občini organiziramo
vsako pomlad, je bila tudi letos med društvi in
občani dobro sprejeta. Zelo številčna in uspešna,
pa tudi najbolj »motorizirana«, so bila vsa gasilska
društva, tako da sta bila dva največja kontejnerja,
kljub ločevanju kovinskih odpadkov, hitro polna.
Planinci so čistili poti in okolico Zajčeve koče,
lovci svoje območje okrog lovske koče. Člani
Turističnega društva so točno vedeli, ob kateri cesti
je raztresenih največ pločevink. Šolarji in njihovi
učitelji so ţe kmalu po 9. uri odhiteli v različne
smeri ob naših cestah in potokih in sodeč po
številu polnih vreč, so bili zelo pridni. Na čiščenju
okolice igrišč so bili vidni tudi člani Športnega
društva, člani drugih društev so se priključili
gasilcem. Zelo pohvalno je, da so nekateri občani
sami našli odlagališča in jih očistili.
Statistično gledano smo v akciji zbrali in odpeljali
na ustrezne deponije in v razgradnjo 80 m³
odpadkov in nekaj odsluţenih avtomobilov. Veliko
ali malo? Količinsko smo jih pred leti zbrali še
veliko več – stanje se izboljšuje, ni pa še dobro. Še
vedno je preveč onesnaţevalcev. Menim, da bomo
najbolj uspešni, ko akcij sploh ne bo potrebno več
organizirati, ko bomo vsi redno oddajali

Z aktivnostmi za obnovo ceste sem se začel
ukvarjati takoj po lokalnih volitvah 2010 in po
sprejemu mandata podţupana.
Na omenjenih odsekih je bila cesta tako uničena,
da po njej ni bila mogoča več normalna voţnja.
Pozimi se je ni dalo več normalno spluţiti. Nevešči
in nepazljivi vozniki pa so na cestišču nasedali in
si poškodovali vozilo.
Naredil sem več posnetkov in jih poslal na VOC
Celje Srečku Pustoslemšku, ta pa naprej na
Direkcijo za ceste v Ljubljano. Na osnovi
posnetkov je dokaj kmalu prišlo do dogovora o
sanaciji in na začetku aprila tudi samem popravilu.
Ţal mi ni uspelo, da bi istočasno popravili tudi
enako kritični del ceste od mostu čez reko Bolsko
do kriţišča za Tabor – Čeplje. Za ta del imam
obljubo da bo saniran še letos, do takrat pa vam
svetujem skrajno pazljivost.
Sanacija je bila tako nujna, da je bila narejena pred
planirano rekonstrukcijo celotne trase s kriţiščem
za Vindijo in Pondor na regionalni cesti Prekopa –
Gomilsko do Tabora v letu 2014. Pred tem pa bo v
letu 2013 pod cesto poloţen primarni vod
kanalizacije skozi naselje Pondor, za katerega
ravnokar potekajo aktivnosti na projektu.
Anton Grobler, podţupan
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_______________________________________________________________________________

Realnost ţivljenja
Vsak tvoj pogled
podarja mi sekundo še-ţivljenja!
Vsak tvoj nasmeh
podarja srcu ritem
mojega ali tvojega ţivljenja!
Vsak tvoj poljub
ohranja trajnost
in nemoč najinega trpljenja!
Vsak tvoj dotik
oznanja prebujenje
in tudi ţarek najinega hrepenenja!
TKSm
_________________________________________

Resnica
Ko te gledam
se mi alkoholni hlapi razpršijo!
Gledam v tvoje dolge, rjave lase,
ki vzburjajo domišljijo!
Ko gledam v tvoje
temnorjave oči
se misli mi zazrejo v preteklost!

Šola v naravi v CŠOD Peca
Kljub temu, da nam vremenske razmere za letošnjo
izvedbo zimske šole v naravi ţal niso bile
naklonjene, smo se 21. marca odpravili na
Koroško. Prijeten, sončen teden smo preţiveli ob
raznih dejavnostih. Naj jih omenimo le nekaj.
OGLED RUDNIKA MEŢICA
Na ogled rudnika smo se odpravili peš. Ob prihodu
smo oblekli rudarska oblačila in si nadeli čelade.
Odpeljali smo se s starim vlakom, ki je šel 10 km
na uro. V rudniku smo se razdelili v dve skupini in
si ogledali veliko zanimivosti. Ogled smo zaključili
z obiskom rudarskega muzeja.
Zapisal: David Kreča
GOZDNA DRUŠČINA
Naše srečanje se je pričelo v hišici iz lubja. Ko
smo se pogovorili čemu je služila in kako so jo
sestavili, smo obnovili še naše znanje o drevesnih
vrstah. Odpravili smo se na pohod v okolico doma
Peca in si ogledali tipične drevesne vrste na

Ko gledam te
kot ţensko,
naročim še - eno rundo!
Prestar sem zate!
TKSm
_________________________________________

Na pevske vaje
Ker prepevam tudi v moškem zboru, ki ni v tej
občini in ker sem ljubitelj potovanja z avtobusom
ali vlakom, sem se odločil za – avtobus. Bil sem ţe
na tesnem s časom, ko zagledam prijateljevo ţeno.
Lepo jo prosim, če me lahko zapelje do avtobusne
postaje - do »Pihlbirta«. Takoj sva se odpeljala,
ona proti domu, jaz pa čakam na avtobus! Čakam 5
minut, čakam 10 minut, čakam 20 minut!
Mislim si, da je avtobus ţe odpeljal in grem pač na
kozarec refoška v bliţnji bife. Plačam pijačo,
odpijem poţirek, natakarica zavpije: »Avtobus!«
skočim skozi odprta vrata, pomaham šoferju, saj je
ustavil zaradi dijakov, ki so prišli iz šole, mu še
enkrat pomaham, on mi pomaha nazaj in - odpelje!
Adijo pevske vaje!
TKSm

koroškem. Spoznali smo, da je v okolici mešan
gozd. Videli smo smreke, bukve, lipo, lesko, jesen
in še nekaj zanimivi rastlin.
Po kratkem počitku, smo ponovno odšli v gozd in
dobili učne liste. Vsak od nas si je izbral svoje
drevo ter si ga natančno ogledal. V jedilnici smo
potem podatke zapisali na učni list, kamor smo
dodali še risbo izbranega drevesa.
Tako smo se v nekaj urah naučili nekaj
pomembnega.
Zapisala: Anja Vranič
PO STOPINJAH POVODNEGA MOŢA
V popoldanskih urah smo se odpravili k potoku
iskat male živali. Razdelili smo se na pet skupin.
Male živali smo iskali v omejenem prostoru. Našli
smo jih veliko. Npr. postranico, razne ličinke,
mladoletnice…
Voda je bila mrzla, a smo kljub temu nalovili živali
in jih dali v posebne lončke. Odpravili smo se k
mizam ter pričeli z raziskovanjem. Dobili smo
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knjige in bili kar uspešni. Pomagala pa nam je tudi
učiteljica Metka. Bilo je lepo.
Zapisal: Tomaţ Marko
S KARTO IN KOMPASOM PO KOROŠKEM
Obetal se je še en sončen, pomladni dan. Učenci
smo pozorno poslušali navodila, ki nam jih je dal
učitelj za orientacijo. Sprva smo se kar malo
ustrašili: »Kaj, če se izgubimo?«
A smo kmalu ugotovili, da je kar zabavno.
Razdelili smo se v manjše skupine in se odpravili
vsak po svoji poti do določene točke. Vsi, ki smo jo
osvojili, smo se vrnili z nasmejanimi obrazi.
Moram pa priznati, da je bilo kar težko najti pot do
točke.
Še ena delavnica se je končala srečno, saj se ni
nihče izgubil.
Zapisala: Nina Kreča

Veliko so prepevali - tako v šoli, na poti v šolo in
domov, kot tudi na raznih proslavah.

Po poti so ušpičili tudi kakšno neumnost. Pozimi
so se v šolo podali tudi kar s smučmi. Takrat so
poučevali zelo strogi učitelji, ki so ţeleli pri pouku
popolni mir in red, prav tako pa tudi obnašanje po
šoli. Za kršenje pravil so pogosto uporabljali
palico.
Lukmanovim se najlepše zahvaljujemo za
gostoljubnost, gospodu Antonu pa za zelo
zanimivo pripovedovanje.
Viktorija Pucelj, 4. b
_________________________________________

Računalnik napada
ŠPORTNO PLEZANJE
Na začetku ure nam je učitelj Jure razložil osnove
plezanja. Pokazal nam je opremo in za začetek smo
preplezali nezahtevno steno. Nato pa smo si nadeli
plezalni pas, ki nas je varoval pri težjih plezalnih
smereh. Plezali smo le po oprijemalkah enake
barve. Preplezali smo celo širino stene (5 metrov).
Zapisal: Urh Kovče
Mateja Todorovski
_________________________________________

Na obisku pri Lukmanovih
Na šoli Tabor delamo raziskovalno nalogo o
šolstvu nekoč. V ta namen smo v sredo, 16. marca
2011 obiskali g. Antona Lukman iz Črnega Vrha.
Ţeleli smo izvedeti kaj več o njegovem šolanju.
Povedal nam je, da je s sedmimi leti, to je bilo leta
1935, začel obiskovati 1. razred šole v Lokah.
Takrat so bili v eni učilnici zdruţeni razredi od 1.
do 4. in v drugem prostoru razredi od 5. do 8..
Imeli so matematiko, slovenščino, srbohrvaščino,
zgodovino, športno vzgojo… Iz Črnega Vrha so
hodili takrat v šolo samo fantje. Bilo jih je kar 13.

Neko nedeljo zvečer se je Tina igrala na
računalniku igro PAJEK. Tako je bila zatopljena,
da ni videla in slišala nič okoli sebe. Kar naenkrat
je iz računalniškega zaslona pokukala pajkova
noţica. Tina ga je s prstkom previdno potipala.
Pajek je iz računalnika spustil mreţo in začudeno
Tino hitro potegnil vanj. Znašla se je v dţungli in
videla ogromnega pajka. Sledila mu je in prišla je
do potoka brez mostu. Na desni strani je bil les in
vrv. Tina je z vrvjo les zvezala v splav. Sedla je
nanj in odplula čez deroč potok. Našla je lok, da bi
ustrelila pajka. Malo naprej je zagledala pajkove
sledi. Tako je hodila globlje in globlje v dţunglo.
Zagledala ga je, pomerila in ga s puščico zadela
naravnost v srce.
Tako se je rešila pajkove mreţe, s katero je prišla v
računalniško igrico.
Veronika Slakan, 3. b
_________________________________________

Televizor joče
Šolar Miha je rad gledal televizijo, zato sta mu
očka in mamica za rojstni dan kupila televizijo in
jo postavila v njegovo sobo. Miha je obljubil, da
bo gledal televizijo samo, kadar mu bosta starša
dovolila. Vendar je Miha vsakokrat, ko bi se moral
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učiti, raje gledal risanke. In tako iz dneva v dan.
Nekega dne pa se je zgodilo nekaj nenavadnega.
Miha je po dolgem času gledanja risank končno
ugasnil televizijo. Tedaj pa je televizor
spregovoril: »Miha, poglej še eno risanko, ravno
tvoja najljubša se začenja!«
In res, Miha je zopet vklopil televizijo in gledal
risanke. To se je nadaljevalo in Miha je postajal
vse bolj čuden in utrujen. Tudi v šoli ni bil več
med najboljšimi.

Najljubša risanka
Moja najljubša risanka je Tom in Jerry. Zabavne so
mi Jerryjeve potegavščine, s katerimi zvito ukane
Toma. Risanka mi je še zlasti všeč, zato ker me
spominja na mene in brata Marcela.
Tudi midva sva kot miška in maček, oziroma kot
Tom in Jerry.

Nekega dne pa sta starša ugotovila, kaj se dogaja z
Mihom in sta ga takoj odpeljala k zdravniku. Miha
je razloţil zdravniku, da njegov televizor joče,
kadar je ugasnjen, zato ima nenehno priţganega in
mora gledati risanke.
Ko je zdravnik pozdravil Miha, se mu ni več zdelo,
da televizor joče in ga vabi h gledanju. Starša pa
sta vseeno prestavila televizijo v dnevno sobo in na
njegovo mesto postavila knjige.

Vanessa Povše, 4. b

Ula Weiss, 3. b

Mesec je spet na okoli in na Kmetiji Laznik bomo za vas zopet odprli vrata
v soboto, 7. 5. 2011 od 9. ure dalje.
Vse vas vljudno vabimo, da nas ponovno obiščete in si privoščite kakšen domač izdelek.
Tudi tokrat vam ponujamo: sveţe svinjsko in goveje meso, pečenice, domače klobase,
domačo pašteto, ţolco in suhomesnate izdelke…
Bliţa se čas piknikov zato smo se na kmetiji Laznik odločili, da za vas pripravimo meso
za ţar po predhodnem naročilu.
Informacije: Adi, tel.: 041-543-396
Vabljeni!
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RESTAVRACIJA PRI LISJAKU VRANSKO
Odličen kraj za različne dogodke.
BREZ DRUŢBE NI ZABAVE. BREZ ZABAVE NI DOGODKA.
- V restavraciji lahko sprejmemo do 100 gostov in do 200 gostov na terasi restavracije.
DOBER OBED NAHRANI ŢELODEC IN OČI.
-

vsak dan malice in dnevna kosila
ala cart ponudba
sladice
nedeljska in praznična kosila
organizacija in izvedba dogodka (poroka, svečani sprejem, poslovna srečanja,
rojstni dnevi, obletnice, birme, obhajilo…)

Dobro uigran team kuharjev in natakarjev pa poskrbi za brezhibno in nepozabno
pogostitev.
VABLJENI V RESTAVRACIJO PRI LISJAKU
NA CENTRU VARNE VOŢNJE VRANSKO!
Informacije in rezervacije na tel. 03 5725 785 ali 051 365 040, e-pošta: lisjak.cvv@siol.net
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Občinska knjiţnica Tabor

vzorcem tal in/ali rastlin. S seboj prinesite KMG
MID številko!

Pozdravljeni,

Lep pozdrav !

v mesecu maju 2011 v knjiţnici Tabor načrtujemo:
v torek, 24. maja 2011, ob 18. uri - pravljična ura s
poustvarjanjem.

Igor ŠKERBOT, univ. dipl. inţ. agr.,
svetovalec specialist II (za poljedelstvo in vrtnarstvo)
___________________________________________

Lep pozdrav.
Renata Novak
___________________________________________

KZ Savinjska dolina, z.o.o.
Trgovina Tabor

Obvestilo kmetovalcem o Nmin testih
v letu 2011

AKTUALNO

Spoštovani!
Pozivamo vse pridelovalce poljščin in zelenjave, da
pred dognojevanjem kmetijskih kultur v letu 2011
opravite hitri nitratni test (Nmin test) ter tako
poljščine in zelenjadnice dognojujete v skladu z
dejanskimi potrebami po dušiku. Istočasno tako tudi
izpolnite zahteve iz integrirane pridelave poljščin
(IPL) in zelenjave (IVR).
V skladu z ustaljeno prakso bomo tudi v obdobju
APRIL- JULIJ zbirali vzorce tal in/ali rastlin ter
opravljali Nmin analize, in sicer :
- od 8.00 do 9.30 ure na izpostavi ŢALEC, Mestni trg
7, 3310 Ţalec in
- od 10.00 do 11.00 ure na KGZS – Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje.
APRIL:
- v četrtek, 14. 4. 2011 in v torek 19. 4. 2011:
Prinesite vzorec tal za morebitno prvo dognojevanje
ozimnih in jarih ţit, pred setvijo koruze ter za
zelenjavo. Vzorec rastlin
prinesite
za drugo
dognojevanje ozimin in jarin.
MAJ in JUNIJ
Vsak torek v mesecu!
JULIJ
Prvi in drugi torek v mesecu (5. in 12. 7.2011).
V obdobju (maj – julij) prinesite vzorce rastlin: za 2.
in 3. dognojevanje ozimnih in jarih ţit in vzorce tal:
za dognojevanje drugih kmetijskih kultur (hmelj,
krompir, koruza, zelenjava,….).
Čas oddaje vzorca prilagodite času dognojevanja
vaših kmetijskih kultur!
Cena talnega nitratnega testa je 7,0 EUR,
rastlinskega pa 6,5 EUR in jo poravnate ob oddaji
vzorca.
Rezultate analize in NASVET vam bomo posredovali
v pisni obliki po pošti. Upoštevajte spodaj priloţena
navodila za odvzem in pravilno ravnanje z odvzetim

-

velikonočna dekoracija,
sadike solate, majarona, peteršilja,
zelene, zelja…,
po 20. aprilu sadike balkonskega
cvetja,
pester izbor zemlje za posamezne
vrste rastlin,
specialna gnojila,
vsak četrtek brezplačno svetovanje
uporabe sredstev za varstvo rastlin…

telefon: 703 84 34
delovni čas: ponedeljek – petek: 7.00 – 18.00
sobota: 7.00 – 12.00
nedelja: 8.00 – 11.00
Kmetijska zadruga Savinjska dolina –
to je za vas priloţnost fina!!
___________________________________________

Od tam sem jaz doma
Svet je velik, a majhen. Tudi arabski svet je
velik. Vleče se po celi severni Afriki, od
Atlantika ob celotnem juţnem Sredozemlju, po
Arabskem polotoku, ob Rdečem morju do
zahodne Azije in Indijskega oceana. Pa je vseeno
majhen, saj se nas precej Arabcev sreča tudi v
Sloveniji. Veliko nas tu tudi ţivi. Slovenijo smo
sprejeli za svojo novo domovino, se v njo vţiveli
kolikor je le mogoče, a v srcu še vedno nosimo
svojo rojstno domovino in vsaj delček njene
kulture.
V Slovenijo smo prišli študirat kot študenti
takratnega velikega neuvrščenega bloka. Po
končanem študiju nas je precej ostalo tukaj, si
ustvarilo druţino s Slovenkami, nekateri pa so si
ţene pripeljali iz prvotne domovine. Ustanovili
smo Arabski klub in se večkrat srečujemo ob
11

različnih priloţnostih. V dogovoru s Kulturnim
društvom Ivan Cankar Tabor, bomo v
začetku junija letos pripravili prireditev v
smislu srečanja dveh različnih kultur –
slovenske in arabske.
Moja rojstna domovina je arabska drţava Sudan.
Starša – Egipčana iz Luxorja, sta se naselila v
Sudanu v začetku prejšnjega stoletja. Rodil sem
se v drugem največjem sudanskem mestu Wad
Medani ob Modrem Nilu.

Glavno mesto največje afriške drţave Sudan, ki
meri 2.503.800 km², je Kartum. Prebivalcev je
30 milijonov. Na severu ţivijo Arabci in Nubijci,
na jugu pa črnska ljudstva – Nubi, Dinka in
drugi. Uradni jezik je arabščina, ki ga govorijo še
v ostalih 25 arabskih drţavah. Juţni Sudanci so
se ţe veliko let ţeleli odcepiti od arabskega dela
Sudana, kar jim je konec preteklega leta tudi
uspelo. Na severu Sudana je puščava – Sahara.
Zeleni pas se širi le vzdolţ Nila, proti jugu pa so
savane in tropski gozd. Skozi Sudan poteka tudi
ekvator. Sudan meji na severu na Egipt, Libijo in
Čad. Sosednje drţave so še Kenija, Eritreja,
Etiopija in Uganda. Leţi tudi ob Rdečem morju z
glavno izvozno luko Port Sudan. Skozi celotno
sudansko ozemlje teče največja reka na svetu
Nil. Za izvir Nila se šteje reka Kagera, ki se
izliva v Viktorijina jezera, iz katerih priteče
Modri Nil, ki je v resnici modre barve. Gorski
Nil ali Beli Nil priteče z zahoda in se v
Omdurmanu zdruţi z Modrim Nilom v ogromno
reko Nil, ki nadaljuje pot proti Egiptu, kjer se
deltasto izlije v Sredozemsko morje. Nil je
izrednega gospodarskega pomena za Sudan in
Egipt. Iz njega se namakajo kmetijske površine,
velika akumulacijska jezera pa oskrbujejo
elektrarne za proizvajanje električne energije.

V Sudanu se pridela ogromno bombaţa, ki je
svetovno znan po svoji kakovosti, arašidov,
sladkornega trsa, riţa, pšenice, od sadja pa
pridelajo pomaranč, limon, manga in datljev.
Poznana je tudi tako imenovana arabska guma iz
smole dreves, ki pa ni kavčuk. Industrija je slabo
razvita. Na zahodu – Darfurju in jugu Sudana so
bogata nahajališča nafte, ki pa so predvsem v
lasti tujih naftnih druţb.

V Sudanu prevladuje muslimanska vera, je pa
tudi anglikanska (Sudan je bil namreč dolga leta
angleška kolonija) in rimokatoliška vera. Sudan
ima tudi bogato kulturno dediščino. Omenim naj
samo tako imenovane črne piramide, ki se
nahajajo globoko v puščavi in so bile zgrajene ţe
mnogo pred svetovno znanimi egipčanskimi
piramidami. Vredno si je ogledati nacionalni
muzej v Kartumu.

Nanizal sem vam nekaj podatkov o svoji rojstni
domovini. Sedaj je ţe vrsto let moja nova
domovina Slovenija. Ponosen sem in bogat, da
se lahko pohvalim z dvema domovinama.
Ali Khodary
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_______________________________________________________________________________________

PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 21
3304 Tabor
e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,
ki bo 15. 5. 2011, ob 11.uri, organizira že
7. tradicionalno prireditev

»TABOR IMA TALENT«.

Vabimo vse mlade talente,
ki radi pojejo, plešejo, igrajo in na sploh nastopajo.
Kdo vse se lahko prijavi?
1. mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali
tujega avtorja (v prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel.št.,
starost, naslov pesmi in izvajalca skladbe)
2. mladi glasbeniki, ki se bodo predstavil s svojim glasbenim
instrumentom (v prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel.št.,
starost, instrument, naslov in avtorja skladbe)
3. mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli
glasbeno točko (v prijavi navedite število plesalcev, ime in
priimek, naslov, tel.št., starost, naslov in izvajalca skladbe)
4. ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam
lahko predstavijo kaj zanimivega

Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži kaj znaš!
Prijave sprejemamo pisno na naslov:
Pevsko društvo Tabor
Za prireditev »Mladi talenti«
Tabor 21
3304 Tabor
ali na mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
Rok za oddajo prijav: 11.5.2011
Lepo vas pozdravljamo člani in članice Pevskega društva Tabor
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PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 21
3304 Tabor
e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
PRIJAVNICA ZA
TABOR IMA TALENT – TABOR 2011
Ime in priimek: _____________________________
Naslov: ___________________________________
Telefon in GSM:_____________________________
E-naslov:__________________________________
Starost ali razred:___________________________
Konfekcijska številka: ________________________
Izkušnje:__________________________________
_________________________________________
PRIJAVLJAM SE ZA:
1. MLADI PEVEC - SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA
Naslov pesmi:_____________________________
Izvajalec pesmi:___________________________
2. MLADI GLASBENIK - S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM
Naslov pesmi:______________________________
Izvajalec pesmi:_____________________________
3. MLADI PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA
Naslov pesmi:_____________________________
Izvajalec pesmi:____________________________
4. OSTALO (HUMORISTI, ŢONGLERJI, …)
Naslov točke: _____________________________
________________________________________
V primeru skupine zgoraj navedite vodjo skupine, tu pa ostale člane:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nastopajoči sami poskrbijo za glasbeno spremljavo v kolikor jo potrebujejo – posnetek na zgoščenki,
spremljevalec na glasbilu …)
Razno: ________________________________________________________________
Prijavnico pošljite do 11. maja 2011, po elektronski pošti ali po navadni pošti na zgoraj
napisani naslov s pripisom »za Tabor ima talent - Tabor 2011«.
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Sabina drţavna prvakinja
v dveh kategorijah
Sabina Bec iz Pondorja po nastopu na Svetovnem
prvenstvu na Novi Zelandiji uspešno nadaljuje
svojo športno sezono. Članica braslovškega kluba
Sun je zmagala v kategoriji borbe -57 kg na zelo
močnem turnirju, ki ga je ţe osmič zapored
organiziral domači klub v Braslovčah.

Košarkarska tekma stari : mladi 2011
Sezona rekreacije košarkarske sekcije se zaključuje
in v sklopu tega tudi tekma stari-mladi. Te tekme
imajo ţe kar dolgo tradicijo in z tem tudi nekaj
prestiţa. Sicer se to odraţa v večji nervozi in
nesproščenosti v igri, kajti gre za novo zvezdico na
prehodnem pokalu.

V finalu kategorije je premagala večletno
reprezentantko iz Bolgarije ter nosilko več kolajn
iz evropskih in svetovnih prvenstev. Poleg tega je
uspešno nastopila na Drţavnem prvenstvu v
Kickboxingu ter na treh kolih osvojila naslov
DRŢAVNE PRVAKINJE v kar dveh kategorijah
in sicer -55 kg ter -60 kg! Nadeja se še uspešnega
nastopa na Svetovnem pokalu v Italiji, s čimer si
ţeli zasluţiti svoje mesto v Kickboxing
reprezentanci Slovenije!
Letos ni bilo nič drugače, tekma se je pričela bolj
trdo, z tesnim pokrivanjem, igra ni stekla, ekipi sta
se izmenjevali v vodstvu in tako je prva četrtina
pripadla mladim z 9:8. V drugi četrtini ni bilo nič
drugače, vendar se je tehtnica ţe rahlo nagibala na
stran starih, ki so polčas dobili z 23:20. Tretja
četrtina je bila odločilna, igra je stekla in… 49:32
za stare. V zadnji četrtini napad mladih, presing po
celem igrišču, tako so razliko hitro razpolovili,
vendar niso vzdrţali. Nekaj zadetih metov s stani
ekipe starih v pravem trenutku je ohranilo
ravnovesje in končnih 71:52 je bilo bolj trdo
prigaranih kot kaţe končni rezultat.
Najboljši strelec pri mladih je bil Matjaţ Drča z 18
točkami, pri starih pa Rudi Gačner z 16 točkami.
Med polčasom je bilo tekmovanje v metu za tri
točke iz 15 poskusov - Miha Bergant, 7 zadetkov.
Sledi še zahvala vsem ljubiteljem košarke, ki so se
preko sezone udeleţevali rekreacije in s tem
popestrili druţenje, nekaj pa storili tudi za svoje
zdravje.
Simon Jan

Košarkarska sekcija ŠD Partizan Tabor

______________________________________________________________________________________

Navihani muzikanti za mame in ţene
Štirje mladi člani ansambla Navihani muzikanti,
Katja Kaučič iz Svete Ane v Slovenskih Goricah,
Anţe Ferme iz Limovc pri Trojanah , Jure Lukman
iz Ojstriške vasi in Ţiga Natek tudi iz Ojstriške
vasi, ki smo pred dobrim letom začeli z skupnem
igranjem v ansamblu, smo v nedeljo, 27. marca v
sklopu materinskega dne organizirali koncert.

Pomagali so nam tudi ansambli Vagabundi, domači
ansambel Zaka' pa ne, ansambel Namen s Ponikve
in mlad ansambel Zaklad s Koroške. Mamicam je
ob spremljavi ansambla Navihani muzikanti zapela
tudi Nina Kreča iz Črnega Vrha. Koncert je
povezoval Marko Semprimoţnik. Za humor pa je
poskrbel hišnik Joško,ki ga je odigral Janko Natek.
V skečih je sodelovala tudi Marija Kaučič, mama
od harmonikarice Navihanih muzikantov. Pri
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organizaciji koncerta nam je pomagala tudi Občina
Tabor in številni sponzorji, ki se jim zahvaljujemo.
Po koncertu smo pogostili vse nastopajoče in vse
obiskovalce, ki so bili povabljeni na kozarček in
jedačo po koncertu. Tudi ţupan je z nekaj
besedami čestital ţenskam ob njihovem prazniku
in izrazil zadovoljstvo ob tako lepo organiziranem
koncertu in se tudi zahvalil obiskovalcem za tako
mnoţično udeleţbo. V Taboru potrebujemo še več
tako lepih prireditev.
Ţiga Natek in Jure Lukman

________________________________________________________________________________________________________________________

RHS Chelsea Flower Show in novosti balkonskega cvetja 2011

Vabljeni na predstavitev novosti balkonskega cvetja za leto 2011, kjer bom
predstavil najzanimivejše balkonske rastline.
Skupaj pa si bomo pogledali fotografije zanimive in svetovno znane cvetličarske in
vrtnarske razstave, RHS Chelsea Flower Show 2010,
ki vsako leto poteka v Londonu.
Vidimo se v sredo, 4. maja 2011, ob 19.30, v sejni sobi Občine Tabor!
(Alen: 051 234 575)
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Pevsko društvo Tabor in Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor
vas v soboto, 7. maja 2011, ob 20. uri, v Dom krajanov v Taboru
vabita na

KULTURNI VEČER
v počastitev 40 let uspešnega sodelovanja z zamejskimi Slovenci.
Pester program bodo s pesmijo in igro oblikovali Slovensko kulturno društvo iz
Boršta in Zabreţca, Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor in Pevsko društvo Tabor.
Vljudno vabljeni!

Ob vseslovenski akciji

»DAN DRUŢENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ«
vas v sodelovanju s Planinskim društvom Tabor,
v soboto, 14. maja 2011
VABIMO
na planinski pohod.
Zbor udeleţencev bo ob 9. uri pred šolo Tabor.
Smer pohoda: Janko Šmit – ribnik Terglav, kjer bo druţenje z igrami,
merjenjem srčnega tlaka in še kakšnimi presenečenji.
Pohod ni zahteven, zato ste vabljeni prav vsi,
ki si ţelite takšnega druţenja.
Vabljeni!
mentorici planincev na POŠ Tabor
Marija Drnolšek in Darja Savinek
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Dramska skupina Teloh
VAM OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH
PODARJA
OGLED KOMEDIJE

NAROČENA
ZMEŠNJAVA
v izvedbi gledališke skupine iz Jurkloštra,
ki bo v

PETEK, 29. aprila 2011, ob 19.30,
v Domu krajanov Tabor.
VABLJENI !
VAŠKI ODBOR MIKLAVŢ
PRIREJA 6. TRADICIONALNO SALAMIJADO, KI BO V
PETEK, 29. aprila 2011, OB 20. URI NA LESJAKOVEM RIBNIKU.
VABLJENI VSI IZDELOVALCI IN LJUBITELJI DOMAČIH SALAM.
LETOŠNJO BIRO DOMAČIH SALAM BOSTE LAHKO POSKUSILI OB KAPLJICI RUJNEGA
IN PRIJETNEMU DRUŢENJU.
SPREJEM SALAM BO V
SREDO, 27. aprila 2011, OD 19. DO 21. URE NA RIBNIKU.
VLJUDNO VABLJENI.
VAŠKI ODBOR MIKLAVŢ

Likovna sekcija Mavrica

vabi
na otvoritev prve samostojne fotografske razstave Janka Lukmana
na POŠ Tabor
v torek, 3. maj. 2011, ob 19. uri.

Likovna sekcija Mavrica

vabi
ob desetletnici delovanja na otvoritev razstave
v sejni sobi Občine Tabor
v torek, 3. maj 2011, ob 19.30.
V kulturnem delu na obeh razstavah bodo sodelovali:
Moški zbor Pevskega društva Tabor, Žiga Lukman in Stanka Kopušar.
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Praznovanje 60. obletnice PGD LOKE
Prostovoljno gasilsko društvo Loke praznuje letos 60 let delovanja. Za ta jubilej smo si
zadali nalogo, da zamenjamo naš 50 let star prapor z novim. To nam bo tudi uspelo.
Slavnostno razvitje in blagoslov prapora bo potekalo na tradicionalnem 19. Šentjurskem
sejmu

v nedeljo,
15. maja 2011, ob 10.30 uri.
Da pa se ne boste mudili s kuhanjem nedeljskega kosila, vas loški gasilci vabimo na okusen
golaţ ali slastne čevapčiče in kotlete z ţara.
Zraven tekne še kozarček domačega ali vrček piva in seveda dobra glasba.
Vse to bo na voljo na Šentjurskem sejmu pod šotorom, zato vljudno vabljeni!
Gasilci iz Lok

vas vljudno vabi na

LETNI KONCERT
mešanega pevskega zbora Tabor.
zborovodkinja: mag. Špela Kasesnik
gostje: Moški pevski zbor iz Markovcev pri Ptuju
Koncert bo v soboto, 21. maja 2011, ob 20. uri, v Domu krajanov v Taboru.
Vljudno vabljeni!
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PRIREDITVE v aprilu in maju 2011
nedelja, 24. april, ob 8. uri
kmečka trţnica
zaradi praznikov odpade

ponedeljek, 25. april, ob 9. uri
velikonočni pohod v Marijo Reko
odhod izpred KZ Savinjska dolina
(Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 214)

Program prireditev za občinski praznik 2011
sreda, 27. april, ob 11. uri
pohod in tovariško srečanje pri domačiji Brečko, po domače Pošebal
(odhod izpred KZ Savinjska dolina ob 8.30 in ne izpred šole Loke)
partizanski golaţ
(Zveza zdruţenj borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Tabor,
info: 03 5727 048 in Planinsko društvo Tabor)
petek, 29. april,
ob 19.30: komedija Naročena zmešnjava
v izvedbi gledališke skupine iz Jurkloštra
Dom krajanov Tabor
(Dramska skupina Teloh, info: 040 206 991)
ob 20. uri: 6. tradicionalna salamijada
na Lesjakovem ribniku
(Vaška skupnost Miklavţ, info: 041 543 396)
sobota, 30. april,
ob 14. uri: nogometna tekma sever - jug
zunanje nogometno igrišče na Vranskem
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 650 785)
ob 15. uri: turnir v namiznem tenisu za osnovnošolce
Dom krajanov Tabor
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 474 653)
ob 20. uri: kresovanje na Zajčevi koči
(Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 214)
nedelja, 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)
ponedeljek, 2. maj, ob 15. uri
turnir v namiznem tenisu za starejše člane
Dom krajanov Tabor
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 474 653)

torek, 3. maj
- ob 19. uri: otvoritev fotografske razstave Janka Lukmana na POŠ Tabor
(Likovna sekcija Mavrica, info: 051 357 214 )
- ob 19. 30: otvoritev razstave Likovne sekcije Mavrica, v sejni sobi Občine Tabor
(Likovna sekcija Mavrica, info: 051 357 214 )
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sreda, 4. maj, ob 19.30
predavanje: RHS Chelsea Flower Show,
in novosti balkonskega cvetja 2011
sejna soba Občine Tabor
(Alen Kovačič, info: 051 234 575)
petek, 6. maj, ob 19. uri
slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj in
otvoritev devetletne podruţnične osnovne šole Tabor
Dom krajanov Tabor
(Občina Tabor, KUD IC Tabor in POŠ Tabor, info: 03 705 70 80)
sobota, 7. maj
- ob 10. uri: nogomet za otroke
nogometno igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 650 785)
- ob 15. uri: medvaški turnir v malem nogometu
nogometno igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 650 785)
- ob 15. uri: balinarski turnir
igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 650 785)
- ob 20. uri: kulturni večer
v počastitev 40 let uspešnega sodelovanja z zamejskimi Slovenci
Dom krajanov Tabor
(KUD IC Tabor in Pevsko društvo Tabor, info:041 298 585)
sobota, 14. maj
ob 9. uri: izpred POŠ Tabor
druţenje in gibanje vseh generacij - planinski pohod (Črni Vrh - smer Šmit)
(POŠ Tabor v sodelovanju s Planinskim društvom Tabor, info: 041 724 386)
ob 10. uri: kolesarski vzpon na Lovsko kočo
start izpred KZ Savinjska dolina
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 650 785)

19. ŠENTJURSKI SEJEM
NEDELJA, 15. maj
program
- ob 8. uri: pričetek delovanja sejemskih stojnic in kmečke trţnice
- ob 9. uri: sveta maša v cerkvi Sv. Jurija
- ob 10. uri: PARADA: godba, konjeniki, hmeljske starešine, gasilci, društva Občine Tabor, oldtimerji
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80)
- 10.30 slavnostno razvitje in blagoslov prapora PGD Loke

Dogajanje pod šotorom:
- ob 11. uri: Tabor ima talent
(Pevsko društvo Tabor, info: e-mail pevsko.drustvo.tabor@gmail.com)
- od 13. do 22. ure: zabava z ansambli: Braneta Klavţarja, Robija Zupana, Zaka' pa ne, Navihani muzikanti, Štajerski
baron, povezovalec in humorist Marko Semprimoţnik
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Spremljevalne razstave v Domu krajanov:
- prodajna razstava dobrot Društva ţena in deklet,
- razstava radijsko vodenih letalskih modelov v organizaciji Alojza Weichardta,
- razstava lesenih miniatur Francija Parašuha,
- razstava gobelinov Janka Natka.
Spremljevalna razstava v sejni sobi Občine Tabor:
- od 9. do 15. ure: razstava Likovne sekcije Mavrica
Razstava malih ţivali pod kozolcem kmetije Lukman pri občini.
Organizacija in izvedba gostinske ponudbe: PGD Loke.

Prireditve po občinskem prazniku
sobota, 21. maj, ob 20. uri
letni koncert mešanega pevskega zbora Tabor
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585)
sobota, 21. maj, ob 16. uri in nedelja, 22. maj, ob 9. uri
dvodnevni turnir v malem nogometu (24 ekip)
nogometno igrišče pri Domu krajanov
v primeru slabega vremena se prireditev prestavi na naslednji teden
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 650 785)
torek, 24. maj, ob 18. uri
pravljična ura s poustvarjanjem
Občinska knjiţnica Tabor
(Renata Novak, 03 703 20 92)
nedelja, 29. maj, ob 8. uri
kmečka trţnica
na parkirišču ţupnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, info: 031 766 533)
3

Narava nam vsako leto podarja čudovito prerojenje,
stopimo čez prag in vdihnimo pomlad…
Mnogo radosti in praznično doživetih trenutkov vam ob
veliki noči, dnevu upora proti okupatorju in 1. maju
želimo
župan, Občinski svet in Občinska uprava Občine Tabor.

Zaradi neviht hrasti poţenejo globlje korenine. (neznan avtor)
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 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.
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