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Ste vedeli, da im
me meseca aprila
a
izhaja iz
i latinske beesede aperirre, ki pomenii
odp
preti in se naj
ajverjetneje nanaša
n
na pom
mladansko pprebujanje in
n rast rastlin??
Ja, zopet je priišlo tisto lep
po obdobje cvetenja
c
in zeelenenja, ki ga prinašataa
pom
mlad in z njoo Zeleni Jurij.
Z njegovim
n
likkom je bilo nekdaj pov
vezano prebuujanje narav
ve, odpiranjee
zem
mlje, pojav zzdravilne rosse in vsakov
vrstne plodnoosti, zato so
o ta dogodekk
spreemljali števi lni svečani obredi:
o
kurjenje kresov, sskakanje čezz ogenj, petjee
in rajanje, obhhodi, porokee, setev, krašenje pastirjjev, živine in domov s
cveetjem in prvaa paša. Ta praznik
p
so v naših krajih
ih praznovali 23. ali 24..
aprila in spada m
med najpom
membnejše meejnika letnegga cikla, hkrrati pa je tudii
najp
pomembnejšši dan v naši občini.
Vrh
hunec letošnnjega občinsk
kega praznik
ka bo sicer v nedeljo, 22.
2 aprila inn
upaajmo, da nam
m bo Zeleni Jurij poleg
g nasutega ccvetja namen
nil tudi lep,,
son
nčen dan, daa se bodo laahko odvile vse priredittve po prog
gramu, ki gaa
najd
dete tudi v zaadnjem delu
u Novic.
Obv
veščamo vass tudi o stan
nju na posam
meznih projeektih, obisku
u policistov,,
dob
brodelnem kooncertu, dodajamo vrsto zanimivih prrispevkov po
osameznikovv
in društev
d
ter vaabila.
n naše prireditve čez doll in planke!
Preeberite člankee in pridite na
Pomladni pozdrav!
p
Sašša & Tatjanaa
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Kakšna simbolika
Občina Tabor praznuje svoj občinski praznik 23.
in 24. aprila kot spomin in v čast kmečkim
uporom leta 1635, ki so se v začetku pomladi
pričeli v zaselku Ojstrica pod Krvavico in se
nato razširili daleč naokrog. Upor je zajel kar
15.000 upornih kmetov, ki so se uprli uvedbi
novih davkov in nasilnemu obnašanju grajske
gospode. Upor je bil zadušen s strani vojske v
dveh mesecih. Je pa naše občinsko praznovanje
povezano tudi z godom Sv. Jurija, 23. aprila,
zavetnikom naše fare in še mnogim faram po
Slovenskem. Naše praznovanje pravzaprav traja
kar celotni mesec april, ko se običajno zvrsti
množica prireditev, ki imajo značilnost
predstavitve naših krajev ter ljudi, ki tod bivajo
in delujejo. Vrhunec praznovanja je slavnostna
seja Občinskega sveta, kjer vsako leto podelimo
občinska
priznanja
najzaslužnejšim
posameznikom, skupinam ali društvom.
Občinsko praznovanje se običajno zaključi s
tradicionalnim Šentjurskim sejmom, ki ga
obiskujejo tudi ljudje iz bližnje in širše okolice.
Letošnje praznovanje je že v polnem teku.
Dnevno se vrstijo razne prireditve, razstave in
predstavitve, v nedeljo pa bomo ponovno izvedli
tokrat že 20. Šentjurski sejem, ki bo dokončno
potrdil naše veselje ob ponovnem prihodu
pomladi. Splošno sejemsko razpoloženje seveda
vedno kroji vreme, vendar večina prireditev,
vključno z veseličnim delom, poteka pod streho.
Vsa gospodinjstva so že pred dnevi prejela
vabila s sporedom prireditev in naj tokrat še

enkrat povabim občanke in občane k obisku
posameznih dogodkov, še posebej pa na
slavnostjo sejo Občinskega sveta ter Šentjurski
sejem. Številna udeležba je namreč največja
nagrada za vse, ki se trudijo, da domači kraj živi
v živahnem družabnem življenju na različnih
področjih.
Po zaključku praznovanja našega občinskega
praznika pa bomo praznovali tudi dan upora
proti okupatorju ter praznik dela. Za vse
praznike vam izrekam voščilo za čim boljše
počutje in krepitev duha ob zavedanju vseh lepot
življenja, ki jih dajejo družina, lokalna skupnost
in lastna država v kateri živimo. Zavedajmo se,
da večina ljudi na svetu tega nima. V znak tega
zavedanja izobesimo občinske in državne
zastave.
In ob zaključku se vendarle moram obregniti ob
aktualne dogodke, ko stavka javnega sektorja
sovpada s spominom na kmečke upore. Čeprav
je veliko podobnosti v vzrokih obeh uporov pa
je vendarle velika razlika. Kmečki upori so
namreč predstavljali simbol upora zatiranih,
stavka javnega sektorja pa - priviligiranih. Moje
razmišljanje ni uperjeno proti javnemu sektorju
temveč proti tistim, ki vodijo takšne akcije in si
predstavljajo, da način kot so ga izbrali vodi v
reševanje težav te naše že malce »izmučene«
države.
Vilko Jazbinšek, župan

__________________________________________________________________________________

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
- 26. marca se je v celjski porodnišnici rodil 2.880 g težak in 47 cm velik deček Tim, staršema Kristini
Slemenšek in Mihu Topovšku iz Tabora.
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- 26. marca se je v celjski porodnišnici rodila 3.120 g težka in 48 cm velika deklica Mina, staršema
Mojci in Ivanu Hrastniku iz Kaple.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!

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

_________________________________________________________________
Projekti 2012
V aprilu 2012 se bodo na terenu izvajala naslednja investicijska dela:
zap. št.
1.
2.

vrsta projekta
Izgradnja kanalizacije Ojstriška
vas II. faza
Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE
TABOR

izvajalec
IPI, d.o.o., Rogaška
Slatina
IPI, d.o.o., Rogaška
Slatina

stanje
projekt v teku
projekt v teku

predviden konec
projekt v zaključni
fazi
maj 2012

Na izvedbo se pripravljajo:
zap. št.
1.
2.

vrsta projekta
izvajalec
Projektna dokumentacija za kanalizacijo SAVINJA PROJEKT
Pondor - Kapla
Projektna dokumentacija za Tabor jug
RRD, Regijska
razvojna družba, d.o.o.

stanje
PGD v zaključni fazi
PGD v zaključni fazi

Simon Jan in Lilijana Štor Krebs

Medobčinska inšpekcija in
medobčinsko redarstvo

(Ur.l. RS 17/2010), pozivamo vse ogrožene
občane, da posredujejo prijavo na Občino Tabor
z vsemi potrebnimi podatki.

Ponovno vas obveščamo, da od 1. 1. 2010 dalje
na območju Občine Tabor deluje organ Skupne
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija,
redarstvo in varstvo okolja«, s sedežem na
Titovem trgu 1, 3320 Velenje.

Saša Zidanšek Obreza
_______________________________________

Način prijave prekrška:
občani prekrške prijavijo na občino ustno ali v
pisni obliki:
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
kontaktna oseba: Lilijana Štor Krebs,
telefon: 03/705 70 85, e-pošta:
lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si
Občina Tabor bo prijave posredovala na organ
Skupne občinske uprave, ki bo proti znanim
povzročiteljem ustrezno ukrepal in pri tem
upošteval samo prijave, posredovane s strani
občine in ne direktno od občanov!
Ker v zadnjem času predstavljajo velik problem
agresivni psi, ki se prosto sprehajajo po javnih
površinah, kar je v nasprotju z 10. točko 5. člena
Odloka o javnem redu in miru v Občini Tabor

Ob 20. obletnici Šentjurskega sejma
Podeželski sejmi so bili včasih priložnost za
nakup, prodajo ali izmenjavo pridelkov, živine,
uporabnih obrtnih izdelkov in drugega blaga,
potrebnega za skromno življenje. Ta tradicija je
v času t. i. družbene lastnine, tako kot mnogo
drugih vrednost, popolnoma zamrla. Z
naraščanjem nacionalnega ponosa, razvojem
zasebne dejavnosti, mislim na kmetijstvo, obrt in
podjetništvo in z uvedbo tržnega gospodarstva,
ki sovpada v čas nekaj let pred in po
osamosvojitvi naše države, smo se Slovenci
pričeli zavedati svojih vrednot in tradicije.
Osnovna ideja za organizacijo »1. Šentjurskega
sejma« leta 1993 je nastala v vodstvenih
strukturah takratne Krajevne skupnosti Tabor. V
zgodovinskih listinah smo zasledili, da je imela
nekdanja občina Sveti Jurij ob Taboru
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»semanjski dan«. To nas je vzpo
odbudilo, daa
poskusimo oživeti tradicijo
t
in
n občanom
m
omogočiti nnakup in prrodajo domaačih kmečkihh
izdelkov.
Začetek je bil resnično skromen, a zanimiv. Zaa
dan organizzacije smo izbrali Jurijevo nedeljoo,
prostor pa ddvorišče Dom
ma krajanov
v. Problem jee
nastal, ker domačih poonudnikov sk
koraj ni biloo,
izjema je biilo le takratnno Društvo kmečkih
k
ženaa
in še nekaj posameznikkov, ki so laahko ponudilli
svoje izdelkke. Da bi stvvar nekako izpeljali, smoo
morali privvabiti zunanje sejmarje. Tem smo naa
Jožefovem sejmu v Petrovčah in sejmu v
Šentjurju prri Celju osebbno delili skrromna vabilaa,
napisana naa polovici A44 formata. Odziv
O
s stranni
razstavljavccev, kakor tudi
t
obiskov
valcev, je biil
sicer skrom
men, vendar jee bilo vsem všeč,
v
da se jee
nekaj začello dogajati. Organizatorjji smo dobilli
prve izkušnnje, ki so se z leti samo dograjevalee.
Zelo dobraa ideja, ki smo jo izzvajali nekaj
aj
začetnih lett sejma, je bila
b predstav
vitev ljudskihh
godcev. Uddeležba je biila velika in
n je privabilaa
veliko obiskkovalcev, čeesar so bili najbolj
n
veselli
sejmarji. P
Prireditev see je vsako
o leto samoo
nadgrajevalla in se širilaa, uvedba zab
bavnega delaa
s priznaniimi ansambbli je zelo
o popestrilaa
dogajanje. Tradicionaalna razstav
va kmečkihh
dobrot in vvečja sejem
mska ponudb
ba je postalaa
zanimiva zaa vse več tuujih obiskovalcev. Sejem
m
se je vsako leto širil, orrganizatorji so in smo see
trudili, da ssmo vsako leeto uvedli kaakšno novostt.
Nepozabne so bile predstavitv
ve kmečkihh
običajev, koot so oranje, brananje in setev s konjji
in orodjem iz že pozabbljenih časov
v. V ta sklopp
spada tudi pprevoz lesa na
n star način ali košnja inn
spravilo sena. Vse to so v organizacijji
Konjeniškegga društva Mustang prrikazali članni
tega društvaa in domačinni iz Črnegaa Vrha. Velikk
magnet zaa obiskovaalce je prav gotovoo
vsakoletna razstava malih živ
vali, paradaa
konjenikov,, kmečkih voozov, hmeljsskih starešinn,
starodobnikkov, članov gasilskih
g
in drugih našihh

Smehljajj
Smehljaj sreeče se mi je
rodil v srcu,,
ko sem te zaagledal v
lepem dnevvu.
Videl sem te, da moj sm
mehljaj
je bil v tvojeem odsevu dneva!
d
Vedno, ko ssva gledala drugemu
d
v oči,
sta dan in nooč prinesla

društtev, vse skupaj popesttreno z god
dbo na
pihalla. Zelo imeenitna ideja in izvedba je bila
pred leti srednjev
veška tržnicaa. Stalnica sejma je
razstaava v Dom
mu krajanovv, nastopi mladih
talen
ntov ter nasstopi priznan
anih ansamb
blov na
zabav
vnem delu prrireditve podd šotorom.

Dvajsetih let »Š
Šentjurskegaa sejma« jee težko
zajetii v kratkem zapisu. Nekdo bo rekel:
»Šen
ntjurski sejem
m« je navadnna kramarijaa. Pa ni
čisto tako, ponu
udba je pač takšna kakrršna je,
tisti, ki se s tem preživljajo že vedo, kaaj ljudje
kupu
ujejo. Naša želja je sicer,, da bi razvo
oj sejma
potek
kal v smeri večje
v
ponudbbe kmečkih izzdelkov
ali prridelkov naših domačinoov. V ta nam
men smo
uved
dli poseben prostor
p
– km
mečko tržnicco, kjer
bodo
o na voljo njihovi izdelkki. Na tem področju
imam
mo kaj po
okazati, le malce sm
mo še
sram
mežljivi.
Pestrro sejemsko in obsejem
msko dogajanje je
postaala zanimivaa etnološka pprireditev, ki
k je že
zdavn
naj prerasla občinske m
meje. Tudi letos ob
sejmu« bo pestro
jubileejnem »20. Šentjurskem
Š
p
in
zanim
mivo, saj jee prijavljenoo rekordno število
sejmarjev. Odličn
na ponudba, zanimive raazstave,
zabav
vni del in lep
po vreme v ddomeni naša farnega
zavettnika sv. Ju
urija, so zaggotovilo za uspeh.
Seveda pa tud
di vzpodbudda razstavljjavcem,
nasto
opajočim in organizatorjjem, da se tradicija
t
nadalljuje.
Vid
d Poznič

mlladostno rado
ost.
Čaarobno moč življenjskega
ž
a
od
dmeva!
Ko
o si odšla,
so misli mi zasstale,
ko
o videl solz gorja,
sem
m zbežal, da mine vidiš solze!
Sm
mehljal se bom, ko te
po
onovno vzam
mem!
TK
KSm
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Obisk policistov s psom v Vrtcu Tabor
V našem vrtcu smo gostili že veliko zunanjih strokovnjakov in predstavnikov različnih služb. Tokrat so v
naše vrste prišli predstavniki Policijske postaje vodnikov službenih psov iz Celja. Komandir policijske
postaje, gospod Nikolaj Zorec in policist, vodnik službenega psa gospod Sandi Škornik sta nam predstavila
delo vodnikov službenih psov. Seznanila sta nas z vso opremo in pripomočki, razkazala službeno vozilo in
praktično pokazala, kaj vse že zna pes Art, ki sta ga pripeljala zraven. Otroci so ju z zanimanjem poslušali,
zastavili številna vprašanja in se oblekli v zaščitna oblačila. Za piko na i so bile Artove umetnije, ki jih je
pokazal s svojim vodnikom. Otroci in strokovne delavke vrtca smo izvedeli veliko novega, poučnega in
zanimivega. Res so nam obogatili dan.
Zahvaljujemo se Policijski postaji vodnikov službenih psov iz Celja in jim želimo obilo uspeha in
zadovoljstva pri njihovem delu.

Spoznali smo veliko njihove opreme

Policista s podmladkom

Policist s podmladkom

Art z vodnikom Sandijem

Neustrašni Art

Še zadnji Artov pozdrav
Renata Košica in Saša Menčak,
Vrtec Tabor
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Dobrodelni koncert v Vrtcu Tabor
Prebujanje narave je kot prebujanje novega
življenja, ki ga častimo in skrbno gojimo, da
vzcveti. Prav naši malčki so tisti, ki potrebujejo
našo izdatno skrb in pogoje, v katerih bodo lahko
široko razprli svoje dišeče cvetove. Pri tem bi jim
zagotovo pomagale kakšne didaktične igrače in
morebiti nova igrala. Zato smo strokovne delavke
vrtca Tabor 29. 3. 2012 v Domu krajanov Tabor
organizirale dobrodelni koncert. V dvorani so
glasno odmevale živahne melodije. Vsi otroci
vrtca, vključno z najmlajšimi, so se pod
mentorstvom
svojih
vzgojiteljic
občinstvu
predstavili s plesnimi in pevskimi točkami.
Našemu povabilu k sodelovanju so se odzvali tudi
glasbeni gostje, ki jim dobrodelnost ni tuja.

Ansambel Robija Zupana, skupina Zaka' pa ne,
Navihani muzikanti, plesna šola ProStyle ter
gospod Marjan Novak z zvončki, so z vmesnimi
glasbenimi vložki poskrbeli za popestritev
koncerta. Prireditev sta sproščeno povezovala g.
Tomaž Aubreht in g. Matej Demšar. Dvorana se
je napolnila s starši in drugimi krajani Tabora, ki
so s prispevki dokazali svojo dobroto. Goste so
nagovorili tudi ravnateljica OŠ Vransko – Tabor,
ga. Majda Pikl, župan občine Tabor, g. Vilko
Jazbinšek in organizacijska vodja vrtca Tabor, ga.
Manica Obreza, ki so vseskozi podpirali našo
odločitev. Preživeli smo lepo popoldne in dokazali,
da smo v Taboru dobri ljudje doma.

Najmlajše »žabice« …

Oddelek 2-4 let:
Gremo okrog sveta; z vlakom, s čolnom ali z letalom …

Zborček: Miška Maška in Zdravilo za strah

Oddelek 3-5 let: »Nasmejani pingvinčki z južnega tečaja«
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Ansambel Robija Zupana

Branka Kramar,
Vrtec Tabor
_______________________________________________________________________________________

Kako je pisatelj dobil domišljijo
Joj, zakaj sedim pred praznim listom? Zato ker
moram napisati knjigo! In to kakšno knjigo? Tako,
da jo bodo otroci radi brali in ne samo to! Takšno
zgodbo, da bodo po njej posneli film. Hočem, da
moja knjiga obnori mularijo, da jih že enkrat
spravim izpred računalnika! A kako? Ker že dva
dni nisem nič napisal, bom malo zaspal.
Zjutraj sem vstal in se usedel pred list in
razmišljal... Pa spet nič. Če bo šlo tako naprej,
bodo moje uspešnice propadle. Raje bom šel malo
na sprehod po parku. Ko sem hodil po parku, sem
razmišljal, kako naj napišem zgodbo. Kar naenkrat
sem se spotaknil na neko igračko. Pobral sem jo in
jo prepoznal. Bil je gormit. Nato je mimo mene
pritekel fantek in sem ga vprašal, če je gormit

njegov. Odgovoril je, da je njegov. Fantek je rekel:
„O, hvala gospod. Komaj sem ga rešil pred
troglavim zmajem, ki se je skril za krošnjo
drevesa.“ Ampak jaz nisem videl nobenega
troglavega zmaja. Deček mi je rekel: „Malo se ozri
okoli sebe.“ Rekel sem: „To je to! Če hočeš
napisati knjigo, moraš imeti domišljijo kot ta
deček.“
Hitro sem stekel domov in kar v blatnih čevljih
začel pisati. Kar pisal sem in pisal in besede so kar
letele….. Juhu, knjiga je končana! Oddahnil sem
si. Ta knjiga ne bo prašna ležala v knjižnici in vsi
jo bodo brali. Zdaj mularija ne bo več samo za
računalnikom, ampak bodo brali moje naj knjige.
Amadej Kreča, 4. b, POŠ Tabor

Kmetija Laznik vabi
v soboto, 5. maja 2012, od 9. ure dalje, da nas obiščete.
Tokrat vam nudimo: sveže svinjsko meso, mlado goveje meso, dimljene klobase,
domačo pašteto, žolco, salame, suho slanino, vratovino…
Nudimo tudi domača jajca in skuto.
Lahko pa nas obiščete tudi na Šentjurskem sejmu!
Najdete nas na spletu: www.kmetija-laznik.si
Vabljeni!
Informacije: Adi, GSM: 041-543-396
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Tehnološki sestanek hmeljarjev v
podjetju Basle, d.o.o., Tabor

Tehnološkega
hmeljarjev.

sestanka

se

je

udeležilo

60

V petek, 23. marca 2012, je Kmetijsko gozdarska
zbornice Slovenije (Oddelek za področje
hmeljarstva) organizirala v naših poslovnih
prostorih podjetja Basle, d.o.o., Tabor prvi
tehnološki sestanek hmeljarjev v letu 2012.
Na sestanku so strokovnjaki iz Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije spregovorili o
aktualnih ukrepih v nasadih hmelja. Predstavljen je
bil tudi škropilni program za leto 2012.
Ob koncu, pa smo predstavili še naš program,
predvsem stroje za obdelavo tal v hmeljiščih,
program JOHN DEERE, ter novost: peč na
sekance za sušilnice.

Razstava

V mesecu marcu nas je s svojimi likovnimi deli
razvajal slikar, ustvarjalec Vid Hanžič iz Ojstriške
vasi. Ustvarja v pastelih (barvne krede), akrilu in
olju.
Čeprav že poznamo njegova dela, je tokrat postavil
rdečo nit s portretom pred 40. leti in sedanjostjo,
ko smo si lahko ogledali kar precej upodobljenih
novejših likov. Seveda so bili tudi utrinki z bližnje
in širše okolice in z močnim koloritom je dal svoj
pečat.
Vid Hanžič je član likovne sekcije vse od njene
ustanovitve leta 2001, pa tudi njen soustanovitelj.
S svojimi deli je vedno prisoten pri vsaki razstavi
in ko je bila sekcija še članica Zveze likovnikov
Slovenije, je bil s člani na razstavah po celi
Sloveniji.
»V današnji poplavi novejših medijev se v našem
prostoru pozna 20-letna odsotnost klasičnega

Basle, d.o.o.,
Gregor Basle

slikarstva«, če citiram Črtomira Freliha, ki je
izredni profesor za risanje in grafiko na Oddelku za
likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze
v Ljubljani: »... umetnost je včasih pomenila eno
veliko znanje o barvi in obliki, veliko spretnost,
veliko intelektualno širino. Danes to postopoma
postaja bolj stvar informatike, kombiniranje
podatkov, stvar koncepta, ne več toliko izražanja z
obliko in barvo. Postala je paradoksalno likovno
neatraktivna. Danes je treba na najsodobnejših
razstavah brati koncepte. Tega, kar pa je zanimivo
za oči, je relativno zelo malo... Ljudje se zdaj učijo
na novo slikati, spet iščejo načine, kako se
kvalitetno likovno izražati...«
No, pa smo dočakali mnenje, za katerega smo sicer
že sami vedeli. Nosili smo ga v srcu, a lepo je, če
se pove na glas! Vidu Hanžiču pa želimo mirno
roko s čopičem in še veliko ustvarjalnih zdravih
let.
Julijana Juhart,
Likovna sekcija »Mavrica«,
Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor
_________________________________________

Državno prvenstvo v krosu 2012
V soboto, 24. 3. 2012, je na Sirševem travniku
potekalo državno prvenstvo v krosu. Po obsežnih
in temeljitih pripravah, ki so stekle že pred meseci,
je v lepem, sončnem sobotnem dopoldnevu prostor
okoli POŠ Tabor oživel. Že nekaj dni prej smo bili
vsi, ki smo sodelovali pri pripravi, precej na trnih.
Zadnji teden pred krosom je bil poln nemira in
skrbi okoli organizacije.
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MOŠKI A Skupina
1. mesto: Franc Lesjak
2. mesto: Žiga Baloh
3. mesto: Andi Baloh
DVOJICE
1. mesto: Aleš Kumer – Stane Petrič
2. mesto: Janko Zorenč – Danijel Kovče
3. mesto: Dejan Fridrih – Marija UrankarFlorjan
MOŠKI B skupina
1. mesto: Dejan Fridrih
2. mesto: Roman Kos
3. mesto: Rok Ledinšek
V soboto zgodaj zjutraj smo postorili še zadnje
malenkosti in prireditev se je pričela. Iz zvočnikov
je zadonela Zdravljica in tekmovanje se je uradno
začelo. Tekmovalke in tekmovalci so tekmovali v
15 kategorijah. Borili so se tako za posamezne
zmage, kot za ekipno zmago. Pri posameznicah je
v absolutni kategoriji zmagala Sonja Roman (klub
ŠTA), pri moških pa Primož Kobe (klub Krka).
Ekipni zmagovalec je postala ekipa atletskega
društva Kladivar iz Celja, za katerega je tekla tudi
domačinka Anja Lončarek. Tako lahko rečemo, da
se tradicija tekačev v Taboru ohranja. Mogoče bo
že v naslednjih letih zrasel nov odličen tekač ali
tekačica, saj od lanske jeseni v Taboru deluje
tekaška šola Živko. Domače športno društvo se je
ob
tej
priložnosti
simbolično
poklonilo
sodelujočim na krosu iz leta 1973.

OSNOVNOŠOLCI
1. mesto: Rok Uranjek
2. mesto: Filip Gregl
3. mesto: Urh Kovče

SODNIK: Franci Bartol, Trbovlje.

Po strnjenih vtisih in odmevih lahko z gotovostjo
trdimo, da je državno prvenstvo v krosu 2012 v
celoti uspelo. Seveda pa temu ne bi bilo tako, če ne
bi pri izvedbi pomagali vsi ljubitelji športa iz vseh
društev, ki so sodelovali. Vseh društev in
posameznikov je preveč, da bi jih naštevali, zato le
še enkrat iskrena hvala vsem. Delegat Atletske
zveze Slovenije nam je po končanem tekmovanju
čestital in v zapisnik zapisal: Brez pripomb.
Upamo, da je državno prvenstvo v krosu pridalo
delček k prepoznavnosti naše občine, vsekakor pa
je pokazalo, da se s skupnim delom da veliko
doseči.
Organizacijski odbor
Športno društvo Partizan Tabor
_________________________________________

2. turnir Občine Tabor
v namiznem tenisu
MEDALJE SO OSVOJILI
ŽENSKE
1. mesto: Neža Kumer
2. mesto: Marija Urankar-Florjan
3. mesto: Lea Zupan

ŠD Partizan Tabor,
Namiznoteniška sekcija
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Pevsko društvo Tabor nastopilo na
treh zelo različnih prireditvah

oddaj na http://www.rtvslo.si/mojaslovenija - naši
rdeči barvi se tudi tam nismo izneverili.

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora smo v
pomladanskih mesecih vedno zelo aktivni in tudi
letos ni nič drugače, saj smo v dobrih dveh tednih
nastopili na treh zelo različnih prireditvah. 24.
marca smo skupaj z mnogimi drugimi
nastopajočimi sodelovali na dobrodelnem koncertu
za Dejana, ki so se ga poslušalci (mnogi tudi iz
naše občine) udeležili v zares velikem številu in
tako pomagali pri zbiranju sredstev za nakup
protez.
Zdaj pa se že pripravljamo na nove projekte v
Taboru – slavnostno sejo občinskega sveta Občine
Tabor in naš tradicionalni letni koncert 19. maja v
Taboru, kamor vas seveda vabimo!
Pevsko društvo Tabor
_________________________________________

Resničnostni šov
»Podeželsko doživetje«
Že kar naslednji dan smo se skupaj z ostalimi zbori
in manjšimi glasbenimi zasedbami udeležili
Območne revije pevskih zborov v Žalcu, kjer je
nastopilo 23 različnih zasedb. Občinstvo je našemu
nastopu navdušeno ploskalo (med njimi tudi naš
župan g. Vilko Jazbinšek in njegova soproga, na
kar smo zelo ponosni), strokovna žirija pa je
odločila, da smo eden izmed samo treh zborov v
dolini, ki je prikazal resnično dober nastop in si
zasluži posebno pohvalo in uvrstitev v najvišjo
kakovostno kategorijo.

Zveza slovenske podeželske mladine, katere član
smo tudi Društvo podeželske mladine Tabor, bo v
juniju izvedla resničnostni šov Podeželsko
doživetje. V njem bodo slovenske kmetije za konec
tedna gostile mestne ljudi in jim tako predstavile in
približale kmečki način življenja. Obiskovalci
bodo aktivno sodelovali pri kmečkih opravilih in
za kratek čas postali pravi kmečki ljudje.
Ker bi radi projekt razširili na celotno Slovenijo,
tudi v naši občini iščemo kmetije, ki bi bile
pripravljene sodelovati v projektu. Projekt je že
sedaj zelo medijsko odmeven in sodelovanje
kakšne taborske kmetije bi predstavljalo
pomembno promocijo za našo malo občino.
Vljudno vas vabimo, da se odzovete povabilu in se
prijavite do 3. maja 2012 na
janus.juhart@gmail.com, kjer tudi dobite vse
dodatne informacije.
Člani DPMT
_________________________________________

Kar na velikonočno nedeljo zvečer pa smo se
odpeljali v Ljubljano, saj smo sodelovali pri
snemanju kviza Moja Slovenija z Mariom
Galuničem (na televiziji imajo res čudne delovne
čase). Po poti smo še enkrat ponovili uvodno
pesem, potem pa mnogi izmed nas v zelo vročem
studiu prvič videli, kako poteka snemanje zabavne
oddaje. Na televiziji smo bili 14. aprila, če ste nas
zamudili, pa pokukajte v galerijo slik ali arhiv

Pohod Marija Reka 2012
Na velikonočni ponedeljek, 9. aprila, smo planinci
in simpatizerji pohodništva opravili tradicionalni
pohod do planinskega doma v Mariji Reki. Ob 9.
uri smo krenili izpred trgovine KZ Tabor, mimo
Lisjakovega ribnika, Štajnerjeve in Kališkove
kmetije do Kisovarjeve domačije, kjer je bil krajši
postanek z domačim okrepčilom in skupinskim
posnetkom pohodnikov. Z lepim pogledom na
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cerkev sv. Miklavža na Tisovi gori in jasnim
razgledom po krajih v dolini, nas je pot vodila
preko Čerena na preboldsko ozemlje.

Ob poslušanju petja ptic in razgledovanju po malo
zasneženih okoliških hribih smo prišli do
planinskega doma. Ob gostoljubnosti oskrbnika
Staneta smo se odžejali, okrepčali pa smo se s
seboj prinesenimi dobrotami velikonočnega
praznika. Po kratkem počitku in kramljanju smo se
odpravili nazaj domov in z dobrimi občutki
ter lepimi vtisi končali predvideno pot.
Planinsko društvo Tabor
_________________________________________

Kviz Mladi in kmetijstvo

Boč, »štajerski Triglav«
V dnevih pred nedeljo, 15. aprila, je deževalo; sivi,
neprijazni oblaki so se podili po nebu, pihal je tudi
veter in prav nič ni kazalo, da bo nedelja kaj
drugačna. Tudi vremenska napoved ni bila
vzpodbudna. Pa vendarle se nas je zbralo 27
planinskih zanesenjakov, ki smo bili prepričani, da
nas vreme, pa kakršno koli že bo, ne bo pustilo na
cedilu. Dež je proti jutru ponehal, pa vendarle je
skorajda v vsakem nahrbtniku svoje mesto našla
tudi pelerina. S svojo dobro voljo smo, kamorkoli
smo prišli, s seboj prinesli sonce. Tudi na Boč.
Na pot smo se odpravili ob pol osmih zjutraj z
Janezovim zelencem in šoferjem Jožetom za
volanom. V Zgornjih Poljčanah smo si pohodniki v
strmino začeli gristi kolena malo pred 9. uro in vrh
smo dosegli po približno dveh urah hoje. Tokrat
nas je prvič vodil, in to zelo uspešno, sveže
usposobljeni planinski vodnik Peter. Na poti proti
vrhu smo bili nagrajeni z lepimi razgledi. Na Boču
stoji oddajnik, ki spada v vojaško območje in do
katerega ne moremo prosto dostopati, le nekaj
deset metrov stran pa stoji 20-metrski razgledni
stolp, na katerega se nas je večina tudi povzpela.
Ob lepem vremenu se vidi vse do Blatnega jezera
na Madžarskem in skorajda polovica Slovenije.

Društvo podeželske mladine Tabor se je odločilo,
da po dolgoletnem premoru zopet sodeluje na
vseslovenskem kvizu društev podeželske mladine
Mladi in kmetijstvo.
Na občinski ravni nimamo konkurence, zato smo v
soboto, 14. aprila, sodelovali na regijski ravni.
Skupine tekmovalcev Celjske regije in njihovi
navijači smo se zbrali v Kulturnem domu na
Dobrni. Tekmovalci so predelali literaturo štirih
predpisanih sklopov. Izbrane teme so bile
konjereja, zadružništvo v slovenskem in
evropskem prostoru, Triglavski narodni park ter
pomen sadja in zelenjave v prehrani. Naša ekipa, ki
so jo sestavljali Urban Nemivšek, Jure Sirše in
Anja Terglav so napeli vse svoje moči in pokazali
veliko znanja. Zasedli so odlično peto mesto, kar je
povsem preseglo naša pričakovanja. K temu so
pripomogli številni in glasni navijači, ki so prišli
spodbujat naše tekmovalce. Na državno
tekmovanje, ki bo 28. aprila v Žirovnici, se je
uvrstila ekipa Društva podeželske mladine Šmarje
pri Jelšah. Kvizu je še sledila zabava z narodnozabavnim ansamblom.
Člani DPM Tabor

Z vrha smo sestopili do planinske koče, se
okrepčali in pot nadaljevali do rastišča
velikonočnice, ki je eno izmed samo dveh v
Sloveniji. Sestopali smo čez Babo, 535-metrski
kamnit čok, kjer smo se z veseljem tudi
fotografirali.
Prijetno utrujeni smo se vrnili do izhodišča in se
srečno vrnili v Tabor. V naslednjih dneh smo se
tega pohoda spominjali po nepričakovano lepem
nedeljskem vremenu ter tu in tam kakšni bolečini v
mišicah…
Hvala našim organizatorjem in vsem udeležencem
pohoda. Upamo, da se kmalu srečamo na
naslednjem!
Planinsko društvo Tabor
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Vabilo
o
PGD Kapla-Pondorr vas v ned
P
deljo, 22. aprila
a
vabbi
n golaž, slastne čeevapčiče in
na
i vratoviino z žaraa.
Zraveen tekne še kozarčček rujnegga ali vrčček piva, dobra glaasba ansam
mblov
ka' pa ne, Navihan
ni muzikaantje
Savvinjski kviintet, Zak
inn veselica z

M o d r i j a n i.

Pripravljam
mo tudi boggat srečelov!
Vse to bo naa voljo na Šentjurskem
m sejmu pod
p šotorom
m, zato vljuudno vabljeeni!
PGD Kaapla-Pondorr

ZD
DRUŽENJE BO
ORCEV
ZA VREDN
V
NOTE NO
OB Žaleec,
Krrajevna orrganizacij
ija Tabor
vabi

v soboto, 28.
2 aprilla 2012,
na pohod
p
in
n tovariškko srečan
nje
pod CUKA
ALOV K
KOZOLE
EC v Ojsstriško vvas.
Zbbirno mesto poho
odnikov je pred KZ
K Savinjjska dolinna ob 9:3
30.
Začettek krajšega kullturnegaa program
ma s priiložnostn
no razsta
avo in
o
odkritjem
m spomiinske plo
ošče je ob 11. urii.
Za vsse prisotnee bo pripraavljen tud
di pravi parrtizanski ggolaž.
Vljudno vabljeni poohodniki in vsi občani!
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Pevsko društvo Tabor
vas vabi na tradicionalni

LETNI KONCERT
s pevkami in pevci Pevskega društva Tabor
pod vodstvom mag. Špele Kasesnik in gosti.
Koncert bo v soboto, 19. maja 2012, ob 20. uri
v Domu krajanov v Taboru.
Vljudno vabljeni!
Program prireditev za občinski praznik 2012
petek, 20. april, ob 19. uri
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO
OBČINSKIH PRIZNANJ
Dom krajanov Tabor
(Občina Tabor, Pevsko društvo Tabor)

nedelja, 22. april
20. ŠENTJURSKI SEJEM
ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE
ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA
ob 10.00: PARADA: godba, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, društva Občine Tabor, oldtimerji
(Občina Tabor)
ob 10.30: TABOR IMA TALENT
(Zaka' pa ne)
ob 12.15: FOLKLORISTI Z VRANSKEGA
ZABAVA Z ANSAMBLI
od 13.00 do 15.45: SAVINJSKI KVINTET, ZAKA' PA NE, NAVIHANI MUZIKANTJE
od 16.00 do 22.00: veselica z

Modrijani

in povezovalec Marko Semprimožnik.
od 17.00 do 17.20: ARABSKO-SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO ROZANA
MARIBOR
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Spremljevalne razstave v Domu krajanov:
- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet,
- razstava radijsko vodenih letalskih modelov v organizaciji Alojza Weichardta,
- razstava lesenih miniatur Francija Parašuha,
- razstava fotografij Pavla Vidca,
- razstava ročnih del Vide Strožič,
- razstava motorjev Kluba starodobnih dirkačev.
Spremljevalna razstava v društvenem prostoru v Domu krajanov:
- razstava samogradenj zvočniških sistemov-ozvočenj Robija Mešiča.
Spremljevalna razstava v sejni sobi Občine Tabor:
od 9. do 15. ure: razstava Likovne sekcije Mavrica.
Razstava malih živali
pod kozolcem kmetije Lukman.
Organizacija prireditve: PGD Kapla-Pondor.

Prireditve po občinskem prazniku in v maju 2012
sobota, 28. april, ob 11. uri
TOVARIŠKO SREČANJE
POD CUKALOVIM KOZOLCEM
(otvoritev spominske plošče,
priložnostna razstava, partizanki golaž)
Ojstriška vas
(ZB za vrednote NOB, KO Tabor, 03 5727 048)
ponedeljek, 30. april, ob 20. uri
KRESOVANJE NA ZAJČEVI KOČI
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
torek, 1. maj, ob 9. uri
PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO
PLANINO IN ZAJČEVO KOČO
odhod izpred KZ Savinjska dolina
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

sobota, 19. maj, ob 20. uri
LETNI KONCERT
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)
nedelja, 27. maj, ob 8. uri
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
torek, 29. maj, ob 18. uri
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Karmen Jezernik, 03 703 20 92)

Mnogo radosti in praznično doživetih trenutkov vam ob
dnevu upora proti okupatorju in 1. maju
želi
Občinska uprava Občine Tabor.

Kdor bi rad ustavil solze, naj odvrže žepne robčke in se odpravi proti vzhodu, kjer se rojeva jutro, da čim prej
zagleda nov dan. (Rudi Kerševan)
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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