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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Nekateri v teh dneh spremljajo smučarske
skoke in polete, smučanje, drsanje, tek na
smučeh ali biatlon, spet drugi so z mislimi ţe
na londonskih olimpijskih igrah. Tako kot
vreme izbira svoje obraze, tako lahko tudi mi
izberemo svoj priljubljeni šport.

Vreme v sluţbi narave se je v zadnjih dneh
prav po otroško igralo. Občutili smo vse: od
močnega vetra, deţja, snega, nizkih in zelo
nizkih temperatur, pa tudi sonce je posijalo na
naše vasi.

Tretji pa ničesar od tega. Ti se ukvarjajo z
drugimi konjički: pletejo, rešujejo kriţanke,
delajo gobeline, modelirajo, pojejo, igrajo
karte, slikajo, pogledajo kakšen zanimiv film
ali preberejo kakšno knjigo. Ne glede na
izbrano dejavnost, to kar počnete, počnite
zavzeto in s srcem.
Pa veliko ustvarjalnih idej!
Tatjana

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Upanje
Rek pravi, da upanje umre zadnje. Je pa
dokazano, da zadnji vendarle umre upajoči,
četudi ne upa več.
Nekoliko zamorjeni začetek mojega kratkega
mesečnega uvodnika ni znak pomanjkanja
upanja, nasprotno, gojim ga veliko več kot

sem ga zadnja dva meseca, ko smo vkup
zlagali našo vlado. Tam nekje pozno jeseni
pred volitvami sem si zaţelel zmago
decentralizacije nad
centralizacijo. Po
nevzpodbudnem začetku se je po mojem
mnenju na koncu le izpeljalo tako, kot si je
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večina podeţelskih ţupanov tudi ţelela. Zdaj
moramo naše ţelje še izţiveti in prepričan
sem, da bom kljub teţki gospodarski situaciji
lahko v letu obsorej potrdil svoja pozitivna
pričakovanja.

panoge. In ne samo to. Za podeţelska območja
s pomanjkljivo zgrajeno infrastrukturo
predvsem s področja varovanja okolja
(kanalizacija) pa bi takšen scenarij sproţil
razvojna nasprotja in priloţnosti, ki jih lahko
primerjamo med 19. in 21. stoletjem.

O čem govorim? O nadaljevanju politike
regionalnih vzpodbud namreč, saj smo
Verjamem torej v scenarij, ki bo voz
zamahnili krepko v infrastrukturne projekte, ki
pospeševal, ne zaviral, vsem vam pa tudi ţelim
nimajo povratka. Imajo samo usodo
takšnega razmišljanja. Na koncu nam vendarle
nadaljevanja ali ustavitve. Nadaljevanje
ostane le še upanje in če tega imamo, se
pomeni pozitivni trend oţivljanja gradbeništva
optimizem rodi kar sam.
in novih delovnih mest, ustavitev pomeni
Vilko Jazbinšek, ţupan
dokončni zlom te nekdaj slovenske paradne
__________________________________________________________________________________

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
- 28. januarja se je v celjski porodnišnici rodil 3.220 g težak in 50 cm velik deček Martin, staršema Mariji in Rudiju
Jančarju iz Pondorja.
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 februarju 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
odvisno od
vremenskih razmer
odvisno od
vremenskih razmer

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 druţba, d.o.o.

stanje
projekt v izdelavi
projekt v izdelavi

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

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz
občinskega proračuna za leto 2012
I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedeţ v Občini Tabor;
- da so registrirani najmanj eno leto;
- da je njihova dejavnost področje kulture;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih
dejavnosti, za katere so registrirani;
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
II. Izvajalci
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I.
točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predloţiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke.
III. Vsebinska določila
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedeţ v občini in sicer vokalno glasbena
dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.
2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio
video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).
V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedeţu občine.
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 30. marec 2012, do
12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS KULTURA«.
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe sredstev.
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07)
4. Z izbranimi izvajalci bo ţupan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem proračunu
namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 8.482,50 EUR.
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 85.
Občina Tabor
________________________________________________________________________________________________
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini
Tabor iz občinskega proračuna za leto 2012
I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da imajo sedeţ ali podruţnico v Občini Tabor;
- da so registrirani vsaj eno leto;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti, za katere so registrirani;
- da imajo organizirano redno dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz članarine.
II. Izvajalci
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo
izvajalci športnih programov, ki morajo predloţiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. Podatke podajo na
obrazcih, ki jih dobijo na sedeţu občine.
III. Vsebinska določila
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:
3

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola,
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništev;
c) strokovno izpopolnjevanje:
- sofinanciranje kotizacij,
č) kakovostni in vrhunski športi:
- sofinanciranje stroškov udeleţbe na tekmovanjih drţavnega in meddrţavnega nivoja;
d) športne prireditve:
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa
je 2.250,00 EUR.
V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za vsebini pod
točkama č in d je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedeţu občine.
2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 30. marca 2012, do 12. ure.
Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«.
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se
upoštevajo glede na datum prispelosti).
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008).
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur Občine Tabor (ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 80.
Občina Tabor
________________________________________________________________________________________________

Odmerne odločbe za vrtec – plačilo
cene za vrtec
(povzetek iz okroţnice Ministrstva za šolstvo in
šport in obvestila OŠ Vransko – Tabor)
Skladno z navodili Ministrstva za šolstvo in šport
RS – Direktorat za vrtce in osnovno šolo
(okroţnica št. 602-6/2012 z dne 23. 1. 2012), so na
OŠ Vransko - Tabor pripravili izračun
povprečnega plačilnega razreda za zniţano plačilo
vrtca.

Podpis gasilske pogodbe v Taboru
Na občini Tabor so v torek, 7. februarja, podpisali
pogodbo o delovanju javne gasilske sluţbe v
občini. Za Gasilsko zvezo Ţalec jo je podpisal
predsednik Edo Kugler, za Občino Tabor ţupan
Vilko Jazbinšek, v imenu občinskega gasilskega
poveljstva Ivan Derča, v imenu gasilskih društev
so to storili predsednik PGD Ojstriška vas - Tabor
Alojz Ribič, predsednik PGD Loke Filip Tekavc in
predsednik PGD Kapla – Pondor Ivan Hrastnik.

Iz preračuna izhaja, da bodo starši, katerih otroci se
po 1. 1. 2012 prvič vključujejo v vrtec, prejeli
poloţnico za akontacijo v višini 30% cene. Starši,
ki so imeli v vrtec vključene otroke pred 1. 1. 2012
pa bodo prejeli poloţnico za akontacijo v višini,
kot jim je bilo obračunano za leto 2011.
Po prejemu odločb bodo vsi starši dobili poračun
za nazaj, glede na višino cene, kot jim bo določena
v odmerni odločbi za leto 2012.
Skladno z zakonom o dodatnih interventnih
ukrepih za leto 2012 (Ur. list RS, ŠT. 110/2011) je
določeno, da mora Center za socialno delo v prvih
treh mesecih 2012 prvič odločiti o pravicah v letu
2012.
Lilijana Štor Krebs

S to pogodbo se občina obvezuje zagotavljati
sredstva gasilskim društvom. Z njo pa podpisniki
uredijo vsebino, obseg, način, financiranje in druge
pogoje za delovanje javne gasilske sluţbe v občini.
Na srečanju je ţupan pozdravil predstavnika GZ
Ţalec ter vsa gasilska društva in se jim zahvalil za
pretekla dela in z veseljem poudaril, da so v vseh
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teh letih vedno uspeli realizirali zastavljene naloge.
Naslednja leta se bo vlagalo v izobraţevanje in
opremo.
Edi Kugler se je zahvalil občini za sodelovanje, da
so izpeljali vse zahtevnosti. Drugo leto je volilno
leto in upa, da bo sodelovanje še tako dobro naprej.
Tatjana Kovče
_________________________________________

zaloţena. Ni bilo lahko, a ker je imela zemljo in
ţivino rada, je zmogla…
Zdaj, ko ji noge ne dopuščajo več, da bi lahko
hodila, rada sede k oknu in gleda po dolini, misli
pa se ji vračajo k lepim, a tudi teţkim trenutkom,
saj je bilo obojnih dovolj. Fani kljub visoki starosti
še vedno skrbi za gospodinjstvo. Zelo rada speče
kakšno sladico, da lahko z njo postreţe svojim in
ostalim, ki jo obiščejo.

Obisk starejših
Ţupan Občine Tabor Vilko Jazbinšek je konec
decembra skupaj s predsednikom Društva
upokojencev Tabor Milanom Blatnikom obiskal
Pavlino Tekavc Mandeljc, ki je dopolnila 91 let.

Ob tem visokem jubileju ji ţelimo vse dobro in še
veliko zdravih, srečnih let!
Tatjana Kovče
_________________________________________

Tatjana Kovče
_________________________________________

Fanika Slakan praznovala
90. rojstni dan
V soboto, 4. februarja, je bilo veselo v Miklavţu
39, saj je Fanika Slakan praznovala 90. obletnico
rojstva.
Ob tej priliki so se zbrali vsi njeni, ki jo imajo radi,
z ţeljo, da bi se to ponovilo še večkrat. Izredno pa
je bila vesela, da so ji prišli voščit tudi ţupan
Občine Tabor, Vilko Jazbinšek, predsednik
upokojencev v Taboru, Milan Blatnik in Marjan
Leskovšek. Poleg dobrih ţelja so ji prinesli tudi
košaro dobrot.
V Savinjsko dolino je prišla leta 1952, v Miklavţ k
Matejčevim pa 1968. leta. Vzgojila je hčerko in tri
sinove. Ima 8 vnukov, 4 pravnuke in prapravnuka.
Leta 1973 je Matejčeva domačija pogorela do tal.
Zato sta si z moţem Milanom morala zgraditi nov
dom. Bila sta pridna in skrbna, vsak novčič sta
večkrat obrnila. Milan je hodil v sluţbo, Fani pa je
skrbela za dom in ţivino v hlevu. Veliko moči je
porabila za to, da so bile njive skrbno obdelane, da
so jeseni imeli lep pridelek in da je bila klet dobro

Očistimo Slovenijo v okviru akcije
očistimo svet 2012
Pravijo, da bo leto 2012 še
posebej razburljivo leto. Ne
toliko zaradi napovedi o koncu
sveta, kot pa zaradi vsesvetovne
akcije World Cleanup 2012
(Očistimo svet 2012). Vse vajeti
bo v svoje roke ponovno vzela
civilna druţba oz. prostovoljci s
celega sveta, lačni okoljskih sprememb. Cilj
svetovne akcije je očistiti svet nezakonito
odloţenih odpadkov ter zdruţevati in ozaveščati
ljudi. Celoten projekt bo sestavljen iz vrste
enodnevnih čistilnih akcij na ravni drţav ali velikih
mest, ki se bodo zvrstile od 24. marca do 25.
septembra 2012, povezati pa ţeli prostovoljce v
vsaj 100 drţavah sveta, ki bodo iz narave odstranili
3 milijone ton odpadkov in pomagali ustvariti
svetovni register odlagališč nelegalno odloţenih
odpadkov. Do sedaj je svojo udeleţbo potrdilo ţe
89 drţav sveta, kar sestavlja na milijone
prostovoljcev, ki bomo del največje okoljske akcije
v zgodovini človeštva.
Se še spomnite 17. aprila 2010? Takrat je izredno
uspešen projekt Očistimo Slovenijo v enem
dnevu! zdruţil več kot 270.000 prostovoljcev s
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celotne Slovenije. Podobne velike prostovoljske
čistilne akcije je izvedlo še 11 drţav s skupno več
kot 1,5 milijona sodelujočimi prostovoljci, vendar
je bila od vseh Slovenija daleč najbolj uspešna. Še
več – zaradi dobrega zgleda bo z našo pomočjo
svoje nacionalne akcije sedaj izvedla večina
balkanskih drţav. Dan D se bo v Sloveniji zgodil
23. in 24. marca 2012, ko se bodo najprej na teren
podale slovenske šole in vrtci, v soboto pa še
prostovoljci širom drţave. Organizator Društvo
ekologov brez meja si prizadeva, da bi 250.000
prostovoljcev v skupni okoljski akciji odstranilo iz
narave 10.000 ton odpadkov oz. eno 20-litrsko
vrečo za vsakega prebivalca Slovenije. Prav tako je
cilj ozaveščati, izobraţevati in opolnomočiti
javnost na področju ravnanja z odpadki, kajti
sleherni izmed nas lahko spreminja svet. Tekom
celotnega leta so prostovoljci OSVED hodili terenu
ter beleţili nova odlagališča oz. jih sproti dodajali
v register divjih odlagališč.
Letošnja akcija se ne bo veliko razlikovala od
prejšnje, isto prakso kot vsako drugo leto pa bomo
ubrali tudi v Občini Tabor. Malce bomo izstopali
le zaradi dejstva, da se bo, zaradi organizacije
Republiškega prvenstva v krosu dne 24. marca,
čistilna akcija v okviru Očistimo Slovenijo
izvedla 31. marca 2012. Dobili se bomo ob 9. uri
ter zaključili ob 14. uri. Zato vljudno pozivamo
vse občane ter člane društev, da se nam pridruţite
na enem izmed petih zbirnih mest: Dom krajanov
Tabor, Gasilski dom Loke, Gasilski dom
Ojstriška vas-Tabor, Gasilski dom KaplaPondor ter Zajčeva koča. Ob 9. uri vas bo na eni

izmed petih lokacij pričakal vodja zbirnega mesta
ter vam podal več informacij v zvezi s potekom
akcije ter razdelil rokavice in vreče. Ker se
odpadki ločujejo, vas naprošamo, da s sabo
prinesete kakšno dodatno vrečo in par rokavic, v
kolikor organizator ne bo uspel zagotoviti
zadostnega števila le-teh. Prostovoljka Alenka
Jelen je tekom leta preverjala stanje divjih
odlagališč v Občini in večjih črnih odlagališč ni
bilo za zabeleţiti. Zatorej bo naša večja pozornost
namenjena vodotokom, kjer velik problem
predstavlja predvsem plastika, prometnicam ter
čiščenju
morebitnih
posamičnih
kosovnih
odpadkov v gozdu ali drugje. Ob tej priloţnosti
naprošamo lastnike zemljišč oz. vse občane, da
nam javijo v kolikor imajo probleme s črnimi
odlagališči oz. so odkrili večje odlagališče
kosovnih
odpadkov
na
e-pošto:
vid.poznic@obcina-tabor.si oz. na telefon 040 490
711 (Vid Poznič). Za vse dodatne informacije
glede svetovne akcije Očistimo Slovenijo/Očistimo
svet 2012 pa lahko pišete na e-pošto:
maja.drca@gmail.com.
Veliko informacij? Ne skrbite, na 31. marec vas
opomnimo še v naslednji številki Novic izpod
Krvavice, za zdaj pa vas vljudno vabimo, da si
nekaj jutranjih uric zadnje sobote v marcu
rezervirate in zabeleţite na svojem koledarju za
akcijo Očistimo Slovenijo.
Maja Drča,
koordinatorka za Občino Tabor

______________________________________________________________________________

Poštena resnica

Realnost

A morda ti misliš,
da ne boš moja??
Z vsako sekundo utripa
tvojega srca vem,
da sem tvoj!
A ti misliš, da se lahko
upreš ţivljenju, ki je pred nama?
Zamisli si ţivljenje,
kjer nisem jaz!

Noč je ţe prešla!
Samo ti in jaz
opletava okoli starih smrek…
Roke in oči sevajo
v najini sreči-sredi teme!
Bil sem pri tebi,
ljubil sem te,
srečen sem od tebe
odhajal domov!
Poroka, kot poroka!
Ali nisi bila- z mano!
Srečno prihodnost-tvoj bivši
TKS-m!

Z vsakim trenutkom,
ki ga ţiviš,
vidiš-mene!
Korak za korakom,
razum za razum,
točno pa veš, kot ura,
da boš-moja!!!
TKSm
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Pil bom kapljico, dokler mi roka ne omahne
in mi ne zareţe stara lica.
Kaj bo pa potem?
Me pa figo briga!

Dejstva
Ţivljenje bom nadaljeval - s srečo!
Napolnjeval ga bom,
kot čašo vina,
polno najţlahtnejše kapljice, ki jo je rodila zemlja.

TKSm

Vrtec Tabor
vabi v

četrtek, 29. marec, ob 17. uri,
v Dom krajanov Tabor
na dobrodelni koncert z gosti za ureditev igrišča.
Vrtec Tabor

Polona Miklavc iz Kaple, prejemnica
študentske Prešernove nagrade
Polona Miklavc, študentka muzikologije ter
slovenskega jezika in knjiţevnosti na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, je svojo prvo diplomsko delo
z naslovom Orgelski opus Johanna Pachelbla
zagovarjala septembra 2010 in z uspešnim
zagovorom
pridobila
naziv
univerzitetna
diplomirana muzikologinja.
Za omenjeno diplomo je decembra 2011 prejela
študentsko Prešernovo nagrado Filozofske
fakultete v Ljubljani za leto 2011.

Vsebino in kvaliteto diplomskega dela najbolje
ponazarja citat iz utemeljitve ustreznosti
diplomskega dela za prejem Prešernove nagrade, ki
jo je zapisal in na podelitvi tudi prebral njen
mentor dr. Jurij Snoj, izredni profesor in

znanstveni svetnik Muzikološkega inštituta ZRC
SAZU: »Polona Miklavc obravnava v svojem
diplomskem delu orgelsko glasbo skladatelja
Johanna
Pachelbla,
enega
neposrednih
predhodnikov J. S. Bacha /.../ Pachelblov orgelski
opus je raznolik: tu so fantazije, fuge, preludiji,
ricercari, toccate, zlasti pa številni koralni
preludiji. Polona Miklavc je k tej raznoliki glasbi
pristopila tako, da je analizirala domala vse
Pachelblove orgelske kompozicije. To pomeni, da
je za vsako zvrst Pachelblovih kompozicij odkrila
osnovni kompozicijski vzorec in za vsako
posamično skladbo je določila, kako se osnovni
kompozicijski vzorec v njej uresničuje. Tako je
bila prehojena dolga pot: pregledala je okoli 130
kompozicij in pri vsaki od teh je prepoznavala
svojsko in enkratno uresničitev danega glasbenega
vzorca. Ob tem študiju se je pred njenimi očmi
postopno odpiral raznolik, vendar enovit svet
raznovrstnih glasbenih likov, kar pomeni – gledano
z estetskega stališča – tudi raznolik in bogat svet
glasbenih vsebin. Prav ta, svet Pachelblovih vsebin
je bil tisto, čemur je bil študij namenjen, in kar je v
terminih znanstvenega razpravljanja zaobjeto in
prikazano v diplomskem delu Polone Miklavc. Naj
poudarim, da Pachelblove glasbene vsebine niso
nekaj, kar bi bilo zakopano v pozabljeni zgodovini,
in da smisel diplomskega dela Polone Miklavc ni
bil poskus oţivljanja starega. Kot je marsikaj iz
preteklosti skrito v sedanjosti, tako so tudi
Pachelblove glasbene vsebine kot določena
glasbena izkušnja vključene v glasbenozvočni
izraz naše sedanjosti. To pa pomeni, da se je
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Polona Miklavc z analizami Pachelblovih skladb in
z vţivljanjem v glasbene vsebine izpred treh
stoletij miselno soočila s pojavom glasbenega
nasploh, kot takega, in s tem posredno tudi z
glasbeno pojavnostjo naše sodobnosti. Priča tega je
v vseh pogledih lepo izpeljano diplomsko delo, v
katerem je v obliki razprave prikazan orgelski opus
Johanna Pachelbla. Ob diplomskem delu se je
Polona Miklavc oblikovala v sodobno, glasbeno
občutljivo intelektualko, ki zmore na osnovi
estetske izkušnje glasbene pojavnosti oblikovati
miselno utemeljeno sodbo o njej.«
Mihael Kokole
_________________________________________

Aktivnosti v Knjiţnici Tabor
Pozdravljeni,
sporočam vam datume prireditev za mesec marec,
ki jih organizira Občinska knjiţnica Tabor:
- 22. marca 2012, ob 18. uri:
Popotovanje po slovenskem hribovju
z Magdo Šalamon,
- 27. 3. ob 18. uri:
Pravljična ura.
Karmen Jezernik
_________________________________________

Obrezovanje okrasnih grmovnic
Ko se stopi še zadnji spomladanski sneg, nas toplo
sonce zvabi na vrt s škarjami v rokah in z ţeljo po
pomlajevanju utrujenih grmovnic. Uspešen recept za
grmovnice z lepo oblikovano krošnjo in obilnim
cvetnim nastavkom je pravilna spomladanska rez. Vse o
tem vam bo na predavanju razloţil strokovnjak Kluba
Gaia.
Z nekaj vaje lahko postanemo pravi mojstri
spomladanskega oblikovanja grmovnic. Predvsem
moramo vedeti, kaj lahko z rezjo doseţemo in kakšen je
odziv rastline nanjo.
Kaj ţelimo doseči z rezjo?
Rez je smiselna, ko ţelimo: popraviti obliko rasti,
pomladiti stare grmovnice, povečati število ter velikost
cvetov in plodov. Najpomembnejše pravilo pri
obrezovanju grmovnic je, da poganjek vedno odreţemo
nad brstom ali tik nad razvejitvijo. S tem se izognemo
kratkim odmrlim poganjkom, ki kazijo videz rastline in
slabijo njeno vitalnost. Z rezjo lahko uravnavamo moč
novih poganjkov. Po izraziti rezi rastline iz preostalih
brstov med rastno sezono oblikujejo nove, dolge
poganjke. Kadar odreţemo le malo, rastline tvorijo
veliko novih, krajših vej. Če pozneje odreţemo celotno
vejo, se novi poganjki, ki skrbijo za bujnost rastline, ne
razvijejo.
Razvoj cvetnih brstov in vpliv obrezovanja

Pravilna rez je zelo pomembna za nadaljnje cvetenje,
zato tiste grmovnice, ki cvetijo zgodaj spomladi
(forsitija Forsythia, goli jasmin Jasminum nudiflorum,
medvejka Spiraea, metličevja Cytisus, spomladanska
vresa Erica carnea), obreţemo takoj po cvetenju, saj bi
jim s prezgodnjim obrezovanjem odstranili cvetne brste
in rastline bi slabše cvetele. Pri zgoraj naštetih rastlinah
se namreč cvetni brsti razvijejo ţe v letu pred cvetenjem
na starih poganjkih. Pri pozno spomladi in poleti
cvetočih grmovnicah (bradatec Caryopteris, latasta
hortenzija Hydrangea paniculata, metuljnik ali budleja
Buddleja davidii) prezimijo samo brsti, iz katerih se
prihodnje leto razvijejo poganjki. Cvetni brsti nastanejo
šele spomladi na novih poganjkih in te rastline nato
poleti cvetijo, zato jih obrezujemo konec zime ali
zgodaj spomladi. Z obrezovanjem začnemo, ko ni več
pričakovati temperatur pod - 5 ºC.
Vsako pomlad korenita rez
Rez malih okrasnih grmovnic, kot so krčnica
Hypericum, petoprstnik Potentilla, sivka Lavandula,
spomladanska vresa, tudi za začetnike ni nikakršen
problem. V začetku marca odstranimo vse cvetne
poganjke prejšnje rastne sezone. Ker brsti na poganjkih
leţijo tesno drug ob drugem, ni potrebna natančna rez in
zato lahko uporabimo škarje za ţivo mejo. Če grmičkov
vsako pomlad korenito ne poreţemo (na 10 do 15 cm),
zanemarimo videz celotne rastline z neolistanimi,
olesenelimi poganjki. Tudi cvetenje ni tako obilno kot
pri temeljiti rezi.
Kdaj močno poreţemo vse poganjke?
Pri grmovnicah, kot so bradatec, latasta hortenzija,
metuljnik ali budleja, perovskija, poganjke zgodaj
spomladi skrajšamo na dva do štiri brste. Najbolj
poškodovane in oslabele veje lahko izreţemo do tal.
Tako obrezane rastline razvijejo močne nove poganjke z
velikimi in številnimi cvetovi. Po rezi navadno ostaneta
na poganjku dva nasproti si leţeča brsta; na takšen način
iz enega starega poganjka pridobimo dva nova in vsako
leto podvojimo število novih poganjkov. Krošnja
grmovja postaja leto za letom, brez obilnega
dognojevanja, precej gostejša. Če si ţelimo, da se nam
grm ne razraste preveč na široko, lahko krajne poganjke
odstranimo pri tleh in pustimo več poganjkov v sredini
grma.
Turistično društvo Šempeter vabi na predavanje:
Obrezovanje okrasnih grmovnic,
ki ga bo izvedel Davor Špehar iz Kluba Gaia
v sredo, 14. marca 2012, ob 18. uri,
v dvorani gasilskega doma v Šempetru.
Vstop prost.
Strokovnjaki Kluba Gaia

_________________________________________

Mleko brez GSO
V jeseni 2011 je na pobudo kmetijske svetovalke Maje
Klemen Cokan in v zadovoljstvo večine proizvajalcev
mleka v Spodnji Savinjski dolini, mlekarna Celeia Arja
vas pristopila k projektu MLEKO BREZ GENSKO
SPREMENJENIH ORGANIZMOV.
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To pomeni, da smo kmetje, ki kravam molznicam
krmimo izključno krmo, ki ne vsebuje gensko
spremenjenih organizmov in oddajamo mleko v
mlekarno Celeia Arja vas, vstopili v kontrolo in v teh
dneh ţe dobili potrdilo kontrolne organizacije, ki se
glasi: IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM na
osnovi opravljene kontrole, pregleda dokumentacije in
dokazil, potrjuje skladnost proizvodnje mleka s
standardom »Brez GSO – Brez gensko spremenjenih
organizmov«.
Dragi potrošniki, prvi korak do zdravja, je zdrava hrana,
pridelana v domačem okolju. Mlekarna Celeia Arja vas
bo mleko in mlečne proizvode brez GSO kmalu dala na
trgovske police, pri kmetu doma pa ga lahko kupite ţe
danes.

-dobavitelji soje in drugih osnovnih sestavin, ki niso
gensko modificirane;
-trgovine in zadruge, ki skladiščijo, prodajajo in
distribuirajo krmila, ki so lahko sporna zaradi vsebnosti
in kontaminacije z GSO;
-ţivilsko - predelovalni obrati in njihovi podizvajalci
(kooperanti – rejci);
-kmetijska gospodarstva, ki trţijo neposredno ţivila z
oznako »Brez GSO«.
Z upoštevanjem določil standarda pridelovalci,
proizvajalci in ţivilska industrija povečujejo zaupanje v
prodajne artikle.
Certificirana ţivila so označena z oznako:

Damijana Lukman,
Tabor 22, tel.: 031 328 990
_____________________________________________

Nova certifikacijska shema v
Sloveniji
»BREZ GSO – BREZ GENSKO
SPREMENJENIH ORGANIZMOV«©
Z zavedanjem potrošnikov o zdravem načinu ţivljenja
in pomena, ki ga ima nanj način pridelave hrane, le to
vedno bolj posega v razvoje zasebnih in nacionalnih
standardov. Pridelava in predelava ţivil brez gensko
spremenjenih organizmov se je v drţavah EU
popolnoma uveljavila in ţe predstavlja konkurenčnost
ţivilom slovenske ţivilsko predelovalne industrije.
IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je
razvil zaseben standard »Brez GSO – Brez gensko
spremenjenih organizmov«©. Standard omogoča
nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje
osnovne surovine do končnega ţivila.
V sistem certificiranja so vključene:
-mešalnice krmil;

Z oznako so lahko označena sledeča certificirana ţivila:
mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, jajca in
druga ţivila, ki so izdelana iz soje, koruze in oljne
ogrščice oz. vsebujejo te sestavine.
Standard je primeren za certificiranje konvencionalnih
in ekoloških ţivil ter omogoča rejcem vključenim v
KOP – sonaravna reja dodano vrednost na trgu.
Označevanje je omogočeno tudi lastnikom mlekomatov,
ki se vključijo v postopek certificiranja.
Za več informacij ali prijavo v postopek certificiranja
pokličite ali pišite na:
IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
tel.: 02 613 08 31/32
e-mail: ikc-info@uni-mb.si,
marina.koren@uni-mb.si

____________________________________________________________________

Kmetija Laznik vabi
v soboto, 3. marca 2012, od 9. ure dalje,
da nas ponovno obiščete.
Tokrat vam nudimo: sveţe svinjsko meso, mlado goveje meso, domače pečenice, dimljene klobase,
domače krvavice, domačo pašteto, ţolco,
suhe klobase …
Nudimo tudi domača jajca in skuto.
Tudi tokrat nas boste lahko obiskali na kmečki trţnici v Taboru.
Najdete nas tudi na spletu: www.kmetija-laznik.si
Informacije: Adi, 041-543-396

Vabljeni!
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24. marec 2012, ob 11. uri repriza spektakla iz leta 1973
Po 39-ih letih Športno društvo Partizan Tabor s
pomočjo Občine Tabor, POŠ Tabor (infrastruktura)
in Atletskega društva Kladivar Celje ponovno
organizira shod najboljših tekačev vseh kategorij
(skupaj 13).
Pričakuje se udeleţba 250 tekačev in tekačic iz
cele Slovenije. Prisotne bodo tudi ţive legende
slovenske atletike: svetovna rekorderka Jolanda
Batagelj, drţavni rekorder na 5 km Peter Svet,
drţavni rekorder na 10 km Stane Rozman,
štirinajstkratni drţavni prvak Simo Vaţič,
sedemkratna drţavna prvakinja Danica Urankar
Šekovec, Franc Naraks, Jani Primoţič, Romeo
Ţivko, Anica Ţivko itd.
Kronika krosa 3. marca 1973
2. marca 1973: čudovito sončno vreme, čez dan
hitro poslabšanje, v noči na tretji marec močno
sneţi in zapade od 25 do 30 cm snega. V hitri
odzivni akciji ob 6. uri - rešitev zdrave kmečke
logike: pluţenje snega, takrat komaj 18-letnega
Lojzeta Topovška iz Ojstriške vasi. Na pomoč
priskočijo nepogrešljivi gasilci, ki hitro očistijo
parkirni prostor. V pripravi krosa sodeluje skupina
volonterjev: Jani Primoţič, Nanč Hudej, Ivan
Sirše-lastnik zemljišča, Viki Urankar, komaj
šestnajstletna Polde Topovšek in Peter Natek.
Na krosu uspešno sodelujejo domači tekmovalci in
tekmovalke:
drugo mesto-članice: Danica Urankar Šekovec,
tretje mesto- pionirke: Ljuba Felicijan,
peto mesto- mladinke: Marinka Urankar Florjan,
šesto mesto-mladinke: Alojzija Topovšek Pečnik,
šesto mesto–mladinci: Polde Topovšek,
osmo mesto-mladinci: Peter Natek,
šesto mesto-mlajši mladinci Rajko Ribič,
sedmo mesto-člani: Viktor Urankar.

Vse ljubitelje atletike v naravi vabimo na
DRŢAVNO PRVENSTVO V KROSU, ki bo
24. marca 2012, ob 11. uri,
za našo lepo občinsko stavbo,
na Siršovem travniku.
Športno društvo Tabor

Obvestilo upokojencem
Glede na neugodne vremenske razmere, ki so bile
v začetku februarja, nekaj članov DU Tabor ni
moglo poravnati članarine za leto 2012.
Zato pozivamo vse, ki še nimate plačane članarine
za letošnje leto, da lahko to storite v torek, 6.
marca, v času od 13. do 15. ure v prostorih
društvene pisarne Tabor.
Prisrčno vabljeni tudi novi člani.
Društvo upokojencev Tabor
_________________________________________

Vabilo
Vse člane, članice, pohodnike, planince, samotne
vandrovce in simpatizerje društva obveščamo, da
bo redni letni občni zbor Planinskega društva
Tabor v soboto, 3. marca 2012, ob 19. uri, v
društvenih prostorih v 1. nadstropju Doma
krajanov.
Po občnem zboru bo organizirano ţrebanje
deţurstev na Zajčevi koči, hkrati se bo moţno
včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 2012.
Vabljeni!
Planinsko društvo Tabor
_________________________________________

Cvetje iz papirja – naša dediščina
Cvetje iz papirja je naša dediščina. Izdelava in
tehnika roţ iz krep papirja je ljudsko izročilo in se
je ohranilo do danes. Je spomin na druţinsko
tradicijo. Namen izdelovanja in način krasitev
imajo različen pomen.
Venček suhega cvetja je krasilo »bogkov kot«
predvsem v kmečkih hišah, obdajalo kipe in boţje
podobe v kapelicah, se vpletalo v nagrobne vence
in krasilo namizne vaze. Še nekaj desetletij nazaj
so imele neveste šopek z dolgimi aksparagosovimi
vejicami, med katerimi so bili cvetovi narejeni iz
belega krep papirja. Skratka papirno cvetje se je
izdelovalo za različne namene in priloţnosti.
Veseli nas, da se je izdelava roţ iz papirja
uveljavila tudi v našem društvu. Pred nekaj leti
smo organizirale delavnico izdelave teh roţ. Od
takrat je izdelava cvetja iz papirja stalnica v naši
društveni dejavnosti.
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Na razstavi cvetja iz papirja, ki se je odvijala 4. in
5. februarja 2012, v Kulturnem domu na
Vranskem, so si obiskovalci lahko ogledali tudi
cvetlične aranţmaje našega društva, na kar smo
zelo ponosne.
Največ cvetja iz krep papirja izdelamo v našem
društvu za okrasitev butar za cvetno nedeljo. Ţe
nekaj let imamo na tiho nedeljo pred cerkvijo v
Taboru stojnico, kjer lahko občani kupite cvetje za
butare in tudi ţe izdelane butarice. Letos bomo
imele stojnico na kmečki trţnici v Taboru, ki bo
predvidoma 24. marca 2012. Ţe zdaj vljudno
vabljeni!

Naša pot za pešce
Ker rada skrbim za zdravje, se večkrat odpravim
peš v trgovino ali pa samo na sprehod. Največkrat
po pešpoti za Ojstriško vasjo, pa me vedno manj
mika hoditi po tej poti.

Motijo me namreč kupčki, ki ostajajo za hišnimi
ljubljenčki. Res ţivimo na deţeli, pa vseeno ni
treba posvinjati našega okolja. Poleg tega me moti
tudi odvrţena embalaţa in ostale smeti, ki se dajo z
malo premisleka spraviti na pravo mesto.
Pomislite, kakšna bi bila naša deţela, če bi vsi
povprek razmetavali smeti. Imamo moţnost
pospraviti za sabo in izkoristimo jo.
Društvo ţena in deklet občine Tabor
Pustimo našim otrokom in vnukom vsaj zeleno
travo, če smo jim vodo ţe vso zasvinjali. Pomislite,
kaj lahko storite zato in kaj vas moti doma, če ni
pospravljeno.
Turistično društvo Tabor,
Hermina Zorenč
__________________________________________________________________________________________

Taborski Smrkci ponovno navdušili
Slovenski kulturni praznik je v Občini Tabor
vedno prijeten in doţivet. Letos so mu dali
posebno vsebino člani gledališke skupine Teloh
pod vodstvom reţiserke Tanje Kastelic in
kostumografinje, maskerke in izdelovalke scene
Ine Grţina, ki so bili kot priljubljeni Smrkci, z
atom Smrkom in Smrketo na čelu, rdeča nit
proslave, ki jo je sicer organizacijsko pripravilo
KD Ivan Cankar Tabor.

Kot Smrkci so se ţe predstavili v boţičnonovoletnem času, kjer je bila vsebina njihove igre
povezana z boţičem, obdarovanjem in boţičnonovoletno jelko. Tokrat pa so se kot smrčja
druţina, ki jo sestavljajo
Smrketa (Teja
Goropevšek), ata Smrk (Matej Demšar), Glavca
(Tomaţ Aubreht), Zmrda (Domen Lukman) in
Klada (Blaţ Kovče), pripravljali na praznovanje
slovenskega kulturnega praznika, na katerem naj bi

vsak član druţine prispeval svojo točko. Njihov
program so obogatili še folklorna skupina učencev
OŠ Tabor, Moški pevski zbor Pevskega društva
Tabor in Savinjski rogisti.
Slavnostna govornica Marjana Lesjak, je s svojim
izvrstnim govorom dala kulturnemu prazniku res
slavnosten pečat, hkrati pa obiskovalcem tudi snov
za poglobljeno razmišljanje o kulturi, ki ni samo
kultura v dobesednem smislu besede, ampak
kultura na vseh ravneh človekovega ravnanja,
delovanja in obnašanja. V svojem govoru je najprej
spregovorila o pomenu kulturnega praznika, o
Prešernu, o pojmovanju kulture v širšem smislu in
o mislih, ki so obdajali njenega svaka, ko se je
vračal iz Rusije in med poletom nad Slovenijo
opazoval njene lepote, nato pa je povedala:
»Trudimo se ohranjati to našo bogato kulturno
dediščino. Oče in mati sta tisti steber, ki prva
dajeta svojim otrokom vzgled. Naučita jih ceniti
svojo kulturo, svoj jezik, ceniti ljudi, pa najsi bodo
verni ali neverni, črni, rumeni ali beli – skratka
drugačni. Vsak ima svoj prav, svoje vrednote.
Veliko se lahko človek nauči v šolah, knjiţnicah,
ob računalniku na svetovnem spletu. Toda ljubezni
do vsega kar je naše, domače, odnosa do naših
kulturnih vrednot in dobrin, se ne da naučiti. To
moraš čutiti tu, v svojem srcu in svoji duši. Svojo
zemljo, ki smo jo nekoč samo sanjali, danes pa
smo nje gospodarji, premalo cenimo. Koliko je
Slovencev po svetu, ki so zaradi političnih ali
ekonomskih razlogov odšli v Avstralijo, Kanado,
Ameriko. Ti znajo zares ceniti to, nekoč krvavečo
zemljo, njen jezik, njeno pesem in kulturo. Kaj pa
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mi?« si je zastavila vprašanje Lesjakova in citirala
Janeza Medveška, ki je v svojih potopisih zapisal:
»Pa bomo mi sploh kdaj ponosni na to, da imamo
svoj jezik, svojo kulturo, svojo zemljo?« Njen
odgovor je bil: »Mislim, da imamo klub vsemu vse
moţnosti, da bodo naši otroci in vnuki vseeno
cenili našo dediščino, saj pregovor pravi: Če dobro
poseješ, se dobro rodi. In v naši občini se dobro
seje. Tu so ljudje, mladi in starejši, ki na različnih
področjih, v številnih društvih in organizacijah
bogatijo kulturni utrip kraja. Hvala jim za to,
hkrati pa upam in ţelim, da bo tako tudi v
prihodnje …« Ob zaključku je še citirala
razmišljanje svojega 18-letnega vnuka, ki je
zapisal: »Slovenci se ne zavedamo, kaj vse so
pretrpeli naši očetje, da so pred grabeţljivimi
rokami tujih narodov ohranili ta sorazmerno
majhen, a prelep košček zemlje. Na ţalost danes
raje kuhamo zamere, si pod noge mečemo polena
in največkrat vzroke za to iščemo v stvareh, ki so
se zgodile pred 70 leti. Toda Slovenci, danes
imamo lastno drţavo. Za Trubarja, Slomška,
Prešerna, Cankarja… in mnoge druge so bile to le
sanje. Mi pa danes ţivimo te sanje, a si jih raje
grenimo z zamerami in razdeljenostjo, kot da bi v
njih uţivali.« Misli svojega vnuka pa je govornica
nadgradila še s svojimi besedami: »Zato, moji ljubi
Slovenci, stopimo spet skupaj v enoten narod in
bodimo ponosni na to lastno drţavo, ohranjajmo
njeno zgodovino, kulturo in vrednote naših
prednikov. Cenimo jih, saj so se tisočletje borili in
ţeleli imeti to, kar imamo mi danes. Spoznajmo
lepote, ki jih ne znamo ali nočemo videti in
bodimo močni in srečni tudi v teh teţkih časih, v
katerih smo se znašli zaradi svetovne krize in tudi
zaradi nespametne politike.«
Kaj pomeni sloţnost, razumevanje in odpuščanje,
pa so ob zaključku pokazali tudi Smrkci, saj so
uspeli spreobrniti tudi hudobnega Gargamela
(Peter Jezernik) in z njim tudi zapeti. Nedvomno
dober nauk, da je v slogi moč in da se dobro vrača
z dobrim.
Darko Naraglav
_________________________________________

Valentinov ples

Vse se je začelo ţe nekaj mesecev pred
Valentinovim plesom z izbiro gostinskega
ponudnika in glasbenega izvajalca. Vsa naša
kreativnost se vsako leto pokaţe z okrasitvijo
Doma krajanov. Glavno besedo pri tem ima Alen
Kovačič, ki se mu iskreno zahvaljujemo za njegove
ideje, delo in čas. S pripravo dvorane smo začeli ţe
dva večera prej, saj smo potrebovali precej pridnih
rok in časa, da smo odeli športno dvorano z
elegantno opravo. Nekaj trenutkov pred pričetkom
Valentinovega plesa je bila dvorana deleţna le še
lepotnih popravkov, potem pa je šlo zares. Večerjo
so postregli iz gostišča Rimljan iz Šempetra, za
goste, ki so se vrteli po plesnem podu, je skrbel
ansambel Akordi, podeţelska mladina pa je pazila,
da niso bila grla preveč suha. V zaodrju dvorane je
bil odprt tudi bar, letos na temo reggie glasbe, ki je
zopet ponujal pisano paleto najpopularnejših pijač.
Zabavalo in plesalo se je do zgodnjega jutra.
Valentinov ples pa je prehitro prišel do svojega
konca.

Tudi tokrat smo pokazali, da z voljo in delom uspe
še tako velika prireditev kot je Valentinov ples. Ta
vsako leto privablja vedno nove in nove goste in ţe
dolgo ni omejen samo na našo občino. Mladi
Taborčani ţe snujemo ideje za prihodnji
Valentinov ples, ki bo jubilejen, petnajsti po vrsti.
Društvo podeţelske mladine Tabor
_________________________________________

Zopet smo pustovali

Letos smo člani Društva podeţelske mladine Tabor
ţe štirinajstič praznovali valentinovo s plesom. V
to tradicionalno in gala prireditev smo zopet vloţili
veliko truda in prostega časa. Letos smo imeli še
posebej teţko nalogo, saj je predsednica društva
Jana Pustoslemšek dobre tri tedne pred prireditvijo,
na vrhuncu priprav, odšla na študijsko izmenjavo v
špansko Valencio. Precej dela smo tako opravili
kar sami.
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Joj, kako čas beţi! Komaj smo pospravili po
skupino pa je pripeljal ata Smrk. Rajali smo dobro
novem letu, ţe je tu ta norčavi pustni čas. Kot
uro se pogostili s krofi. Potem smo se pa razšli
vsako leto smo tudi letos organizirali otroško
vsak po svoje. Vidimo se zopet prihodnje leto.
maškarado. Pri organizaciji nam je pomagalo lepo
Vsem, ki so pomagali pri izvedbi maškarade se
vreme in vzgojiteljice Vrtca Tabor. Prišlo je veliko
lepo zahvaljujemo.
maškar. Kavboji, indijanci, gusarji so se veselo
Turistično društvo Tabor
dvobojevali. Manjkale pa niso čebelice,
pikapolonice, levčki, muce in miške. Največjo
__________________________________________________________________________________________

Likovna sekcija Mavrica
vabi

od 8. marca do 29. marca,
v sejno sobo Občine Tabor

NA RAZSTAVO LIKOVNIH DEL VIDA HANŢIČA,
člana Likovne sekcije Mavrica pri KD IC Tabor.
Ogled razstave je v času uradnih ur občine.
Vabljeni!

ODSTRANIMO VSE, KAR HRANI BOLEZEN,
DA SE LAHKO ROJEVATA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
V petek, 16. marca 2012, ob 19. uri,
bo v sejni sobi občine Tabor
predavanje g. Tomislava Brumca,
zelo priznanega dipl. bioterapevta.
Po predavanju bo priloţnost za oseben posvet z g. Brumcem.
Dodatne informacije na 031 328 990, Damijana Lukman.
Vstop prost!
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Čebelarsko društvo Tabor
vabi na

KMEČKO TRŢNICO
- v soboto, 24. marca 2012, od 11. ure dalje,
med Domom krajanov Tabor in POŠ Tabor in
- v nedeljo, 25. marca 2012, od 8. ure dalje
na parkirišče pred ţupnijsko stavbo.
Uţivajmo lokalno pridelano hrano: cvetlični in kostanjev med, medene izdelke, bučno olje, česen,
rezance, kruh, zelenjavo, suhomesnate izdelke ...
DOBRODOŠLI!

Prireditve v marcu
od 8. marca do 29. marca
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL VIDA HANŢIČA,
člana Likovne sekcije Mavrica pri KD IC Tabor
sejna soba Občine Tabor
ogled razstave v času uradnih ur občine
(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214)
petek, 16. marec, ob 19. uri
predavanje Toma Brumca:
ODSTRANIMO VSE, KAR HRANI BOLEZEN,
DA SE LAHKO ROJEVATA ZDRAVJE IN
DOBRO POČUTJE
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)
sreda, 21. marec, ob 17. uri
PRIREDITEV ZA MAMICE
Dom krajanov Tabor
(POŠ Tabor, 03 703 21 80)
četrtek, 22. marec, ob 18. uri
POPOTOVANJE PO SLOVENSKEM
HRIBOVJU Z MAGDO ŠALAMON
društveni prostor v Domu krajanov
(Karmen Jezernik, 03 703 20 92)

sobota, 24. marec, ob 11. uri
KMEČKA TRŢNICA
med Domom krajanov Tabor in POŠ Tabor
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
sobota, 24. marec, ob 11. uri
DRŢAVNO PRVENSTVO V KROSU
za občinsko stavbo, na Siršovem travniku
(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 in AK Kladivar)

nedelja, 25. marec, ob 8. uri
KMEČKA TRŢNICA
na parkirišču ţupnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
torek, 27. marec, ob 18. uri
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjiţnica Tabor
(Karmen Jezernik, 03 703 20 92)
torek, 27. marec, ob 19. uri
KOŠARKARSKA TEKMA STARI : MLADI
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542)
četrtek, 29. marec, ob 17. uri
DOBRODELNI KONCERT Z GOSTI ZA
UREDITEV IGRIŠČA
Dom krajanov Tabor
(Vrtec Tabor, 03703 21 82)

Kup kamenja preneha biti kup kamenja v trenutku, ko ga pogleda nekdo, ki nosi v duhu
podobo katedrale. (Antoine de Saint-Exupéry)
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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