
 
 
 
 
 
POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA LETO 2002 
 
Predsednik KUD-a Stane Mihelič je prebral pisno poročilo o delu v letu 2002 v časovnem 
zaporedju, ki gre v anale občinskega glasila. 
KUD Tabor priredi občinsko proslavo za Prešernov praznik 8.februar. Letošnji zapleti okrog 
občinske proslave naj se nebi več ponovili in bi morali biti bolje skoordinirani s strani 
M.Babiča.  
 
Začele so se priprave na postavitev spomenika Francu Pircu in izvedbi simpozija. To je bilo 
rojstvo prvih Pirčevih dnevov. 
 
4.januar 2002 
Prvi sestanek pripravljalnega odbora za slavljenje petstoletnice Tabora v Podbrezjah; Jernej 
Jeglič, Tone Peternel in Stane Mihelič ter aktualno povabljeni za vsako prvo prireditev. 
 
23.januar 2002  
Predstavitev Podbrezij v Kmečkem glasu. V pogovoru z novinarjem so sodelovali: Janko Jeglič, 
Jaka Korenčan, Janez Ham in Stane Mihelič. Predstavili smo lego, gospodarstvo, pomembne 
Podbrežane, Tabor in obiskali najstarejšo Podbrežanko Terezijo Aljančič (94 let).  
 
3.februar 2002 
KUD Pod lipo  Adergas je gostovalo s kmečko komedijo Vode. 
 
9.februar 2002 
Slovenski kulturni praznik: predstavitev mesta Kranja v Prešernovem času, gost zbiratelj otroškega 
narodnega blaga s Primorske:  Franci Černigoj, dramatizacija otroških izštevank. 
 
9.marec 2002 
KUD Predoslje je gostovalo s tragikomedijo Vas je zagorela.  
 
16.marec 2002 
KUD Brezje je gostovalo s komedijo Dohodnina. 
 
25 marec 2002 
OŠ Podbrezje pripravi kratko srečanje za materinski dan v kulturnem domu v Podbrezjah. 
 
16 april 2002 
Drugi redni občni zbor SLS – občinski odbor Naklo; gosta Franc Podobnik, sekretar Erjavec, 
mešani pevski zbor Podbrezje. 
 
11.maj 2002 
Marijin koncert na Taboru; sodelovala sta cerkveni mešani pevski zbor Ignac Hladnik iz Tržiča in 
domači mešani zbor. Koncert je povezoval Janko Ropret iz Tržiča. 
 
18.maj 2002 
Naše društvo je spet prevzelo organizacijo občinske pevske revije. Sodelovalo je sedem zborov z 
okoli 150 pevci; zbor je poslušal in ocenjeval profesor Matevž Fabjan. 
 
23.junij 2002 
Ob državnem in občinskem prazniku je bila na Taboru sveta maša, ki sta jo opravila dekan Stane 
Zidar in domači župnik Janez Ham. Po maši sta še zapela domači zbor, kvintet Vedrina iz 
Strahinja, zaigrala sta Matic Papa in Matjaž Kokalj iz Ovsiš, Eva Mihelič in Peter Štular pa sta 
pripovedovala o zgodovini Tabora.  
 
30.junij 2002 



Prenehala je delovati agencija za plačilni promet. Po sklepu IO smo odprli transakcijski račun 
društva pri GB Kranj. 
 
 
27.julij 2002 
Šestdeseta obletnica bistriških žrtev. Slavnostni govornik je bil minister Ivan Bizjak, v programu so 
nastopali: godba na pihala Tržič, domači pevski zbor, Ana in Milan Debeljak sta pripovedovala 
spomine takratnih otrok, ki so preživeli tiste strahote in izgube. Za tehnično organizacijo so spet 
poskrbeli domači in sosednji gasilci. Občina Naklo je vse sodelujoče pogostila pri Sonji na Bistrici. 
 
15. september 2002 
Pevovodja domačega zbora Janko Kozjek, ki deluje tudi v Domžalah, je od tam pripeljal svoj 
pevski zbor tudi na Tabor. Na Marijin praznik smo priredili popoldansko sv. mašo z novim 
župnikom Janezom Riharjem. Pela sta domžalski in domači pevski zbor. Po maši je bil še kratek 
koncert obeh zborov z malim orkestrom iz Domžal, ki ga je vodil tone Juvan. To je bil zaključek 
petstoletnice Tabora. 
 
1.november 2002 
Vsako leto OŠ Podbrezje, domači govornik Edo Petek in domači mešani pevski zbor pripravijo 
kratko komemoracijo pri spomeniku vojnih žrtev pred šolo. 
 
3.november 2002 
Župnijski pastoralni svet in KUD Tabor sta že drugič povabila k sv. maši in na kratek kulturno-
prigrizkovni klepet starejše, obolele in invalide. Od okoli 80 krajanov jih polovica pride na 
prireditev. Po sv. maši smo letos v kulturnem domu spregovorili o Antonu Martinu Slomšku. 
Največje veselje pa so prispevali mladi instrumentalisti in pevci. Novi župnik Janez Rihar je 
prikazal svoje diapozitive.  
 
13. december 2002 
Božični koncert v kulturnem domu Podbrezje. Po posredovanju našega podpredsednika Toneta 
Peternela smo imeli v gosteh zelo dober mešani pevski zbor Cetis iz Celja, ter moški zbor Triglav 
iz Dupelj. Obisk ni bil velik.  
------------------------------------- 
 
Problemi z vabili: Zašli smo v vladavino denarja; nihče nič ne postori brez plačila. Tudi naši mični 
plakati ne zvabijo ljudi. Ni zanesljivo, če naprosimo učence, da bi raznosili vabila. Odslej vas bo 
vabil poštar. Poglejte tudi oglasno mesto KUD Tabor v vasi in občini Naklo.  
 
Dvorana kulturnega doma v Podbrezjah; Društvo je samo enakovreden uporabnik kulturnega 
doma Podbrezje, ki je v lasti občine in Cerkve. V koledarskem letu 2003 se boste vsi morali 
obračati na g. Milana Debeljaka, ki je prvi v gospodarskem odboru kulturnega doma. Tale hiša 
kulture je lepa topla in prijetna. Še lepše pa bi bilo. če bi lepe bele stene olepšali s slikami. Taka 
dvorana je vredna, da se v njej kaj dogaja 
 
Število prireditev;V preteklem letu smo imeli precej več prireditev kakor običajno. Vendar moramo 
izreči zahvalo občini Naklo, ki je primaknila kar zajeten kupček denarja, da smo vse te prireditve 
uspeli spraviti pod streho... Zato bi bil tudi v prihodnje vesel, če bi strnili vrste; vsa društva 
Podbrezij, Cerkev, občina in država.  
 
Na koncu se je predsednik Stane Mihelič zahvalil še odbornikom, krajanom, vsem nastopajočim v 
lanskem letu; kratko rečeno Cerkvi in občini, pa našemu Silvotu v kulturni hiši. Vabljeni ste, da 
pridete oblikovat kulturno podobo naših Podbrezij. 
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