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št. 12/IV                                                             december 2006 

 

Božično novoletna poslanica 
 

Zelen ali bel. Pravzaprav ni pomembno kakšen bo. Tudi pogled na pobeljeno gričevje Miklavža in 
Črnega vrha lahko pričara sliko Božiča, ki so jo želimo. Predvsem je pomembneje kar nosimo v 
srcih in iskrenosti v željah, ki si jih izmenjamo na delovnem mestu, v družini, med prijatelji, 
znanci… Čarobnost tega praznika naj še posebej izkazujejo večerne lučke, ki vsaka zase lahko 
pomeni tudi skrito željo. Zato naj žarijo, izkažimo, da imamo želje. Če so dovolj močne in žareče, 
se bodo tudi uresničile. Le verjeti moramo vanje, zase in za svoje najdražje. Pomislimo pa tudi na 
tiste, ki so na Božični večer osamljeni ali bolni, kajti za njih ima ta večer še poseben pomen.   

 
Vsem skupaj iskreno želim občutiti čarobnost Božičnega večera, izpolnitev izrečenih in skritih 
želja, predvsem pa vrednote, ki je neprecenljive vrednosti – zdravja.  
In prepričan sem, da bomo, kljub velikemu vznemirjenju ob prevzemu nove denarne valute, veliko 
dobrih želja drug drugemu izrekli tudi ob slovesu starega in prihodu novega leta. Leto 2007 vsebuje 
številko, ki je znana kot srečna številka in, spoštovane občanke in občani, takšna se naj v 
naslednjem letu izkaže za vse nas.  
 
Veliko medsebojnega razumevanja, topline v srcu in zdravja vam želim, otrokom pa obilo darov. Pa 
naj bo bel ali zelen. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Občina Tabor na podlagi 28. člena zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
08/03-popr.; v nadaljevanju ZUreP-1) vabi na 

, 

1. prostorsko konferenco  
v postopku priprave  

PROSTORSKEGA REDA OBČINE 
TABOR, 

 
ki bo v sredo, 3. 1. 2007, 

 s pričetkom ob 13. uri, v sejni sobi občine 
Tabor (I. nadstropje),  
Tabor 21, 3304 Tabor. 

 
1. prostorska konferenca se v skladu z ZUreP-
1 izvede z namenom, »da se pridobijo in 
uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni 
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in 
interesnih združenj ter organizirane javnosti 
glede priprave prostorskega akta« (ZUreP-1, 
28. člen).  
 

Na 1. prostorsko konferenco so tako 
vabljeni zlasti predstavniki lokalne 
skupnosti, gospodarstva, interesnih 

združenj, organizirane javnosti ter nosilci 
urejanja prostora, ki se morajo izkazati s 

pooblastilom organa,  
ki ga zastopajo. 

 
Občina Tabor je že pristopila k postopku 
priprave in sprejema strategije prostorskega 
razvoja občine. Izvedena je bila 1. prostorska 
konferenca, sprejet je bil program priprave 
(Ur.l. Rs, št. 56/05), s strani nosilcev urejanja 
prostora so bile pridobljene smernice za 
strategijo prostorskega razvoja občine Tabor. 
Trenutno smo v fazi izdelave strokovnih 
podlag za nove prostorske akte občine. 
 

Glede na to, da navedeni zakon omogoča 
sočasnost priprave prostorskih aktov za isto 
prostorsko ureditev (ZUreP-1, 22. člen) ter 
glede na priporočila Ministrstva za okolje in 
prostor občinam, da naj pričnejo pripravljati 
prostorske strategije in prostorske rede 
istočasno in načrtujejo njihov sočasni sprejem, 
Občina Tabor pristopa tudi k postopku 
priprave in sprejema prostorskega reda občine 

in bo v nadaljevanju v največji možni meri 
sočasno vodila postopka za izdelavo in 
sprejem strategije prostorskega razvoja občine 
Tabor in prostorskega reda občine Tabor.  
 

Vljudno vabljeni! 
 

Občina Tabor 
_____________________________________ 

 
Dvomesečna javna razgrnitev 

upravičencev prekomernih vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje 

 
Odbor za vračilo prekomernih vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje je na seji 9. decembra 
2006 obravnaval predlog poravnave, ki ga je 
pripravilo Državno pravobranilstvo, Zunanji 
oddelek v Celju, na podlagi kolektivne vloge 
Občine Tabor in sprejel sklep, da se poravnava 
podpiše. O tej problematiki je bil seznanjen tudi 
občinski svet, ki je na seji 18. decembra 2006 
sprejel naknadni ugotovitveni sklep, da so pogoji 
poravnave sprejemljivi.  
 
Poravnava je bila uspešna za 124 upravičencev iz 
akcije iz let 1988-91 in 176 iz leta 1996, žal pa ni 
uspela za upravičence iz leta 1975. O konkretni 
številki vračila na posameznega naročnika je še 
preuranjeno govoriti, vendar je odbor ocenil, da je 
poravnava sprejemljiva. Pripomniti velja, da bo 
vračilo potekalo procentualno v skladu z vlaganji 
posameznega naročnika,  torej vsakemu naročniku 
iz posamezne akcije enako. 
 
V razlagi Državnega pravobranilstva je tudi 
navedeno, da naročniki iz akcije iz leta 1975 niso 
imeli skupne pogodbe med takratno KS in PTT 
podjetjem, iz posamičnih blagajniških prejemkov 
je pa tudi razvidno, da njihova vlaganja niso 
presegala 1388 DEM, ki pa jih država v skladu z 
veljavnim zakonom ne bo vračala. Posamezniki 
lahko, v kolikor menijo drugače, eventualno 
sprožijo spor pred ustreznim sodiščem, druge poti 
ni. Imamo pa kontakte z g. Ivanom Brišnikom iz 
Prekope, ki je bil soudeleženec akcije iz leta 1975, 
ki bo spor sprožil. Naročnikom, ki menijo, da bi 
lahko bil spor uspešen predlagamo, da se povežejo 
z omenjenim gospodom. 
 
V skladu z veljavno zakonodajo dajemo ponovno v 
dvomesečno javno razgrnitev na oglasni deski 
Občine Tabor v občinski stavbi, na naslovu Tabor 
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21, seznam upravičencev iz akcije 1988-91 in 
1996. Rok prične teči 27. decembra 2006 in se 
konča 26. februarja 2007. V tem času lahko podate 
na Občini Tabor pisne ali ustne pripombe, posebno 
pa pričakujemo, da nam boste sporočili podatke o 
naročnikih, ki so eventualno zamenjali stanovanja, 
naslove ali celo umrli. V tem primeru morate na 
Občino Tabor podati sklep o dedovanju. Vsi 
naročniki boste v januarju 2007 tudi prejeli 
posebne obrazce, kjer boste navedli svoje podatke 
in številko transakcijskega računa. 

Pa še nekaj o tem, kdaj se lahko nadejamo vračila; 
nič prej kot takrat, ko bomo izvedeli, da je 
Telekom Slovenije prodan konkretnemu kupcu. 
Zakaj tako? Ker tako določa zakon o vračanju 
prekomernih vlaganj, saj se bo iz kupnine ustanovil 
poseben sklad, ki bo omogočal poravnavo. 
Pa v upanju na čimprejšen razplet, zakorakajmo v  
leto 2007. 
 

Vid Poznič

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Eko aktivnosti  
Naredili smo prve korake kot eko 
šolarji in čas je, da jih delimo z 
vami, ki vam ni vseeno v kakšnem 
okolju živite. Lotili smo se kar 

nekaj projektov, v katerih ste nam na pomoč 
priskočili tudi krajani. 
 
 

1. EKO ZABOJNIKI ZA PAPIR 
Odločili smo se, da bomo v vsakem razredu 
postavili lesen zabojnik, v katerega bomo ločeno 
zbirali papir. Devet lesenih zabojnikov nam je 
prijazno izdelal gospod Silvo Lenko iz Lok. Da bi 
ti izgledali čim lepši, so jih učenci še poslikali. 
Tako bomo sedaj vsak dan zbirali papir, ki ga 
potem mečemo v zabojnik za papir, ki stoji za šolo.  
K sodelovanju smo povabili tudi župana, ki se je 
prijazno odzval vabilu in tako smo dva zabojnika 
odnesli tudi na občino, kjer bodo sedaj ločeno 
zbirali papir. Tudi vi ste vabljeni, da nam 
pomagate čim hitreje napolniti zabojnik za 
papir. 
 

 
 
2. ŠKATLA ZA BATERIJE 
Gospod Branko Šketa je izdelal posebno škatlo za 
zbiranje izrabljenih baterij. Škatla stoji na hodniku 
ob zbornici, kjer lahko vsak dan opazujemo, kako 

se polni. Vstop v šolo je mogoč do 15. ure in 
veseli bomo, če boste baterije prinesli tudi vi. 
 

 
 
3. POSADILI SMO DREVESA 
Ker na OŠ Vransko gradijo telovadnico, so bili 
prisiljeni odstraniti nekaj dreves. Odločili smo se, 
da jih rešimo, saj se dobro zavedamo, kako 
pomembna so za nas in naše okolje. Vseh pet 
dreves je sedaj posajenih za šolo in prepričani smo, 
da boste ob toplejših dneh v njihovi senci radi 
posedeli tudi vi. 
 

 
 

Mateja Todorovski, 
eko koordinatorica 
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Občinska knjižnica Tabor 
Vse bralke in bralce vabimo v Občinsko knjižnico 
Tabor. V oktobru nas je poklicala gospa iz 
Ojstriške vasi. Knjižnici je podarila precej knjig 
družine Kosu-Cukala. Med njimi je precej knjig z 
lovsko tematiko, ki bodo v knjižnici na voljo vsem, 
ki jih ta tematika zanima. 
 

Z decembrom uvajamo novo možnost 
podaljševanja preko interneta in obveščanje po 
elektronski pošti. Za aktiviranje te možnosti se 
morate samo oglasiti v knjižnici, da dobite geslo. 
Potem lahko z domačega ali kakšnega drugega 
računalnika podaljšujete in rezervirate knjige. 
Preko elektronske pošte pa vas obveščamo o 
»stanju« knjig na vaši izkaznici. Kot dodatna in 
zelo koristna možnost o roku vrnitve gradiva,  je 
tudi obveščanje preko SMS sporočil.  
 

Za najmlajše se bodo ob sobotah v januarju 2007 
ob 9.30 pričeli ogledi risanih filmov po izboru 
otrok.  
 

Občinska knjižnica vas v mesecu januarju 2007, 
vabi na potopisno predavanje Igorja Klašnje o 
Iranu. Tema je aktualna, zato vljudno vabljeni v 
knjižnico. Kratek opis poti: »Popotovanje je bilo 
leta 2000, kraji, ki sem jih obiskal pa so sledeči: 
pot sem začel v glavnem mestu (Teheran), kjer 
sem obiskal največji bazar v Iranu, sledi let v 
Shiraz (osrednji del) in Perzepolis (nekdanja 
prestolnica Perzijcev do uničenja Aleksandra 
Velikega) pa prekrasna trdnjava v Bamu (na žalost 
danes zaradi potresa skoraj do temeljev porušena), 
nato Yazd (po Unescu eno najstarejših mest na 
svetu) in potem še Isfahan (nekateri mu pravijo 
tudi Iranski Pariz). Od tu sem imel srečo in se 
odpravil k pravim nomadom, ki živijo večinoma v 
hribovitem/gorskem svetu. Da pa se pot ni 
izključno vrtela samo okoli mest v notranjosti in 
mošej, sem le-to nadaljeval ob Iraško-Iranski meji 
v krajih Kermanshah in Khorramabbad ter 
prestolnici Kurdov Sanandaj ravno v času obiska 
nekdanjega predsednika Hatamija. Zahodni del 
Irana je tudi zakrasel (Ali sadr-jame) in nato pot od 
Tabriza še kakšni dobri dve uri vožnje do 
Kandovana (v vulkanskem tufu izklesani domovi - 
podobno kot v Turčiji Kapadokija). Zadnji del poti 
sledi ob Kaspijskem jezeru (Subtropska klima z 
več padavinami ter obvezno kopanje) in ogledu 
prekrasne vasice Masule in nato povratek preko 
Isfahana in Teherana.« 
Predavanje bo v prostorih knjižnice v sredo, 
10.1.2007. 
 

Z novim letom bo v knjižnici možno prebirati 
dnevnik Delo in nekatere revije. Ob tem vabljeni v 
knjižnico na kakšno »debato« o aktualnih zadevah. 
 

Uroš 
_________________________________________ 

 

Zima? Kaj pa sneg? 
 

Tako se naši malčki v vrtcu sprašujejo. Kako bomo 
naredili snežaka, če ni snega? Kje je? Nam babica 
Zima malce nagaja? Mogoče je babica Zima 
zaspala ali pa je preutrujena, da bi razprostrla svojo 
puhasto odejo, iz katere nam bi stresala drobne 
snežinke. Mi pa v nasprotju z njo nismo prav nič 
utrujeni. To smo dokazali z pevskim nastopom 
28.10.2006, ob 110 – letnici Pevskega društva 
Tabor, kjer smo se predstavili z dvema pesmicama. 
Ob koncu prireditve pa smo stopili na oder z 
ostalimi pevci in zapeli našo pesem »Šentjurska 
fara«.  
 

V mesecu novembru smo poskrbeli, da nam poleti 
na igrišču ne bo prevroče. Zavod za gozdove - 
krajevna enota Vransko nam je podaril mlade 
javorje. Pod vodstvom g. Jožeta Zupančiča in g. 
Mateja Demšarja ter  pomoči nekaterih staršev, 
smo drevesa posadili. Vsem sodelujočim prisrčna 
hvala. 
 

Ker pa je november čas, ko je povečini že vse 
postorjeno okrog hiše in se pripravljamo na zimo, 
smo se z otroki pogovarjali, kako se na zimo 
pripravljajo živali. Kako jim pomagati in poskrbeti 
zanje, nam je 29.11.2006, povedal lovec Ferdo. 
Prišel je v čisto pravi lovski obleki, s seboj  pa  
pripeljal tudi lovsko psičko Bibo, ki je otrokom 
prinesla veliko veselja. Razkazal nam je lovsko 
opremo in pripomočke pri lovu, nagačene živali ter 
plakate z živalmi, ki so nam blizu. Otroci so bili 
navdušeni nad vsem povedanim in prikazanim. 
 
Že naslednji dan, 30.11.2006, smo imeli srečanje s 
starši. Na samem začetku so otroci zaigrali 
zgodbico Zrcalce ter starše presenetili z odličnim 
nastopom in sproščenim uvodom v prijetno 
popoldne. Tako starši kot otroci so ustvarjali s 
papirjem, izdelovali lutke iz blaga, vlivali sveče, 
izdelovali božične podstavke, risali na steklo, 
oblikovali iz slanega testa in se zabavali ob 
skupnem druženju.  
 

1.12.2006 smo si ogledali predstavo MIHA PIŠE 
PISMO - v izvedbi družinskega gledališča Kolenc. 
Ravno pravšnja za uvod v mesec december, mesec 
treh dobrih mož, pravljičnega vzdušja, presenečenj 
in velikih pričakovanj. V svet pravljice in 
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čarobnega vzdušja nas je 5.12.2006 popeljala lepa 
predstava Čudežni lokvanj. In veste kdo nas je 
potem presenetil in obdaril? Sam Miklavž v 
spremstvu angelov in parkljev. 
Pravijo, da »dober glas seže v deveto vas«, zato 
bomo pevci vrtca Tabor, 22.12.2006 sodelovali  na 
dobrodelnem koncertu na OŠ Vransko – Tabor.  
 
Ker pa smo bili skozi celo leto zelo pridni, si med 
seboj pomagali, ustvarjali,… nas bo 22.12.20006 

obiskal tudi Božiček. Kaj nam bo prinesel, še ne 
vemo, bo pa zato veliko večje presenečenje in 
veselje. Do takrat pa bomo uživali in se veselili.  
 
»Ko uživaš in se veseliš,  
si v pravljico novo leto spremeniš.« 
Veselite se  in uživajte v letu 2007! 
              

                    
Otroci in kolektiv vrtca Tabor  

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Domači praznik med planinci 

 

Že sredi novembra smo taborski planinci pripravili 
tradicionalne koline. Prvi mesarji so na Zajčevo 
kočo odrinili že pred svitom, ostali pa so se jim 
pridružili po obveznem tehtanju prašiča pri 
prodajalcu. 
 

Delo je potekalo umirjeno, pretežno seveda po 
navodilih glavnih mesarjev. Nekaj jih je prevzelo 
»notranje«, večina pa »zunanje« delo in malo pred 
četrto popoldne so si prvi obiskovalci že lahko 
privoščili pravo domačo pojedino. Na krožniku je 
bilo najti krvavico, pečenico, jetrno klobaso, 
dušeno zelje in pražen krompir. 
 

Obiskovalci so ta domači praznik na koči že vzeli 
za svojega in vsako leto vas naštejemo več. Vsa 
zahvala gre vsem našim požrtvovalnim članom in 
članicam, ki vsako leto vložijo veliko svojega časa, 
truda, volje in veselja v izvedbo in uspeh kolin na 
Zajčevi koči. 
 

Planinsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Prijeten jesenski večer 
 

Bil je vetroven sobotni večer 25. novembra letos, ko se 
nas je pri Ivici v Črnem Vrhu zbrala dobra desetina 
članic Turističnega društva. Najprej smo malo 
sestankovale, potem pa smo se lotile spletanja 
Miklavževih vejic. Kar 200 smo jih spletle iz vrbovih in 
brezovih vejic. Tudi ogrodja za  adventne venčke so 
prišla na vrsto. Hermina je mimogrede napravila še 
nežne svilene cvetke in nekatere nadobudne učenke smo 
jo takoj posnemale. Ivica nam je pokazala, kako se 
spleta »kožuhninka« in kako iz osnovne kite nastane 
predpražnik, copate ali podstavek za posodo.  
 

Vse to se je dogajalo v »hiš« ob topli krušni peči. Na 
mizi pa vse sorte dobrot. Med njimi tudi ovsena kaša s 
suhimi slivami ponujena v lončeni skledi. Kdaj ste je pa 
vi bili deležni nazadnje? Bil je res lep idiličen večer, ki 
je spominjal na čase brez elektrike. Družina zbrana za 
mizo ali ob peči, oče pa ob petrolejki bere različne 
zgodbe. Tudi ta večer se je ob delu bralo in to iz starih 
posvetnih in cerkvenih knjig. Naj vam zaupamo še 

letnice izdaj: 1838, 1903 in najmlajša komaj iz leta 
1920. Ko je bilo delo dokončano, hiša pometena, smo se 
pa še zavrtele, saj ima Ivica pravi light show, »muziko« 
smo pa kar s seboj prinesle. 
 

Ivica hvala za gostoljubje in bodi »prošena«, da nas še 
kdaj sprejmeš.   
 

Danica Rožanc,  
ženski del Turističnega društva 

_____________________________________________ 
 

Ekskurzija gasilcev iz Lok 
 

V prijetnem sobotnem jutru, 25. novembra 2006, 
smo se loški gasilci odpravili na strokovno 
ekskurzijo. Z avtobusom smo se odpeljali proti 
Velenju, natančneje proti tovarni Gorenje, kjer nas 
je sprejel prijazen poklicni gasilec. Ogledali smo si 
prostore enote, opremo ter se seznanili z 
delovanjem njihove poklicne gasilske enote. Nato 
smo se odpeljali do restavracije Jezero, kjer je bil 
čas za kavico, pijačo in tudi za dopoldansko 
malico.  
 

Od tod smo se odpravili v muzej premogovništva v 
Velenju. Tam so nas razdelili v dve skupini. Vsako 
skupino je sprejel prijazen vodič, ki nam je podal 
vse potrebne informacije. Na površju smo si 
ogledali knapovsko stanovanje in belo garderobo s 
kopalnico. Nato so nas opremili s čeladami, 
delovnimi bluzami ter seveda s knapovsko malico 
in sledil je spust s 120 let starim rudniškim 
dvigalom v globino 180 metrov. Na dolžini 3 km 
podzemnih poti in 9000 m2 razstavnih površin smo 
doživeli 16 multivizijskih predstav, 36 scen 
rudniškega življenja, malico v podzemni jedilnici, 
vožnjo s podzemno železnico in nepozabno 
eksplozijo. Na površje smo se vrnili polni 
zanimivih doživetij rudarskega življenja v 
nekdanjosti in sedanjosti.  
 

Nato nas je pot vodila mimo Radmirja proti 
Gornjemu Gradu, kjer je sledil ogled cerkve s 
predstavitvijo njene zgodovine, ogled muzeja 
starega kmečkega orodja in zbirko starih 



 
6

razglednic. Prijetno ekskurzijo smo zaključili s 
poznim kosilom v športnem centru Prodnik, kjer je 
bil čas za sproščen pogovor in ples ob zvokih naših 
dveh članov Gorazda in Franca Kovčeta. 
 

 
 

V Loke smo se vrnili v poznih večernih urah vsi 
dobre volje in polni lepih doživetij.  
 

Danica Cafuta, 
upravni odbor PGD Loke 

_________________________________________ 
          

Obvestilo 
 

Društvo upokojencev Tabor sporoča svojim članom, da 
bomo pobirali članarino za leto 2007 dve nedelji in to 
28. 1. ter 4. 2. 2007 od 8. do 11. ure, v sobi za kulturne 
dejavnosti v Domu krajanov (vhod iz šolske smeri).  
 

Vabimo tudi nove člane, saj bi z novimi idejami bilo 
delovanje društva še bolj prepoznavno in zanimivo! 
 

Društvo upokojencev 
_____________________________________________ 

 

»Mi mamo se fajn« 
 

Tako nekako poje znana popevka in za nas to res velja. 
Smo članice TVD Partizan - seniorke (o letih ne bomo 
govorili). Že več kot tri leta pridno telovadimo, čez 
poletje pa hodimo na pohode v bližnjo okolico.  
 

Ob sredah zvečer ob 19. uri se zberemo v telovadnici. 
Letos se nas je zbralo že kar 28. Pridno migamo in 
raztegujemo naše mišice in sklepe, da ne  bodo postali 

prehitro zarjaveli. Vodi nas naša Martina, ki s 
pomirjujočim glasom stalno ponavlja: telovadi samo 
toliko, kolikor zmoreš, danes 5 vaj, drugič pa že 8… in 
tako naprej. Nikoli nam ne zmanjka smeha in dobre 
volje, kar dokazujemo tudi ob zaključku sezone in 
koledarskega leta v brunarici. Nikoli ni prepozno,da 
kljub obilici dela storimo še kaj zase. Vesele bomo, če 
se nam še katera pridruži.  
 

Pridite nas vsaj enkrat pogledat, iz čisto gole 
radovednosti, kako telovadimo, pa boste prav verjetno 
postale naše telovadke. Imamo pa tudi podmladek: ob 
20. uri se zberejo dekleta, ki uživajo ob aerobiki.  
 

Danica Rožanc 
_____________________________________________ 

 

Društvo upokojencev Tabor 
 

želi svojim članom in vsem občanom Občine Tabor, 
blagoslovljene in zadovoljne božične praznike, 
prihajajoče leto 2007 pa naj prinese vse, kar staro leto 
zamudilo je: zdravje, ljubezen, srečo in veselje-to so 
naše srčne želje. 

DU Tabor 
_____________________________________________ 

 

V imenu društva 
Podeželske mladine Tabor,  

 

želim vsem občanom Občine Tabor ter vsem 
svojim članom 

 blagoslovljene božične praznike.  
 

 
V novem letu pa da se vam izpolnijo vse želje,  
ki ste si jih zadali, veliko ljubezni in zdravja. 

SREČNO 2007! 
              Alen Kovačič 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Obisk sv. Miklavža 
 

Na povabilo Turističnega društva Tabor se je pri 
nas v torek zvečer, 5.12.2006,  ustavil sv. Miklavž. 
Vse otroke je s pomočjo pridnih članov 
Turističnega društva Tabor obdaril, da pa otroci ne 
bi pozabili glavno poslanstvo Miklavža, je vsakdo 
izmed njih prejel tudi palico!!!  
Seveda pa brez parkeljnov in angelčkov tudi ne 
gre. Tudi ti so bili poleg in skrbeli za red in mir v 
dvorani. Ob napetem pričakovanju Miklavževega  
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prihoda pa so otrokom krajšali čas člani KD Ivan 
Cankar Tabor, in sicer Dramska skupina Teloh z 
igrico Čudežni lokvanj. Vsem staršem, hvala za 
obisk. Člani Turističnega društva pa vam 
obljubljamo, da bomo naslednje leto zopet povabili 
v goste tega velikega moža, da nas bo razveselil z 
drobnimi presenečenji.  

Turistično društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Krstna izvedba pravljice  
Čudežni lokvanj 

 

Zgodi se redko, a tokrat se je. Člani dramske 

sekcije »Teloh«, Kulturnega društva »Ivan 
Cankar« Tabor,  smo v torek, 5. decembra 2006, na 
Miklavževanju v Domu krajanov v Taboru, krstno 
in premierno predstavili pravljico Čudežni 
lokvanj, avtorice in režiserke Tanje Tkauc. Zelo 
smo veseli, da smo lahko Miklavžev večer 
polepšali mnogim otrokom in njihovim staršem. 

Dramska sekcija »Teloh« 

 

Prva javna obravnava  
»Odkritosrčne lažnivke« 

 

V soboto, 9. decembra 2006, je dvorana Doma 
krajanov v Taboru po dolgem času zopet »pokala 
po šivih«. Člani dramske sekcije »Teloh« 
Kulturnega društva »Ivan Cankar« Tabor, smo s 
pomočjo režiserke gospe Jožice Ocvirk pripravili 
gledališko predstavo Odkritosrčna lažnivka avtorja 
Marcela Acharda. 
 

Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem donatorjem, 
ki so nas pri tem kakorkoli podprli. 

 

Zahvala pa tudi vam, spoštovani obiskovalci, da 
ste prišli v tako velikem številu in nas počastili z 
res bučnim aplavzom. Še naprej se bomo trudili za 
vas. 

Dramska sekcija »Teloh«

       

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

 

vse planince, pohodnike in prijatelje taborskih hribov, 
da se udeležite zanimivega 

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA NA KRVAVICO  
IN ZAJČEVO KOČO, 

ki bo v ponedeljek, 25. decembra 2006.   
Zbirno mesto je pred staro šolo v Lokah ob 16. uri. 

 

Pohodniki boste lahko, glede na svoje sposobnosti in vremenske razmere, izbrali tudi lažjo pot po cesti mimo domačije 
Veteršek do koče. Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah,  

predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko!  
Od pohodnikov  pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 

Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, potem pa v prijetni 
družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel 

tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.  
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 

 

Udeležba na lastno odgovornost!                                                            Vabljeni! 
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Program prireditev v decembru 2006 
 

 
 

sobota, 23. december, ob 19.30 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

Dom krajanov Tabor 
Pevsko društvo Tabor, 705 70 90 

 

 
 

nedelja, 24. december 
POGOSTITEV PO POLNOČNICI 

okolica cerkve 
Turistično društvo Tabor, 051 365 079 

 

 
 

ponedeljek, 25. december 
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
Planinsko društvo Tabor, 5727 214 

 

 
 

torek, 26. december, ob 18. uri 
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 
TVD Partizan Tabor, 040 397 376 

 

 
Snežink, ki prinašajo mir. 

Razvoja, ki navdaja z optimizmom. 
Enotnosti, ki sledi istim ciljem. 

Človeško toplo dlan, ki govori: »Nisi sam.« 
Novosti, ki naredijo dan popolnejši. 

Odločitev, ki vas bodo popeljale 
v uspešno novo leto vam želijo 

                                                                                                                                               
 

župan, občinski svet in delavci Občinske uprave Občine Tabor. 
 

 

  Življenje niso dnevi, ki bežijo, temveč dnevi, ki si jih zapomnimo. (ljudska modrost) 
  
 

Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno 
je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu.


