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Božično-novoletna poslanica 
 
Spoštovane občanke in občani! 
 
Spet je pred durmi pravljica. Obdobje, ko z osvetlitvijo domov z množico lučk izkazujemo, da 
imamo radi svetlobo. Svetloba pomeni upanje in prihodnost, tema je nasprotje tega in je večina nas 
ne mara. Vendar tudi tema mora biti, sicer ne bi opazili svetlobe. Torej tudi nekaj slabega mora biti, 
da znamo ceniti dobro.  
 
 

Spoštovani, z decembrskim praznovanjem se poslavljamo od leta, ki je prineslo vsega, od gorja in 
žalosti, do lepot in sreče. In naj vam predvsem to zadnje ostane v spominu in srcu, da boste z 
optimizmom in upanjem zrli v prihodnost. 
 
 

Božič in novo leto sta praznika, ko utrgamo zadnji list s koledarja preteklega leta, ko si z željami 
vsega dobrega zaželimo za naprej. Vsakemu posebej želim, da imate ob takih intimnih trenutkih ob 
sebi resnično svoje najdražje. Tistim, ki pa ste ostali sami in morda še bolni, iskreno želim delček 
topline soseda ali znanca in občutek, da niste popolnoma osamljeni. 
 
 

Vsem skupaj želim vznemirljiv občutek pričakovanja božiča, v novem letu pa naj vam služi zdravje, 
smeh in sreča pa naj premagata žalost in tesnobo. 
 

 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Občinska knjižnica Tabor 

 
V teh dneh, ko so dnevi vedno krajši, vam 
Občinska knjižnica Tabor ponuja zanimivo idejo. 
Od novembra letos poteka projekt SAVINJČANI 
BEREMO. To je nekakšna bralna značka za 
odrasle. Seveda vam knjižničarji samo 
priporočamo in ne zapovedujemo, kaj brati. Velja 
tudi, če ste kakšno že prebrali. 
 

Letos izbor zajema dvanajst knjig, od katerih je 
potrebno do maja 2008 prebrati pet. Vse 
informacije dobite v knjižnici, kjer se tudi 
prijavite. Na vaš kartonček boste napisali knjigo in 
kakšno misel, ki se vam je porodila ob branju 
knjige. Vsekakor knjigo priporočite še komu v 
branje. Konec aprila se bomo »značkarji« dobili v 
knjižnici in ob kavi in prigrizku, ter spregovorili 
kakšno o prebranih knjigah. 
 

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO ZA ODRASLE 2008 
 

 
BABE NE TARNAJO / Jean Shinosa Bolen 
»V prvi polovici življenja ženska rojeva druge, 
skrbi zanje, se predaja njim…, v drugi polovici 
življenja pa ženska rojeva sebe, spoznava in neguje 
svojo dušo.« 
(dr. Christiane Northrup) 
Avtorica s humorjem in razumevanjem predlaga 
ženskam, naj razvijajo trinajst značilnosti, s 
katerim bodo postale srečnejše 
 

OČARLJIVI SKUPINSKI SAMOMOR / Arto 
Paasilinna 
V romanu finskega avtorja se srečata možakarja, 
ko nameravata na istem kraju narediti samomor. 
Ko izmenjata izkušnje, se zbližata in opazita, da sta 
jima bližina in pogovor v pomoč. Ker potrtost, 
otožnost in apatičnost brez dna toliko ljudi pripelje 
do tega, da bi odšli s sveta, se odločita, da jim 
bosta pomagala. V časopisu objavita mali 
oglas… 
Duhovito, humorno. 
 

SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE 
UMORIL PSA / Mark Haddon 
Naslov vas vabi v toplo in hladno, privlačno in 
odbijajočo hkrati zgodbo o drugačnosti. Junak je 
petnajstletni fant, ki ima obliko avtizma, zaradi 
katere ima težave ob navezovanju stikov z drugimi. 
A človek zmore, kar želi, če to res hoče. Berimo s 
srcem. 
 

MOČ RAZUMA / Oriana Falacci 
Pronicljiva novinarka v svoji knjigi predstavi 
mehanizme, s katerimi islam razteza svoje lovke in 
počasi prodira v jedro zahodne civilizacije. 
Avtorica zapiše, da se Evropa iz dneva v dan bolj 
spreminja v islamsko pokrajino, islamsko kolonijo. 
Velja prebrati in polemizirati. Četudi le s sabo. 
 
 
 
 

PASJA GROFICA. Napoleonova resnična 
ljubezen /Bogdan Novak 
Roman temelji na resničnih dogodkih. Pred leti je 
bil Bogdan Novak gost v idrijski splošni knjižnici. 
Tam je izvedel zgodbo o Idrijčanki Krausovi. Ko 
je preveril zgodovinske vire, je napisal zgodbo o 
njej, ki naj bi bila na Dunaju spoznala Napoleona, 
se vanj zaljubila, ga spremljala v vseh bitkah na 
fronti, on pa naj bi dal 
naslikati njen portret… 
 

 KRATKA ZGODOVINA TRAKTORJEV V 
UKRAJINŠČINI / Marina Lewicka 
Šaljiva novela, ki med drugim učinkovito predstavi 
tematiko staranja. Ovdoveli ukrajinski inženir 
Nikolaj se po smrti svoje žene zaljubi v mlado 
ukrajinsko emigrantko. Njegova družina meni, da 
se želi polastiti njegovega imetja, on pa je, seveda, 
zaljubljen. Njegova ljubezen je zatorej prav 
slepa….kasneje pa začne iz 
razočaranja pisati zgodovino traktorjev. Humorno. 
 

ODVEČ SRCE / Brina Svit 
Lila Sever je krhka, senzibilna parfumerka, dobro 
zapisana v pariških krogih, ki jo vzamejo za svojo. 
Ko izve, da ji je umrl oče in ji na Bledu, ki ga sicer 
ne mara, zapustil hišo, se na hitro odpravi v 
Slovenijo. Obisk bi naj bil kratek. Le pogreb. A se 
občutno zavleče. Žlahtno pisanje. 
 

ŽENICI / Velma Wallis 
Aljaška legenda o izdajstvu, pogumu in preživetju. 
Indijanci so nomadi. Zaradi preživetja sledijo 
živalim, s katerimi se hranijo. Rod se odpravi iskat 
hrano brez svojih obnemoglih članov, ki bi ovirali 
gibanje. Takšni sta starki v naši zgodbi. V veliki 
stiski jima rod sporoči, da se bo odpravil na pot 
brez njiju… 
 

SAMOTARJEVA OBLAČILA / Mare Cestnik 
Popotnik, domačin. Odšel je. Nobene druge izbire 
ni imel. V Novo Zelandijo. Popotnika, potopisca, 
pisatelja in pesnika besed Mareta Cestnika namreč 
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tiščanje pobega nikoli ne pusti pri miru. Preprosto 
odide, spoznava nove vonje, se premika, beži in se 
vrača. Nekaj svetov je, h katerim hodi. Po svoje si 
želi, da jih ne bi nikoli 
odkril, da bi jih lahko vedno iskal. 
 

NE BODI KOT DRUGI / Feri Lainšček 
Knjiga pesmi je namenjena posebnim trenutkom in 
vsem, ki si drznejo negovati svoje posebnosti. Gre 
predvsem za ljubezensko liriko, za pesmi 
srečevanj, odhodov, sanjarjenj… 
»Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni 
reka, ki teče po strugi…« 
 

ŠOLEN Z BREGA / Zoran Hočevar 
Nagrada Kresnik za najboljši roman leta 1998. 
Objava romana se je nekaj let izmikala 
uredništvom. Veljal je za ljudsko branje, slabo 
pismeno celo. Šele kasneje so opazili humor, 
zgradbo, dobro literaturo. Glavni junak je 
povprečnež, ki vztraja pri drobnih kapricah, ker se 
boji dejanj. Z ljubeznijo do čevljev in knjig, z 
videzom neškodljivega gospoda z nekoliko 
naivnim jezikom se bralcu kmalu priljubi. 
 

DEBELUŠKA / Guy de Maupassant 
Ideja novele, ki ostaja aktualna, je v nemoralnosti 
zlorabljanja človeka za svoje namene. Debeluška 
je prostitutka, ki predstavlja v očeh bogatih 
meščanov kupljivo stvar. Izrabijo jo, zavržejo. 
Sočutje, ki ga pisatelj pokaže do Debeluške, 

poudari njegovo misel, da je najnižji in najbolj 
poniževani član družbe tisti, ki ima v sebi največ 
etičnega in moralnega občutka, saj se žrtvuje za 
ljudi, ki jih komaj pozna. 
Tako na kratko o ponudbi za zimske dni, ko so 
dnevi kratki, večeri pa dolgi, na televiziji pa zopet 
samo politika. Več informacij dobite v Občinski 
knjižnici Tabor in na telefonski številki 03 703 20 
92 ali na internetu:                     
www.zal.sik.si/Savinjcani%20beremo.  
 

Obveščamo vas, da z januarjem 2008 Občinska 
knjižnica ne bo več odprta ob ponedeljkih 
dopoldne.  

Uroš Zorenč 
_____________________________________________ 

 

Zakapane "kufe" vabimo 
 

svoje cenjene goste, še posebej vse tiste, ki se za 
silvestrovo nimate  kam podati, v naš lokal, kjer 
bomo ob dobrem narezku in pijači po želji, glasbi 
ali gledanju tv, skupaj veselo pričakali leto 2008. 
Hkrati pa vas obveščamo, da bomo v zimskem 
času od 1.1.2008 dalje imeli spremenjen odpiralni 
čas, po-čet 8.00-22.00, pe-so 8.00-01.00, ned. 
8.00-22.00.  

 
Zakapane"kufe"      

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Ločujmo odpadke doma! 

 

V prejšnji številki Informatorja smo predstavili 
projekt izgradnje Regionalnega centra za ravnanje 
z odpadki (RCERO) Celje, h kateremu je pristopila 
tudi občina Tabor, saj se zavedamo pomena 
dolgoročnega reševanja problematike ravnanja z 
odpadki. K zmanjševanju količin proizvedenih in 
končno odloženih odpadkov pa lahko prispevamo 
vsi prebivalci občine. Odgovorno ravnanje z 
odpadki se namreč začne v naših domovih – zato 
ločujmo odpadke doma! 
  
Količine odpadkov, ki jih proizvedemo v našem 
vsakdanjem življenju, se iz leta v leto večajo. 
Podatki kažejo, da v Sloveniji pridelamo več kot 
400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na 
leto. Poseben problem predstavlja dejstvo, da vse 
odpadke brezbrižno mečemo v en, skupni koš, in 
prepogosto pozabimo, da je večino odpadkov 
mogoče reciklirati in jih predelati v koristne 
surovine za nadaljnjo uporabo. 
 

Odpadki predstavljajo pomemben vir uporabnih 
surovin, ki jih bodo v centru za ravnanje z odpadki 
reciklirali in predali v ponovno uporabo. 
Pomemben korak za doseganje ciljev odgovornega 
ravnanja z odpadki je ločeno zbiranje odpadkov v 
naših domovih in ločeno oddajanje zbranih 
odpadkov na ekološke otoke, ki jih sestavljajo 
zabojniki za odlaganje različnih vrst odpadkov: 
papirja, stekla, plastike in kovine. Zabojniki za 
oddajanje različnih vrst odpadkov se med seboj 
razlikujejo po barvi pokrovov. Seveda pa moramo 
upoštevati tudi napise na zabojnikih, ki natančno 
opredeljujejo, kateri odpadki sodijo v posamezni 
zabojnik in kateri ne. Ekološki otoki so postavljeni 
tudi v naši občini. Druge vrste odpadkov, kot so 
tekstil, les, gradbeni odpadki, gume, nevarni 
odpadki, odpadna električna in elektronska 
oprema, pa lahko vsi prebivalci, ki smo vključeni v 
sistem zbiranja odpadkov, brezplačno prepeljemo v 
najbližji zbirni center (Braslovče, Prebold, 
Vransko). 
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Več o ločevanju odpadkov, ekoloških otokih, 
zbirnih centrih in RCERO Celje najdete na: 

www.javne-naprave.si . 

Seznam ekoloških otokov v Občini Tabor: 

Loke ob stari osnovni šoli 

Miklavž pri Taboru parkirišče -  Matjaž Lesjak  

Ojstriška vas pri »Razgan« 

Tabor Dom krajanov 

Kapla parkirišče – Dominik 

Kugler 

Pondor pod lipo 
 

Kateri odpadki v Občini Tabor spadajo v določeno vrsto zabojnika na ekološkem otoku in kateri ne? 
 

BARVA 

ZABOJNIKA 

VRSTA ODPADKA DA NE 

Rdeča Odpadni papir in 

karton: 

časopisi, revije, zvezki, knjige, 

reklamna sporočila, papirna in 

manjša kartonska ovojna embalaža 

ter drugi papirni izdelki 

plastificiran ovojni papir, 

tapete, tetrapak embalaža 

Bela Odpadno steklo: 

 

steklenice in vsa druga steklena 

embalaža, npr. kozarci za 

konzerviranje, male stekleničke za 

parfume  in kozmetiko, druge votle 

steklene posode 

avtomobilsko steklo, okensko 

steklo, porcelan, kovinski 

pokrovi steklene embalaže, 

ogledala, zamaški, pokrovi, 

žarnice 

Sivo-modra Plastika in kovina: 

 

plastenke in ostala odpadna plastika, 

npr. embalaža iz plastičnih mas  (PE, 

PET, PVC), plastenke, plastični 

kozarci, plastične vreče, lončki od 

jogurta, prazna embalaža margarine 

itd.; 

pločevinke, konzerve, pločevinke 

pijač, pločevinasta posoda  (ponve, 

lonci), pločevinaste igrače, alu folija, 

vsi drugi majhni kovinski odpadki  

(baker, cink, aluminij, bela pločevina 

itd.), kovinski zamaški 

papir, karton, kovine, steklo in 

ostala plastika, ki ni namenjena 

embalaži (otroške stvari, talne 

obloge itd.); 

večje gospodinjske naprave, 

pohištvo, smuči, veliki 

odpadki, ki  jih zaradi 

njihove velikosti ali teže 

ni mogoče odložiti v običajne 

zabojnike 

 

 

___________________________________________________________________
 

Poslabšanje stanja varnosti cestnega 
prometa v letu 2007 

 na območju Policijske uprave Celje 
 

Do danes, 6. decembra 2007, beležimo na območju 
Policijske uprave Celje občutno poslabšanje 
prometne varnosti, saj je v prometnih nesrečah 
umrlo 39 ljudi, lani v enakem obdobju 24. Samo v 
prvih treh dneh tega tedna sta kljub vrsti 
preventivnih obvestil in aktivnosti ter represivnih 
aktivnosti policije in ostalih nosilcev Nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa, subjektov 
civilne družbe, drugih organov, organizacij in 
sredstev javnega obveščanja, v dveh prometnih  

 
nesrečah umrli dve osebi (voznik osebnega 
avtomobila na avtocesti A1 pri Lopati in potnik v  
osebnem avtomobilu na regionalni cesti drugega 
reda št. 430 v Šmarjeti pri Celju).  
 

Tudi letos se kot vzroki za poslabšanje varnosti 
cestnega prometa ponavljajo skupne   značilnosti, 
in sicer:  
- pri primarnih vzrokih prometnih nesreč s smrtnim 
izidom negativno izstopajo predvsem 
neprilagojena hitrost, nepravilna stran/smer vožnje, 
neupoštevanje prednosti (zaradi navedenih treh 
vzrokov je letos umrlo  
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kar 32 ali 82% udeležencev prometnih nesreč), 
nepravilna prehitevanja in razni prekrški voznikov 
enoslednih vozil in pešcev. Kot sekundarni vzrok 
prometnih nesreč pa se še stopnjuje problematika 
vožnje pod vplivom alkohola (v letu 2007 je bilo 
od 39 povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim 
izidom kar 14 ali 28% povzročiteljev pod vplivom 
alkohola); 
- v zimskem času (dolge noči, ko je povečana 
problematika pešcev, slabša vidljivost, obdobja 
lepega vremena v kombinaciji s slabšimi voznimi 
pogoji, povečan delež alkoholiziranih voznikov…) 
v prometnih nesrečah s hujšimi posledicami še 
posebej negativno izstopajo neprilagojena hitrost, 
problematika alkohola in pešcev; 
- v letošnjih prometnih nesrečah je umrlo 15 
voznikov osebnih avtomobilov, 8 voznikov in 
potnikov motornih koles, 6 pešcev, 4 vozniki oz. 
potniki koles z motorji, 4 ostali potniki in 2 
kolesarja;  
- največ udeležencev, in sicer 10 jih je umrlo na 
soboto, 7 na petek, 6 na nedeljo in 16 med 
ponedeljkom in četrtkom;     
- izredno pomembna je uporaba pripomočkov za 
pasivno varnost voznikov in potnikov ter ukrepi za 
večjo vidnost kot so varnostni pas, otroški 
varnostni sedeži, odsevniki, luči, oblačila svetlejših 
oz. odsevnih barv in ostali načini za zagotovitev 
večje vidnosti pešcev in pasivno varnost….  
 
Glede na opisano poslabšanje varnosti cestnega 
prometa bodo policisti na območju Policijske 
uprave Celje izvajali načrtovane, prav tako pa 
tudi dodatne aktivnosti za izboljšanje stanja na 
področju varnosti cestnega prometa:  
- poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom 
na ključnih varnostnih problemih, tako represivni 
ukrepi kot preventivne aktivnosti (predvsem 
kršitve vožnje pod vplivom alkohola, neprilagojena 
hitrost, nepravilna stran in smer vožnje, 
neupoštevanje prednosti, neuporaba varnostnega 
pasu oz. otroških varnostnih sedežev nepravilnosti 
pešcev oziroma voznikov do pešcev ter dvig 
ozaveščenosti in prometne kulture udeležencev v 
cestnem prometu),  
- tovrstne poostrene aktivnosti se bodo izvajale 
dnevno v časovnih terminih in cestah, kjer prihaja 
do gostitev hujših prometnih nesreč ter mestih 
gostitev prekrškov CPP,  
- od preteklega meseca je naša policijska uprava 
bogatejša za štiri nove alkoteste in dva dodatna 
nova laserska merilnik hitrosti  tako, da imajo zdaj 
vse policijske postaje na našem območju lastne 
merilnike hitrosti. Postaja prometne policije Celje 
ima več laserskih merilnikov hitrosti, poleg tega pa 
se  še vedno uporablja stacionarni merilnik hitrosti 
Multanova in civilno vozilo z videonadzornim 
sistemom PROVIDA, v uporabi pa so tudi 

stacionarni radarji na avtocesti, s čimer je 
zagotovljen kontinuirani nadzor cestnega prometa, 
- z omenjeno  opremo in zagotavljanjem večje 
prometne varnosti kot eno od glavnih prioritet 
policijskega dela naj udeleženci cestnega prometa 
pričakujejo povečan obseg nadzora cestnega 
prometa, s poudarkom na nadzoru neprilagojene 
HITROSTI, problematiki ALKOHOLA, uporabo 
VARNOSTNIH PASOV in OSTALIH že opisanih 
varnostnih poudarkih,      
- do 22. decembra 2007  bodo potekale 
vseslovenske (represivne in preventivne) aktivnosti 
po obdobnem načrtu Nacionalnega programa 
varnosti cestnega prometa »VOŽNJA POD 
VPLIVOM ALKOHOLA«, katerih namen je 
povečati ozaveščenost voznikov, da sta alkohol in 
udeležba v cestnem prometu povsem nezdružljiva, 
kar potrjujejo izredno hude posledice prometnih 
nesreč,    
- nadaljevali bomo tudi z izvajanjem  represivno 
preventivnih aktivnosti za večjo varnost pešcev, ki 
so namenjene tako pešcem kot tudi voznikom, ki 
ne upoštevajo obveznosti do pešcev. Z veseljem 
lahko navedemo, da bo v zimskem času 
udeležencem cestnega prometa na celjskem 
razdeljeno približno  1500 odsevnikov – kresničk, 
3300 odsevnih nalepk in 3600 zloženk (60 
plakatov s preventivno vsebino »bodi preVIDEN« 
je bilo nameščenih na javna mesta), vse za VEČJO 
VIDNOST PEŠCEV V CESTNEM PROMETU.  
 
Dosledno upoštevanje cestno prometnih pravil ni 
obvezno zaradi policijskega nadzora, temveč 
izključno in samo zaradi lastne in varnosti vseh 
ostalih udeležencev v cestnem prometu. Slednjega 
na žalost niso mogli spoznati alkoholizirani 
povzročitelj včerajšnje prometne nesreče s smrtnim 
izidom,  umrli potnik ter posebno hudo telesno 
poškodovani potnik v osebnem avtomobilu, saj se 
je prometna nesreča,  zaradi neprilagojene hitrosti 
zgodila le slab kilometer pred policijsko patruljo, 
ki je opravljala nadzor prometa in meritve hitrosti 
na Mariborski cesti v Celju.      
 
Najmanj, kar se lahko kršitelju zgodi je, da ga 
ustavi in obravnava policija. Vse sicer zelo visoke 
predpisane sankcije za cestno prometno prekrške, 
kazniva dejanja s področja varnosti javnega 
prometa, povzročitev prometnih nesreč, 
povzročitev prometnih nesreč  pod vplivom 
alkohola, objestne vožnje (globe, prepoved vožnje 
posameznih kategorij od 1 do 12 mesecev, 
kazenske točke s prenehanjem veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, uklonilni zapor, zaseg 
vozila, odvzem vozniškega dovoljenja od 1 do 5 
let, zaporna kazen do 8 let…) in drugih posledicah 
in ukrepih  (škoda na lastnem premoženju in 
zdravju, psihične posledice, regresni zahtevki 
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zavarovalnic, zdravstvenih zavarovalnic,  
premoženjsko pravni zahtevki oz. tožbe…) pa 
postanejo minorni,  ob posledicah kot so trajne 
telesne posledice ali smrt, ki zaznamujejo 
udeležence prometnih  in predvsem njihove 
bližnje.     
 
Boljše stanje na področju varnosti cestnega 
prometa nam bo uspelo doseči samo ob skupnem 
angažiranju vseh formalnih in neformalnih 
subjektov, ki lahko kakorkoli pripomoremo pri 
ukrepih za izboljšanje stanja varnosti cestnega 
prometa, ki jih določa Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa R Slovenije za obdobje 2007 do 
2011 (ukrepi usmerjeni na štiri glavna področja: 
človekovo ravnanje, prometno okolje, vozila in 
institucionalno področje).  

Kljub vsemu navedenemu pa je prometna varnost 
odvisna predvsem od vsakega posameznega 
udeleženca v cestnem prometu. Zato lahko 
posameznik z zgledom in ravnanjem stori največ, 
da bo na naših cestah manj mrtvih in telesno 
poškodovanih udeležencev v cestnem prometu. 
 
Želimo, da slogana »HITROST UBIJA« in 
»TAKSI NI DRAG« preideta ljudem v zavest, 
sploh pa v času decembrskih praznovanj. Nikar  ne 
pozabite, da sta v prvih decembrskih dneh na 
celjskem ugasnili že dve življenji.  
 

Policijska uprava Celje 
                                               Milena Trbulin 

Drobne                                                                        

             
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Planinska šola 
 

V soboto, 13. oktobra 2007, smo mladi planinci 
obiskali Zajčevo kočo. Na pot sta se podali dve 
skupini. Prva, v kateri so bili starejši otroci,  se je 
podala iz Lok po poti »na Šekovarja«. Druga 
skupina z mlajšimi planinci, pa sej podala na pot 
po cesti od kmetije Veteršek. Pod budnim očesom 
vodnic Darje Savinek, Manje Drnolšek, Maje 
Leskovšek ter vodnika Uroša, smo pot zmogli brez 
težav. Ker pa smo vendarle bili malo žejni in lačni, 
nas je na koči z dobrotami z žara pričakal Ivi in 
oskrbnik Vojko. Da nam je bilo lepo so poskrbeli 
tudi starši, ki so nas spremljali. Bilo nas je kar 45 
mladih planincev. Da bi videli, kdo je močnejši, 
smo vlekli še  vrv. 
 

 
 
Zgodaj popoldne smo se odpravili proti domu in 
uživali v toplem jesenskem dnevu. 
 

 
 

Uroš Zorenč 
 

 
 

Obvestilo 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse 
upokojence, da se bo pobirala članarina za leto 
2008 v nedeljo, 27. januarja 2008 in prvo 
nedeljo v februarju, to je 3. februarja 2008, od 
8. do 11. ure. Člani UO društva bodo pobirali 
članarino za članstvo in vzajemno pomoč v Domu 
Krajanov v društvenih prostorih v pritličju 
(kuhinja), da se izognemo stopnicam, ki so 
marsikomu povzročale težave. V društvo vabimo 
tudi nove člane, da bi spoznali naše dejavnosti, se 
prijetno družili in mogoče prinesli nove ideje in 
tako popestrili tudi svoje življenje.  
 

Kaj za prazničnimi vrati čaka nas, 

ko razigrano bo čas prestopil letni prag? 
 

Bo jutro s soncem obsijano, 

bo z mehkim perjem 

nam postlano, 

bodo novi časi zlati? 
 

Zlati bodo, 

če sivino vsakdana sami pozlatimo 

s poštenim delom in dobroto, 

ji s smehom vdihnemo lepoto 

in s prijateljstvom iskrenim, 

nežnost, srečo, mir, toploto. 
 

Takih časov 

-zlatih časov- 

v novem letu vam želimo! 
 

Blagoslovljene božične praznike in vse dobro v letu 

2008 vam želi Društvo upokojencev Tabor. 
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Novoletno voščilo 

 
 

Spet je leto zaobjelo 
naše dneve v sklenjen krog; 
mnogo upov vanj zajelo, 
utrinke sreče, kup tegob. 

 

Zdaj nam čas nov krog odvija 
in vanj vpleta dobre želje. 

 
 

 
 

Stiske rok, prijazne misli 
in po sreči večno hrepenenje. 

 
 

Žal nam svet naklonjen ni. 
Skrbi in travme nas teže. 

Da imeli v sebi dovolj bi moči 
in med ljudmi ostali ljudje. 

 

Kulturno društvo 
Ivan Cankar Tabor 

 
 

 

Zgodilo se je ... tik pred iztekom leta 
 
- ZLATA PALETA 2007, 16. november 2007.  
Enkrat letno jo  organizira Zveza likovnih društev 
Slovenije. Tokrat je bil zaključek v Kulturnem 
domu Slovenske Konjice. Certifikate nagrajenih 
del je vročil predsednik Zveze likovnih društev 
Slovenije, akademski kipar, restavrator in magister 
umetnosti gospod Ljubo Zidar, ki je tudi predstavil 
letošnjo zaključno bero likovnih del slovenske 
ljubiteljske ustvarjalnosti. Naše društvo se je 
dejavno vključevalo z svojimi deli in tudi prišlo v 
ožji  
izbor, a nagrajeni so bili le najboljši. Tako je tudi 
prav. Imamo pa izziv za prihodnje leto. 
 
- 1. december 2007, RAZSTAVA »DUNAJ-
PARIZ:  Van Gogh, Cezanne in avstrijska 
moderna  1880-1960«. Čudovit ogled in Dunaj je 
že dišal po  praznikih v decembru. 
 
- SLOVO, 14. december 2007. Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Žalec, je 
zapustila ga. Jožica Ocvirk. Upokojila se je, novo 
vodenje pa je prevzel g. Marko Repnik. Oder  
Doma II. slovenskega tabora Žalec je bil pisan 
šopek vseh kulturnih aktivnosti. 
Pri tem je sodelovala tudi naša likovna sekcija 
»Mavrica« in popestrila svečan dogodek s svojimi 
likovnimi deli.  
 
-  V DECEMBRU  SMO DOBILI  nov prostor za 
ustvarjalnost v stari osnovni šoli Loke. Ne bo več 
problema za delovne površine. Dovolj jih je in tudi 
volje. 

 
                                                        
ČLANI LIKOVNE SEKCIJE »Mavrica« pri KD 
»Ivan Cankar« vam ob slovesu iztekajočega leta 
želimo vse dobro in vas vabimo, da se nam 
pridružite! 

 
Za likovno sekcijo »Mavrica« 

_____________________________________________    
 

Miklavžev večer 
 

Turistično društvo Tabor in Dramska sekcija Teloh 
sta tudi letos organizirali Miklavžev večer za 
otroke.  
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Malčki so se v veselem pričakovanju zbrali 5. 
decembra 2007 ob pol petih popoldne. Dramska 
sekcija Teloh jim je za začetek pripravila igrico 
Gozdni možic Fric išče snežno lilijo pod okriljem 
avtorice in režiserke Tanje Tkavc. Otroci so komaj 
dočakali prihod svetega Miklavža s številnim 
spremstvom. Miklavž je s seboj pripeljal veliko 
daril, ki jih je velikodušno razdelil nad vse prisotne 
otroke. Našteli smo jih okoli 160.  
 

 
 

Za pomoč in podporo bi se radi zahvalili: Občini 
Tabor, Ivici Hribernik, Sonji Kobale, Zvonetu 
Podpečanu,  
Brigiti Povše, Romanu Brglezu, Blažu Lesjaku in 
Ani Podbregar. 
Ob tej priložnost vam želimo vesel božič in srečno 
novo leto. 

 
Turistično društvo Tabor  

Franc Šircelj 
                                                                                                                                                    

                                     Pevsko društvo Tabor z gosti  
vabi na 

 

BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT, 
 

ki bo v Domu krajanov Tabor, 
 

v soboto, 22. decembra 2007, ob 19.30. 
 

 
Vljudno vabljeni! 

 

 
 

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 torek, 25. decembra 2007.   
 

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, ne pozabite na obvezno svetilko!  

Od pohodnikov  pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 

 

Udeležba na lastno odgovornost!                                                            
 Vabljeni! 
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Vabimo vas na  
 

DOBRODELNI KONCERT »ZA SUZANO«, 
 

ki bo v nedeljo, 6. januarja 2008, ob 16. uri, 
 v Domu krajanov v Taboru. 

 

Nedeljsko popoldne nam bodo popestrili: Vagabundi, Ansambel Braneta Klavžarja, 
Ansambel Robija Zupana, Ansambel Zaka' pa ne, Ansambel A je to, Alenka s prijatelji, 

Glasbena šola C3 in Rok Kosmač. 
Na prireditvi bo potekala tiha licitacija slik.  

Program bosta povezovala Lea Majcen in Matej Korošec. 
 

Organizatorji prireditve se zavedamo, da Suzani prejšnjega življenja ne moremo povrniti, 

 lahko pa ji omogočimo izboljšati sedanjega. 
 

Manja Majcen, Društvo podeželske mladine Tabor, Blaž Lesjak, Občina Tabor in Tomislav Brumec 

 
Prisrčno vabljeni! 

 

 
 

DPD SVOBODA PREBOLD 
VABI NA  

ogled gledališke igre 

ZADREGA NAD ZADREGO 
v soboto, 19. januarja, ob 19. uri, v Domu krajanov Tabor. 

   Veselimo se vašega obiska. 
DPD Svoboda Prebold 

 

 
 

Prireditve v mesecu decembru in januarju  
 

sobota, 22. december, ob 19.30 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Z GOSTI 

Dom krajanov Tabor 
Pevsko društvo Tabor (info: 03 705 70 90) 

 

 
 

ponedeljek, 24. december 
POGOSTITEV PO POLNOČNICI 

okolica cerkve 
Turistično društvo Tabor (info: 051 365 079) 
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torek, 25. december 
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
Planinsko društvo Tabor (info: 03 5727 214) 

 

 
 

četrtek, 27. december, ob 18. uri 
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 
TVD Partizan Tabor (info: 031 764 505) 

 

 
 

nedelja, 6. januar, ob 16. uri 
DOBRODELNI KONCERT »ZA SUZANO« 

Dom krajanov Tabor 
Manja Majcen, Društvo podeželske mladine Tabor, Blaž Lesjak, Občina Tabor in Tomislav Brumec 

 

 
 

Sobota, 19. januar, ob 19. uri 
GLEDALIŠKA IGRA ZADREGA NAD ZADREGO 

Dom krajanov Tabor 
DPD Svoboda Prebold 

 

 
 

Le nekaj vročičnih decembrskih dni 

je še do božiča in novega leta. 

 

V tem času si vsak le najboljše obeta, 

in vse, kar je dobrega, drugim želi. 

 

Naj v vas bo svetloba božične noči,  

v prihodnost pa naj bo le sreča zajeta! 

 

Srečno in uspešno leto 2008 

vam vsem  želijo 

 

župan, Občinski svet in Občinska uprava Občine Tabor. 

 

 Če ne najdeš miru v sebi, ga zaman iščeš drugje. (La Rochefoucauld) 
  

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:info@obcina-

tabor.si, najkasneje do 18. v mesecu.


