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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

Še malo in odtrgali bomo zadnji list na koledarju 
letošnjega leta in nazdravili novemu. 
Pred vami je tako zadnja, 12. številka Novic izpod 
Krvavice v letu 2008. 
 

No, če smo natančni, smo letos izdali 2 številki 
Informatorja in ko so v gorah snežne krpe postale 
že redke, so se v marcu  »rodile«  Novice izpod 
Krvavice. Izdanih   je bilo 10 številk.  
 

Upam, da ste bili zadovoljni s prispevki in 
informiranostjo, tako izpod peresa župana in 
Občinske uprave, kakor tudi s strani zunanjih 
piscev in da boste  tudi v prihodnje radi segali po 
našem in vašem časopisu. 
 

Seveda bi bili veseli kakšnega glasu tudi s strani 
naših bralcev, pa naj bo to pohvala ali kritika, 
predlog, članek, literarna stvaritev ali zgolj  

 
pozdravček. Ponovno torej vabimo staro in mlado, 
da se nam  pridruži, da skupaj prebijemo led. 
 

Mojstri poezije in proze, ki vas navdihuje prelepa 
taborska narava, ljubezen, bolečina, spomini in še 
kaj, pa le zberite pogum ! Za svojimi stvaritvami se 
lahko skrijete tudi z umetniškim imenom … 
 

Upamo torej, da nam bo Božiček pod jelko nasul 
kup vaše pošte … 
 

Za praznike  vam želim obilo zimskega veselja, 
veselih uric v krogu sorodnikov, prijateljev in 
znancev, smeha, sreče in domačih dobrot! 
 
Srečno 2009! 
 

 
Tatjana Kovče 

 

Božično-novoletna poslanica 
 
Spoštovane občanke in občani! 
 
Vsakoletno pričakovanje božiča in novega leta 
vzbudi v naši zavesti občutek hitre minljivosti 
časa, saj vsak zase opravlja malo osebno inventuro.  
 
 

 
Letošnje obdobje je še posebej značilno po tem, da 
opravlja v tem trenutku temeljito inventuro skoraj 
celotno svetovno človeštvo, saj vsak dan 
poslušamo in beremo o svetovni recesiji in 
finančni krizi. Ali res občuti to krizo in recesijo 
vsak izmed nas in kriza obremenjuje naš 
vsakdanjik? Prepričan sem, da to ni res, kajti vsi 
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tisti, ki se skozi življenje težko prebijajo iz dneva v 
dan, ne čutijo nobene posebne spremembe. Nimajo 
namreč delnic, ki bi padale in nimajo prihrankov, 
ki bi zgubljali svojo vrednost. Ne prizadene jih 
padec cen nepremičnin in avtomobilov, kajti 
njihova glavna domena sta kruh in mleko, tega pa 
imamo, hvala bogu, zaenkrat še dovolj. Celo 
toliko, da ga morajo trgovine v večernih urah 
prodajati po simboličnih cenah, sicer bi ostajal 
posušen na trgovskih policah. Kdo torej preživlja 
recesijo in krizo? Na hitro bi se lahko sklepalo, da 
je kriza zadela le bogatejši sloj, ki upravlja s 
kapitalom in tovarnami, ki dajejo kruh delavskemu 
narodu. Seveda tega kruha ne dajejo zaradi 
dobrega srca temveč z namenom, da sebi ustvarjajo 
dobiček in ko tega ni več, se tudi v glavnem 
odločajo o zaprtju tovarn, za delavski kruh pa jim 
je bolj malo mar. Tu pa preži velika nevarnost, da 
sta ogrožena kruh in mleko, ljudje pa odvisni od 
socialnih transferov, ki pa so zopet odvisni od 
razvitosti socialne stopnje lokalne in državne 
ureditve. Torej glavna nevarnost za recesijo in 
gospodarsko krizo preži v človeški pogoltnosti po 
večjih dobičkih in sprašujem se, ali tudi ti 
pogoltneži opravljajo v tem božično novoletnem 

obdobju kakšno inventuro v svoji zavesti? Svet 
žene naprej vse to kar sem omenjal, zato ni 
pričakovati nikoli blagostanja za vse, in krize, 
finančne in gospodarske, se bodo dogajale vsakega 
toliko časa, vse do takrat, ko človek ne bo uničil 
samega sebe, pa ne s krizo, temveč z ekološkim 
uničenjem.  
 

Vzemimo torej dogodke takšne, čemur smo priča 
sedaj, kot normalne in nujno potrebne. Zadeve se 
bodo počasi normalizirale in prišli bodo zopet časi 
debelih krav. Usmerimo se torej vase in 
poskušajmo po svojih močeh pomagati ljudem v 
nesreči in težavah, spoštujmo medsebojno 
različnost in uživajmo v življenju, ki ga bogati 
družina in naši najbližji. 
 

Želim vam, da božič preživite v ljubezni in 
radostni spokojnosti srca v krogu svojih družin, 
prijateljev ali znancev, novo leto pa vam naj 
uresniči veliko vaših načrtov in želja. Vsi skupaj 
pa ne pozabimo tistih, ki nimajo ne enega ne 
drugega. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

Podari igračo in nasmeh 
 

Večino izmed nas na otroštvo vežejo lepi 
spomini: spomini na brezskrbnost, veselje in 
igranje. A vendar je življenje veliko otrok še 
vedno polno skrbi in žalosti, s premalo 
možnostmi za igro in veselje. 
  

 
 
 
 

Zato smo se v vrtcu Tabor odločili, da bomo 
sodelovali v akciji Podari igračo in nasmeh, ki  
 

 
sta jo organizirala Petrol in Rdeči križ 
Slovenije. Otroci so od doma prinašali igrače, 
ter se tako naučili nove igre ~ igre odrekanja 
za dobro drugih (dobrodelnosti). Zbrali smo 
veliko plišastih igrač, žog, kock, knjig, 
avtomobilčkov, itd., katere smo delavke vrtca 
odnesle v posebej za to namenjene zabojnike 
na Petrolov bencinski servis Vransko.  
 

V zameno za zbrane igrače so otroci prejeli 
spominske zapestnice, ki predstavljajo 
nasmeh, kakršnega bodo na obraze otrok 
pričarale podarjene jim igrače.  

Nives Orehovec 
_________________________________________ 
 
Novoletne   želje  taborskih   učencev 
 

• Glasbeno učilnico s popolno opremo -   
       z mikrofoni in številnimi instrumenti.   
                                              Šestošolci in Nina 
 

• Da bi v Taboru zgradili 9-letko. Vsi učenci 
 

• Želim si bratca. Sestrica Tea 
 

• Selitev v novo, lepo hišo. Anja, Urša 
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• Da bi bil najboljši nogometaš na svetu.        
Tomaž  

 

• Večjo telovadnico. Vsi učenci 
 

• Da bi znali vso poštevanko. Četrtošolci 
 

• Dobre ocene.   Renata 
  
• Lego kocke.  Vsi učenci  

 

• Hišo okrašeno z novoletnimi lučkami. 
Tibor 

 

• Veliko srečanj s prijatelji. Jan 
 

 

• Želim si prenosni  računalnik. Leonardo, 
Anja, David 

 

• Želim si playstation 2, 3 (računalniške 
igrice ) in igro poker. Sergeja, Nino, Jan P. 

 

• Bruder traktorček (otroški). Gregi 
 

• Da bi zelo lepo pela. Monika  
 

• Nov računalniški monitor.  Rok  
 

• Predvsem pa zdravja, da si boste s 
pridnostjo uresničili vse naštete želje. 

 

  Učitelji 

Tanjuša

 Julija 

Ema
 Iza 

Klara Petra
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Atrij stanovanjska zadruga, z.o.o. 
sz-atrij@siol.net | www.sz-atrij.si 
Celje | Ljubljanska cesta 20 | 03 42 63 110 
Rifnik Šentjur | Ulica Dušana Kvedra 11 | 03 74 71 040 
Ljubljana | Vojkova 63 | 01 53 09 290 
Rogaška Slatina | Kidričeva ulica 30 | 03 71 84 252 
 

 
Vsem cenjenim strankam, poslovnim partnerjem in občanom se zahvaljujemo za sodelovanje in voščimo 

VESELE PRAZNIKE  in  
SREČNO 2009! 

V letu 2009 Atrij praznuje 30. obletnico delovanja,  
v novo leto pa stopa v osveženi obleki.  

Odslej nas boste prepoznali po gornjem znaku. 
 

Namesto voščilnic in daril smo darovali v dobrodelne namene. 
 
 

���������������������������������� 
 

V NOVEM LETU NAJ BODO DNEVI 
SREČNI IN ZDRAVI, 

POTI USPEŠNE TER NASMEHI ZADOVOLJNI. 
 

FRIZERSKI SALON »STANKA«,  25 LET. 
 

Vljudno vabljeni še naprej v prenovljen salon! 
Frizerski salon STANKA 
Stanka TOPOVŠEK, s.p. 
Tabor 53, 3304 Tabor 
tel.: 03/ 5727 110 

 

Likovna razstava 
 

V letu 2001 je nastala Likovna sekcija »Mavrica« 
pri KD »Ivan Cankar« Tabor. Do sedaj smo bili 
redno prisotni s svoji deli oziroma razstavami v 
občini. Razstavljali pa smo tudi izven  občinskih 
meja. Razstavljali  smo kot člani Zveze likovnikov 
Slovenije pri Zlati paleti  v Trbovljah,  potem na 
obletnici Likovne sekcije Polzela in nazadnje  v 
knjižnici v Taboru na DAN ODPRTIH VRAT, to 
je  3. decembra. 
 

Tokrat vas vabimo, da si ogledate  
 od 15. do 31. decembra 2008 v  delovnem 

času Občine Tabor,  
v I. nadstropju  v sejni sobi  

kronološko predstavitev ustvarjanja v tem letu. 

 
 
 

 
 

 
Likovna sekcija »Mavrica« 
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Članice PGD Loke uspešno zaključile 
leto 2008 

 
4. decembra goduje sv. Barbara, ki je zavetnica 
rudarjev. GZ Žalec je vsem svojim društvom na ta 
dan omogočila brezplačen ogled Muzeja 
premogovništva v Velenju. To priložnost smo 
izkoristile tudi članice PGD Loke, ki smo si v 
sklopu ogleda muzeja, organizirale tudi zaključek  
uspešnega dela v letu 2008.  
 

 
 

Ob 14. uri nas je šofer Peter z našim gasilskim 
kombijem odpeljal iz Lok proti Velenju. Pred 
vstopom v rudnik nas je s svojim programom 
najprej pozdravil Harmonikarski orkester 
Premogovnika Velenje. Nato je sledil spust v 
rudnik in ogled muzeja, ki je vsekakor vreden 
ogleda. Po vrnitvi iz rudnika smo se odpeljale v 
Preserje, kjer smo si v tamkajšnjem gostišču 
privoščile pravo ribjo pojedino. In ker pravijo, da 
morajo ribe plavati trikrat, smo se tega reka držale 
in jih zalile z dobro kapljico. Presenetila nas je tudi 
naša mentorica za delo s članicami ga. Manja, ki 
nas je obdarila s svojimi ročno izdelanimi darilci. 
Nato je sledil še obisk taborskih gostiln. 
 

Zahvaliti se moramo našemu šoferju Petru Bokalu 
za vožnjo in potrpljenje. Ko namreč loške gasilke 
»zafeštamo«, se kaj hitro zgodi, da pridemo domov 
šele naslednji dan v zgodnjih jutranjih urah. Sicer 
pa smo si letos članice vsekakor zaslužile pravi 
zaključek leta, saj smo v društvo prinesle pokal za 
prvo mesto iz Občinskega gasilskega tekmovanja 
GZ Žalec.  
 

Škoda le, da se zaključka niso mogle udeležiti vse 
članice, ki sestavljajo našo tekmovalno desetino. 

Ob koncu želimo vsem občanom in občankam 
občine Tabor vesele božične praznike in srečno ter 
uspešno leto 2009. 

PGD Loke, Danica Cafuta 
_________________________________________ 

 
Obvestilo upokojencem 

 
Društvo upokojencev Tabor obvešča vse 
upokojence, da se bo pobirala članarina za leto 
2009 v nedeljo, 25. januarja 2009 in prvo 
nedeljo v februarju, to je 1. februarja 2009, 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).  
 

Prisrčno vabljeni vsi zvesti ter novi člani! 
 

In znova prišel je čas, 
ko zadiši po zlatorumeni potici, 

ko zaplešejo snežinke na bregu pod hišo, 
ko nas za hip prevzame opojni mir, 
ko se nas dotakne čarobna toplina 

 prazničnih dni. 
Prišel je čas, ko pomislimo na vse tiste, 

 ki jim iz srca želimo 
vesel božič in srečno novo leto. 

 
UO društva upokojencev Tabor 

_____________________________________ 
 

Božično- novoletna okrasitev 
 

Leto je spet naokrog in z njegovim koncem in 
začetkom novega, čas za okrasitev naše 
občine. Ker vsako leto nekaj okraskov dodamo 
(lani Ojstriška vas, letos do Lok), javne 
razsvetljave pa ni vsepovsod, smo pač odvisni 
od dobre volje občanov. Ker pa je te še kar 
nekaj, vsak z veseljem odda »mal štroma«. 
Zato bi se vsem dosedanjim »sponzorjem« 
prav lepo zahvalili v svojem in imenu Občine 
Tabor. 
 

Vesele praznike in svetlo novo leto.  
 

Nejc Gregl, Tatjana Kovče 

  

Praznični koncert društva Podeželske 
mladine Tabor 

 

V Občini Tabor se je praznično vzdušje začelo 
odvijati že konec novembra. Kot uvod v ta prelep 
zimski čas nam je 30. novembra 2008 Društvo 
podeželske mladine Tabor v Domu krajanov Tabor 
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pričaralo Praznični koncert. Poslušalcem so 
nedeljsko popoldne popestrili zvoki ansambla 
Slovenski zvoki, trio Ansambla Robija Zupana ter  
 

 
 
občanka Nina Kreča. Slednja si je prislužila še 
posebej bučen aplavz, saj je kot najmlajša izvajalka 
pokazala veliko mero poguma in pevskega talenta. 
Ni manjkalo niti humorja, celoten program pa je 
povezoval Franci Podbrežnik. Vse prisotne je na 
koncu nagovoril župan Občine Tabor Vilko 
Jazbinšek ter pohvalil delo društva, saj so se mladi 
iz Tabora še enkrat več izkazali kot odlični 
organizatorji. Koncert se je zaključil z manjšo 
pogostitvijo vseh zbranih, možno pa je bilo kupiti 

tudi ročno izdelane vizitke za prihajajoče praznične 
dni.  

Maja Drča 
_________________________________________ 

 

Miklavžev večer 
 
Turistično društvo Tabor in KUD IC Dramska 
sekcija Teloh sta tudi letos organizirali Miklavžev 
večer za otroke.  
 

Malčki so se v veselem pričakovanju zbrali 5. 
decembra 2008 ob  petih popoldne. Dramska 
sekcija Teloh jim je za začetek pripravila igrico V 
pričakovanju… režiserke Tanje Tkavc. Otroci so 
komaj dočakali prihod svetega Miklavža s 
številnim spremstvom (angelčki in parklji). 
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, Društvu žena in deklet, Ivici Hribernik in  
Frizerstvu Brigita. 
Ob tej priložnost vam želimo vesel božič in srečno 
novo leto. 
 

Turistično društvo Tabor 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

        
 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
vabi 

na tradicionalno nogometno tekmo stari : mladi v Ojstriški vasi, 
v četrtek, 1. januarja 2009, ob 14. uri. 

Vabljeni! 
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OBČINSKA KNJIŽNICA TABOR 
vas vabi na potopisno predavanje 

 
»AVSTRALIJA«. 

 
V skrivnostni svet »tam spodaj« 

nas bo popeljal Dejan Pirc. 
 

Vabljeni v prostore knjižnice  
 

v petek, 16. januarja 2009, ob 20.uri. 
 

Vstop prost! 

 
 

                                       

                                
 

Prireditve v decembru in januarju 2009 
 

 
 

sreda, 24. december 
OBISK BOŽIČKA ZA VSE OTROKE 

vrtec Tabor, ob 9. uri, POŠ Tabor, ob 10. uri 
Občina Tabor (info: 03 705 70 80) 
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četrtek, 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) 

 
 
 

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

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

 

 
 

četrtek, 1. januar 2009, ob 14. uri 
TRADICIONALNA NOVOLETNA TEKMA STARI MLADI 

nogometno igrišče v Ojstriški vasi 
TVD Partizan Tabor (info: 031 764 505) 

 

 

                               
 

 

Le blagostanja, zdravja, sreče 
december v koš naj vam nameče! 
Naj božič dom vaš razsvetli, 
da z novim letom naj vzcveti 
ljubezen, posel in sploh vse, 

kar vaše si želi srce! 
 

� 
 

Srečno in uspešno leto 2009 
Vam želi 

župan in občinska uprava  
Občine Tabor. 

 

                               
 

 Zapiši si v srce, da je vsak dan najlepši dan v letu. (Ralph Waldo Emerson)  
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. 
Poštnina plačana pri pošti 3304 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 17. v mesecu. 
Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


