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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 10/IV                                                             oktober 2006 

Blaženi Anton Martin Slomšek, tudi drugače. 
 
Volivci imajo vedno prav. S svojim glasom, ki ga 
oddajo na volitvah, izražajo zadovoljstvo in kritiko 
s predstavniki ljudstva, ki v skupščinah, občinskih 
svetih ali parlamentih zastopajo njihove interese in 
pričakovanja. Tako je bilo nekdaj, tako je tudi 
danes. Veliki Slovenec Anton Martin Slomšek je 
živel v burnih časih 19. stoletja, v Prešernovih 
časih, ko je bila slovenska beseda teptana in biti 
Slovenec skoraj sramota. Prav Anton Martin 
Slomšek je bil poleg Franceta Prešerna, Matije 
Čopa in drugih velikih Slovencev tedanjega časa 
graditelj slovenskega šolstva in kulture. 
Pogostokrat je bil razočaran nad mlačnostjo 
tedanjih slovenskih poslancev v deželnih zborih, ki 
niso dovolj glasno zagovarjali slovenstva in 
slovenskega jezika. Prepričan je bil, da je 
nesuvereno zastopanje slovenstva v Avstroogrski 
monarhiji zgolj posledica neizobraženosti  
Slovencev in s tem tudi njihove manjše 
samozavesti ter uklanjanju nemčevstvu. Preko 
krščanske vere je želel izobraziti najprej učitelje, 
da bi znali prenašati znanje na mladi rod, zato ga 
smatramo kot začetnika in mentorja našega šolstva 
ter kulture. Pri tem je bil njegov življenjski moto: 
"Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ 
do zveličavne in narodne omike."  
 
Anton Martin Slomšek je zaradi svojega vročega 
zagovarjanja slovenstva in njegove kulture imel 
včasih velike težave tudi v cerkveni hierarhiji in je 
bil večkrat tudi žrtev ljubosumja v svojem 
stanovskem redu, ker so mu zavidali njegov močan 
vpliv na ljudi. Vedno močneje se krepi njegov 
vpliv tudi na današnje vernike, zato nekateri 
zlorabljajo njegovo ime za lastne frustracije, kot je 
bilo zaslediti v verskem glasilu Oznanila pri Sv. 
Juriju, z dne 8.10.2006. Avtor naslovnice tega 
glasila želi kritično Slomškovo besedo, izrečeno 
pred več kot stopetdesetimi leti, nameniti  
 
 
 

 
svetnikom in županu v preteklem mandatu in jih 
označiti za požigalce vsega, kar je bilo ustvarjeno 
pred njihovim mandatom. Žal mi je, da za 
Slomškovo kritično pridigo o volilnem času 
odgovarja župnik, ki je lansko leto blagoslovil 
novo šolo v Taboru in sam poudarjal njen velik 
pomen za naš kraj. Blaženi Anton Martin Slomšek, 
mi verjemite, bi bil ponosen na takšne svetnike in 
župana, ki sprejemajo odločitve, ki dviguje 
samozavest in izobrazbo šentjurske mladine, ki 
ima končno doma takšne pogoje za izobraževanje 
kot mladi v bolj razvitih urbanih področjih. 
Ponosen bi bil na obnovljen kulturni hram in novo 
občinsko knjižnico, kjer je moč najti tudi njegovo 
neprecenljivo dediščino. Res je bilo potrebno 
marsikaj podreti, da je nastalo novo in pogorišče, 
ki je omenjeno v Slomškovih besedah, je po 
mojem pogorišče nevoščljivosti in vsega slabega, 
ki ga Slomšek kritično opisuje v eni izmed svojih 
pridig, ko med drugim pravi: 
 »Tamkaj zvrača en častilakomen nevoščlivec 
dobra in lepa dela svojega tovarša na hudo, zato, 
da bi le on od vseh povekšavan ino čislan bil, 
počrnjeno je bližnjega poštenje, pobito njegovo 
čestitno  življenje kakor rodovitno polje od hudega 
vremena.« 
 
Vidite, tako je možno zlorabljati Slomškove 
besede v različne namene in ga namesto kot 
reformatorja Slovenstva označevati kot prepirljivca 
in nepravičnega kritika, ki volivcem v različnih 
obdobjih svetuje, kaj je prav. Še dobro, da se 
volivci ne odločajo po nasvetih, temveč le po 
videnih dejanjih, kar je bilo izkazano tudi na 
letošnjih lokalnih volitvah. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na 
mrtve počastili 30. oktobra 2006 z obiskom 
naslednjih obeležij: 
1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na 
pokopališču v Žalcu ob 9.30, 
2. spominska plošča na Domu krajanov v Taboru 
ob 10.30. uri, 
3. spomenik NOB na pokopališču Tabor ob 10.50, 
4. grob častnega občana Alojza Raka na 
pokopališču v Taboru ob 11.00, 

5. poklon vsem pokojnim občanom pri križu na 
pokopališču ob 11.10, 
6. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko 
ob 11.30, 
7. spomenik padlim partizanom na Presedlah ob 
12.20. uri, 
8. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah ob 
12.50. 
 
Na obeležjih in grobovih se bo spominu pokojnih 
poklonil župan in prižgal svečo. 
 

Tatjana Kovče 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi 90.  člena  zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 
70/95 in 51/02) Volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 
Uradni izid volitev v Občini Tabor 

 
I. 

ZA ŽUPANA 
 

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini: 
Oddanih glasovnic: 728 
Neveljavnih glasovnic: 90 
Veljavnih glasovnic: 638 
 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 
1. Vilko JAZBINŠEK 638 100  SDS 

 
 

II. 
ZA OBČINSKI SVET 

 
Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Tabor je Volilna komisija Občine Tabor ugotovila naslednje 
rezultate po posameznih volilnih enotah in sicer: 
 
  Volilna enota 1, ki obsega območje naselij Ojstriška vas in Tabor 
 Oddanih glasovnic - 320 
 Neveljavnih glasovnic  - 3 

Veljavnih glasovnic - 317  
 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 
1.  IVAN LUKMAN 136  15,89 SLS 
    
2. GREGOR LUKMAN 128 14,95 SDS 

3. TATJANA KOBALE 
KHODARY 

113 13,20 LDS 



 3

4. JERNEJ GREGL 100 11,68 Lea Rančigaj in 
skupina volivcev 

5. ALOJZ RIBIČ 97 11,33 LDS 

6. UROŠ ZORENČ 95 11,10 SDS 

7. KARMEN LUKMAN 66 7,71 LDS 

8. DARJA TURNŠEK 59 6,89 SLS 

9. LUCIJA ŠKET 37 4,32 SDS 

10. MARIJA SIRŠE 25 2,92 SLS 

 
 Volilna enota 2, ki obsega območje naselij Kapla in Pondor 
 Oddanih glasovnic - 174 
 Neveljavnih glasovnic  - 2 

Veljavnih glasovnic - 172  
 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 
1. JANKO DRČA 133

 
40,80 SLS 

2. MARTINA ZUPANČIČ 101 30,98 SLS 
   
3. RAJKO DRAKSLER 52 15,95 LDS 

4. MATEJ DEMŠAR 40 12,27 LDS 

 
 Volilna enota 3, ki obsega območje naselij Miklavž pri Taboru, Loke in Črni Vrh 
 Oddanih glasovnic - 233 
 Neveljavnih glasovnic  - 2 

Veljavnih glasovnic - 231  
 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 
 1. JANEZ MAK 135 34,35 SLS 
   
2. JOŽE CESTNIK 100 25,45 Anton Cestnik in 

skupina volivcev 
3. JOŽE STROŽIČ 93 23,66 SLS 

4. VLADIMIR PEČNIK 36 9,16 LDS 

5. MIHAEL CENTRIH 29 7,38 LDS 

 
Volilna udeležba je bila v občini Tabor 59,38 %, za območje VE 1 65,31%, za VE 2 51,63% in za VE 3 
58,4%. 

         Občinska volilna komisija 
_______________________________________________________________________________________ 

 
VSE STRANKE, KI SO V ČASU VOLILNE KAMPANIJE PLAKATIRALE IZVEN URADNIH 
OGLAŠEVALNIH MEST, PROSIMO, DA ODSTRANIJO PLAKATE. 
 

         Občinska uprava in 
predsednica občinske volilne komisije 

 



 4

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Najboljša taborska plesalka 
 

Mojca Novak je učenka 6. razreda devetletke OŠ 
Vransko-Tabor. Tretje leto obiskuje plesno šolo 
»Plesni val« v Celju, kjer trenira jazz balet. Njen 
trener je Boštjan Pavček. Lansko leto je na 
državnem prvenstvu v show plesih v Šenčurju pri 
Kranju, s soplesalko Evo Mutec, osvojila tretje 
mesto in si s tem prislužila nastop na svetovnem 
prvenstvu v Riesi v Nemčiji. Dosegli sta 11. mesto. 
  
Letos je dosegla četrto mesto v show plesih solo in 
tretje mesto v paru z Aljo Pliberšek. 6. oktobra sta 
plesali na evropskem prvenstvu v Dunaujvarosu na 
Madžarskem. Dosegli sta 12. mesto, Mojca pa v 
solo plesu 20. mesto. Konec novembra 2006 zopet 
nastopa na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. 
Zaželimo ji veliko sreče. 
 

Aljoša Vider Novak 

Zahvala 
 
Članice skupine Zimzelen se iskreno zahvaljujemo 
za gostoljubnost in nepozabno preživet večer – 
praznik ličkanja. Veronika, ki je bila v času vojne 
kot kurirka na področju vaše občine, je povedala, 
da je že takrat čutila veliko naklonjenost, njihovo 
prijaznost in delavnost. Prav zaradi tega se je tudi 
zelo veselila srečanja z vašimi ljudmi. 
 
Takšni spomini na nekdanje dni in doživetje lepega 
večera potrjujejo naravnanost ljudi na to, da je v 
vaši družbi prijetno, da je vaše srce toplo in duri 
odprte. Kot ste poudarili, je vaša pomembna 
usmeritev v turizem. Želimo vam uspešen razvoj 
tudi v tej smeri, saj menimo, da človek naše dobe 
pogreša prav toplino domačnosti, ki smo jo pri vas 
doživeli v izobilju. 
 

Irena Potočnik 

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vabilo 
 

Društvo upokojencev v sodelovanju z drugimi 
društvi in Občino Tabor, vabi vse upokojence in 
občane stare nad 80 let, na tradicionalno druženje-

Martinovanje, ki bo v soboto, 11. novembra 2006, 
ob 15. uri v Domu krajanov Tabor. 
 

Prisrčno vabljeni in prijavite se našim 
poverjenikom v čim večjem številu. 
 

Danijela Pajk Zupanc 
                

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Obnovili most pod Sirševim klancem 
 
Predolgo časa smo se vozili čez most pod Sirševim 
klancem, ki je bil potreben obnove z večjih 
vidikov. Zvita ograja, rja in manjkajoči deli nam 
niso bili v estetski ponos, predvsem pa je bila že 
nevarna. Del smo se lotili tako, da smo most 
temeljito očistili, dodali manjkajoče robove mostu 
in s tem pridobili nekoliko na širini. Končni videz 
daje čisto nova ograja. 
 
Pri tem projektu gre v največji meri zahvala Janezu 
Terglavu in njegovi ekipi, ki so delo opravili 
udarniško in z veliko dobre volje. 
               

Lea Rančigaj 
 
 

 

Jesenski živ-žav v vrtcu 
 
Vonj po morski soli ali gorskih cvetlicah smo 
shranili v zakladnico svojih počitniških spominov, 
saj smo že dodobra zakorakali v novo vrtčevsko 
leto. Otroci, ki so se prvič vpisali v vrtec, so težko 
jutranje poslavljanje od staršev že zamenjali z 
živahno igro in vključevanjem v usmerjene 
dejavnosti. V mesecu septembru nas je v vrtcu in 
na prvem roditeljskem sestanku obiskal policist 
Roman Ocvirk. Z otroki in starši je utrdil nekatera 
prometna pravila, ki so pomembna za vse 
udeležence v prometu. Opozoril nas je, da smo 
starši vzor svojim otrokom. 
 

Že prvi teden v oktobru je potekal teden otroka. 
Svoje spretnosti smo urili v različnih delavnicah, 
odšli na jesenski sprehod v Ojstriško vas, v gozd, 
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izdelovali sadna nabodala in obiskali občinsko 
knjižnico. 
 

V sredo, 11. oktobra 2006, smo imeli kostanjev 
piknik na ranču Mustang v Grajski vasi. Tam smo 
se imeli zelo lepo. Največje presenečenje sta bili 
kočiji s konji. Konji skoraj niso imeli počitka. 
Vsak udeleženec se je vsaj enkrat peljal. Ko so 
konji le prišli do zasluženega počitka, smo se 
posladkali s dišečim kostanjem in sladkim 
jabolčnikom. Starši so prinesli še dobrote iz 
domače peči in veliko sadja. Radi bi se zahvalili 
konjeniškemu društvu Mustang, še posebej 
njihovim članom: Silvu in Mileni Lenko, Milanu 
Blatniku in Ivanu Skoku in staršem, ki so nam 
pomagali pričarati nekaj tako izjemnega. Minil je 
dan, ki  se ga bomo vsi še dolgo spominjali. 
 

Da je jesen res lepa, dokazuje razstava buč in 
jesenskih pridelkov avtorja Alena Kovačiča v 
šolskem parku. 

                                                                                 
     Manca Obreza 

_________________________________________ 
 

Ustvarjalno popoldne v šoli 
 

Krepko smo že zakorakali v novo šolsko leto in 
prav tako tudi v jesenski čas. Narava nas iz dneva 
v dan obdaruje z jesenskimi dobrotami. Z učenci 
podaljšanega bivanja smo se odločili, da skupaj s 
starši preživimo prijetno popoldne v šoli. Tako 
smo se zbrali 18. oktobra in ustvarjali strašila iz 
sena in lepenke. Nekaj izdelkov smo razstavili v 
prostoru pred šolo, nekaj pa smo jih odnesli 
domov. Po končanem delu smo bili nagrajeni z 
dobrotami, ki so jih pripravili starši. Druženje je 
potekalo v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju.  
 

 
 

POŠ Tabor 
Manja Drnolšek 

 
 
 

190 gasilcev-veteranov v Taboru 
 
Že tretjič zapored so se sredi oktobra v Taboru 
srečali veterani in veteranke Gasilske zveze Žalec. 
Srečanje je organiziralo PGD Ojstriška vas-Tabor 
v sodelovanju s taborskim občinskim poveljstvom, 
taktirko pa je imel v rokah Alojz Ribič. 
 

 
 
V prijetnem kulturnem programu, ki ga je 
povezoval Marko Semprimožnik, so sodelovali: 
harmonikarja Blaž Kovče in Matija Lesjak, učenci 
Osnovne šole Tabor, violinistka Katja Strouhal in 
članice Dramske skupine Teloh.  
 

Priznanja prizadevnim gasilskim veteranom sta 
podelila predsednik Gasilske zveze Žalec Franci 
Skok in tajnica Sabina Sorčan. Letošnji nagrajenci 
so bili: Franc Gaberšek (PGD Dobriša vas), Janez 
Grobelnik(PGD Dobriša vas), Ivan Lipovšek (PGD 
Petrovče), Ivan Orešnik (PGD Žalec), Friderik Mur 
(PGD Griže), Peter Serdoner (PGD Parižlje), Ivan 
Hren (PGD Parižlje-Topovlje), Ivan Strahovnik 
(PGD Ponikva). 
 
Pri pripravi dvorane in pogostitvi udeležencev so 
se z odlično kuho zopet izkazale prizadevne 
članice PGD Ojstriška vas-Tabor. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________________ 

 
Ohranjanje spomina življenja na vasi                 
Še pred dvajsetimi in več leti so bili jesenski večeri 
na podeželju nadvse živahni. Razlog za to so bila 
najrazličnejša kmečka opravila, zlasti ličkanje –
kožuhanje koruze. Pod kozolci se je zbralo staro in 
mlado, iz njihovih grl pa je prihajala prijetna 
pesem. Večer, ki se je pogosto raztegnil daleč v 
noč, sta bogatila glasba in humor. Ob vsem ni 
manjkalo pečnih bučnic in kostanja, potic, 
jabolčnika in drugih dobrot. 
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V pretežni meri je to zdaj le še spomin. Siliranje in 
obiranje koruze s stroji je to idilo izrinilo s 
kmečkih dvorišč. Da ti prijetni vaški večeri ne bi 
odšli povsem v pozabo, jih ponekod še ohranjajo, 
bodisi na kakšni kmetiji ali na kakšni turistično – 
etnološki in zabavni prireditvi. Z eno takšnih so 
pred tremi leti pričeli tudi v Društvu žena in deklet 
občine Tabor. Letos so se jim pri organizaciji 
pridružili še Turistično društvo Tabor in Društvo 
podeželske mladine Tabor. Svoje pa je prispevala 
tudi občina z županom Vilkom Jazbinškom, ki je 
tokrat prevzel tudi vodenje prireditve. Pri tem mu 
je pomagal tudi Lipe Tekavc, ki je bil tudi v vlogi 
gospodarja, saj je bila koruza, ki so jo ličkali z 
njegove njive. Del dvorane pred odrom, se je tokrat 
spremenil v prostor pod kozolcem, kjer se je 
kožuhalo, pelo, igralo, pripovedovalo šale, iskalo 
skriti predmet v kupu koruze…, skratka počelo vse 
tisto, kar se je včasih dogajalo na vsaki kmetiji ob 
tem opravilu. Prvi so jo začeli ličkati gostje – 
skupina za samopomoč Zimzelen iz Žalca, ki je 
pozneje tudi predstavila izdelke narejene iz 
ličkovine. Z ličkanjem pa so se nato ukvarjali tudi 
številni drugi udeleženci te prireditve. 
Organizatorji pa so tudi tokrat poskrbeli za pravi 
tekmovalni duh. V ličkanju in vezanju koruze se je 
pomerilo osem ekip in sicer: Društvo podeželske 
mladine Tabor, Planinsko društvo Tabor, Športno 
društvo Tabor, Vaška skupnost Loke-Ojstrica, 
Pevsko društvo Tabor, Turistično društvo Tabor, 
Vaška skupnost Miklavž in ekipa Vaške skupnosti 
Črni vrh – Presedle. Vsako ekipo so sestavljali 
štirje člani oziroma članice. Ekipa je morala v čim 
krajšem času oličkati koruzo in jo zvezati v snope s 
šestimi koruznimi storži ter jo obesiti na drog s 
tremi storži na vsako stran. Sočasno sta se pomerili 
dve ekipi, ki sta vsaj v tem dvoboju hoteli biti 
boljši od druge. Pri tem pa so morali biti pazljivi, 
saj je vsak nepopoln vez ali ostanek razvezanih 
koruznih storžev pomenil kazenske točke, ki so se 
prištevale k času.   
 

Dve leti zapored  je bila najboljša ekipa Pevskega 
društva Tabor, letos pa jim stvar ni šla tako od rok 
in so si delili četrto mesto z ekipo Loke – Ojstrica. 
Tokratna zmagovalna ekipa je postala vaška 

skupnost Črni vrh – Presedle, na drugo mesto se je 
uvrstila ekipa Vaške skupnosti Miklavž in na tretje 
Turistično društvo Tabor.  
 
Med ličkanjem so za glasbo in razvedrilo skrbeli 
ljudski godci Fantje izpod Krvavice, vaške 
opravljivke iz dramske skupine Teloh KUD Ivan 
Cankar Tabor in skupina za samopomoč Zimzelen 
iz Žalca, ki deluje pod vodstvom Irene Potočnik. 
Tokratna prireditev pa je služila tudi za 
predstavitev posameznih kandidatov za svetnike za 
občinski svet. Glasbena skupina Zaka' pa ne, ki je 
po uradnem delu prireditve skrbela za veselično 
vzdušje, pa je ob tej priložnosti tudi predstavila 
svoj video spot za skladbo V Tabor nazaj. 
 

Prireditev je zelo lepo uspela in s tem dala 
organizatorjem novega elana za organizacijo 
takšne prireditve tudi v prihodnje. Vsem 
udeležencem bo ostala v lepem spominu, zagotovo 
pa si jo bo najbolj zapomnila Hermina Zorenč, ki 
je ta dan praznovala svoj rojstni dan, hkrati pa s 
svojim možem skrbela za peko kostanja. 

                    
Darko Naraglav   

________________________________ 
 

Obiskali smo Hamotovo Mino 
 
V četrtek, 12. oktobra, je Minka Verdel iz Kaple, 
ki jo skoraj vsi poznate kot Hamotovo Mino, imela 
dvojni razlog za veselje: praznovanje rojstnega dne 
in obnovitev hiše, ki je ena najstarejših v Občini 
Tabor. Z veseljem smo odšli na obisk. 
 

 

 
Obnovitev hiše, v kateri živi s sinom Slavkom in 
njenih čudovitih detajlov, je delo soseda Draga 
Marna. Če vas bo pot kdaj zanesla po obronkih 
naše občine, se le ustavite in poglejte obnovljeno 
Hamotovo hišo. 
 

Lea Rančigaj 
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Prijeten jesenskih izlet 
 

V soboto, 21. oktobra 2006, smo se prebivalci 
Miklavža odpravili na izlet. Dan je bil kot nalašč 
zato, saj je bil lep in sončen. Z avtobusom smo se 
 

ob 8. uri odpeljali iz Tabora proti občini Šmarje pri 
Jelšah, kjer nas je najprej pozdravil lokalna 
turistična vodnica in seveda tudi župan, g. Jože 
Čakš. Z zanimanjem smo si ogledali nekaj 
turističnih kmetij in okusili tudi njihovo žlahtno 
kapljico. 
  
Obiskali pa smo tudi nekaj cerkva in kulturno 
zgodovinskih znamenitosti šmarskega okoliša. 
Prijeten izlet smo zaključili s kosilom na turistični  
kmetiji Bizjak, vrnili pa smo se v večernih urah in 
sklenili, da bo izlet postal tradicionalen. 

 
Vaški odbor Miklavž 

Adi Laznik

        

 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vas v soboto, 28. oktobra 2006, ob 19.30, vabi na  
 

110. OBLETNICO ORGANIZIRANEGA PETJA V TABORU,  
 

ki bo potekala v Domu krajanov Tabor. 
 

Sodelovali bodo vsi trenutno delujoči pevski zbori v Taboru. 
              

Vljudno vabljeni!  
 

        Vstop prost!                                                                Taborske pevke in pevci 

 
 

 
KUD IVAN CANKAR TABOR, LIKOVNA SEKCIJA MAVRICA 

vabi 
 

na odprtje razstave likovnih del  
Vida Hanžiča 

 
v petek, 27. vinotoka 2006, ob 17. uri v sejni sobi občinske stavbe, 

 I. nadstropje, Občina Tabor. 
 

Razstava bo na ogled do vključno petka, 3. listopada 2006, v delovnem času občine. 
 

Vabljeni! 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 
vse občanke in občane, planince in planinke 

v soboto, 18. novembra 2006, 
 

na tradicionalne domače koline na Zajčevo kočo. 
 

Od približno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči krožniku z odlično 
pečenko, krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praženim krompirjem in zeljem. 

Za prašičje dobrote bomo poskrbeli planinci,  
svoje lačne želodce pa boste morali do koče prinesti kar sami.  

 
VABLJENI! 

 
Kot protiutež za številne napore v življenju 
so nam dala nebesa tri reči: 
upanje, spanje in smeh. 
 

KUD IVAN CANKAR  
vas vabi,  

 

da preživite jesensko nedeljsko popoldne v družbi  
igralcev gledališke skupine iz Liboj.  

 

Predstavili se nam bodo s komedijo  
CVETJE HVALEŽNO ODKLANJAMO. 

Kdaj? V nedeljo, 19. novembra 2006, ob 16. uri,  
v Domu krajanov v Taboru. 

                                                                                                                               Vabljeni! 
 

 
Ob prihajajočih praznikih - dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve 

vam župan in delavci občinske uprave Občine Tabor želimo, 
da praznika preživite v miru in prijetnih spominih na ljudi, 

ki ste jih imeli radi. 
 

 
                                               

  Najbolj zanesljiva napoved, ki jo lahko damo o prihodnosti, je ta, da nas bo presenetila. (Leonard) 
  
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.


