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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

 

Obiranje hmelja, prvi šolski dan v devetletni 
osnovni šoli Tabor, za nekatere konec, za 
druge začetek…  
 

Vse je za nami, vendar to ne pomeni, da naj 
nas premami jesenska ležernost. Prihajajoč čas 
naj bo vsaj malce sladko in žlahtno 
vijoličasto–rdeče obarvan.  
 

Prihaja čas trgatev, obiranje letine, skratka vse 
kar sodi k lepi jeseni. Letos nam je bila ta, vsaj 
do sedaj, še posebej naklonjena. Izkoristimo 
njene čare… 

Tatjana

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Prvi koraki v turizem 
 

Morda v domačem okolju neopazno, v 
regijskem smislu pa zelo poudarjeno, se je 
Občina Tabor predstavila na letošnjem 
mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Tokrat 
se je širši javnosti predstavila skupina 
podjetnih Taborčanov, ki verjamejo, da je 
vlaganje v lastne podjetniške sposobnosti ob 
pomoči lokalne skupnosti pot do uspeha. 
Naporna in strma pa vendarle, dokazano od 
drugod, edina pravilna za promocijo lastnega  

 
izdelka ali storitve. Turistična predstavitev 
naših naravnih lepot, čebelarstva in njenih 
izdelkov ter naše edine turistične kmetije, je 
bila odmevna, čeravno bi se marsikaj lahko 
izvedlo tudi bolje. Organizacijsko namreč, kar 
pa ni bilo v polnomočju razstavljavcev. Ni 
veliko »štantov«, ki se lahko pohvali, da se je 
pri njih ustavil visoki obisk slovenskega 
parlamenta z novo izvoljenim šefom Ljubom 
Germičem. Pa ne samo ustavil, z veliko slastjo 
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si je visoki obisk privoščil taborske dobrote, 
kar je lepo zabeležila novinarska kamera in 
objavila v regijskem časopisu Novi tednik, 20. 
septembra, na skoraj celotni 5. strani tega zelo 
branega časopisa. Bravo, taborski sejemski 
razstavljavci, ponosen sem na vas in 
obljubljam vso podporo tudi v prihodnje.  
 

Hkrati pa pošiljam signal vsem tistim, ki 
mislijo, da se nič ne splača. Le korajže manjka 
in pa seveda tudi idej in spretnosti. 

Najpreprostejši je začetek na kmečki tržnici v 
Taboru, ki je enkrat mesečno organizirana 
(vsaka zadnja nedelja) s strani taborskega 
čebelarskega društva. Morda bo ravno ta poziv 
sprožil, da svoje ideje ali izdelke ponudite širši 
skupnosti, kar se kasneje lahko razvije v način 
pridobivanje dohodka, kajti s službami nikoli 
več ne bo tako, kot je bilo… 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 

 
 

 
 
 
 
 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

27. septembra se je v trboveljski porodnišnici rodil 3.200 g težak in 50 cm velik deček Žiga, 
staršema Alenki Kreča Šmid (naši sodelavki) in Domnu Šmidu iz Čemšenika. 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 
naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 
 
      
                                                                                                                                                   Tatjana Kovče 
______________________________________________________________________________________ 
 

  

PROJEKTI 2011 
 
 

V septembru 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela: 
 

 
zap. št. 

 
vrsta projekta 

 
izvajalec

 
stanje

 
predviden konec

1. Sanacija plazov na cestah: 
Grajska vas – Miklavž in Sp. 
Hosta - Urankar

VOC, d.d., Celje Projekt Grajska vas 
v teku, Sp. hosta – 
Urankar - končan 

15. 9. 2011 

2. Sanacija plazov na cestah: Pri 
Tonu – Konjščica in Loke - 
Ravne 

VOC, d.d.,  Celje projekt  Pri Tonu  - 
Konjščica v teku, 
Loke – Ravne 
končan

15. 9. 2011 

3. Sanacija plazov na cestah: 
Vetršek –Dečman-Vrhe in Črni 
Vrh - Pavšar 

Sašo Cizej, s.p., 
Vransko 

projekt končan 20. 8. 2011 

4. Rekonstrukcija in izgradnja JP 
992 361 Tabor – Vinogradi –
Loke,  
 

VOC, d.d., Celje 
 
 
 

projekt v teku 
 
 
 

30. 9. 2011 
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Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. 
št. 

 
vrsta projekta 

 
izvajalec

 
stanje 

1. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE 
TABOR 

 javno naročilo za izbor 
izvajalca se ponovi 

2. Izgradnja kanalizacije Ojstriška vas II. 
faza 

IPI, d.o.o., Rogaška slatina pričetek izvajanja  
projekta 17.10.2011 

3.  Projektna dokumentacija za 
kanalizacijo Pondor - Kapla 

SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

4. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 
razvojna družba, d.o.o. 

podpis pogodbe z 
izbranim izvajalcem 

      
Vid Poznič in Lilijana Štor Krebs 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Kanalizacija Ojstriška vas, II. faza 

 

Dela na projektu kanalizacija Ojstriška vas, II. faza 
se bodo pričela predvidoma 17. 10. 2011, in sicer 
od lokacije bodoče čistilne naprave proti naselju 
Ojstriška vas oziroma proti že izvedeni kanalizaciji 
iz Tabora pri hiši Ojstriška vas 52. Z izvajalcem 
(podjetje IPI, d.o.o. iz Rogaške Slatne) je 
dogovorjeno, da bodo nekaj dni pred pričetkom del 
izvedli zakoličbo trase kanalizacije skladno s 
projektno dokumentacijo. Vse lastnike tangiranih 
parcel pozivamo, da pospravijo še zadnje pridelke, 
da bomo lahko še enkrat pregledali ter nemoteno in 
brez povzročanja škode na pridelkih označili 
predvideno traso.  
 

V pričakovanju čim hitrejše in čim manj 
problematične izvedbe tega zelo pomembnega 
projekta za naš kraj Vas prosimo za sodelovanje in 
razumevanje pri izvajanju del. 

Simon Jan 
_________________________________________ 
 

Novi EKO otoki v Kapli 
 

Vse krajane, še posebej Kaple, obveščamo, da 
lahko oddajajo odpadno steklo in papir, poleg  
EKO otoka pri Mizarstvu Kugler tudi na novem 
EKO otoku pri Gasilskem domu v Kapli. Že nekaj 
časa pa imamo tudi EKO otok v Miklavžu »pri 
Ton«, na križišču ob potoku Konjščica!  
 

V skupni skrbi za čim bolj čisto okolje vabimo vse 
krajane, da vsi skupaj kar največ uporabljamo vse 
EKO otoke v občini! 

Simon Jan 

Pisarne Centra za socialno delo Žalec 
v občinah Polzela, Braslovče, 
Vransko, Tabor in Prebold 

 
 

      V ponedeljek, 3. 10. 2011, bo začel Center za 
socialno delo Žalec, ki izvaja svoje dejavnosti v 
Žalcu, na naslovu Mestni trg 5, z delom tudi v 
preostalih petih občinah Upravne enote Žalec.  
 

Uradne ure pisarne bodo od 8.30 do 11.30, in sicer 
v ponedeljek v prostorih občine Polzela, v torek v 
Preboldu, v sredo na Vranskem, v četrtek v 
Braslovčah in v petek v Taboru. Upravičenci 
lahko vlagajo vloge za naslednje socialno 
varstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za 
nego, dodatek za veliko družino, denarne socialne 
pomoči, državne štipendije, oprostitve plačil 
socialno varstvenih storitev, oprostitev plačila 
družinskega pomočnika. Izvajali pa bomo tudi 
socialno varstveno storitev prva socialna pomoč. 
 

Uporabnik storitve prve socialne pomoči je 
vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to 
storitev odloči prostovoljno. Je prva izmed 
socialno varstvenih storitev uporabniku, ki pride na 
Center za socialno delo.  Opravi se kot samostojna 
storitev, kadar uporabnik išče pomoč prvič ali na 
centru za socialno delo išče pomoč v novi zadevi, 
izvaja se v obliki usmerjenega razgovora v enem 
ali več med seboj povezanih delih. 
 

 Helena Bezjak, direktorica CSD Žalec 
 in Lilijana Štor Krebs 

_______________________________________________________________________________ 

 

Srce 
 

Cvetlico gledam  
na valujočem travniku… 

 
In vidim tvoje oči! 

 

Srno opazujem,  
in se spomnim 

na tvoje dolge noge! 
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Trdno skalo gledam 
in vidim, tvoje kamnito srce! 

 

TKSm 
_____________________________________________ 

 

Ose in – TKSm 
 

Bilo je krasno jutro, ko se kresničevje v šopkih 
pribija na hišo in gospodarska poslopja. To je 
vraža, da te rože odganjajo nesrečo od domačije – 
požar, pogin živali, zdravje ljudi… 
 

Kmalu zjutraj sem odšel do prijatelja, ki ima 
domačijo. Med potjo sem nabral rože 
(kresničevje), jih razdelil v šopke, vzel kladivo in 
žeblje ter pričel z delom. Pribil sem šopek na 
hlevu, na drvarnici, na garaži. Nazadnje še en 
šopek na okno hiše. Zabijem žebelj na okvir okna, 
tedaj pa – joj!  
 

Cel roj os se je napotil v napad name! Ena me je 
pičila v čelo, dve sta pa gledali, da me ena piči nad 
levo obrvjo, druga pa nad desno. Uspelo jim je! V 
pol ure sem bil že skoraj tako debel, kakor odojek 
(tisti veliki) po obrazu. Prijatelji, ki so me videli, 
so mi dejali, da sedaj vsaj izgledam kot mož, ko 
sem se zredil v obraz. 
 

Šel sem do dr. Petra in takoj me je vprašal, če sem 
alergičen na pike os ali čebel. Hvala bogu, nisem! 
Takoj mi je dal dve tableti, potem pa še dve za 
zvečer. Naročil mi je, da moram biti v temi ali 
senci, da se mi oteklina razkroji.  
 

Vsako uro sem bil pred ogledalom, oči sem imel 
skoraj zaprte, nisem mogel brati ali gledati 
televizije. Štiri dni sem poslušal samo radio med 
štirimi stenami.  
 

Ose so napadle, zmagala pa sva dr. Peter in TKSm!  
 

TKSm

  
 

      
 

Mednarodni projekt 
PROSTOVOLJSTVO 

 
Glede na odlične izkušnje, ki smo jih na šoli imeli 
z mednarodnim projektom Comenius - šolska 
partnerstva, smo se potrudili kandidirati na razpisu 
za nova sredstva podobnih projektov. Ravno pred 
koncem šolskega leta smo bili obveščeni, da je 
predlagani projekt »No matter where – I am a 
volunteer« uspešno kandidiral. 
 

Konec avgusta so se zato v timu učiteljev, 
zadolženih za izvedbo, začele priprave. Načrtovali 
smo delo prostovoljcev, ki ga bomo izvajali skupaj 
z našimi partnerji iz Srbije, natančneje iz 
Kruševca. Med drugim želimo vzpostaviti spletno 
stran v okviru šolske spletne strani, kjer bo možno 
objaviti informacije, če boste želeli kaj podariti, 
ponuditi pomoč ali pa našteto poiskati. 
 

Na prvo srečanje vseh, ki delujejo v okviru ACES, 
sva konec meseca v Sarajevo odpotovala učiteljica 
Mateja Todorovski in učenec Dorian Koler. Sešli 
smo se s partnersko šolo in mnogimi drugimi, ki 
bodo letošnje leto delovali pod okriljem ACES. 
Skupaj smo načrtovali naše izmenjave v Slovenijo, 
Srbijo ter na Slovaško. Dogovorili smo se, kaj vse 
bomo počeli in razkrivali ideje, kako smo si 
zamislili prostovoljno pomagati. Upamo, da se 
boste osnovnošolskim prostovoljcem priključili 

tudi vi in tako pokazali, da vam ni vseeno za stiske 
sočloveka. 
 

Skupaj na Baščaršiji čakamo kosilo. 

Mateja Todorovski 
_________________________________________ 

 

Srečanje osnovnošolske mladine  
na Farbanci 

 

Pokrajinski odbor mladinskih odsekov Savinjskega 
meddruštvenega odbora planinskih društev že 15 
let zapored organizira srečanje osnovnošolske 
mladine. Letos smo se srečali pri Domu planincev 
na Farbanci (702 m nadm. v.). Koča Farbanca se 
nahaja na severnem delu Dobroveljske planote. 
Poleg nje stoji antenski stolp, ki je dobro viden iz 
Zadrečke doline. Zgrajena je bila leta 1954 kot 
gozdarska koča. Z razvojem gozdarstva in 
infrastrukture pa je izgubila svoj prvotni namen in 
bila nekaj let zapuščena. Leta 2002 je Planinsko 
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društvo Nazarje od Gozdnega gospodarstva 
Nazarje kočo prevzelo v najem, leta 2006 pa jo je 
odkupilo. V tem času so kočo uredili in opremili 
ter jo spremenili v prijeten planinski dom.  
Farbanco nekateri poznate tudi kot »Angleške 
barake«. V teh barakah, o katerih danes ni več 
sledi, so med drugo svetovno vojno živeli angleški 
vojni ujetniki, ki so gradili cesto iz Zadrečke 
doline na Čreto. 
 

V soboto, 24. septembra, se nas je pred šolo zbralo 
kar 22 mladih planincev. Kombi nas je odpeljal 
proti Vranskem in naprej v smeri Črete. S Črete 
smo do Farbance potrebovali okoli 50 minut. To je 
bil za prvošolce prvi pohod, za druge mlade 
planince pa prvi pohod v planinskem krožku letos. 
Ko smo prispeli do Doma planincev na Farbanci, 
nas je pričakal že pravi direndaj. Po besedah 
organizatorjev se nas je zbralo 310 iz različnih 
planinskih društev: Šoštanj, Rečica ob Savinji, 
Velenje, Vransko, Polzela, Žalec, Celje – Matica in 
Tabor. Ko smo se osvežili s čajem, so bile na vrsti 
različne igre. Pri igrah smo se razdelili v dve 
skupini: starejšo in mlajšo. Pomerili smo se v treh 
različnih igrah. Med mlajšimi skupinami smo pri 
igri »samokolnica« dosegli 1. mesto (Bravo!), pri 
igri »obešanje perila« pa tretje. Okoli pol dveh smo 

se polni prijetnih vtisov začeli odpravljati na Čreto. 
Za sodelovanje na igrah smo dobili celo vrečo 
dobrot, ki smo si jih po poti domov razdelili. 
Zaradi požrtvovalnega sodelovanja v igrah smo 
utrujeno grizli kolena v hrib in po uri hoje 
zagledali kombi, ki nas je že čakal. 
 

 
 

Ob treh smo se vrnili pred šolo, kjer so nas čakali 
starši. S srečanjem na Farbanci smo začeli letošnjo 
šolsko planinsko sezono, nadaljevali jo bomo s 
pohodom in piknikom na Zajčevi koči v začetku 
oktobra. 
 

Manja Drnolšek, Darja Savinek, Maja Leskovšek

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Na Kmetiji Laznik bomo za vas odprli vrata  
v soboto, 1. oktobra 2011, od 9. ure dalje. 

Vse vas vljudno vabimo, da nas ponovno obiščete  
in si privoščite kakšen domač izdelek. 

 
Tudi tokrat boste lahko svojo košarico napolnili s svežim svinjskim ter mladim 

govejim mesom, domačo pašteto, pečenicami, prekajenimi klobasami, domačimi 
jajci, domačo skuto ter domačim krompirjem. 

 
Informacije: Adi, tel. 041-543-396 

 
              
 

                                                                              Vabljeni! 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

URNIK ŠPORTNE REKREACIJE: jesen-zima 2011-2012 
pričetek rekreacije v mesecu oktobru 

      

  
REKREACIJA 

ŽENSKE NOGOMET ODBOJKA KOŠARKA 
NAMIZNI 

TENIS 
PONEDELJEK         18. - 20. ure
TOREK       20. - 22. ure   
SREDA 19. - 21. ure         
ČETRTEK     17. - 19. ure     
PETEK         18. - 20. ure
SOBOTA           

NEDELJA   9.30 - 11. ure       

Jernej Grobler 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Mag. Darja Kropivšek Vas vabi, da poskusite 
 

 UVODNO BREZPLAČNO VADBO JOGE 
 

v ponedeljek, 3. oktobra 2011 
in ponedeljek, 10. oktobra 2011 

ob 18:00 in 20:00 uri 
 

Od oktobra 2011 do februarja 2012 
bo vsak ponedeljek in petek  

potekala redna vadba joge za začetnike in izkušene  

V OJSTRIŠKI VASI 41 

kjer je odprta nova dvorana nasproti Gasilskega doma 

Da rezervirate mesto za brezplačno uvodno vadbo pokličite -  040 842 771 

www.daryoga.si 

Izvajal se bo tudi program za upokojence in športnike. 

Ste vedeli, kaj je skrivnost uspeha vrhunskega nogometaša  Ryan Giggsa ? Redno trenira jogo, seveda  
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PGD LOKE  

organizira  

PREGLED GASILNIH APARATOV  

v nedeljo, 16. 10. 2011 od 8. do 12. ure, 

 v prostorih društva. 

Cena  pregleda za aparat S 9 znaša 5,00 EUR. 
 

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. 
 

Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in s tem zagotovite brezhibno delovanje le teh. 
V primeru, da ga še nimate v hiši ali avtu, se lahko odločite za nakup novega,  

saj nikoli ne vemo kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj. 
 

VABLJENI! 
 
 

Upravni odbor PGD Loke 

___________________________________________ 
 

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR  
 

vabi mlade občane,  
da se pridružijo in aktivno sodelujejo v društvu in dogajanju v občini. 

 

Medse vas bomo sprejeli  
15. oktobra ob 20. uri, v društvenih prostorih Doma krajanov. 

 
 

Vabljeni v čim večjem številu! 
 

Več informacij na tel. 031 437 715 (Jana). 
________________________________________________________________________________ 

 

PILATES 
skupinska vadba za ženske 

 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN TABOR 
 

vabi na rekreacijsko vadbo, 
ki bo vsako sredo ob 20. uri, 

od 5. oktobra 2011 dalje, v Domu krajanov Tabor. 
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Na izletu v Prekmurju 
 

V Društvu podeželske mladine Tabor smo se 
odločili, da se konec vročega, uživaškega poletja 
odpravimo na izlet v Prekmurje. Zadnjo soboto v 
septembru smo želeli še zadnjič to poletje preživeti 
skupaj, se tako posloviti od počitnic ter pozdraviti 
šolske in študijske obveznosti.  
 

Za Prekmurje je značilna lončarska obrt, ki žal 
danes nima več take veljave kot nekoč. Vseeno nas 
je zanimalo, kaj nam prikaz te obrti lahko ponudi, 
zato je bila naša prva postojanka ta dan Zavod 
Lončarska vas Filovci, kjer smo si ogledali Muzej 
lončarstva in stavbarstva na prostem. Poučili so nas 
o izdelavi loncev iz gline, pripravi peči za žganje 
take posode in nam prikazali izdelavo manjšega 
lončka. Na njihovem vrtu smo si ogledali dve 
tipični prekmurski hiši, ki sta v vasi vztrajno 
propadali, v družini Bojnec pa so se odločili, da 
bodo sami skrbeli zanju. Tako zunanjost kot 
notranjost obeh hiš sta nas prepričali, da so bile 
prekmurske hiše nekaj posebnega. Tu smo si 
privoščili še pravo prekmursko gibanico in tako res 
začutili prekmurski utrip življenja.  
 

Pot nas je nato vodila v Gornjo Radgono v 
priznano klet Radgonske gorice. Popeljali so nas v 
klet zlate radgonske penine in še v dve kleti, v 
katerih hranijo najboljše letnike vin, kleti pa sta 
povezani z notranjim hodnikom. V eni izvira celo 

voda, urejen slap pa odteka vzdolž kleti. Na 
degustaciji smo poskusili njihove značilne znamke, 
in sicer zlato radgonsko penino, rdeči janževec, 
radgonski sauvignon, tigrovo vino, ki ga 
Radgončani imenujejo kar kindermacher ali 
babymaker (lahko sami sklepate čemu) ter 
traminec. Zraven so nam ponudili še kruh in sir, 
pojasnili so nam nekatere značilnosti vin in 
pridelave ter tešili našo zvedavost.  
 

Tretja točka našega obiska je bil grad Grad na 
Goričkem, ki naj bi imel kar 364 sob. Grajsko 
poslopje je bilo prvič omenjeno že leta 1275, skozi 
stoletja pa je bil večkrat dozidan in obnovljen. 
Grad je skoraj celotno 20. stoletje propadal, že 
petnajst let pa ga počasi obnavljajo. Obnovo 
zavirajo predvsem nizka državna in evropska 
sredstva. Grad je zanimiv tudi zaradi energij iz 
globine zemlje, ki jih ljudje čutijo kot toploto in 
mravljince, vsako zadnjo nedeljo v oktobru pa 
praznujejo noč čarovnic, kjer simbolično zažigajo 
čarovnice.  
 

Za pozno kosilo oziroma večerjo smo se ustavili na 
turistični kmetiji Sirk v Zgornji Velki. Ob 
kulinaričnih dobrotah, sploh ob dobrem domačem 
vinu, je večer minil v trenutku. Domov smo se 
vrnili polni novega zagona in domiselnih idej.             
 

Društvo podeželske mladine Tabor 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Turistično društvo Tabor 

 

 vabi vse občane na kostanjev piknik, 
 

 
 

ki bo v soboto, 8. oktobra 2011, ob 16. uri 
med Domom krajanov in šolo. 

 

S sabo prinesite obilo dobre volje in kaj sladkega. 
V primeru slabega vremena piknik odpade. 

 
Vabljeni! 
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ALOE VERA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE 
 

V torek, 11. 10. 2011, ob 19. uri 
 bo v sejni sobi občine Tabor 

 

predavanje g. Toma Brumca, 
zelo priznanega dipl. bioterapevta. 

 

Spregovoril bo o duhovnosti in o pomenu Aloe Vere, kot najbolj kvalitetnem 
naravnem prehranskem dopolnilu.  

 

Po predavanju bo priložnost za oseben posvet z g. Brumcem. 
 

Dodatne informacije na tel.: 031 328 990, Damijana Lukman. 
 

                                                                                              Vstop prost! 

 
KD IVAN CANKAR TABOR  

VABI NA 

 
 

 

»V nedeljo popoldne je luštno  
pri nas….«      

             V nedeljo, 16. 10. 2011, 
ob 16. uri, 

v Domu krajanov Tabor. 
 

Nastopili bodo: Navihani muzikanti, Črički, Golte, Vrh, Polet, Zaka' pa ne 
in dramska sekcija Teloh. 

 

Program bo povezoval Slavko Podboj. 
 

Rdeča nit letošnje prireditve je »ličkanje«. 
 

Predprodaja vstopnic (Anica 041 325 138) in eno uro pred koncertom.  
Cena 5 EUR.  
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PRIREDITVE V OKTOBRU 2011 
 

sobota, 8. oktober 2011, ob 16. uri 
KOSTANJEV PIKNIK ZA VSE OBČANE 

med Domom krajanov Tabor in šolo 
(Turistično društvo Tabor, 041 515 988) 

 

 
 

nedelja, 16. oktober 2011, ob 16. uri 
KONCERT NARODNO ZABAVNE GLASBE 

»V NEDELJO POPOLDNE JE LUŠTNO PRI NAS« 
Dom krajanov Tabor 

(Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor,  040 467 677) 
 

 
 

torek, 25. oktober 2011, ob 18. uri 
PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica Tabor 
(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 

 
 

nedelja, 30. oktober 2011, ob 8. uri 
KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
 

 

Z vedrim pogledom na svet spodbujate druge in preprečite usihanje energije! (Doreen Virtue) 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 
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. 


