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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bliža se konec najtoplejšega meseca avgusta in s tem mesec september, ko bodo otroci zopet sedli v šolske klopi. Letos bo 

v POŠ Tabor vstopilo 6 prvošolcev in 7 prvošolk, skupaj 13 korenjakov in korenjakinj.  

 

Otroci, kot najranljivejši udeleženci v cestnem prometu, se ponovno 

pojavijo na cestah kot potniki v avtomobilih, kot pešci ali vozniki 

koles. Tudi letos bomo označili šolske poti, namestili opozorilne znake 

»otroci na cesti«, v prvih tednih bo poskrbljeno tudi za prisotnost 

delavcev režijskega obrata Občine Tabor, policistov in lokalnih 

prostovoljcev.  

 

Bodimo otrokom zgled, predvidimo otroško razigranost in predvsem 

bodimo strpni, pozorni in varni udeleženci v prometu. 

 

Za konec še misel: Svojim otrokom ne moremo dati prihodnosti, naj se 

še toliko trudimo, da bi jim jo naredili varno. Lahko pa jim damo sedanjost. (Kathleen Norris) 

 

Alenka Kreča Šmid, 

odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo šolsko leto 

 

Počitnice in dopusti se končujejo. Učenci in dijaki bodo 

kmalu sedli v šolske klopi in njihove obveznosti se bodo 

vrnile. 

 

Kljub dopustom delo v lokalni skupnosti ni zastalo. Z 

vodstvom osnovne šole smo se dogovorili o delitvi 

stroškov ogrevanja, električne energije in stroškov 

čiščenja za Dom krajanov Tabor. 

 

Lokalna skupnost je pristopila k sporazumu o odpisu 

dolgov do konca leta 2013 za socialno ogrožene občane. 

Postopek teče in bo izpeljen kot ga nalaga zakon. 

Iz županovega kabineta 
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Končuje se skupna investicija treh lokalnih skupnosti 

Obnova transportnega vodovoda v občinah Tabor, 

Prebold in Braslovče.Vsa dela bodo končana do konca 

septembra 2015. 

 

Država je pridobila sredstva iz EU solidarnostnega sklada 

za sanacijo škode po žledu in poplavah za leto 2014. 

Prejeli smo obvestilo, da del sredstev pripada tudi nam in 

morali se bomo dobro angažirati. 

 

Z Ministrstva za okolje in prostor je prišlo pozitivno 

mnenje za drugo presojo našega OPN, takoj so ga prejeli 

vsi nosilci soglasja in se lahko postopek sprejema zares 

konča v letošnjem letu.  

 

Imamo uradno obvestilo, da je v naši lokalni skupnosti 

ustanovljeno in registrirano novo Turistično društvo 

GUŠT. Ustanovitelji očitno niso zadovoljni s skoraj 

brezplačno uporabo v TIC-u in možnostjo delovanja v 

obstoječem občinskem turističnem društvu. Pustimo času 

čas in počakajmo na smiselnost in upravičenost. Večina 

občanov je že sedaj aktivnih v dveh ali treh društvih.      

 

Upam, da ste si nabrali dovolj zdravja in moči; predvsem 

pa pozitivne energije na dopustih, saj bomo vse to rabili  

v mesecih, ki prihajajo. 

 

Župan Tone Grobler        

 
 

                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktivni poletni meseci 
 

Kljub poletnim – počitniškim mesecem je bilo na OU zelo dinamično. V preteklem mesecu smo kljub zmanjševanju 

sredstev občinam uspeli izvesti kar nekaj sanacij občinskih cest na najbolj ogroženih delih.  

 

 S sredstvi, ki smo jih uspeli pridobiti ob pozivu države za 

sanacijo prioritet po naravni nesreči žled 2014, smo 

zaključili dela na kritično poškodovanih brežinah ob 

hudourniku Konjščica v naselju Miklavž pri Taboru. 

 Do konca meseca se bodo zaključila tudi dela na sanaciji 

plazu pri domačiji Terglav, za katerega smo uspeli 

pridobiti sredstva ravno tako iz poziva države za sanacijo 

po naravni nesreči poplave, september 2014, kjer so nam 

žal potrdili le eno prioriteto.  

 Zaključila so se tudi dela skladno s sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo po 

Zakonu o financiranju občin – ZFO-1  za leto 2015 v višini 15.557,00 EUR. Z MGRT imamo sklenjeno pogodbo 

za Rekonstrukcijo JP992392 Pri Tonu – Konjščica, ki naj bi se zaključila v letošnjem letu. Skladno z 

varčevalnimi ukrepi in sprejetim Zakonom za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 24/15) so bila ta 

sredstva za leto 2015 zmanjšana za več kot 75 % v primerjavi z letom 2014, tako da dokončanje del v letošnjem 

letu ni mogoče. Zaključek rekonstrukcije se je tako prestavil v leto 2016. 

 Podjetje Nivo je izvedlo sanacijo dela brežin potoka Konjščica od Lok do Ojstriške 

vasi. 

 V mesecu avgustu smo se prijavili tudi na razpis za brezplačen najem 

prikazovalnikov hitrosti »VI VOZITE«, ki ga je objavila Javna agencija RS za 

varnost prometa. Kljub 35 prijavljenim občinam smo na razpisu uspeli in pridobili 

enega izmed devetih razpoložljivih prikazovalnikov. Točna lokacija še ni znana, 

najverjetneje pa bo prikazovalnik postavljen na relaciji Loke – Tabor, pred 

začetkom strnjenega naselja Tabor, kjer ugotavljamo res (pre)velike hitrosti vozil. 

Naj nas prikazovalnik hitrosti opomni na spoštovanje cestnoprometnih predpisov oziroma na veliko ogroženost 

udeležencev, predvsem najbolj ranljivih, ob neupoštevanju le-teh.    

 V mesecu septembru bo zaključena tudi največja letošnja investicija v Občini Tabor, in sicer obnova 

transportnega vodovoda Tabor – Prebold – Braslovče. Ob sami obnovi so bili obnovljeni tudi hišni vodovodni 

priključki, verjamemo pa, da bo po zaključku del rešena še marsikatera težavica ali celo težava, ki nas je pestila 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Spoštovani občani! 

 

Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo  

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu,  od 17. do 19. ure.  
 

 

 

Svetovanje  poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888. 

 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje 

je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, 

služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja 

(zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.  

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    Vaša pravna klinika                                               

 

Nudi  BREZPLAČNO 
 

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE 
 

v prostorih Občine Tabor. 

 
Nujna je predhodna najava na tel. št.  

(03) 712 05 00  

za zagotovitev prisotnosti strokovne osebe.  

 

Na zgoraj navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.si se lahko obrnete tudi z 

vprašanji, ki se nanašajo na delo občinskega sveta in nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v volilnem okraju Loke, sem vam na voljo v prostorih Občine Tabor tudi v času uradnih ur 

Pravne klinike, torej vsako prvo sredo v mesecu med 17.00 in 19.00. 

zaradi dotrajanosti starega vodovoda ali celo starega cestišča, zemljišča, itd. Verjamemo, da bomo vsi skupaj še 

zdržali naslednji mesec in ob sodelovanju izvajalca brez večjih pretresov, v našo skupno korist zaključili ta 

pomemben projekt. Na tem mestu vas prosimo za razumevanje in sodelovanje, v primeru težav pa nas le 

pravočasno obvestite po telefonu, e-mailu ali tudi osebno na kontakte Občine Tabor, da bomo lahko primerno 

ukrepali. 

 Naš režijski obrat je očistil kar nekaj kilometrov cest, muld, jaškov in tudi obcestnih zaraščenih brežin. Nekaj 

tekočih vzdrževalnih del imamo v planu še v mesecu septembru, ko nas čakajo tudi vzdrževalna dela na gozdnih 

cestah. Približuje se nam tudi novo zimsko obdobje in verjamemo, da je potrebno še kakšno popravilo ali celo 

izdelava novih zalogovnikov materiala za posipanje cest. Pričakujemo razumevanje in sodelovanje vseh 

dosedanjih izvajalcev zimske službe, da bomo pravočasno pripravljeni za zimski čas. 

Poleg nekaterih manjših ter tekočih in drugih obveznih administrativnih delih smo tako kljub vedno težji situaciji v 

večji meri uspeli izpeljati zadane naloge in projekte. Zavedamo se, da so potrebe še vedno velike in zato vas prosimo, 

da nam svoje predloge in želje sporočite na OU, kjer se jih bomo potrudili v kar največji meri, seveda glede na 

razpoložljiva finančna sredstva, tudi uresničiti. 

 

Simon Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 
 

 

 

 
 

Kako, kje in zakaj lahko spremenite vaše osebno ime? 

 

Osebno ime, tvorita ga ime in priimek, ki je bilo posamezniku določeno ob rojstvu, je bistven atribut človekove osebnosti, 

ki služi za označevanje osebe kot posameznika in za razlikovanje od drugih fizičnih oseb. Osebno ime je temeljna 

človekova pravica in hkrati dolžnost posameznika, da uporablja svoje ime. Ljudje si osebno ime spreminjamo iz različnih 

osebnih razlogov tudi zato, ker se z novim imenom preprosto počutimo bolje. Najpomembnejši razlog za spremembo je 

zagotovo sklenitev zakonske zveze. Do sprememb nemalokrat prihaja zaradi nekaterih drugih družinsko pravnih razmerij 

(razveza ali razveljavitev zakonske zveze, priznanje očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje posameznika.  

 

V skladu z Zakonom o osebnem imenu lahko za spremembo osebnega imena zaprosi polnoletni državljan Republike 

Slovenije na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali krajevnem uradu. Nakar upravna enota prosilcu izda 

odločbo o spremembi osebnega imena in spremembo matičnega dejstva vpiše v matični register, v kolikor ne obstajajo 

zakonski zadržki za spremembo. Ne dovoli se sprememba osebnega imena osebi, ki je bila obsojena za kaznivo dejanje, za 

katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe. 

Podatke iz kazenske evidence in podatke o kazenskem pregonu lahko upravna enota, ki bo odločala o spremembi, pridobi 

ali preveri sama, če navedenih dokazil ni priloženih k prošnji.  

 

Zakon določa, da sta za pravni promet izbrani priimek in ime lahko sestavljena vsak iz največ dveh besed oziroma 

nedeljivih celot. Dolžine osebnega imena zakon ne omejuje, pač pa določa, da je osebno ime sestavljeno iz besed, zato 

osebno ime ne more biti sestavljeno iz le ene črke ali številke. Lahko pa si izbiramo poljubno ime in poljubni priimek. Ta 

pravica se sme zakonsko omejiti le, če je to nujno za zavarovanje javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih 

ljudi. Nabor črk in znakov je določen z zakonom, ki ureja matični register. Posledično si mora oseba, ki je spremenila ime, 

spremeniti tudi osebne dokumente v zakonsko določenem roku. 

 

Prošnjo za spremembo osebnega imena (imena in/ali priimka) mladoletni osebi lahko vložijo starši oziroma skrbnik 

mladoletnega otroka s soglasjem centra za socialno delo. Kadar starši živijo ločeno, lahko zahteva spremembo tisti od 

staršev, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. Če drugi 

od staršev ne soglaša s spremembo osebnega imena mladoletnemu otroku, jima sporazumno odločitev pomaga doseči 

center za socialno delo. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o otrokovem novem osebnem 

imenu, o utemeljenosti zahtevka odloči sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Predlogu mora 

biti priloženo dokazilo pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob sodelovanju centra za socialno delo 

poskušala sporazumeti o otrokovem novem osebnem imenu. Odločba sodišča o utemeljenosti zahtevka mora biti priložena 

zahtevi za spremembo osebnega imena mladoletni osebi. V kolikor je otrok starejši od 9 let, mora s spremembo osebnega 

imena soglašati. 
 

Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena je predpisana upravna taksa v višini 58,91 EUR, za vsako naslednjo 

odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo stranke, se plača dvakratna vrednost takse in znaša 113,28 EUR, 

saj svoje osebno ime lahko spreminjamo neomejeno. 
  

Kot je že zapisano v uvodu, do spremembe imena najpogosteje prihaja zaradi družinsko pravnih razmerij. 

 

Sprememba priimka ob sklenitvi zakonske zveze  

Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da si za priimek vzameta priimek enega ali drugega ali 

obdržita vsak svoj priimek ali da vsak od njiju doda svojemu priimku priimek drugega zakonca ali da eden oz. oba 

zakonca vzameta priimek drugega in temu priimku dodata svoj priimek. Po sklenjeni zakonski zvezi mora zakonec, ki je 

spremenil priimek, zamenjati osebne dokumente. Sprememba priimka velja od dneva sklenitve zakonske zveze in je takse 

prosta. 

  

Sprememba priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze  

Bivši zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti 

sodbe o razvezi ali razveljavitvi poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crka
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilka
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lahko poda le, če med zakonsko zvezo priimka ni spreminjal. Sprememba priimka velja od dneva podaje izjave. V prej 

navedenem roku je vloga takse prosta. 

  

Sprememba imena in priimka ob priznanju očetovstva 

Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, za katerega se podaja priznanje, z izjavo na zapisnik spremeni osebno ime. Če je 

otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva podaje izjave. 

Vloga je ob priznanju očetovstva takse prosta. 

  

Sprememba imena in priimka ob posvojitvi 

Posvojencu, ki že ima določeno osebno ime, lahko posvojitelji ob posvojitvi izberejo novo osebno ime, pri čemer mu 

lahko priimek spremenijo ne glede na starost, medtem ko mu imena med četrtim in devetim letom starosti ni dovoljeno 

spreminjati. Novo osebno ime mora biti vpisano v odločbo o posvojitvi s strani pristojne institucije. Če je otrok že dopolnil  

devet let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe o 

posvojitvi in je takse prosta. 

 

                                                                                 Simona Stanter, načelnica 

 

  

Prostovoljci razdeljujejo najboljše novice iz sveta 

Slovenija se v Evropskem letu za razvoj prvič pridružuje projektu Najboljše novice iz sveta (World's Best 

News).  11. septembra 2015 bo s pomočjo 300 prostovoljcev v več kot 20 krajih po vsej Sloveniji razdeljenih 10.000 

izvodov časopisa, ki bo s pozitivnimi zgodbami iz držav v razvoju pokazal, da lahko ustavimo globalno revščino. 

  

Ministrstvo za zunanje zadeve in Slovenska filantropija 

sta v letošnjem letu, ki ga je Evropska unija razglasila za 

Evropsko leto za razvoj in poteka pod sloganom Naš svet, 

naše dostojanstvo, naša prihodnost, k sodelovanju povabila številne organizacije, ki bodo aktivirale prostovoljce v več kot 

20 krajih po Sloveniji. Projekt Najboljše novice iz sveta je eden izmed največjih dogodkov v Sloveniji v okviru 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
 

31. 7. 2015 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis 

iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. 

 

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske 

dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis 

stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič 

vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila 

za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, 

finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. 

 

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio evrov. 

Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 

evrov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 evrov. 

 

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v 

fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od 

objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015. 

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani:  

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[sho

w_single]=1230 . 

 

Mreža za podeželje  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Pomagajmo napolniti 

šolske torbice 

 
Žalsko območno združenje 

Rdečega križa s svojimi 

krajevnimi organizacijami vsako 

leto pomaga staršem šoloobveznih 

otrok, ki jim zaradi stiske ne 

morejo kupiti šolskih potrebščin, 

pri nakupu. Letos so se odločili za 

akcijo zbiranja šolskih potrebščin. 

 

Vse, ki so jih pripravljeni 

darovati, prosijo, da jih prinesejo 

med uradnimi urami: ponedeljek, 

sreda in petek, od 8. do 11. ure, v 

prostore združenja na Hmeljarsko 

3, Žalec. Komisija za socialno 

dejavnost pri združenju bo po 

obravnavi prošenj staršev 

namenila darovane potrebščine 

družinam, ki so do tega 

upravičene. 

 

OZ RK Žalec 
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Evropskega leta za razvoj. Pridružuje se mu tudi Hiša Sadeži družbe, saj želimo Žalčane vsaj en dan v letu presenetiti s 

pozitivnimi zgodbami.  

 

Projekt razdeljevanja časopisa z dobrimi novicami o razvojnih temah je leta 2010 nastal na Danskem in uspešno približal 

tematiko razvojnega sodelovanja prebivalcem te skandinavske dežele, ki zelo številčno podpirajo nadaljnja prizadevanja 

svoje države in Evropske unije za pomoč državam v razvoju.  

 

V projektu Najboljše novice iz sveta letos sodeluje 13 evropskih držav. Časopis, ki bo vseboval samo pozitivne zgodbe, je 

namenjen ozaveščanju javnosti o dosežkih mednarodnega razvojnega sodelovanja. Zgodbe nosijo sporočila o številnih 

prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki ne more več zanikati svoje povezanosti in soodvisnosti. Globalni milenijski 

cilji bodo državljanom, ki so kot davkoplačevalci ali donatorji posredno vpleteni v razvojno sodelovanje, predstavljeni 

skozi časopisne članke. Dosežke že desetletje soustvarja tudi Slovenija.  

  

Veliki evropski prostovoljski akciji se v Sloveniji pridružuje 300 prostovoljcev, ki bodo v jutru 11. septembra razdelili 

10.000 izvodov časopisa skupaj z brezplačnim simboličnim zajtrkom, kefirjem Mlekarne Planika iz Kobarida. 

 

Kraji po Sloveniji: Breginj, Črnomelj, Gornja Radgona, 

Kobarid, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Logatec, Loče, 

Maribor, Metlika, Murska Sobota, Negova, Novo mesto, 

Nova Gorica, Ptuj, Semič, Slovenj Gradec, Slovenske 

Konjice, Spodnji Ivanjci, Škofja Loka,Velenje, Vipava, 

Zagorje ob Savi, Žalec. 

Sodelujoče države: Avstrija, Češka, Danska, Finska, 

Irska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Portugalska, 

Romunija, Slovenija, Slovaška, Velika Britanija. 

Dosežki financiranja razvojnih programov s strani EU v 

zadnjem desetletju:  

- 14 milijonov več otrok v šoli; 

- 70 milijonov ljudi je dobilo dostop do čiste pitne vode; 

- usposobljeni zdravstveni delavci so sodelovali pri 7,5 

milijona rojstev, da bi pomagali preprečiti smrt ali druge 

komplikacije ob porodih.  

Hiša Sadeži družbe Žalec 
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Poletje v Našem domu 

 
Kljub letnim dopustom se je v domu dogajalo kar nekaj 

zanimivosti. Malo smo gradili, pobirali in prebirali krompir, 

nabirali zelišča … V zgodnjih jutranjih  in poznih večernih 

urah  so se odpravljali naši stanovalci na daljše sprehode, čez 

vročino pa so malo počivali in se v senci hladili s sladoledom, 

ki nam ga letos res ne primanjkuje.  Pomagali so tudi pri 

različnih dejavnostih, kot so: lupljenje krompirja, čebule, 

česna, jabolk … Zanimiva pa je bila tudi vožnja s traktorjem 

skozi trg Vranskega na njivo, kjer so pridno pobirali krompir.  

 

Anica C. 

 

 

 

 
 

 

 

Obvestilo za prvi šolski dan v šolskem letu 2015/2016 
 

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 

 

Prijetni počitniški dnevi se iztekajo in čas je, da se ponovno srečamo. Veselimo se srečanja z vami, še posebej pa 

pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem pa želimo zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto, ki je pred nami.  

Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij. 

 

Sprejem prvošolcev bo v torek, 1. septembra 2015, ob 10.30 v prostorih POŠ Tabor. 

Pričetek pouka za vse druge učence bo v torek, 1. septembra 2015, ob 8.25. S svojim razrednikom se dobite v matičnih 

učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je zapisan spodaj. Obešen bo tudi na oglasni deski šole. 

Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po starem voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. 

Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. 

Prvi dan poteka pouk po urniku. Učenci naj imajo s seboj pribor za pisanje, zvezek in copate. Prvi dve uri bosta potekali z 

razrednikom, nato pa bo redni pouk. 

Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. 

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, zagotovljeno bo tudi kosilo. 

 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

 
Pripravila:  

Branko Šketa, vodja POŠ Tabor 

Polona Učakar, pom. ravn. 

 

Ravnateljica: 

Majda PIKL, univ. dipl.ped. 

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC za šolsko leto 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Igrajmo se, igrajmo 

 
Igrajmo se, igrajmo 

in nič ne klepetajmo. 

Pomagajmo si vsi, 

prijatelji, ki smo mi in vi. 

Dobri smo si vsi, 

zato ne nagajajmo si mi. 

Treba se je tudi učit', 

in ne po hodnikih lovit'. 

 

Maj Žura, 3. c, POŠ Tabor 

Otroci brez igrač 

 
Igrače, igrače! 

Kaj bi otroci brez njih? 

Igrati se ne bi imeli s čim. 

Brez igrač bi otroci delali hrup, 

dolgčas bi zganjali in še bolj tečnarili. 

Brez medvedkov dojenčki ne bi mogli 

zaspati. 

Deklice bi se brez punčk žalostile. 

Fantje brez avtomobilčkov še večje 

zgage bi bili. 

Brez igrač bi otroški svet bil manj 

zabaven. Zato 3-krat HURA za 

igrače!!! 

 

Vanesa Stanko, 3. c, POŠ Tabor 

VOZNI RED za šolsko leto 2015/2016 
(v primeru sprememb voznega reda bodo učenci o tem pravočasno obveščeni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ko igrače oživijo 

 
Nekoč sem sanjal, da sem v Mestu igrač. Sprehodil sem se, 

da bi si ogledal mesto in naenkrat zagledal plišastega 

medvedka. Lepo sva se pozdravila in postala prijatelja. 

Skupaj sva šla v gostilno. Tam sva srečala zajčka Bineta. 

Naročili smo si korenčkov sok. Potem smo šli igrat nogomet 

in še v kino na imenitno predstavo. Zvečer pa smo se 

zadovoljni prijazno poslovili in odšli domov k počitku, 

sanjati o igračah, ki oživijo …  

 

 

Gal Gosak, 3. c, POŠ Tabor 

Oživljene igrače 

 
Ko oživijo igrače, je vse drugače.  

Kocke se spremenijo v čisto prave kocke 

velikanke. 

Majhen tovornjak – hruška v trenutku ni več 

majhen, temveč velik ter že na gradbišču meša 

beton.  

Daljinska formula ni več igračka, ampak, ooooo! 

Poglej, kako šviga po pravi dirkalni stezi!  

Mali gasilski kombi ni več mali gasilski avto, 

temveč ogromen … ki gasi gorečo hišo. 

 

Tako sem si jaz –  

Andraž Žvipelj iz 3. c, POŠ Tabor,  

 predstavljal oživljene igrače. 

Svet  igrač 

 
Nekega dne se je Miha odločil, da gre v svet igrač. Tam je 

videl velikoooo igrač. Sprva ni mogel verjeti svojim očem. 

Bilo je na stotine zanimivih. Videl je različne 

avtomobilčke, avione, barbike, medvedke in še veliko 

drugih. Miha je razmislil, se težko odločil ter kupil … 

avtomobilček in avion. Odšel je na vlak in se srečen 

odpeljal domov.  
 

 
 

 
 

 
 

 Jasna Kralj, 3. c, POŠ Tabor  
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Naša ponudba je res en sam »gušt«. 

 

 

 

Turistično društvo GUŠT Tabor – KDO SMO? 

 

Turistično društvo GUŠT Tabor (TD GUŠT) je bilo ustanovljeno v sredini leta 2015 z namenom 

povezovanja ponudnikov različnih izdelkov in storitev s podeželja v osrčju zelene Spodnje 

Savinjske doline. Ustanovitelji društva že kar nekaj časa  neformalno sodelujejo v podeželski 

turistični ponudbi na področjih ponudbe pridelave lokalne hrane, kmečkega turizma in 

agrokampinga, organizacije slavnostnih dogodkov in gostinske ponudbe, prenočitvenih 

zmogljivostih, cateringa ter čebelarstva. Združeni v društvu TD GUŠT bi svoje dejavnosti radi povezali v celovito 

ponudbo kraja, ki se ponaša s prvinsko neokrnjeno naravo in enkratnimi možnostmi aktivnega preživljanja obiska ali 

dopusta na številnih  pohodniških poteh od Čemšeniške planine (1204 m) do Mrzlice (1122 m), z obveznim nepozabnim 

vmesnim postankom na Zajčevi koči (742 m) in vzponom na taborski Triglav – Krvavico (906 m), od koder pa je v jasnem 

vremenu viden resnični Triglav. Poleg pohodniških poti pa navdušujejo številne gorske in ravninske kolesarske steze, ki  

predstavljajo številna izhodišča za celotno Savinjsko dolino ter Celjsko kotlino. TD GUŠT bo sposobno s svojimi vodniki 

z licencami prevzeti organizirano vodenje pohodniških in kolesarskih izletov, vsekakor pa bo njegovo prioritetno 

delovanje na celoviti podeželski turistični ponudbi, ki trenutno temelji na naslednjih pobudnikih – ustanoviteljih društva: 

 

1. Lokalna pridelava kmetijskih pridelkov in predelava mesa iz zunajpašne črede: KMETIJA LAZNIK 

2. Slovesnostno-gostinske prireditve na Ribniku pri Lisjaku: GOSTINSTVO LISJAK 

3. Agroturizem in agrokamping: KMETIJA WEISS 

4. Čebelarstvo, izdelki in muzej čebelarstva: ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL 

5. Apartmajsko bivanje v apartmajih PR' BRIŠNK in catering ponudba: GOSTINSTVO GRŽINA 

6. Slovenska narodna in zabavna glasba: ANSAMBEL ZUPAN, Glasbena skupina ZAKA PA NE 

 

Čeprav se Slovenci plašno lotevamo prikazovanja svoje zgodovine, želimo preko novega turističnega društva  GUŠT 

obiskovalcem  prikazati, da naš kraj poleg atraktivne podeželske turistične ponudbe in lepe narave, bogati tudi živahna 

zgodovina trgovskih povezovalnih poti med Rimom in Panonijo. Pri nas se nahajajo tudi razvaline gradu Ojstrica, nekdaj 

last celjskih grofov, kjer se je po legendi tragično končala ljubezen med Friderikom in Veroniko Deseniško. Ojstrica je 

poznana tudi po izbruhu vseslovenskega kmečkega upora v 17. stoletju. 

 

Ustanovitelji društva se polno zavedamo, da je za uspešno delovanje društva pomembno povezovanje na različnih nivojih 

turizma in že takoj ob ustanovitvi smo pristopili k partnerstvu Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Spodnje 

Savinjske doline (LAS SSD), kjer bomo sodelovali v razvojnih turističnih  projektih. 

 

Prav tako se zavedamo, da je turizem živa stvar, ki zahteva stalno spremljanje in prilagajanje tokovom turističnega 

povpraševanja, zato so v naše vrste vabljeni vsi, ki so pripravljeni aktivno popestriti in dopolniti našo podeželsko turistično 

ponudbo. 

 

Spletna stran Turističnega društva GUŠT Tabor: www.turisticno-drustvo-gust.si vsebuje tudi vse povezovalne poti 

zgoraj naštetih turističnih ponudnikov. 

 

Kontaktni podatki: info@td-gust.si 

Adi Laznik, predsednik društva, 041 543 396 

 

Turistično društvo Gušt Tabor 

 

Klub fit senior (vadba za starejše – veterane) 

Poseben program za vse veterane (ženske in moške) vsebuje 1x tedensko vodeno 

skupinsko vadbo, vključno z vadbo za zdravo hrbtenico in boljše ravnotežje. Poleg lastne 

teže, se uporabljajo različni pripomočki kot so: elastike, ročke, velike in male žoge, 

palice, utežke, kettlebell, stopničke, stoli itd. 

Aktivnosti naših društev 
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Vadba bo potekala vsako sredo od 17.00 do 18.00 v Domu krajanov Tabor, od septembra naprej.  Vadbo bo vodila Nina 

Florjan Urankar, inštruktorica aerobike. 

Vljudno vabljeni! 

Športno društvo Partizan Tabor 

 

Aerobika – vadba za vsakogar 

Aerobika je ena izmed najbolj znanih skupinskih vadb. Namenjena je vsem, ki želijo ob glasbi izboljšati splošno telesno 

sposobnost (povečanje funkcionalnih sposobnosti srčno-žilnega in dihalnega sistema, motoričnih lastnosti, krepitev vseh 

večjih mišičnih skupin, izboljšanje in vzdrževanje telesne kondicije ter izboljšanje 

koordinacijskih sposobnosti). 

Poleg lastne teže se uporabljajo različni pripomočki, kot so: elastike, ročke, velike in 

male žoge, palice, trx, utežke, kettlebell, stopničke, stoli itd. 

Vadba je sestavljena iz štirih delov: uvodnega dela (ogrevanje), aerobnega dela 

(koreografija), krepilnega dela (krepitev vseh delov telesa) in zaključnega dela 

(raztezanja). 

Vadba bo potekala vsako sredo od 18.00 do 19.00 in petek od 17.00 do 18.00 v Domu 

krajanov Tabor, od septembra naprej. Vadbo bo vodila Nina Florjan Urankar, inštruktorica aerobike. 

Vljudno vabljeni! 

Športno društvo Partizan Tabor 

 

Letovanje mladine GZ Žalec v Osilnici 
 

 

 

Pošteno smo že zakorakali v poletje in 

neskončno dolge poletne počitnice. Polni 

veselja, sreče in pričakovanj smo se v 

soboto, 11. julija 2015, sedem mladih 

gasilcev in en mentor iz Lok odpravili na 

letovanje gasilske mladine v Osilnico. 

Vstajanje, telovadba, zajtrk, pospravljanje 

sob, dopoldanska aktivnost, kosilo, 

popoldanska aktivnost, večerja, prosti čas, 

priprava na spanje in spanje – tako nekako 

je bil zastavljen dnevni red za naših 5 dni v 

čudoviti deželi Petra Klepca. Vsak dan 

smo uživali na bazenu, poleg kopanja v 

bazenu pa nas je vsak dan čakala še kakšna 

nova dogodivščina. Preizkusili smo se v 

športnem plezanju po plezalni steni, v 

lokostrelstvu, vožnji s kanuji po reki 

Kolpi, se pomerili v orientacijskem 

pohodu po Osilnici, v vezanju gasilskih vozlov in plavanju. Vsekakor pa ni manjkalo tistega časa za spontane dejavnosti, 

kot so nogomet, odbojka, igranje tenisa, badmintona, kart, spuščanja po toboganu, tekanja gor in dol po igralih, skokov v 

vodo in podobno. Zadnji večer pa vsekakor ni šlo brez skupinskih točk, ki so jih pripravili otroci, podelitev medalj, 

priznanj, nagrad in druženja v pozne večerne ure. V dneh, ki smo jih preživeli skupaj gasilci iz različnih gasilskih društev, 

so se stkale nove prijateljske vezi, ušpičile marsikatere neumnosti, novinci so premagali strah pred t.i. ˝prvič sam od 

doma˝, premagovali strah pred višino, se zabavali, smejali in sklenili, da se bomo v Osilniško dolino še vrnili. 

 

                                                                                                            Tomaž Sajovic 
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Počitnice mladih podeželanov 

Poletja še ni konec in naši mladini še ni zmanjkalo energije za poletne 

aktivnosti. Če ne na morje, pa v planine! Ali pa raje kar oboje. 

 

18. julija se nas je nekaj podeželskih planincev napotilo v Logarsko dolino. Na 

sončni dan smo se osvežili pri 

slapu Rinka in zlezli na Okrešelj. 

Med potjo smo si našli tudi dva 

nova prijatelja, ki sta nam dobro oklestila malico. Utrujene so nas doma 

pričakale mehke postelje in kavči, ampak počitek ni bil dolg, saj so že 

naslednji dan potekale obsežne priprave in pakiranje za na MORJE! 

 

Konec julija smo si podeželani privoščili oddih na morju. Vreme je bilo kot 

naročeno, resne poletne temperature in hladno pivo so bili vedno v ravnotežju. 
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judoklubshido1@gmail.com 

Letos nas je v Luciji taborilo 18 (konec tedna pa kar 26). Lahko 

si predstavljate, da kuhanje kosila ni bila mala malica … zato se 

društvo podeželske mladine iskreno in debelo zahvaljuje Juriju 

Sirše, saj bi brez njega bili hudo lačni. Letošnje dopustovanje je 

izgledalo nekako tako: zjutraj vmešana jajca v količinah 

industrijske razsežnosti, potem kopanje (ki je potekalo v 

izmenah), potem (in tudi vmes) kakšno pivce in igre s kartami, 

peka palačink, kosilo in še enkrat peka palačink, tudi 

dremuckanja v senci ni manjkalo. Noči pa smo, kot si lahko 

mislite, ˝prespali˝.  Le zadnjo noč pred odhodom se je zgodilo, da nam je vreme pomagalo spakirati po hitrem postopku. 

Tudi letošnje počitnice v Luciji bodo marsikomu ostale v lepem (in zamegljenem) 

spominu. 

 

Po morju smo imeli nekaj časa, da smo razpakirali kopalke, potem pa smo se že 

pripravljali na zadnje igre koscev in grabljic v Sv. Lovrencu. 2. avgusta smo 

ponovno navijali za našega kosca Luka in naše tri grabljice. Skupno smo dosegli 

nehvaležno četrto mesto, ampak smo na slabo voljo hitro pozabili, saj smo se 

zavrteli ob glasbi ansambla Vikend. 

 

Kosci in grabljice so svoje igre zaključili, na vrsto pa so prišle obiralke na 

dnevu hmeljarjev. Z lepo okrancljanim vozom nas je Lojz odpeljal v 

Braslovče, kjer smo z igrami ponovno dosegli četrto mesto. Tokrat pa so nam 

zaigrali Modrijani in nedeljska noč si ni bila prav nič podobna. 

 

Lahko rečemo, da je bilo to 

poletje, 2015, resnično 

uspešno. Seveda pa se naše 

aktivnosti nadaljujejo, po toplem in po hladnem. Če se nam mladi, ki še 

niste včlanjeni v društvo, želite pridružiti, bodite pozorni na obvestila, saj bomo v oktobru sprejemali nove člane. Lahko pa 

pokličete predsednika društva, Simona Stiplovška, na številko 070 321 516 ali pa nam pišite na facebooku (Društvo 

podeželske mladine Tabor). Vsakega novega člana bomo resnično veseli.  

Društvo podeželske mladine Tabor 

 

Naučimo se pravilno padati 

 

Spoštovani starši!  

 

Vabimo vas in otroke na uvodno izvedbo JUDA na vaši šoli TABOR ter na Štajerskem, Savinjskem,Tuhinjskem in 

Zasavskem na vaših osnovnih šolah.  

 

ZA OTROKE - VRTEC: 4-6 LET in OSNOVNOŠOLSKE OTROKE: 6-15 LET 

  

Cilji naših izvedb juda so:  
 - Ohranjati in pospeševati zdravje, normalno rast in 

razvoj otrok in mladostnikov, 

 - razvijati psihomotorične sposobnosti, 

 - graditi samozavest, spoštovanje, pogum, odgovornost 

in vztrajnost, 

 - otroke navajati na šport in jim privzgojiti potrebo po 

gibanju, 

 - privzgojiti delovne navade in sposobnosti za delo v 

skupini.

 

Učimo se tudi: 

- pravilno padati, 

- osnove juda, 

- parterne tehnike skozi igro. 

  

Lepo pozdravljeni. 

  

Prijave in predloge pošljite na e-mail ali preko prijavnic, ki bodo na vaši šoli. 

  

JUDO KLUB SHIDO  

http://judoklubshido.si/ 
 

 

… vse stene iz dreves, za strop nebo,  

preproga travnih bilk, zvezd nebroj za luč,  

brez strehe, brez zidov, mladim je toplo … 

 

http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/1544453_1379623648971832_1310747249_n.jpg
http://judoklubshido.si/
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Zakaj? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poteh in spominih 

 
V avgustu leta 1984 je v časopisu Savinjski občan izšel članek Marjane Matijec Natek Brez prostovoljnega dela bi 

imeli še manj. Avtorica v njem slikovito predstavi Tabor skozi zgodovino ter zanimivosti vse do težav in radosti srede 

80-ih let prejšnjega stoletja. Predstavili vam bomo članek v več delih in spoznali boste, da zdajšnje težave niso videti 

dosti drugačne kot pred 31 leti. Časopisni članek ima v skrbnem arhivu Danijela Rožanc.  

 

Obiskali smo Krajevno skupnost Tabor 

Brez prostovoljnega dela bi imeli še manj 

 

Marsikatera lepa misel se je že utrnila ob 

pogledu pod obronke Krvavice, Čemšeniške 

planine, Javorja in drugih vršacev, ki se 

gosposko dvigajo nad Taborom. Kraj je 

zaradi njihove veličine in temnih gozdov 

skoraj neopazen. Pravzaprav se sploh ne 

razlikuje od številnih podeželskih krajev, 

katerih jedro označujejo trgovina, gostilna 

in cerkev. 

 

V teh krajih je zgodovina bogato popisala 

svoje strani. Rod, ki tu živi, je marljiv, 

garaški. Vsi so si znali služiti kruh s trdim delom. Življenje in zgodovina sta jih izklesali 

tako, da se marsikateremu naključnemu obiskovalcu dozdeva, da so Taborčani 

samosvoji, trmasti in vase zaprti ljudje. Celo nedostopni in trdi se zdijo bežnemu 

obiskovalcu. Komur pa se človek teh krajev odpre, mu bo ostal dober prijatelj. 

 

Nadaljevanje sledi septembra … 

Pripravila: Ana Leskovšek 

Arhiv: Danijela Rožanc 

Literarni utrinki 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 

  

Zmeda v glavi 
 

Kako naj ne bi ljubil, 

Ko božam tvojo mehko kožo, 

ki se mi predaja? 

Kako se ne bi nasmejal življenju, 

Ko sem s tabo že za prihodnost? 

 

Kako bi bil lahko žalosten, 

ko gledam veselje v tvojih očeh? 

Kako naj upihnem svečko najinega doživljanja, 

ko vem, 

da bodo druge svečke prižigale svojo svetljavo? 

Kako naj ti dopovem – da te imam – rad? 

 

TKSm 

Sedaj naju loči tisoč vzrokov 

najine nesmiselne trmoglavosti. 

Sedaj lahko samo še sanjam 

 – o naju! 

TKSm 

Ko si odšel, 

si odšel za vedno. 

Ko sem te čakala, sem vedela, 

da te čakam zaman! 

 

Odšel si, ne da bi izrekel  

besedico slovesa. 

Odšel si in se mi zadnjikrat  

nasmehnil … 

 

Še mnogo noči sem sanjala  

o naju … 

Osebna izkaznica kraja 

Število prebivalcev: 

1457 

Zaposlenih: 480 

Gospodinjstev: 419 

Kmečko prebivalstvo: 

180 

Naselja: Tabor, Črni 

Vrh, Kapla, Pondor, 

Ojstriška vas, Miklavž 

in Loke 

 

Od kod ime kraja? 

V tistih časih, ko so se Turki podili in 

ropali po  naših krajih, so v kraju okrog 

cerkve sv. Jurija, ki se prvič omenja leta 

1397, zgradili taborno obzidje. Kako so se 

branili Turkov in kdaj so le-ti hodili skozi 

te kraje, ni podatka, ljudje pa pravijo, da so 

v enem od napadov izgubili konjsko 

podkev. V spomin na roparske Turke jo še 

današnje dni hranijo v Šentlenartu. Tabor 

so poimenovali prav po tem obzidju, 

čeprav ga domačini še danes imenujejo 

Šentjur. 
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Zgodilo se bo 

Nadaljnja predavanja bodo v prostorih POŠ Tabor. 

Prijazno vabljeni! 

 
 
 

 
 
 

 

Vabimo Vas na prireditev z naslovom 

Modrosti Vzhoda, 
 

 
 

 

s podnaslovom 

Kako vede razkrivajo skrivnost življenja in smrti. 

Prireditev bo v Domu krajanov Tabor  

v petek, 11. 9. 2015, ob 18. uri.  

 

Program: glasba, ples ter predavanje (predavateljica Petra Guštin, Društvo Potovanje za dušo).  

Ob koncu vabljeni na družabni večer z druženjem ob sladkih dobrotah vedske kuhinje. 

Vstop prost. 

Kontakt: Renato Grobelnik, 070 894 377 
 

 

 
 

 

VABILO 

 

Konjeniško društvo Mustang Gomilsko vabi na SREČANJE KONJENIKOV s pestrim programom, in sicer v  nedeljo, 

13. 9. 2015, ob 14. uri na RANČU MUSTANG v Grajski vasi. 

 

Program: 

- povorka konjenikov, 

- nagovor konjenikov, 

- otvoritev novega objekta, 

- jesenska tržnica, 

- spretnostna ježa,  

- podelitev nagrad, 

- vožnja s poni vprego. 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

V kolikor želite sodelovati ali pomagati na prireditvi, razstavljati na jesenski tržnici prosim pokličite Vanjo Lukman na 

031 297 005. 

 

                                      Vabilo 

 

V nedeljo, 20. 9. 2015, od 15. ure naprej, vas vljudno vabimo v Miklavž pri Taboru 

(bivša Kovčetova lesna deponija), kjer bomo predstavili dejavnosti novoustanovljenega 

Turističnega društva GUŠT Tabor. Raznolikost predstavitve bodo popestrili taborski 

rogisti, s srednjeveškimi plesi bo prisotna plesna skupina Galiarda iz Celja, pridih zgodovine v naših krajih pa bo dodala 

Žovneška konjenica. Živahnost celotnega dogajanja zagotavlja povezovalec programa Franci Podbrežnik – Solčavski. 

 

Turizem je za ljudi in iz ljudi, vljudno vabljeni! 

Prireditev bo ob vsakem vremenu, saj imamo šotor. 

 
Dragi otroci, 

 
 
 

 
Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično uro, ki bo v torek, 29. septembra 2015, ob 18. 

uri. 
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Oglasi 
Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 5. 9. 2015, od 9. ure dalje, da nas 

obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne 

izdelke. 

 

 

 

Vabljeni! 

STARO ŠTALO, našo degustacijsko sobo, uporabite 

kot piknik prostor, meso za žar ali narezke vam lahko 

na vašo željo pripravimo mi, več po dogovoru … 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VPIS 2015-16 
 

TAEKWON-DO, KICKBOXING, TAE-BO®, 
 

ZDRAVJE … KONDICIJA … SAMOZAVEST … DRUŽENJE 

 

Vsak ponedeljek, sredo in petek med 18.00 in 20.00 v športni dvorani Doma 

krajanov Gomilsko! Pridružite se najboljšim! 

 

VABLJENI! 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – SEPTEMBER 2015 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

8. 9. 2015     
10.30 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

12. 9. 2015 

10.00 5. REKREACIJSKI TEK PO OBČINI VRANSKO 

start pri Športni 

dvorani Vransko 

 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10,  

041 283 749) 

12. 9. 2015  

20.00 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino 

SAŠKA KOLARIČ, sopran 

ANDREJ MARKUN, klavir 

Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298)  

15. 9. 2015 

18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

 

16. 9. 2015 

13.00 NOGOMETNI DAN NA VRANSKEM, 

spomin na sokrajana prof. Janka Križnika 

Športni park Videm - 

Vransko 

Skupina nogometnih 

zanesenjakov, 

NK Vransko in 

Medobčinska nogometna 

zveza Celje 

(041 783 902) 

 

20. 9. 2015 

12.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 
Športna dvorana 

Vransko 

Občina Vransko 

Župnija Vransko 

Župnijska Karitas Vransko    

OO RK Vransko 

(03 703 28 00) 

26. 9. 2015  

20.00 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino 

DUŠAN SODJA, klarinet 

GODALNI KVARTET M.ARS 

cerkev sv. Mohorja in 

Fortunata v Stopniku 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298)  

26.–27. 9. 

2015  

10.00–18.00 

Športna prireditev 

KARTING 

AMZS Center varne 

vožnje 

AVTO-MOTO  

ZVEZA SLOVENIJE 

(01/530 52 30) 
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... in še modrosti naših babic 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

nedelja, 30. avgust, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

petek, 11. september, ob 18.00 

PRIREDITEV MODROSTI VZHODA 

predavanje Petre Guštin (Društvo Potovanja za dušo), glasba, ples 

Dom krajanov Tabor 

(Renato Grobelnik, 070 894 377) 

 

nedelja, 20. september, ob 15.00 

PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR 

bivša Kovčetova lesna deponija, Miklavž pri Taboru 

(Adi Laznik, 041 543 396 ) 

 

nedelja, 27. september, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

torek, 29. september, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

 

»Kdor ni zadovoljen s tem, kar ima, tudi ne bi bil zadovoljen s tem, kar si želi. « 
 

(Sokrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koledar dogodkov in prireditev – september 
 

 Mala maša (8. 9.) – v vsakem grmu paša.  
 

 Če je sv. Matevž (21. 9.) vedren, prijetna bo jesen.  
 

 Če pred sv. Mihaelom (29. 9.) jasna je noč, bo tudi zime velika moč.  

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, vsebina; Ana 

Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: 

hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. 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. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Zavod sv. Rafaela Vransko, 

Društvo podeželske mladine, Pevsko društvo Tabor, Nina Florjan Urankar, 

Kmetija Laznik. 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


