Pozdrav urednice izpod Krvavice
Znani rek pravi, da so otroci naše največje bogastvo. Bogastvo, za katerega je potrebno skrbeti in mu pomagati pri pripravi
na prihodnost. Starši in otroci hitijo še po zadnjih nakupih šolskih potrebščin, saj se nezadržno bliža prvi šolski dan. V
letošnjem šolskem letu bo šolski prag prvič prestopilo 9 prvošolk in enako število prvošolcev, skupaj 18 otrok. Otroci s
prometno vzgojo začnejo že prvi šolski dan, ko spoznajo najvarnejšo pot v šolo, ki jo prehodijo v spremstvu staršev. Na ta
dan prejmejo tudi rumene rutice in kresničke. Na cestah, poteh in v okolici šole bo zopet živahno in tudi letos bo
poskrbljeno za prisotnost prostovoljcev in policistov na lokaciji šole in občinske zgradbe. Ne glede na prisotnost, pa lahko
za varnost največ naredimo sami s pazljivostjo in doslednim upoštevanjem prometnih
predpisov.
Ob koncu dodajam še misel o otrocih in starševstvu:
Pozorno poslušajte, kaj vam otrok govori. Če ne boste poslušali majhnega otroka, ki
vam govori o majhnih stvareh, vam takrat, ko bo večji, ne bo pripovedoval o velikih
stvareh. Zanj je bilo namreč vse, kar vam je kadar koli povedal, velika stvar. (Catherine
M. Wallace)
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 8
Spoštovane občanke in občani,
poletje se počasi približuje koncu. To pomeni, da je čas dopustov in počitnic minil. Razburkano in pregovorno brezskrbno
poletno življenje bo potrebno počasi postaviti v stare tirnice. V tem času je bil objavljen tudi osnutek Zakona o ustanovitvi
pokrajin. V predlogu je Slovenija razdeljena na 11 pokrajin. Občina Tabor bi po osnutku spadala pod Južno Štajersko
pokrajino, ki bi med drugim zajemala še občine Braslovče, Bistrico ob Sotli, Celje, Dobje, Dobrno, Dol pri Ljubljani,
Hrastnik, Kozje, Laško, Litija, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno
pri Litiji, Štore, Trbovlje, Vojnik, Vransko, Zagorje ob Savi ter Žalec, torej skupaj kar 25 občin. Južno Štajerska pokrajina
bi imela sedež v Celju, sedež pokrajinskega sveta bi bil v Žalcu, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi. Predvideno je, da
bi pokrajine začele delovati 1. januarja 2023. Pokrajine naj bi zagotavljale kakovostnejše storitve za prebivalstvo,
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skladnejši regionalni razvoj oziroma, bi naj omogočale večje možnosti prijave na evropske razpise. Seveda o pokrajinah in
njihovem ustanavljanju potekajo burne razprave in bodo potrebna še mnoga usklajevanja.
Ker smo že tik pred začetkom novega šolskega leta, vsem učencem in dijakom želim obilo delovnih uspehov in čim več
pridobljenega znanja.
Župan Marko Semprimožnik

Občinska uprava sporoča in obvešča
Občina Tabor razpisuje Nagradni natečaj izbora fotografij na temo
»KRVAVICA SKOZI ŠTIRI LETNE ČASE«
Izberite največ štiri najboljše avtorske fotografije
Krvavice iz štirih različnih letnih časov in morda bodo
ravno te krasile novo naslovnico občinskega časopisa
Novice izpod Krvavice.
Nagradni natečaj za pošiljanje fotografij traja od
ponedeljka, 2. 9. 2019, do ponedeljka, 16. 9. 2019, do
17. ure. Fotografije hriba Krvavica v jpg formatu pošljite
na
e-naslov:
info@obcina-tabor.si
s
pripisom
»KRVAVICA SKOZI ŠTIRI LETNE ČASE, posredujte
pa tudi vaše osebne podatke in izjavo o strinjanju s Pravili
in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju.
Štirje predlogi fotografij za posamezni letni čas, ki jih bo
izbral Uredniški odbor časopisa Novice izpod Krvavice,
bodo nagrajeni z darilnimi boni v vrednosti 50,00 EUR. V
primeru izbora več fotografij istega avtorja je avtor
upravičen do le ene nagrade.
PRAVILA IN POGOJI
NAGRADNEM NATEČAJU

SODELOVANJA

V

1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja:
Organizator nagradnega natečaja »Krvavica skozi štiri
letne čase« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je Občina
Tabor (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradnega
natečaja je izbor štirih naslovnih fotografij hriba Krvavica
v štirih različnih letnih časih za časopis Novice izpod
Krvavice.
2. Trajanje: Nagradni natečaj poteka od 2. 9. 2019 do 16.
9. 2019 do 17. ure. Nagrajenec bo obveščen najkasneje
20. 9. 2019 po elektronski pošti. Nagrade bodo podeljene
najkasneje 27. 9. 2019.
3. Udeleženci: Udeleženci nagradnega natečaja so lahko
vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki na natečaj prijavijo največ štiri fotografije
Krvavice, kot je določeno v nadaljevanju teh pravil. V
nagradnem natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki
sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradnega natečaja.

4. Način sodelovanja: Udeleženci nagradnega natečaja
sodelujejo na natečaju tako, da organizatorju posredujejo
največ štiri fotografije hriba Krvavica. Fotografije hriba
Krvavica udeleženci posredujejo preko elektronske pošte
na naslov: info@obcina-tabor.si s pripisom: »Krvavica
skozi štiri letne čase«.
5. Nagrade: V nagradni igri bodo podeljene največ 4
nagrade: 4 x darilni bon v vrednosti 50,00 EUR.
6. Izbor nagrajenca: Zmagovalec/zmagovalci natečaja
je/so sodelujoči, ki prejme/jo nagrado za fotografijo hriba
Krvavica po izboru Uredniškega odbora časopisa Novice
izpod Krvavice.
7. Prevzem nagrade: Pogoj za prevzem nagrade je, da
udeleženec – nagrajenec soglaša s temi pravili in
izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradnem natečaju.
Nagrade bodo podeljene po končanem izboru fotografije,
najkasneje do 27. 9. 2019. Nagrajenec bo pozvan po
elektronski pošti. Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi
pravili določenih pogojev za prevzem nagrade,
jo
odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma
nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku
od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti
ter je tako organizator prost vseh obveznosti do
udeleženca natečaja. Podeljene nagrade ni mogoče
zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
8. Avtorstvo: Udeleženci nagradnega natečaja
posredujejo fotografijo/e hriba Krvavice, ki je lahko
avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah (ZASP). Udeleženci nagradnega natečaja s
prijavo fotografij/e
v nagradni natečaj izrecno in
nepreklicno dovoljujejo organizatorju, da fotografijo/e
hriba Krvavica (avtorsko delo) neomejeno reproducira v
fizični obliki, v vseh medijih (TV, spletni, tiskani mediji),
na internetu (spletna mesta, mobilni internet), na
razstavah, sejmih in drugih oblikah javnih predstavitev in
v oglasnih sporočilih vseh formatov in v zvezi s tem
udeleženci nagradnega natečaja na izvajalca nagradnega
natečaja prenašajo časovno in prostorsko neomejene
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materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah v obsegu, potrebnem za reprodukcijo
avtorskih del na podlagi tega odstavka. Organizator bo pri
vseh reprodukcijah avtorskih del (fotografij), kjer je to
objektivno mogoče, navajal ime in priimek avtorja
fotografije ali pa ime, ki ga izbere avtor v sodelovanju z
organizatorjem. Organizator ima pravico iz natečaja
izločiti katerokoli fotografijo hriba Krvavica, za katero
oceni, da je njena vsebina žaljiva ali neprimerna oziroma,
da njena vsebina krši pravice tretjih oseb, vključno s
pravicami intelektualne lastnine ali pa njena uporaba ni
možna.
9. Varovanje osebnih podatkov: Vsi osebni podatki,
pridobljeni od udeležencev nagradnega natečaja so
varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1). Udeleženci nagradnega natečaja izrecno
soglašajo, da organizator nagradnega natečaja njihove
osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru
udeležbe v nagradnem natečaju, uporabi za potrebe
nagradnega natečaja. Nagrajenec fotografije organizatorju
nagradnega natečaja izrecno dovoljujejo objavo svojih
osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na
svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih
izbora oz. prevzema nagrade. S sodelovanjem v
nagradnem natečaju udeleženci potrjujejo, da so
seznanjeni s pravili nagradnega natečaja in jih tudi
sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru
kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za
primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav,

bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno
organizator.
10. Kontaktna oseba: Kontaktna oseba s strani občine za
vsa morebitna vprašanja glede nagradnega natečaja
»Krvavica skozi štiri letne čase« je Saša Zidanšek Obreza,
e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali na: (03)
705 70 88.
11. Končne določbe: Pravila nagradnega natečaja so
objavljena in dostopna v septembrski številki časopisa
Novice izpod Krvavice in na spletni strani občine:
www.obcina-tabor.si. Organizator ne bo upošteval
prepoznih in nepopolnih ali napačnih prijav na nagradni
natečaj. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi
z nagradnim natečajem je dokončna in velja za vse
udeležence. Organizator nagradnega natečaja si pridržuje
pravico sprememb teh pravil iz kakršnegakoli
utemeljenega razloga. O vseh morebitnih spremembah teh
pravil bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni
strani. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po
objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in
strinjanje spremembami. Za vse morebitne spore iz
naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Žalcu. Ta pravila
začnejo veljati 21. 8. 2019.
Občina Tabor

Praznovali dan državnosti
V torek, 25. junija 2019, je Turistično društvo Tabor organiziralo praznovanje in pogostitev ob dnevu državnosti. Na ta dan
pred 28 leti je naša država postala neodvisna, sprejeti pa sta bili Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna
listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.

Prireditev se je odvijala na gostoljubni in idilični kmetiji Laznik v Miklavžu pri Taboru. Po uvodnih besedah župana Marka
Semprimožnika so nastopili Savinjski rogisti in plesna sekcija Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor ter mlada pevka Gaja
Topovšek s pesmijo Za Slovenijo živim.
Planinsko društvo Tabor je na ta dan organiziralo pohod od KZ Tabor do kmetije Laznik ali po domače Grabnarjeve
domačije. Skupaj smo našteli približno 50 pohodnikov, ki so na kmetijo pripešačili iz različnih smeri.
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Praznovanje smo zaključili s prijetnim druženjem in okrepčilom, katerega del je bila seveda slastna Grabnarjeva klobasa.
Saša Zidanšek Obreza

Sprejem najuspešnejših učencev in dijakov šolskega leta 2018/2019
V sredo, 26. junija 2019, je župan Občine Tabor Marko Semprimožnik tradicionalno sprejel najuspešnejše učence in dijake
preteklega šolskega leta.
V sejni sobi občine so nagrajenci in njihovi
starši prisluhnili besedam župana in
ravnateljice JVIZ OŠ Vransko - Tabor
Majde Pikl. Oba sta jim iskreno čestitala ter
poudarila
pomen
pridobivanja
in
nadgrajevanja znanja ter jim zaželela lepe
in dolge, prijetnih dogodivščin polne
poletne počitnice.
Letošnji nagrajenci po podatkih javnih
izobraževalnih zavodov so učenci: Jaro
Petrovič Poljanec: srebrno priznanje na
državnem tekmovanju Matemček in
srebrno priznanje na državnem tekmovanju
Logična pošast; Matija Birk: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček; Luka Juhart: srebrno priznanje na
državnem tekmovanju Matemček in srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast; Ajda Drča: srebrno
priznanje na državnem tekmovanju Matemček; Laura Goršak: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček;
Tevž Gosak: zlato priznanje na državnem tekmovanju Matemček; Maj Krivec: srebrno priznanje na državnem tekmovanju
Matemček; Vito Božič: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček; Zarja Petrovič Poljanec: srebrno
priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole; Zala
Lukman: srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole; Gal Gosak: srebrno priznanje na državnem
tekmovanju Matemček, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast, srebrno Vegovo priznanje na državnem
tekmovanju iz matematike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike in zlato priznanje na državnem
tekmovanju iz razvedrilne matematike; Andrej Vian Vertovšek: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček,
zlato priznanje na državnem tekmovanju iz geografije in srebrno Vegovo priznanje na državnem tekmovanju iz
matematike; Leon Gojznikar: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček in srebrno Vegovo priznanje na
državnem tekmovanju iz matematike; Vita Kovče: odličen uspeh vsa leta šolanja, srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz geografije in srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz zgodovine; Vesna Kralj: srebrno državno
priznanje na 19. bienalu otroške grafike v Žalcu; Filip Lukman: odličen uspeh vsa leta šolanja in srebrno priznanje na
državnem tekmovanju iz geografije; Julija Weiss: odličen uspeh vsa leta šolanja; Neža Zupančič: odličen uspeh vsa
leta šolanja; in dijaka: Miha Drolc: odličen uspeh vsa leta šolanja ter Veronika Slakan: bronasto priznanje na šolskem
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tekmovanju iz nemškega jezika, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemškega jezika, priznanje na bralnem
tekmovanju PFIFFIKUS in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine.

Vseh 20 nagrajencev je bilo vpisanih v občinsko Zlato knjigo, ki predstavlja
trajen dokument in lep spomin na uspešno šolanje vsakega uspešnega
posameznika. Iz rok župana so prejeli tudi knjižno darilo.
Po uradnem delu je sledilo druženje in pogostitev s pecivom Društva žena in
deklet Občine Tabor.
Saša Zidanšek Obreza

Lokalna skupnost pridobila dva prikazovalnika hitrosti
Prikazovalniki hitrosti spadajo med prijazno obliko preventive, ki poleg spremljanja motornega prometa prispevajo k
zmanjševanju hitrosti na cestah.
V juniju 2019 se je občina odločila za nakup prikazovalnika hitrosti družbe
Sipronika, d. o. o., iz Ljubljane in ga 10. julija z lokalnim izvajalcem Egis, d. o. o.,
tudi namestila ob državni cesti Tabor–Ojstriška vas–Kapla, na začetku naselja
Ojstriška vas v smeri Tabora. Že prvi dan se je izkazal za dobro naložbo, saj je bilo
že na pogled opaziti znatno znižanje hitrosti vozil.
V prihodnje bomo redno spremljali podatke o izmerjenih hitrostih, jih podrobno
pregledali in ocenili ustreznost obstoječe lokacije prikazovalnika, ki ga bomo nato po predhodni presoji ohranili na
obstoječi lokaciji ali pa ga prestavili drugam.
Naj spomnimo, da je bil v letu 2015 prikazovalnik hitrosti že nameščen, in sicer na lokalni cesti Tabor–Spodnja Hosta v
smeri Loke–Tabor. Izkazal se je za izjemno učinkovito sredstvo za takojšnjo ublažitev hitrosti voznikov. Občina je ta
prikazovalnik pridobila za določen čas 12 mesecev, in sicer na podlagi uspešnega kandidiranja na razpisu Javne agencije
RS za varnost prometa: Skupaj za večjo varnost. Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. Ker programska oprema
prikazovalnika omogoča statistično obdelavo podatkov o številu vozil in hitrostih, je bilo takrat ugotovljeno, da je
prikazovalnik pozitivno vplival na disciplino voznikov, o čemer govori tudi pomembno dejstvo, da je bila zadnja prometna
nesreča na tem območju zabeležena v juliju 2016.
Od leta 2015 je občina vsako leto kandidirala na razpise za pridobitev brezplačnih hitrostnih opozorilnih tabel, vendar so
imele prednost pri izboru občine, ki doslej teh še niso pridobile oz. jih niso pridobile v zadnjih dveh letih pred aktualnim
razpisom.
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Veseli smo, da vas lahko obvestimo, da smo v letošnjem letu ponovno uspešno kandidirali na razpisu Javne agencije RS za
varnost prometa: »Prikazovalniki hitrosti 2019!« Prikazovalnik je bil
prevzet na slavnostnem sprejemu, ki sta se ga udeležila podžupan občine
Žan Grobler in predstavnica občinske uprave Saša Zidanšek Obreza.
Montaža je bila izvedena 23. 8. 2019 na že poznani lokaciji, to je ob
lokalni cesti Tabor–Spodnja Hosta, v smeri Loke–Tabor. Prikazovalnik
smo pridobili za obdobje 10 mesecev z možnostjo odkupa.
Z namestitvijo kar dveh prikazovalnikov hitrosti se bo občina priključila k
Evropskemu tednu mobilnosti s sloganom »Gremo peš,« ki bo potekal od
16. do 22. septembra. Naš prispevek bo nova shema za umirjanje prometa
oz. znižanje hitrosti v cestnem prometu, za kar je župan Marko Semprimožnik v imenu občine tudi podpisal Listino 2019
pri Ministrstvu za infrastrukturo.
Policija že vrsto let opozarja, da hitrost ubija in da je pri hitrosti 50 km/h udarec vozila na naše telo enak padcu z višine 10
metrov, pri hitrosti 100 km/h pa je sila udarca enaka padcu z višine kar 40 metrov. To pomeni veliko verjetnost, da bo
pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka sploh ne bo preživel.
Ker je eden poglavitnejših vzrokov za smrt pešcev na cestah previsoka hitrost vozil, ki trčijo vanje, se je tudi naša občina
odločila, da prične še intenzivneje prispevati k varnosti v prometu. Tudi v prihodnje si bo prizadevala zagotoviti
proračunska sredstva za nakup dodatnih prikazovalnikov, ki bodo nameščeni na nevarnejših cestnih odsekih.

Saša Zidanšek Obreza

Olepševalne aktivnosti Turističnega društva Tabor
Naša lokalna skupnost je pod okriljem
članov Turističnega društva Tabor v
zadnjem obdobju deležna vrste zanimivih
olepšav.
Najbolj udarna je bila namestitev kolesa na
eno izmed tabel pri vstopu v Občino Tabor,
s čimer so želeli poudariti, da skozi občino
potekajo številne kolesarske poti, ki so
namenjene tako rekreativnemu kakor tudi
gorskemu kolesarjenju in vodijo do ogleda
vrednih naravnih in drugih lepot naših
naselij.
S cvetjem so ozaljšali gredico pri Pihlbirtu
ter cvetlična korita pri Domu krajanov in
lepo uredili svojo turistično pisarno. Ob
pomembnejše objekte so namestili vrsto
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lesenih, ročno izdelanih in lepo poslikanih tabel, ki nakazujejo bližino pošte, trgovine, vrtca.
Poleg olepševanja zunanje okolice pa so se lotili tudi urejanja občinske
avle, ki skoraj vsak mesec zaživi v novi podobi, bodisi na temo
različnih praznikov in običajev ali pa opravil, značilnih za posamezni
letni čas. Marsikateri obiskovalec občinske stavbe z veseljem postoji v
avli in občuduje domiselne postavitve in jih fotografira.
Delo pridnih rok so tudi unikatna oblačila s pridihom srednjega veka,
ki so si jih člani društva letos prvič nadeli ob prazniku Občine Tabor in
pa domiselni pustni kostumi, ki so s svojo barvitostjo popestrili
letošnjo maškarado.
Ob koncu preteklega leta so nas prijetno presenetili z unikatnimi
novoletnimi voščilnicami in priložnostnimi darili.
Svoje ideje za ustvarjanje črpajo iz zgodovinskih dogodkov na našem
območju, katerih rdeča nit je prepovedana ljubezen grofa Friderika
Celjskega in Veronike Deseniške.
Največje zadovoljstvo po opravljenem delu društvu prinašajo prijazni
in pohvalni komentarji prebivalcev in obiskovalcev naše lepe občine.
Saša Zidanšek Obreza

Kolesarimo za celiakijo
Celiakija je kronična in dedno pogojena avtoimunska
bolezen prebavil, ki najpogosteje prizadene tanko črevo.
Nastane kot posledica preobčutljivosti na gluten –
beljakovino, ki jo najdemo v pšenici, rži in ječmenu, pa tudi
v piri, zdrobu, sladu in nekaterih drugih prehranskih
izdelkih. Celiakija je relativno pogosta bolezen, ki
prizadene približno enega na 100 posameznikov. Bolnik s
celiakijo ima eno zdravilo – vseživljenjsko brezglutensko
dieto.
Projekt Kolesarimo za celiakijo je bil namenjen dvigu
ozaveščenosti širše javnosti o celiakiji in vsakdanjih
izzivih, s katerimi se soočajo bolniki s to boleznijo. V ta
namen je novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob v 14
dneh prekolesaril Slovenijo in obiskal vseh 212 občin.
Prekolesaril je 3.000 kilometrov in 40.000 višinskih metrov
v 14 etapah.
Občino Tabor je obiskal 14. avgusta, potem ko je v tej etapi
že prekolesaril občine Gorje, Bled, Radovljico, Naklo,
Mestno občino Kranj, Šenčur, Vodice, Komendo, Mengeš,
Domžale, Lukovico in Vransko, od nas pa ga je pot vodila
še na Polzelo, v Braslovče, Šmartno ob Paki, Šoštanj,
Mestno občino Velenje ter Mestno občino Slovenj Gradec.
Matjaža Goloba smo v Taboru pozdravili in mu zaželeli vse
dobro, tako pri kolesarjenju kot pri svojem poslanstvu, to je
vseslovenskem ozaveščanju o življenju brez glutena.
Ana Leskovšek
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90 let Alojzije Dernolšek
Pesnik in filozof John O’Donohue je zapisal: »Starost je kot
obrabljena obleka. Vendar: če je čista, zakrpana, zlikana in jo nosi
človek, ki ljubi življenje, se z njo lahko ponosno razkazuje.«
V zadnji številki Novic izpod Krvavice smo pisali, da je 13. junija
v deveto desetletje zakorakala gospa Alojzija Dernolšek iz Lok.
Pri tem smo nehote napačno zapisali njen priimek, vendar pa so
naše rojstnodnevne želje bile iskrene. Alojzija Dernolšek, še
enkrat Vam voščimo zdravja, dobre volje in lepih trenutkov.
Ana Leskovšek

Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11. do 12. ure.

VABLJENI!

BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA, KRVNEGA SLADKORJA IN KISIKA V KRVI
v prostorih Občine Tabor
vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure.
V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih
skupnosti) Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno varstvo, prvenstveno
namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro
gospo Ano Bogataj na telefonski številki: 031 424 147.
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Prejeli smo

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, julij in avgust 2019











Mazzini, M.: Funny;
Hendricks, G. in Pekkanen, S.: Žena med nama;
Louis, L.: Nekje blizu sreče;
Pregelj, S.: V Elvisovi sobi;
Juhant, M.: Recepti v vzgoji;
McLain, P.: Pariška žena;
Kesar, K.: Žena ima vedno prav;
Dvořáková, D.: Barbara Celjska : črna kraljica : (1392–1451) : življenjska zgodba ogrske, rimsko-nemške in
češke kraljice;
Olmi, V.: Bakhita;
Slemenšek, T.: Čarovnija na Žovneškem gradu.

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.
Karmen Kreže
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Novela Zakona o osebnem imenu med drugim odpravlja omejitev števila imen in priimkov
Osebna imena poznamo že dolga tisočletja, pa vendar še
vedno ostaja skrivnost, kdaj, kako in na kateri stopnji
razvoja so le-ta nastala. Latinski pregovor »Nomen est
omen,« ali po naše »Ime je znamenje,« pove, da smo že
od nekdaj na imena pozorni in da ta zaznamujejo naša
življenja.
Pravila o imenu in priimku vsakega državljana Slovenije
so zapisana v Zakonu o osebnem imenu, ki določa, da je
osebno ime pravica državljana in služi za razločevanje ter
identifikacijo fizičnih oseb. Osebno ime je sestavljeno iz
imena in priimka, ki državljanu zagotavlja identiteto,
varstvo njegove osebnosti in dostojanstva.
Osebno ime je posamezniku določeno ob rojstvu in se
lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih
razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveza ali
razveljavitev zakonske/partnerske zveze, priznanje
očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje državljana
oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri
spremembi osebnega imena mladoletni osebi.
Na osebna imena bo v prihodnje zagotovo vplivala novela
Zakona o osebnem imenu, ki med drugim odpravlja
omejitev pri izbiri imena in priimka za pravni promet na
dve besedi ter posamezniku daje možnost okrajšave ter
uporabo črk v imenu in priimku. Navedene novosti se
bodo začele uporabljati v roku enega leta po
uveljavitvi zakona, to je 13. 7. 2020.
Povedano drugače, po novem bo lahko ime ali priimek
sestavljala tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da
bo dodana imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede
ali besed oziroma nedeljivih celot. Državljan bo lahko za
pravni promet izbral okrajšavo imena in priimka, vendar
tudi v tem primeru imena ali priimka ne more samostojno
sestavljati le okrajšava (kombinacija z besedo ali
besedami).
Spremembe, ki so se že začele uporabljati, prinašajo daljši
rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali
razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze s sedanjih
šestih mesecev na eno leto. Novela zakona razširja
zadržke za spremembo osebnega imena tako, da se kot
zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler
traja preizkusna doba.
Kot že zapisano, se lahko celotno osebno ime ali samo
priimek ali samo ime spremeni na prošnjo državljana.

Vloga za
sprememb
o osebnega
imena se
vloži
na
katerikoli
upravni
enoti
v
Republiki
Sloveniji.
Novela zakona prošnjo za spremembo osebnega imena
veže na popolno poslovno sposobnost in ne več na
polnoletnost posameznika. Glede na to, da v nekaterih
primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na
podlagi sodbe sodišča) posameznik pridobi popolno
poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se z novelo
takim posameznikom omogoča samostojno vlaganje
prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi strani pa
je to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki
poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili.
Prošnji je treba priložiti potrdilo o nekaznovanosti (izda
ga Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo, da oseba ni v
kazenskem postopku (izda ga okrajno sodišče). Če prošnji
niso predložena zgoraj navedena potrdila, jih pridobi
upravna enota sama po uradni dolžnosti. V primeru, da
naš državljan prebiva v tujini, mora v postopku
spremembe osebnega imena predložiti tudi potrdilo o
nekaznovanju tujega pristojnega organa.
Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne osebe
(imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik
oziroma skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena pod
skrbništvo (s tem mora soglašati tudi pristojni center za
socialno delo). Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi
sam podati izjavo, da se strinja s spremembo osebnega
imena. Za spremembo otrokovega osebnega imena mora
biti dano soglasje obeh staršev. Če ta živita ločeno, vlogo
vloži tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma ki mu
je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od
staršev. Če se starša ne moreta sporazumeti glede
spremembe osebnega imena otroka, potem jima
sporazumno odločitev pomaga doseči center. Novi zakon
jasno določa, da soglasja drugega od staršev ni potrebno,
in sicer v primerih, ko eden od staršev ni več živ, ni znan,
njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je
odvzeta starševska skrb.
Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno
sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne
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osebe pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega
imena. Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi
odločbe znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki
nadaljnji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo
posameznika, je treba plačati dvakratno vrednost takse
(skupaj 109,30 evra).

izkaznico in potni list najkasneje v 30 dneh, orožne listine
v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško
dovoljenje v 30 dneh po nastali spremembi podatkov.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.

Naj spomnimo, da je ob spremembi osebnega imena treba
zamenjati tudi osebne dokumente, in sicer osebno

Simona Stanter, načelnica

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. junijem in 15. julijem 2019
Dogodki:
V soboto, 15. junija 2019, je na nogometnem igrišču Gmajna – Gomilsko v organizaciji PGD Gomilsko potekala 2. tekma
v članski ligi GZ Žalec za moške in ženske članske ekipe.
V nedeljo, 16. junija 2019, se je v Braslovčah z zaključnimi teoretičnimi in praktičnimi izpiti pred komisijo Gasilske zveze
Slovenije uspešno zaključil tečaj za višjega gasilca. Zaključilo ga je skupaj 26 tečajnikov.
V soboto, 22. junija 2019, je na letališču v Levcu potekala letošnja osrednja slovesnost v Gasilski zvezi Žalec, in sicer Dan
gasilcev GZ Žalec ter 110-letnica delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Levec. Praznovanje se je pričelo z veliko
gasilsko parado skozi naselje Levec, v kateri je sodelovalo preko 500 gasilk in gasilcev ter 8 najnovejših vozil. Na
slovesnem delu prireditve je slavnostni govornik predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik podelil dve najvišji
gasilski odlikovanji. Po uradnem delu je sledil ogled razstave stare gasilske tehnike v GZ Žalec. Možno si je bilo ogledati
staro gasilsko avtolestev PGE Celje in prikaz razvoja motorne brizgalne Rosenbauer od 1924 do danes. Na ogled so bile
tudi najnovejše pridobitve gasilcev v naši zvezi – nova gasilska vozila.
V ponedeljek, 24. junija 2019, je pri gasilskem domu v Gotovljah potekalo 15. gasilsko tekmovanje s starimi ročnimi in
motornimi brizgalnami v moški in ženski kategoriji za memorial Maruške Cokan, ki je hkrati del ligaškega tekmovanje za
pokal Savinjsko-Šaleške regije.
V soboto, 29. junija 2019, je v Letušu potekalo tradicionalno gasilsko tekmovanje moških in ženskih članskih desetin, ki je
bila hkrati tudi tretja tekma Lige GZ Žalec za člane in članice.
V nedeljo, 30. junija 2019, je na Vranskem potekal 11. piknik veteranov in veterank GZ Žalec.
V soboto, 6. julija 2019, je potekal 11. pohod gasilk Gasilske Zveze Slovenije po Baragovi poti v Trebnjem. Pohoda so se
udeležile tudi gasilke naše gasilske zveze.
V ponedeljek, 8. julija 2019, je Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem
pokroviteljstvu nad dogodki v letošnjem letu jubilejev – 150-letnici PGD Metlika in obenem 150-letnici organiziranega
gasilstva na Slovenskem, 70-letnici Gasilske zveze Slovenije ter 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki.
Slovesnost je potekala v veliki dvorani predsedniške palače. Poleg vodstva organizatorjev jubilejnih prireditev (Gasilske
zveze Slovenije, Gasilske zveze Metlika in PGD Metlika), so bili na sprejemu tudi člani olimpijske reprezentance
Slovenije, med njimi mladinke PGD Andraž nad Polzelo skupaj s predstavniki Gasilske zveze Žalec in vodstvom PGD
Andraž nad Polzelo. Mlade gasilke iz Andraža so skupaj z mladinkami PGD Zbilje in mladinci PGD Drenov Grič – Lesno
Brdo bile na letošnji mladinski gasilski olimpijadi, kjer so zastopale barve Slovenije. Med 14. julijem in 21. julijem 2019 je
v švicarskem mestu Martigny potekala 22. mladinska gasilska olimpijada. Na zadnji olimpijadi, ki je bila pred dvema
letoma v Avstriji, so osvojile odlično bronasto medaljo.
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Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 39 intervencij, ki so skupno trajale 44 ur in 45 minut.
Najdaljša intervencija je trajala 6 ur in 10 minut, najkrajša pa le 10 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 21 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Braslovče so imeli po
osem intervencij, GPO Vransko eno intervencijo, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Tabor pa niso imeli
intervencij.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Savinjska dolina znova zaživela v ritmu otroškega nogometa – Nogometni avtobus 2019
Smeh, veselje, druženje, zabava,
nova
prijateljstva.
In
stalna
spremljevalka – nogometna žoga. To
so osnovni elementi tradicionalnega
Nogometnega avtobusa, otroškega
nogometnega kampa, ki združi
otroke iz osnovnih šol Savinjske
doline. Tudi letos se je na kampu
zbralo lepo število otrok, natančneje
78, za katere je skrbelo 7 trenerjev:
Marjan, Tomi, Jure, Peter, Jaka,
Martin, Jernej; trije pomočniki: Jaka,
Vid ter Jure in Marija. Tako veliko
število otrok je dokaz, da Nogometni
avtobus že 11 let skrbi za to, da
otroci v počitnice vstopijo nasmejani,
polni svežih nogometnih znanj in
ustvarjenih novih prijateljstev.

»A smo pripravljeni?«

Kako poteka dan na Nogometnem avtobusu? Zjutraj avtobus pobere otroke po Spodnji Savinjski dolini (na Vranskem, v
Taboru, Braslovčah, Trnavi in Gomilskem) ter jih pripelje v Prebold, kjer imajo otroci sijajne pogoje za užitek na
nogometnem kampu. Poleg šole, kjer kuharice nadobudnim nogometašem vedno znova pripravijo odlično kosilo, so v
bližini nogometno igrišče, gaj za sprostitev in predavanja ter seveda bazen, kjer se otroci osvežijo med treningi. Treningi
potekajo dvakrat dnevno, jutranji je namenjen piljenju
nogometnih veščin na šestih postajah, na katerih trenerji
dajejo poudarek privajanju na žogo, igri v prostoru,
sodelovanju v igri, strelu na gol, koordinaciji … Na
popoldanskem treningu pa je v ospredju igra. Nekaj
treningov so otroci opravili tudi na Gomilskem, kjer so
nogometaši dobili občutek, kakšni so treningi na pravem,
velikem nogometnem igrišču.
3 dni pa je bila z nami kot pomočnica tudi državna
reprezentantka U 17 Nina Kajzba. Kot je to že v navadi, smo
kamp zaključili z nogometnim turnirjem in piknikom s starši,
ki so nam znova zaupali svoje otroke. Verjamemo, da jih tudi
letos nismo razočarali.
Za spomin še slika z Nino.

Jaka Kozmelj
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Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec
SEPTEMBER 2019
DOBRODOŠLI ZA NAŠO MIZO POVEZOVANJA IN ZDRUŽEVANJA
BREZPLAČNE DELAVNICE VGC Planet generacij UPI, Žalec *OBVEZNA PRIJAVA!
*Vabljeni na urice pomoči, pri pisanju DOMAČE NALOGE in učenje ob 14:00.

TOREK

SREDA

3. 9. 2019
10. 9. 2019
17. 9. 2019
24. 9. 2019
Delavnica računalništva za Delavnica računalništva
Delavnica
Delavnica računalništva
starejše z Nadjo Gothe
za starejše z Nadjo Gothe
računalništva za
za starejše z Nadjo
(10:00)
(10:00)
starejše z Nadjo Gothe
Gothe
»AKTIVNE SIVE CELICE«
»AKTIVNE SIVE
(10:00)
(10:00)
*
CELICE«
»AKTIVNE SIVE
»AKTIVNE SIVE
Delavnica s Petro Kačičnik
*
CELICE«
CELICE«
Škof
Delavnica s Petro
*
*
(14:00)
Kačičnik Škof
Delavnica s Petro
Delavnica s Petro
»VREDNOTE
(14:00)
Kačičnik Škof
Kačičnik Škof
ŽIVLJENJA« *
»PRED IN PO
(14:00)
(14:00)
PISMENOSTI«
»KARIERNICA«
»ZDRAVO SRCE«
*
*
*
Delavnica integracije
Delavnica integracije
Delavnica s Petro
otrok s Katarino
otrok s Katarino
Kobal Vogrinec
Podkrižnik Smagaj
Podkrižnik Smagaj
(14:00)
(13:30)*in četrtek
(13:30)* in četrtek
»RUBIKOVA
»SLOVENSKI JEZIK »SLOVENSKI JEZIK KOCKA-PRIPRAVA
IN KULTURA«
IN KULTURA«
NA TEKMOVANJE«
*
*
*
Delavnica integracije
otrok s Katarino
Podkrižnik Smagaj
(13:30)*in četrtek
»SLOVENSKI JEZIK
IN KULTURA«
*
4. 9. 2019
11. 9. 2019
18. 9. 2019
25. 9. 2019
Delavnica s krajinsko
Delavnica s krajinsko Delavnica s krajinsko Delavnica s krajinsko
arhitektko Nadjo Gothe
arhitektko Nadjo Gothe
arhitektko Nadjo
arhitektko Nadjo
(16:00) in ponedeljek ob (16:00) in ponedeljek ob
Gothe
Gothe
10:00
10:00
(16:00) in ponedeljek (14:00) in ponedeljek
»ZASADITVENI NAČRT«
»ZASADITVENI
ob 10:00
ob 10:00
*
NAČRT«
»ZASADITVENI
»ZASADITVENI
Delavnica računalništva za
*
NAČRT«
NAČRT«
starejše z Nadjo Gothe
Delavnica računalništva
*
*
(10:00)
za starejše z Nadjo
Delavnica
Delavnica s Petro
»AKTIVNE SIVE
Gothe
računalništva za
Kobal Vogrinec
CELICE« *
(10:00)
starejše z Nadjo Gothe
(14:00)
»AKTIVNE SIVE
(10:00)
»RUBIKOVA
CELICE«
»AKTIVNE SIVE KOCKA-PRIPRAVA
*
CELICE«
NA TEKMOVANJE«
*
*

2. OKTOBER 2019 OB 18:00 DOM II. SLOVENSKEGA TABORA ŽALEC PREDAVANJE PSIHOTERAPEVTA
STAŠA ŽNIDARJA: »AKTIVNI MOŽGANI IN ZDRAVO SRCE«
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Termini delavnic Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline - jesen 2019
ZDRAVO ŽIVIM

ALI SEM FIT

ALI SEM FIT

ALI SEM FIT

Ponedeljek: 2. 9. 2019
od 17:30 do 19:00
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

Test hoje na 2 km, 6minutni test hoje
Četrtek: 12. 9. 2019
od 16:00 do 18:00
Stadion Žalec

Test hoje na 2 km, 6minutni test hoje
Sobota: 21. 9. 2019
od 8:00 do 11:00
Letališče Kaplja vas
Prebold

Test hoje na 2 km, 6minutni test hoje
Sobota: 28. 9. 2019
od 8:00 do 12:00
Malteški tek
Polzela

TEHNIKE
SPROŠČANJA

SLADKORNA
BOLEZEN, tip II

ZDRAVO HUJŠANJE

Četrtek: 3. 10. 2019
od 15:15 do 16:45
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

1. termin: petek, 6. 9. 2019
od 10:00 do 11:30
2. termin: petek, 18. 10.
2019
od 10:00 do 11:30
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

SLADKORNA
BOLEZEN SKOZI
ŽIVLJENJE

ZDRAVO JEM

ZDRAVO JEM

ZDRAVO JEM

1. termin:
Vsak torek: 3. 9.–24. 9.
2019
od 15:00 do 17:00
Kabinet zobozdr.
vzgoje
Zdravstveni dom Polzela

2. termin:
Vsak torek: 3. 9.–24. 9.
2019
od 17:30 do 19:30
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

3. termin:
Vsak torek: 15. 10.–5. 11.
2019
od 17:00 do 19:00
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

GIBAM SE »Zdrava
hrbtenica«
Vsak petek:
6. 9.–13. 12. 2019
od 9:00 do 10:00
Telovadnica
Zdravstveni dom Žalec

Spoprijemanje s
STRESOM
Vsak torek:
3. 9. –24. 9. 2019
od 10:00 do 11:30
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

1. termin:
Vsak petek: 13. 9.–25. 10.
2019
od 10:00 do 11:30
2. termin:
Vsak petek:: 8. 11.-20. 12.
2019
od 10:00 do 11:30
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

Vsako sredo:
11. 9. 2019–29. 1. 2020
od 17:00 do 18:30
+
telovadba od 18:30 do 19:30
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec /
Telovadnica RS Biro Žalec

SKUPINSKO
SVETOVANJE ZA
OPUŠČANJE
KAJENJA
Vsak ponedeljek:
23. 9.–4. 11. 2019
od 17:30 do 19:00
Fizioterapija
Zdravstveni dom Žalec

GIBAM SE
Vsak ponedeljek;
9. 9. –16. 12. 2019
od 18:00 do 19:00
Telovadnica
RS BIRO Žalec

Podpora pri
spoprijemanju s
TESNOBO

Podpora pri
spoprijemanju z
DEPRESIJO

Vsak četrtek;
5. 9.–26. 9. 2019
od 15:15 do 16:45
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

Vsak ponedeljek;
9. 9.–30. 9. 2019
od 17:30 do 19:00
Sejna soba
Zdravstveni dom Žalec

Za vse delavnice so potrebne predhodne prijave
na (03) 713 43 78, 051 668 416 ali na krepitev.zdravja@zd-zalec.si.
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ODLOK o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na
področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor

Na podlagi 2. odstavka 44. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD,
64/17 in 1/19 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14), 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in
60/15) so Občinski svet Občine Prebold na 2. dopisni seji, dne 23. 7. 2019, Občinski svet Občine Vransko na 5. redni
seji, dne 23. 7. 2019, ter Občinski svet Občine Tabor na 6. redni seji, dne 22. 7. 2019, sprejeli

ODLOK
O PODELITVI KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI
DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI NA PODROČJU OTROŠKEGA DISPANZERJA
NA OBMOČJU OBČINE PREBOLD, OBČINE VRANSKO TER OBČINE TABOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljujejo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen
Koncedenti, v skladu z zakonom in tem odlokom, so Občina Prebold, Občina Vransko in Občina Tabor.
Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE
3. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju
otroškega dispanzerja na območju občine Prebold, občine Vransko in občine Tabor v obsegu:
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- 1 zdravnik pediater s pripadajočim timom
Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z možnostjo podaljšanja na način in pogoji, kot jih določa ZZDej.
4. člen
Koncesija na področju otroškega dispanzerja se podeli, ker Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta
Potrate« Žalec s sedanjo razporeditvijo pediatrov v okviru obstoječe mreže javne službe občanom občine Prebold ter
občine Vransko in občine Tabor ne more zagotoviti zadostne dostopnosti do zdravstvene storitve na območju občine
Prebold, občine Vransko in občine Tabor.

III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
5. člen
Koncesija se podeli v skladu z veljavnim Splošnim dogovorom s pripadajočimi aneksi, s katerim zagotavljajo sredstva
za programe zdravstvenih storitev ter dodatna sredstva za nujne širitve programov na področju osnovne zdravstvene
dejavnosti.
6. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Prebold in na portalu javnih
naročil.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati podatke, ki jih določa 44.b člen ZZDej.
Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani občine, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom ZZDej.
7. člen
Javno službo na področju zdravstvenega varstva na primarni ravni lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
- ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
- ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, za polni
delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen, ko je sam izvajalec zdr. dejavnosti
odgovorni nosilec zdr. dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če
gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma
zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;
- ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo in bodo opravljali
zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
- je sklenil pogodbo z javnim zdr. zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega
zdravstvenega varstva;
- ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
- mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej;
- ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica,
o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
- pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.
8. člen
Pri izboru koncesionarja bodo koncedenti upoštevali merila, določena v 44. d členu ZZDej in v besedilu javnega
razpisa.
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9. člen
Za vodenje postopka razpisa in oceno prispelih ponudb imenujejo župani občin Prebold, Vransko in Tabor strokovno
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi
izpolnjevanje razpisnih pogojev.
Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, predlaga izbiro tistega, ki se je na osnovi meril
izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski upravi Občine Prebold.
10. člen
O izbiri koncesionarja na podlagi poročila komisije odloči upravni organ Občine Prebold z odločbo o koncesiji na
osnovi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.
V koncesijski odločbi se, polega izbranega ponudnika in odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi
program zdr. dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske
dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za
uveljavljanje pravnega varstva.
V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora
začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše
koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.

IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedenti in
koncesionar uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine sklenejo župani.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občinami in
koncesionarjem oziroma na nujne medsebojne pravice in obveznosti, izvajajo občine.
13. člen
Koncesijska pogodba preneha:
s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
s smrtjo koncesionarja,
s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,
z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,
če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,
v primeru odvzema koncesije,
s sporazumom.
14. člen
Koncedenti z odločbo odvzamejo koncesijo, če:
- je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti odvzeto v skladu s 3.b členom tega zakona,
- koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti iz 44.č člena tega zakona,
- koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma opravljati
koncesijsko dejavnost,
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- koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti,
zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno varnost,
računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
- koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost,
- koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti,
- koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske
dejavnosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti,
- koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v za to določenem roku.
Koncedenti so dolžni koncesionarja pisno opozoriti na kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti
primeren rok za odpravo kršitev.
Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame z odločbo.
15. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.

V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnih objavah občin.

Številka: 007/2019
Datum: 23. 7. 2019

OBČINA PREBOLD
župan
Vinko Debelak, l.r.

OBČINA VRANSKO
župan
Franc Sušnik, l.r.

OBČINA TABOR
župan
Marko Semprimožnik, l.r.
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VSEBINA


SKLEP o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za
leto 2019

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 6. člena Statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 120/06, 60/15 ter Uradne objave Občine Tabor, št. 2/2016) je Občinski svet Občine Tabor na 6.
redni seji, dne 22. 7. 2019, sprejel

SKLEP
O DOPOLNITVI SKLEPA O SPREJEMU LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TABOR ZA LETO 2019

1.
Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2019, ki zajema:
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja,
- parc. št. 946/4, k.o. Ojstriška vas, v izmeri 1809 m².
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 478-2/2019
Datum: 23. 7. 2019

Župan Občine Tabor
Marko Semprimožnik, l.r.
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Gluhi = slišeči
Pripravljeni sprejeti drugačnost?
Mednarodni dan gluhih, 21. 9. 2019
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Svetovna organizacija gluhih (WFD), ustanovljena leta 1951 v Rimu, je na svojem kongresu leta 1959 sprejela svetovno
manifestacijo “Mednarodni dan gluhih”, ki ga gluhi povsod po svetu proslavljajo tretjo soboto v septembru.
Mednarodni dan gluhih je navečji praznik za gluho skupnost v slovenskem prostoru. Na manifestu, ki ga vsako leto gosti
drugo društvo, se zbere prek 800 gluhih, naglušnih, strokovnih delavcev, tolmačev in njihovih družin iz vse Slovenije. Na
osrednji kulturni prireditvi, na katero so vabljeni tudi pomembni politični odločevalci, se širšo javnost opozarja na nevidno
invalidnost – gluhoto – in kulturo gluhih.
Z mednarodnim dnevom gluhih in centralno kulturno prireditvijo želimo opozoriti javnost, da je gluhota med najtežjimi
invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire – govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti
od slišečega okolja. Osebe z okvaro sluha imajo v življenju manj priložnosti pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in
interesov.
Društvo gluhih in naglušnih Celje (DGN Celje) je letošnje leto organizator mednarodnega dneva gluhih, ki bo v soboto, 21.
9. 2019, v Celju.
Ljudem želimo približati skupnost gluhih in jim predstaviti njihov način življenja, dela in komunikacije. Na ta način
hočemo doseči, da bo družba gluhe razumela in jih podpirala v njihovih prizadevanjih ter jim dala možnost, da v njej
sodelujejo na čim več področjih. Gluhi želijo biti vključeni in sprejeti med slišečo družbo in z njo deliti svoja znanja in
talente, četudi jih bremeni neozdravljiva in doživljenjska odsotnost sluha.
V času od 16. do 21. septembra 2019 bomo organizirali številne dogodke, s pomočjo katerih bomo javnosti predstavljali
gluhe ljudi, kako živijo ter njihov jezik in kulturo z namenom, da zainteresiranim približamo gluhe, ne kot osebe, ki se jih
je treba bati in izogibati, ker so neizobraženi in ne znajo govoriti, temveč kot ljudi, ki so takšni kot oni, le da se
vsakodnevno srečujejo z ovirami nezmožnosti slišanja ter ovirami, ki jih premagujejo.
Tako bomo 12. septembra 2019 organizirali tiskovno konferenco v prostorih DGN Celje, na kateri bomo predstavili
probleme in izzive, s katerimi se gluhi srečujejo v življenju in skupnosti, v kateri živijo.
Skozi ves teden od 16. pa do 20. septembra 2019 bo potekal od 17.00 do 19.00 tudi tečaj slovenskega znakovnega jezika v
Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje, pri katerem bomo seznanjali ljudi z osnovami znakovnega jezika in jih naučili
tudi vsakdanje kretnje, ki jih gluhi uporabljajo v svojem življenju. Predstavili bomo tudi poklic tolmača in zakaj je za gluhe
tolmač tako zelo pomemben.
Gluhi se bomo javnosti predstavili tudi preko filmskega platna skozi dokumentarni film Lastovke letajo nizko. Film bo
predvajan v Mestnem kinu Metropol Celje 16. septembra 2019 ob 19.00. Po ogledu filma bo sledil pogovor z režiserjem.
Naslednji dan, 17. september, bo obeležen kot dan odprtih vrat, kjer bomo obiskovalce v prostorih DGN Celje pričakali
člani društva in jim predstavili društvo, kako deluje in s kakšnimi izzivi se srečujejo tako člani društva kot društvo samo v
današnjih časih.
18. septembra vas vabimo na okroglo mizo, ki bo ob 15.30 v Levstikovi dvorani v Osrednji knjižnici Celje.
Člani DGN Celje bodo 21. septembra 2019 med 10.00 in 12.00 na Krekovem trgu v Celju pripravili program s stojnicami,
kjer bodo širši javnosti predstavili svoje talente, slovenski znakovni jezik ter društvo in njegovo delovanje.
Zaključek Mednarodnega tedna pa bo dosegel vrhunec ob otvoritvi slavnostne akademije, ki bo 21. septembra 2019 ob
13.00 v Celjskem domu.
Gluhi so enaki slišečim. Na nas pa je, da smo, tako gluhi kot tudi slišeči, pripravljeni sprejeti drugačnost in med nami
vzpostaviti vezi komunikacije – s strpnostjo, smehom, učenjem in medsebojnim spoštovanjem. Naj naš praznik ne bo samo
naš, temveč naj postane tudi vaš – naj gluhota ne bo ovira, temveč most, ki tako gluhe kot slišeče poveže v eno skupnost, v
kateri živimo, se učimo in si medsebojno pomagamo.
Društvo gluhih in naglušnih Celje

21
16

Zveza likovnih društev Slovenije
MINI PALETA ZA OSNOVNOŠOLCE 2019
ZLDS letos drugič pripravlja MINI PALETO za osnovnošolce. Letos nas je pod svojo streho prijazno sprejelo društvo
KUD Polzela, likovna sekcija Polzela in grad KOMENDA na Polzeli.
Mladinska »MINI PALETA« je namenjena otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo. Vsak udeleženec na odprtju dogodka
prejme za svoje delo priznanje za udeležbo na natečaju. Tri dela bodo izbrana za zlato, srebrno in bronasto mini paleto
ter bodo simbolično nagrajena tudi s praktičnimi nagradami.


»MINI PALETA« se bo odvijala v soboto, 14. septembra 2019.



TRAJANJE DOGODKA: Enodnevni dogodek.



ODPRTJE DOGODKA: 14. september 2019, ob 13. uri; razglasitev dobitnikov palet s podelitvijo.



TRAJANJE RAZSTAVE: Likovna dela bodo na ogled razstavljena od 14. septembra do 21. septembra 2019
na gradu KOMENDA na Polzeli.



PRISTOPNINA: Brezplačna udeležba.
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PRAVILNIK:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

PRIJAVA UDELEŽBE: Do 10. 9. 2019, na e-naslov klavdija@aries.si (pred oddajo del je potrebno obvezno
poslati Zapisnik o avtorjih in delih ter izpolnjeno Soglasje staršev oz. skrbnikov otrok za sodelovanje na
razstavi.
ODDAJA DEL: 14. september 2019, od 10. do 11. ure, na Polzeli, grad KOMENDA. Po zaključeni oddaji del,
ob 11. uri, bo na voljo brezplačen ogled in vodstvo po gradu KOMENDA.
ŠTEVILO ODDANIH DEL: Do 3 slike na platnu.
IZBOR DEL: Brez izločanja likovnih del.
TEMA: živali.
TEHNIKA in MERE: Akril na platnu; velikost 30 x 40 cm, BREZ okvirja. Dela morajo biti primerno
pripravljena oz. opremljena, z obešenko za postavitev, na hrbtni strani dela mora biti navedeno ime avtorja,
naslov dela, starost, razred in ime šole.

Cilj organizacije mladinske »MINI PALETE« je spodbujanje otrok k ustvarjalnemu razmišljanju in ustvarjanju ter širitvi
likovne kulture in s tem posledično tudi k pomlajevanju likovnih društev.
Starši, če bi se vaš otrok želel udeležiti natečaja, kontaktirajte gospo Julijano Juhart, predsednico Likovne sekcije Mavrica
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor na telefonsko številko: 068 146 126.

Zveza likovnih društev Slovenije
Klavdija Sitar, predsednica

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod
novorojenk:
 24. junija se je rodila 54 cm velika in 4270 g težka deklica Lea
staršema Suzani in Danijelu Dolerju iz Lok.
 12. avgusta se je rodila 47 cm velika in 2940 g težka deklica Julija
staršema Jerneji Zupančič in Bojanu Čremožniku iz Kaple.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite
na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si .

Iz vrtca in šolskih klopi

Obvestilo za prvi šolski dan 2019/2020
Spoštovani učenci, učenke in starši!
V ponedeljek, 2. septembra, se bo pričelo novo šolsko leto.
Veselimo se srečanja z vami, še posebej pa pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem želimo zdravo, uspešno in prijetno šolsko
leto, ki je pred nami. Naj vas spremlja veselje do učenja, znanja in druženja.
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij.
Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 12.00 v telovadnici POŠ Tabor.
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Pričetek pouka za vse druge učence bo v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 8.20. S svojimi razredniki se dobite v
matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je v prilogi.
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za
učence bo organizirano od 6.30 dalje.
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 30. avgusta objavljeni na spletni strani šole. Učenci naj imajo s seboj
šolske potrebščine in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk.
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu.
Vozni red je začasen in se bo v septembru po potrebi spremenil.
Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, zagotovljeno bo tudi kosilo.
Želimo vam prijeten začetek šolskega leta.
Pripravila:
Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica:
Majda PIKL, univ. dipl. ped.

Razpored razrednikov in matičnih učilnic
Šolsko leto 2019/2020
TABOR
Razred
1. c
2. c
3. c
4. c
5. b
6. c
7. b
8. c
9. c

Matična učilnica
1. c
2. c
3. c
4. c
5. b
U2
GUM
U1
GUM

Razrednik
Stanka Tominšek Kužnik
Silva Rizmal
Novi učitelj
Simona Jan
Branko Šketa
Tadeja Zupanc
Barbara Pertinač
Beatrika Jernejc
Barbara Pertinač

Vozni red POŠ Tabor
RELACIJA I : MIKLAVŽ PRI TABORU‒
OJSTRIŠKA VAS‒TABOR
Odhod: 6.33
Prihod v šolo: 6.40
Odhod iz šole: 15.05

RELACIJA III: OJSTRICA‒MIKLAVŽ PRI
TABORU‒LOKE‒TABOR
Odhod: 7.05
Prihod v šolo: 7.15
Odhod iz šole: 15.35

RELACIJA II: KAPLA‒PONDOR‒BLATE-‒
TABOR
Odhod: 6.45
Prihod v šolo: 7.00
Odhod iz šole: 14.45

RELACIJA IV: DOL‒TABOR
Odhod: 7.20
Prihod v šolo: 7.25
Odhod iz šole: 15.25
RELACIJA V: MIKLAVŽ PRI TABORU‒ČRNI
VRH‒TABOR
Odhod: 7.40
Prihod v šolo: 8.15
Odhod iz šole: 13.55
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Povabilo na predstavo
Sodelovanje šole in vrtca je zelo pomembno …
Učenci POŠ Tabor večkrat povabijo naše vrtčevske otroke na ogled kakšnih predstav, ki sestavljajo del našega kurikuluma.
Preko teh predstav otroci doživljajo umetnostni del družabnega in kulturnega življenja ter se seznanjajo z bontonom.
Tokrat smo bili povabljeni na glasbeno pravljico »BOBEK IN BARČICA«, in sicer v petek, 14. junija 2019. Predstavo so
izvajali učenci drugega razreda z učiteljico Stanko Tominšek Kužnik.

Hvala šoli za povabilo in predstavo. Z veseljem še kdaj pridemo.
Ida Cestnik, Vrtec Tabor

Poletni ŽIV ŽAV v vrtcu
Poletni dnevi v vrtcu so nekaj posebnega. Otroci intenzivneje
tkejo poznanstva z otroki iz drugih skupin, za kar morda med
letom ni bilo dovolj časa. Tega se zavedamo tudi strokovne
delavke, ki se angažirano pripravimo na ta del leta in otrokom
omogočamo pestre, alternativne in doživljajske dejavnosti. Tako
smo jim pripravile vodno drčo, kjer so otroci potrošili skoraj vso
energijo. Poklicali smo tudi gasilce enote Ojstriška vas, ki so nam
pripravili vodno prho na igrišču. Otroci so ta dan opisali kot
nepozaben in nor! Na igrišču so imeli ves čas na voljo ustvarjalne
kotičke s temperami in flomastri, vodne igre, kjer so se
ustvarjalno igrali z vodo, gibalne kotičke v telovadnici in zunaj,
kulinarične kotičke – peka palačink …
In tooooliko drugega … kar vam bodo otroci povedali še sami!
Poletno aktivni pozdrav iz Vrtca Tabor!
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Obisk Konjeniškega kluba in ranča Islander Vransko
Med razigranimi, vročimi in aktivnimi počitnicami so nam dan v vrtcu še dodatno popestrili člani Konjeniškega kluba in
ranča Islander Vransko s svojimi konji. Vsi otroci so se imeli možnost od blizu seznaniti s konji, na njihovo željo so jih
lahko tudi zajezdili. Otroci so se z velikim interesom odzvali. Tudi nekateri sramežljivi so se opogumili za ježo. O njihovih
občutkih smo se pogovarjali še celo dopoldne. Iskrena hvala vsem udeleženim, še posebno članom kluba in ranča Islader
Vransko.

Laura Strojanšek

Kuhinja na prostem
V Vrtcu Tabor otrokom omogočamo, da doživljajo vrtec kot okolje, v katerem se razvijajo kot posamezniki, razvijajo
občutek za sodelovanje, soodločanje. Prostor organiziramo tako, da raziskujejo in si pridobivajo lastne izkušnje, življenjske
navade in sposobnosti.
Tako smo obogatili vsakodnevno bivanje v naravi – na igrišču in »zbili« kuhinjo iz palet. Bili smo konstruktorji in
uporabili smo matematično mišljenje. Žagali, zabijali, brusili, postavili in založili smo kuhinjo s posodo. Pri tem nam je
prisrčno pomagalo podjetje Emo iz Celja, ki nam je podarilo kar nekaj kosov prave posode. Hvala!

Smo ljubitelji narave in raziskovanja z vsemi čutili. Skrbimo za naš vrt, še raje pa okušamo. Tako smo skopali krompir,
pripravili kurišča, krompir spekli in ga postregli v novih posodah.
Otroci Vrtca Tabor

Taborski tretješolci v Rogatcu
V sredo, 29. 5. 2019, smo se iz Tabora odpeljali v Rogatec. Na ekskurziji v muzeju na prostem smo si v prvi delavnici
izdelali zapestnice iz ličja. Spoznali smo, da so si iz ličja nekoč izdelovali tudi torbice, copate, predpražnike …
V drugi delavnici smo mesili kvašeno testo in si oblikovali žuliko. To je majhen hlebček, kot ga je v davnih časih dobil
najbolj priden otrok pri hiši. Pečenega smo pohrustali. V tretji delavnici smo spoznali življenje čebel in njihovo koristnost
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za naravo in človeka. Iz voska in stenja smo si izdelali svečo. Nato nas je vodnica vodila do starih stavb in predmetov ter
nam povedala, zakaj so jih uporabljali naši predniki.
Na kosilo smo se odpeljali na Jelenov greben pri Olimju. Dobro smo jedli in se posladkali s sladoledom. Lastnik gostilne je
s koruzo privabil košute. Koruzo so jedle kar iz naših dlani.
Odhiteli smo v čokoladnico. Gospod nam je povedal zanimivosti izdelovanja čokolade. Lahko smo jo poskusili in kupili.
Odhiteli smo na avtobus in se odpeljali proti našemu Taboru, kjer so nas zadovoljne pričakali starši.

Učenci 3. c POŠ Tabor
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Za konec šolskega leta smo si spekli marmorni kolač
Četrtošolci POŠ Tabor smo se pri predmetu NIT pogovarjali o lastnostih snovi. To smo preizkusili tudi v praksi. S peko
marmornega kolača smo ugotavljali, kaj se zgodi, če segrejemo maslo, čokolado in še druge sestavine, ki smo jih
potrebovali za peko. Naštevali smo, iz katerih sestavin je sestavljena naša zmes, in vprašali smo se, ali je mogoče zmes
ponovno ločiti. Ob tem pa smo tudi preizkušali naše kuharske sposobnosti. Na koncu pa je sledilo še najboljše – sladkanje.
Kako pa je to potekalo?
Najprej smo se razdelili v štiri skupine. Imeli smo štiri šarklje in ostale sestavine: 200 g masla, 75 g navadne čokolade, 250
g kokosovega sladkorja, 4 razžvrkljana jajca, 200 g pirine moke, 1 žlico pecilnega praška, velik ščepec soli, 2 žlički kisle
smetane, 1 žličko vaniljevega sladkorja in 1,5 žlice kakava v prahu. Za preliv smo potrebovali: 85 g navadne čokolade, 3
žlice mleka in 2 žlici medu. Kolač smo pripravili po receptu. Nato smo ga odnesli gospem kuharicam, ki so nam ga spekle.
Pekel se je približno 40 minit. Ta čas smo naredili preliv. Ko se je kolač spekel, smo morali počakati, da se ohladi. Po njem
smo na koncu prelili preliv. Kolači so bili zelo okusni in lepi.

Učenci 4. b z razredničarko Simono Jan

Športni dan  atletika za 4. in 5. razred Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor
V petek, 18. junija 2019, je bil za učence 4. in 5. razredov Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor, pod vodstvom
gospoda Uroša Godlerja in razrednikov, organiziran športni dan, ki je potekal na Vranskem. Učenci smo se pomerili v
atletiki. Tekmovali smo v naslednjih disciplinah: tek na 60 m in 600 m, met žogice in žvižgača, skok v daljino in višino.
Pri tem smo se vsi zelo trudili.
Izstopali smo zlasti učenci
POŠ Tabor, ki smo v večini
zasedli prva tri mesta.
Rezultati 4. b-razreda POŠ
Tabor so bili naslednji: pri
dečkih je 2. mesto zasedel Jan
Lukman in 3. mesto Maj
Jamšek. Pri deklicah je 2.
mesto zasedla Mia Kreča in 3.
mesto Lana Paulina Veniger.
Kljub zelo vročemu vremenu
nam je bil športni dan všeč.
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Učenci 4. b-razreda POŠ Tabor

Devetošolci in učitelji POŠ Tabor so
se pomerili v odbojki
V petek, 14. 6. 2019, je v telovadnici POŠ Tabor
potekala tekma v odbojki med učiteljicami in
devetošolci. Tekma je potekala v športnem
vzdušju in fair-play-u. Rezultat ni pomemben,
pomembna pa je gesta, ki so jo pokazali
devetošolci. Ob končani tekmi smo bile učiteljice
vljudno povabljene na pogostitev domačega in
slanega peciva in brezalkoholne pijače. Skupaj
smo prijetno poklepetali.
V imenu učiteljic sem vam iskreno zahvaljujem in
vam na vaši bodoči poti želim vse lepo. Čuvajte
29
24

se, kajti v vsakem izmed vas se skriva nekaj čudovitega. Naj vam poletni dnevi prinesejo veliko igrivosti, sproščenosti in
nepozabnih doživetji!

Simona Jan

Aktivnosti naših društev
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR
organizira

PIKNIK
na Grabnarjevi domačiji v Miklavžu (Laznik).
Piknik bo v torek, 24. septembra, s pričetkom ob 12. uri.
Ostale informacije boste prejeli preko svojih poverjenikov.
Vljudno vabljeni vsi člani društva.
Društvo upokojencev Tabor

Pohod 50 + v juniju
Tokrat smo združili moči pohodniki 50 + in planinci. Odšli smo na skupni pohod z namenom, da se udeležimo proslave ob
dnevu državnosti.

S pohodom smo pričeli pri KZ Tabor, se usmerili skozi gozd proti Ramšakovi kmetiji, mimo Ribarja, pri Kovčetovi
kapelici pa smo krenili proti prizorišču proslave, kmetiji Laznik. Prireditve se je udeležilo precej članov našega društva.
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Čas, namenjen za praznovanje in druženje, smo torej dobro izkoristili. Vreme nam je bilo naklonjeno, vzdušje pa je bilo
prijetno.
SREČNO do prihodnjič! Pohodniki 50 + se ponovno snidemo zadnji torek v septembru.
Društvo upokojencev Tabor

Zgodilo se bo

Praznovanje 120-letnice obstoja našega društva
Leto 2019 je za nas, člane in članice PGD Kapla - Pondor, še posebej veličastno, saj to leto praznujemo 120-letnico
našega društva. Že v mesecu aprilu smo na Šentjurskem sejmu blagoslovili naši novi pridobitvi - gasilski vozili: GVC
16/25 znamke DAF 75 in GVM-1 znamke Renault Trafic.
Da bo ta visoki jubilej še bolj svečan, bomo v soboto, 21. 9. 2019, imeli slovesnost v našem obnovljenem gasilskem
domu, kamor ste vljudno vabljeni.
Verjamem, da bi bili naši predniki ponosni na podobo društva, ki se je ustvarila. Lahko smo počaščeni, da vzdržujemo
tako dolgo tradicijo, za katero se bomo trudili po naših najboljših močeh, da bo ostala še za naše zanamce.
Na pomoč!
PGD Kapla - Pondor
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Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – SEPTEMBER 2019
DATUM
30. 8. 2019
20.30

PRIREDITEV
Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg
BERLEJBEJ - večer žalostnih pesmi, ki
govorijo o tem, kako lepo je življenje ...

KRAJ
Kulturni dom Vransko

31. 8. 2019
11.00

TRADICIONALNI PIKNIK UPOKOJENCEV

Gasilski dom Vransko

3. 9. 2019
10.00

BRALNA URA S STANOVALCI DOMA

Naš dom

Dogodek za mamice in njihove malčke
DAN ZA NAJU
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
ŽARKO IGNJATOVIĆ, kitara
MOJCA VEDERNJAK, mezzosopran

Kozmetični salon Katja
Marn

14. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL OD
CELJA DO ŽALCA

Športna dvorana
Vransko

6. 9. 2019
17.00
7. 9. 2019
20.00
9. 9. 2019
11.30

cerkev sv. Mohorja in
Fortunata v Stopniku

ORGANIZATOR
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Društvo upokojencev
Vransko
(031 494 833)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Kozmetični salon
Katja Marn
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Občina Vransko
MKD Od Celja do Žalca
OŠ Vransko - Tabor
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17. 9. 2019
10.00

BRALNA URA S STANOVALCI DOMA

Naš dom

17. 9. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

21. 9. 2019
8.30–16.00

20. OBLETNICA SVAMZ

AMZS CVV

21. 9. 2019
9.00

9. rekreacijski tek
TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE

zbirno mesto pri
nogometnem igrišču

22. 9. 2019
12.00

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

Športna dvorana
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
SVAMZ
(041 989 191)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10,
041 283 749)
Občina Vransko
Župnija Vransko
Župnijska Karitas
Vransko
OO RK Vransko
(03 703 28 00)

ODDAJA STANOVANJA
Na naslovu Pondor 7a oddam v najem manjše stanovanje (dnevna soba,
kuhinja, kopalnica, spalnica, hodnik) in dvorišče z možnostjo uporabe vrta.
Za dodatne informacije pokličite 051 800 335 (Mateja) po 19. uri.

... in še modrosti naših babic
 Kakor zadnji dan avgusta, jesen bo lepa ali pusta. 
 Tilen (1. 9.) meglen, grda jesen. 
 Če Matej (21. 9.) je ves vedrén, bo prijetna še jesen. 

Koledar dogodkov in prireditev – september 2019
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE
Dom krajanov,
društveni
prostor

SOBOTA,
7. in 14., 9.

9.00–11.00

MALE KOBILICE:
LIKOVNO USTVARJANJE Z
OTROCI

PETEK,
13. 9.

18.00

PODOKNICA NEDELJSKEGA

Lovska koča
Tabor

SOBOTA,
14. 9.

8.00–13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Kapla 16,
dvorišče

ORGANIZATOR
KD Ivan Cankar,
Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)
Pevsko društvo Tabor,
Lovska družina Tabor in
Hiša Lisjak (041 657 580)
Steyr klub
Savinjske doline
(041 620 270)
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11.00–14.00

TRADICIONALNO SREČANJE
SAVINJČANOV,
ZASAVČANOV IN LAŠČANOV
NA MRZLICI

NEDELJA,
15. 9.

9.00

KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

NEDELJA,
15. 9.

15.00

HUBERTOVA
MAŠA

SOBOTA,
14. 9.

SOBOTA,
21. 9.

PRAZNOVANJE 120-LETNICE
PGD KAPLA - PONDOR

TOREK,
24. 9.

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

18.00

Planinski dom
na Mrzlici
Start: Eko
muzej Žalec
Cilj: Fontana
Žalec
kapelica Sv.
Huberta,
Miklavž pri
Taboru, v
primeru dežja:
cerkev sv. Jurija
Tabor
gasilski dom
PGD Kapla Pondor
Občinska
knjižnica Tabor

Občina Trbovlje
(03 563 47 30)

ZKŠT Žalec
(041 993 777)

Lovska družina Tabor
(041 335 271)

PGD Kapla – Pondor
(040 645 889)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

Približati sem se hotela otroku z besedami, pa so šle pri enem ušesu noter in pri drugem ven.
Približati sem se mu želela s knjigami, pa sem požela samo zmedene poglede.
Obupana sem se zazrla vase in zakričala: »Kako naj se približam temu otroku?«
Tedaj mi je majhen deček zašepetal na uho: »Pridi, igraj se z mano!«
(neznana avtorica)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. 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.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, POŠ Tabor, Vrtec
Tabor, Nogometni avtobus, Maj Jamšek, Ožbej Mlakar, Karla Kos, DU Tabor, Saša
Zidanšek Obreza.

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno
izdajo občinskega glasila. Cenik velja za
oglase, vabila nedomačih društev, vabila s
komercialnim namenom.
Velikost
oglasa

Objava
oglasa

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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