Pozdrav urednice izpod Krvavice
Počitnice se počasi zaključujejo in v POŠ Tabor bo letošnji šolski prag prestopilo 19
prvošolčkov, od tega 10 dečkov in 9 deklic. Starši so nakupili še zadnje šolske pripomočke,
da bodo otroci pripravljeni na skok v novo šolsko leto. Občina bo tako kot vsako leto poleg
ureditve cest, poskrbela za označevanje šolskih poti, skupaj s policijo bo aktiviran tudi
režijski obrat, ki bo skrbel za varno pot otrok v šolo.
Policisti svetujejo vsem staršem, da čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji
otrok, da pri prevozu otroke dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi, da se pripnete tudi
sami in da ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom.
Srečno in varno pot v šolo vam želim.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Komu ugoditi
Čas dopustov in počitnic se žal izteka.
Kljub na videz brezskrbnim dnevom se s strani države
odpirajo nove težave v vezi z upravljanjem pošte lokalnih
skupnosti. Nekomu s strani zaposlenih na lokalnih
skupnostih ni po godu, da lokalne skupnosti izvajajo
storitve pošte za občane in je vložil pritožbo na
Ministrstvo za javno upravo.
Ugotovitev pristojnih je, da lokalne skupnosti ne smejo
opravljati te storitve za občane, ker je to pridobitna
dejavnost. Kako si bodo dogodki sledili, boste vsekakor
obveščeni. Država kot lastnica Pošte pa naj prvo razčisti
na tej relaciji. Pošta ustvarja dobiček, lokalne skupnosti

pa iz svojih proračunov krijejo del stroškov za delovanje
pošte. V mojem interesu je, da se ta storitev za občane
opravlja.
Za lokalno skupnost je eden od glavnih pogojev tudi, da
ima pošto!
Poleg vračila zapadlih obveznosti in dokončanje
kanalizacije v središču Tabora sta letos naši glavni
investiciji Rekonstrukcija ceste Tabor–Zahomce in
Hodnik za pešce Tabor ‒ jug, I. faza. Po planu bodo dela
zaključena do 1. septembra.
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Zahvala občanom za strpnost ob motenju pri izgradnji!
Investicije so namenjene vsem nam, gre za varnost vseh
nas, predvsem pa naših otrok!

planincev na Mrzlici Občina Tabor. Dogodek se bo
odvijal v soboto, 16. septembra 2017, s pričetkom ob 11.
uri.

Z Zavodom za spomeniško varstvo smo se končno
uskladili, kakšna naj bo okolica okrog prestavljene
kapelice v Ojstriški vasi. Upam, da bodo dela s
sodelovanjem krajanov Ojstriške vasi končana v čim
krajšem času. Po zaključku del bodo javnosti podani
stroški prestavitve, kot tudi seznam udeležencev in
donatorjev.

Za čim večjo udeležbo planincev, šolarjev in občanov
prisrčno vabim na dogodek.

Letos je po razporedu organizator tradicionalnega
srečanja Savinjčanov, Zasavčanov in Laščanov v Domu

Župan Tone Grobler

Vsem učencem, dijakom in tudi študentom želim varen
korak in tudi uspešen začetek novega šolskega leta.
Voznikom pa strpnost in varno vožnjo.

Občinska uprava sporoča in obvešča

OBČINA TABOR
NATEČAJ ZA IZBOR IDEJNE ZASNOVE ZA PITNIK
1. IZVAJALEC NATEČAJA
Izvajalec javnega natečaja je Občina Tabor, Tabor 21,
3304 Tabor.
2. NAMEN IN PREDMET NATEČAJA
Namen in predmet natečaja je izdelava idejne zasnove za
pitnik v Občini Tabor.
Pitnik mora prispevati k povečanju prepoznavnosti
Občine Tabor in odražati zgodovinske in turistične
značilnosti občine.
Vsebovati mora napis »Občina Tabor« in grb občine.
Vključen bo v promocijske aktivnosti Občine Tabor z
namenom povečanja prepoznavnosti.
Pitnik naj bo predstavljen z vseh strani (sprednja, hrbtna
in s strani). Ideje morajo biti izvirne, prvič predstavljane
in še ne smejo obstajati na trgu.
Idejna zasnova mora biti v tiskani verziji v velikosti od
A4 do A3 formata, lahko na več listih in v elektronski
verziji na elektronskem nosilcu.
Zahtevane dimenzije:
 višina temelja: 0,75 m
 višina pitnika: maksimalno 2,00 m
 širina pitnika: maksimalno: 2,00 m

Idejna zasnova mora obvezno vsebovati:
 izgled pitnika,
 razmerja pitnika (velikost),
 barve in barvne pojavnosti,
 črkovne vrste (tipografija),
 skica v obliki jpg, pdf ali jpeg formatu v
ločljivosti najmanj 300 dpi v barvni in črno beli
verziji.
3. SODELOVANJE NA NATEČAJU
Na natečaju lahko sodelujejo pravne osebe in vse fizične
osebe.
4. STROKOVNA KOMISIJA IN OCENJEVANJE
Prijave bo ocenjevala komisija, ki jo imenuje
župan. Prijave, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bo komisija izločila in ne bodo predmet ocenjevanja.
Komisija bo prijave ocenjevala po naslednjih merilih:
 ime pitnika: 0 do 10 točk
 povezanost z vsebinskimi izhodišči: 0 do 20 točk
 povezanost s turizmom Občine Tabor: 0 do 20
točk
 likovna in vizualna estetika: 0 do10 točk
 izvirnost: 0 do 10 točk
 izvedljivost: 0 do 10 točk
Največje možno število prejetih točk je 80. Za prejetje
nagrade je potrebno zbrati vsaj 50 točk.
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V kolikor se komisija odloči, da nobena od prijav ni
sprejemljiva, se javni natečaj zaključi brez izbire.
Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.
5. NAGRADE IN PRENOS PRAVIC
Prijava, ki bo dosegla največje število točk, bo prejela
nagrado v višini 200,00 EUR neto.
Občina Tabor postane lastnik nagrajene idejne zasnove
pitnika in ji s tem pripadajo vse materialne avtorske
pravice ter jo lahko uporablja neomejeno. Avtorju
nagrajene idejne zasnove pripadajo moralne avtorske
pravice.
6. VSEBINA PRIJAVE, ROK ZA ODDAJO IN
NAČIN ODDAJE
Prijava mora vsebovati:
1. prijavnico, ki je del natečajne dokumentacije.
Izpolnjeni morajo biti vsi zahtevani podatki
(tiskana in elektronska verzija) in
2. idejno zasnovo (tiskana in elektronska verzija).

Rok za oddajo prijav je 25. 9. 2017.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ter ustrezno
označene. Na sprednji strani ovojnice mora biti napisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NATEČAJ PITNIK«. Na
ovojnici mora biti navedeno ime in polni naslov
pošiljatelja.
Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice
bodo vrnjene pošiljatelju.
7. INFORMACIJE O NATEČAJU
Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani Občine
Tabor: obcina-tabor.si/javni-razpisi in v sprejemni pisarni
občine v času uradnih ur.
Za vse informacije o natečaju lahko pokličete gospo Sašo
Zidanšek Obreza, telefon: 03/705 70 88 ali pišete na:
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.
Zadeva št.: 6150-1/2017
Datum: 24. 8. 2017

Prijave na natečaj se oddajo osebno v sprejemni pisarni
Občine Tabor ali pošljejo na naslov: Občina Tabor, Tabor
21, 3304 Tabor kot priporočena pošiljka.

Anton GROBLER
Župan, l.r.

Poletni meseci
Na Občini Tabor smo bili v zadnjih dveh poletnih mesecih kljub dopustom zelo aktivni
na komunalnem področju. Izvedli smo nekatera najbolj nujna sanacijska dela na
občinskih cestah, opravili veliko del na igrišču Razgan ter v okolici kapele v Ojstriški
vasi, pripravili plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah, očistili nekaj brežin občinskih
cest, sodelovali z Upravo RS za zaščito in reševanje pri popisu škode zaradi pozebe in
suše v letu 2017, zaključili dela na priključnem kanalu kanalizacije Tabor - Kobale in še
kaj bi se našlo. Vsekakor smo zelo veseli, da se tudi naša dva večja projekta bližata
koncu ter, da bosta oba predana namenu še pred začetkom šolskega leta. Prvi je obnova
cca. 350 m odseka ceste od občinske stavbe proti Dolu, kjer smo poleg nujne obnove
asfaltne površine pripravili tudi vse potrebno za javno razsvetljavo, v sodelovanju s
podjetjem Telekom d.d. in našim neutrudnim sokrajanom Alešem Lukman pa tudi
kabelsko kanalizacijo za razširitev optičnega omrežja. Ob tem smo rešili tudi nekaj
zadev z meteorno vodo in kanalizacijo, ki so nam povzročale težave na kanalizacijskem
črpališču pri OŠ Tabor. Izvajalec del je podjetje Sašo Cizej s.p., projekt pa smo prijavili
v shemo ZFO-1 tako, da bo projekt financiran v skladu z Zakonom o financiranju občin
v letu 2017. Drugi večji projekt je izvedba I. faze pločnika Tabor – Loke, ki je tudi zelo
pomemben za prometno varnost na južnem delu Občine Tabor. Tudi tukaj dela izvaja
podjetje Sašo Cizej s.p., projekt pa bo financiran iz Občinskega proračuna. Vsem
»mejašem« navedenih projektov se najlepše zahvaljujemo za razumevanje in tvorno
sodelovanje in ravno tako se zahvaljujemo vsem uporabnikom obeh odsekov v prometu
za razumevanje, občasne zapore, občasna čakanja in obilico prahu… Oba projekta bosta
pripomogla k večji varnosti na naših cestah, predvsem naših najmlajših in najbolj
ranljivih udeležencev v prometu. Vsem uporabnikom želimo še naprej srečno vožnjo in
nikakor ne pozabite na omejitev hitrosti ter predvsem upoštevanje cestnoprometnih
predpisov saj le tako lahko skupaj zagotovimo večjo varnost. Na tem mestu tudi
pozivamo vse udeležence v prometu, da so še posebej pozorni v prihajajočih dneh, ko se
v šolske klopi vračajo naši otroci in se bo na naše ceste vrnil običajni prometni vrvež!
Simon Jan
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Brezplač no svetovanje za naše občane
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.

Na navedeno telefonsko
številko in e-naslov
miha.centrih@pravnak
linika.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.

Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika

Prejeli smo
Povsod nas spremljata materin in očetov blagoslov …
V SPOMIN

in

Terezija Lukman

ZAHVALA
Anton Lukman

†16. 2. 2016
†10. 7. 2017
iz Črnega Vrha

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrotnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno ustno in pisno sožalje. Hvala
za darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkvene potrebe. Hvala gospodu župniku Martinu Cirarju, dr. Alojzu
Pirnatu in g. Maticu Lesjaku za opravljen obred, hvala pa tudi nečakinji Sonji in dr. Petru Strouhalu.
Iskrena hvala tudi pevcem v cerkvi in pevcem na pokopališču. Hvala govornici za pomirjujoče besede slovesa ter pogrebni
službi Ropotar. Hvala članom PGD Loke in predstavnikom ZZB Tabor. Iskrena hvala tudi kolektivu OŠ Vransko - Tabor
in Vrtcu Tabor.
Žalujoči: Vsi njuni
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Zahvala gasilcem
V sredo, 14. junija 2017, je v našo hišo udarila strela in zanetila izolacijo na podstrešju. Zahvaljujoč hitri pomoči gasilcev
je nastala le manjša škoda.
Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili gasilcem iz PGD Kapla - Pondor, PGD Ojstriška vas - Tabor in PGD Loke, ki
so se resnično hitro odzvali na pomoč in preprečili večjo škodo ter odstranili vso uničeno izolacijo in pregledali ostrešje.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam priskočili na pomoč. Lepo je vedeti, da v nesreči nisi sam.
Milan Kos z družino

Plesna sekcija v pričakovanju novega šolskega leta
Preden smo skočili v počitnice, smo pridno in vztrajno plesali ter se učili novih plesnih korakov. O njih smo vas vsake tri
mesece seznanjali v novicah in seveda na naših rednih nastopih. Konec junija smo imeli zadnji predpočitniški nastop.
Žareli smo v sončno rumeni in plesali v poletnih ritmih.
Za tiste, ki nas še ne poznate in ki
še ne veste, ali bi se pridružili naši
sekciji, pa vam na kratko
predstavljam naš program.
PLESNI VRTEC za najmlajše od
3. leta do vstopa v šolo.
Plesni vrtec je celoletni plesni
program za predšolske otroke od
3. leta naprej. Namenjen je njihovi
zabavi in druženju in je prilagojen
njihovi starosti. Zajema vrsto zanimivih plesno-gibalnih igric in koreografij, skozi katere bodo vaši malčki razvijali svoje
motorične sposobnosti, se naučili koordinacije, orientacije v prostoru, poslušanja glasbe, ritma in seveda spoznali svoje
prve plesne korake. Na vajah se otroci preselijo v domišljijski svet ( zaplešejo kot njihovi junaki iz pravljic, risank … se
vživijo v vloge živali, se izražajo z gibi …), spoznavajo različne ritme in oblike gibanja (v paru, v vrsti, v krogu. Naučijo
se poskokov, hopsanja, obratov …). Preko različnih gibalnih vzorcev se razvijajo otrokove
motorične sposobnosti, kot so koordinacija, moč, gibljivost, eksplozivnost …
Prav tako se krepi njihov socialni razvoj, saj se medsebojno družijo, sodelujejo v paru in
skupini, skupno ustvarjajo, si nudijo pomoč ter se veselijo skupnega uspeha.
OTROCI 1. TRIADE OŠ
Tukaj se že seznanimo z različnimi plesnimi stili. Osnove popa, latina in disko plesa bomo
povezali v enostavnejše, a zanimive plesne korake, sestavili skupinske koreografije in zaplesali kakor v videospotu.
Poudarek je še vedno na slovenski popularni glasbi, a kljub temu zaplešemo na kakšno tujo uspešnico.
Plesno sekcijo vodim Marta Vehovar, ki sem po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok in plesna učiteljica. V vrtcu sem
aktivno delala 13 let, ples pa poučujem že 25 let.
Žal je počitnic kar naenkrat že skoraj konec. Kar pa hkrati tudi pomeni, da se znova kmalu srečamo in pričnemo z našimi
plesnimi »treningi«.
Jaz sem polna novih idej, prav tako pa verjamem, da ste tudi otroci že
nestrpni, da se pogovorimo, kaj vse se je dogajalo med počitnicami. Z
velikim navdušenjem pričakujemo tudi nove plesalce in plesalke.
V novem šolskem letu se vidimo od sredine septembra dalje. Dan in ura
bosta znana po uskladitvi z ostalimi koristniki telovadnice Doma krajanov
Tabor.
Marta Vehovar, 040 471 051
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Novosti v Občinski knjižnici Tabor, poletje 2017:


Scicluna, Denise: Veseli kamenčki: iz
preprostih kamnov imenitne umetnine;



Smeh v burnih dneh: 615 novih šal;



Divković, Ingrid: Vas j**e ego?: zgodba o
tistem, o čemer se ne govori;



Young, Samantha: Čisto vsaka stvar;



Diamond, Katerina: Učitelj



Grisham, John: Na robu zakona;



Ferri, Jean-Yves: Cezarjev papirus: Goscinny
in Uderzo predstavljata Asterixovo
dogodivščino;



Brenk, Kristina: Zlata skledica: pravljice z
vsega sveta;



Chapman, Gary: Pet jezikov ljubezni
najstnikov: skrivnost izražanja ljubezni
najstnikom;



Adler, Yael: Koža od blizu: vse o našem
največjem organu.

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in konec septembra na pravljično urico.
Občinska knjižnica Tabor

Delovna terapija v domu starejših
Življenjska doba ljudi v razvitem svetu se vsako leto
podaljšuje. Število starejših ljudi v Sloveniji tako narašča.
Življenje v današnjem času omogoča boljšo zdravstveno
oskrbo, medicina je zelo napredna, omogoča boljša
prebivališča, hrano, rekreacijo in sprostitev ter druge
pomembne življenjske pogoje. Kljub temu pa
posamezniki misel na staranje oziroma starost večkrat
odrivajo stran od sebe. Menijo, da je nekaj neprijetnega,
nekoristnega in nezaželenega. Prav zato ljudje težko
sprejmejo dejstvo, da sodijo med stare ljudi.
Delovna terapija je hitro se razvijajoča stroka in velik del pozornosti nameni starostnikom, njihovi samostojnosti v ožjih
dnevnih aktivnostih, prostočasnih aktivnostih in produktivnih aktivnostih. Na ta način pripomore k večji kvaliteti življenja
v starosti.
V našem domu deluje delovna terapija prav na vseh področjih človekovega delovanja. Spodbuja se samostojnost v dnevnih
aktivnostih (oblačenje, osebna higiena, kontrola nad odvajanjem, hoja …) oziroma skrbi za ohranjanje le-teh, skrbi za
prostočasne aktivnosti z različnimi delavnicami oziroma aktivnostmi, spodbuja k produktivnemu delu in gospodinjskih
aktivnostih (pobiranje krompirja, obiranje zelišč, priprava in pomoč v kuhinji …).
V domu je organizirana skupinska telovadba in različne dejavnosti, kot so na primer ustvarjalne delavnice, klepet ob kavi,
praznovanje rojstnih dni stanovalcev, pogovori o različnih temah, senzorne integracije, aktivnosti za urjenje spomina in
vzpodbujanje kognicije, družabna srečanja s prostovoljci, popoldanske prireditve, sprehodi, izleti, športna srečanja in
tekmovanja med domovi, ogledi slovenskih filmov in poučnih oddaj in podobno. Delovna terapija poskrbi tudi za
določene izdelke in okrasitev doma ob različnih letnih časih, priložnostih, na katerih so glavni akterji stanovalci doma.
Izlet
stanovalcev
v Zasavje
ogled Rudarskega
muzeja
Kisovec.
Naši stanovalci se radi udeležujejo vseh dejavnosti v domu.
Nekateri
z nekoliko
manj‒ aktivnega
sodelovanja,
drugi
spet z
več interesa in nekoliko večjo produktivnostjo. Skratka je stroka, ki vpliva na vsa področja človekovega delovanja in
močno sodeluje z negovalnim osebjem in fizioterapijo. Vsi pa stremimo k temu, da so starostniki v domu dobro
oskrbovani, zadovoljni, se čutijo sprejete, koristne ter da kvalitetno preživljajo starost.
Diplomirana delovna terapevtka Liljana Koban
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Upravna enota Žalec bo pričela izdajati Evropsko kartico ugodnosti za invalide
Na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov je Upravna enota
Žalec pridobila nove pristojnosti.
Izdajali bomo invalidske kartice
ugodnosti z veljavnostjo 10 let. Kot
je razvidno iz zgoraj priložene
fotografije, je izgled kartice na
sprednji strani enak za vse države
EU.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je leta 2016 pričelo izvajati evropski projekt
Evropska kartica ugodnosti za invalide (European
Disability Card and associated benefits).
Z EU kartico ugodnosti za invalide invalidi izkazujejo
status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov
predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa,
prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo
ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa
invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar, tako v
Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah EU. Invalidi
iz drugih držav članic EU pa bodo lahko uporabili enake
ugodnosti v Sloveniji kot jih invalidi, slovenski
državljani. Na ta način se uresničuje Konvencija o
pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 2014‒
2021 ter Evropska strategija o invalidnosti za obdobje
2010‒2020.
Trenutno je v EU možno koristiti ugodnosti na osnovi
kartice poleg Slovenije še v Belgiji, na Finskem, v Italiji,
na Malti, v Estoniji, na Cipru in v Romuniji. Postopno se
bo projekt razširil še na druge države EU.
Evropsko kartico ugodnosti bodo lahko pridobili tisti
upravičenci ‒ invalidi, ki so državljani Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, to so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,
gluho-slepi, osebe s telesnimi okvarami, osebe z
motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi
dolgotrajnimi okvarami zdravja.
Vlogo za izdajo kartice bodo upravičenci ‒ invalidi lahko
vložili na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na
kraj bivanja. Vlogi bo potrebno priložiti barvno
fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter navedbo
invalidnosti ali telesne okvare. Zaželeno je, da je k vlogi
priložena odločba o invalidnosti. Tujci s stalnim
prebivališčem v Sloveniji bodo vlogi morali obvezno

priložiti dokazilo tuje države, da imajo status invalida,
skupaj z uradnim prevodom. Kot že navedeno, obstajajo
zakonske opredelitve glede upravičenosti do prejema
kartice.
Naloga upravne enote je, da preveri, če so navedbe
upravičenca na vlogi pravilne in hkrati preveri, ali
vlagatelj izpolnjuje pogoje. Stranko, ki bo izpolnjevala
vse pogoje, bomo vpisali v evidenco izdanih invalidskih
kartic ugodnosti, izpolnili formular z osebnimi podatki, ki
so potrebni za izdelavo kartice, ter nanj nalepili
fotografijo upravičenca. Formular bomo posredovali
izvajalcu za izdelavo EU kartice, ki bo le to poslal na
naslov upravičenca.
V kolikor bomo na upravni enoti ugotovili, da stranka ne
izpolnjuje pogojev za izdajo EU kartice, ji bo izdana
odločba, o zavrnitvi njene zahteve.
V primeru izgube, kraje ali uničenja, jo mora upravičenec
preklicati na upravni enoti. Po preklicu kartice, ob poteku
veljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe kartice, če
upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija ne
kaže več prave podobe, pa lahko na upravni enoti zahteva
izdajo nove kartice.
V izdelavi je spletna baza komercialnih ugodnosti:
http://www.invalidska-kartica.si/. V aplikaciji bodo
navedene ponujene komercialne ugodnosti za invalide iz
vse Slovenije. Ugodnosti bo mogoče iskati po
posameznih krajih in po posameznih področjih (kultura,
šport, prosti čas, transport in turizem). Baza bo
interaktivna, kar pomeni, da se bodo ugodnosti lahko
dodajale ali odvzemale. Baza bo dvojezična. Uporabniki
bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko
mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu.
Hkrati bi vas radi seznanili še z nekaterimi drugimi
novostmi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.
Upravičenci – invalidi bodo lahko vloge za tehnične
pripomočke in prilagoditev vozila po novem vlagali tudi
elektronsko, preko e-uprave. Vse vloge se lahko vlagajo
na katerikoli upravni enoti, ne glede na bivališče
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vlagatelja. Uveljavlja pa se tudi vrednotnica za plačilo
stroškov šolanja psa pomočnika. Do psa pomočnika bodo
upravičeni težko ali najtežje gibalno ovirani invalidi, kar
je pri nas novost, sedaj so do psa vodniki bili upravičeni
le slepi. Invalidi bodo psa pomočnika, ki ga bodo izšolali
na javnem razpisu izbrani izvajalci, dobili v svojo last.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica

Uveljavitev novega Zakona o prijavi prebivališča
Novi Zakon o prijavi prebivališča se je začel uporabljati
13. avgusta 2017. Predmetni zakon je uvedel več novosti,
tako za naše državljane kot tudi tujce, živeče v Republiki
Sloveniji, ki so si dolžni urediti stalno ali začasno
prebivališče oziroma spoštovati prijavno-odjavno
obveznost. V članku smo se omejili le na bistvene
novosti, ki se nanašajo na prebivališče, in so pomembne
za posameznike.
Dolžnost posameznika je (ne gre za novost, ampak
želimo le opomniti), da ob spremembi stalnega
prebivališča v roku osmih dni uredi novo prebivališče na
katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji. To je
možno urediti tudi preko enotnega državnega portala euprava z elektronskim podpisom. Ob prijavi prebivališča
mora posameznik predložiti dokazilo o pravici do
prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja (izjava
posameznika o lastništvu oziroma solastništvu, najemna
ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega
solastnika ali stanodajalca).
Posameznik, ki se je naselil v tujini, je dolžan prijaviti
stalni naslov ali njegovo spremembo najkasneje v 15
dneh od naselitve. To lahko po novem uredi, ne samo na
upravni enoti, tudi na veleposlaništvu in diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.
Novi zakon določa, da je Upravna enota Žalec dolžna
obveščati posameznike o prijavno-odjavni obveznosti. To
je dolžna storiti v primerih, kadar dvomi, da posameznik
stalno prebiva na naslovu, kjer je prijavil stalno
prebivališče, ali je obveščena, da posameznik ni izpolnil
prijavno-odjavne obveznosti, kot to določa zakon. Če
posameznik v osmih dneh po prejemu obvestila upravne
enote ne izpolni prijavne obveznosti ali ne poda izjave, da
na naslovu prijavljenega stalnega prebivališča dejansko
stalno prebiva, mora upravna enota po uradni dolžnosti
uvesti postopek ugotavljanja stalnega prebivališča.
Ugotovitveni postopek uvede tudi, če ga predlaga občina,
na naslovu katere ima posameznik prijavljeno stalno
prebivališče, ali občina, na območju katere posameznik
prebiva.
Na novo je določeno tudi tako imenovano zakonsko
prebivališče. Če upravna enota v postopku ugotavljanja
stalnega prebivališča posameznika ne more prijaviti na
stalnem naslovu, mu določi zakonsko prebivališče na

naslovu občine, na območju katere stalno prebiva. Gre za
primere, ko posameznik dejansko prebiva v nekem
naselju, ne izpolnjuje pa pogojev prijave, saj ni stalno
naseljen na točno določenem naslovu.
Pred spremembo zakonodaje je lahko upravna enota
posameznika, ki ni imel možnosti, da si uredi stalno
prebivališče in mu ni bilo mogoče določiti zakonskega
prebivališča (za ureditev zakonskega prebivališča je bilo
potrebno, da je posameznik dejansko živel na območju
organa, kjer je dobival pomoč v materialni obliki),
izbrisala iz registra stalnega prebivalstva. To je
posamezniku povzročilo posledico izgube pravic, ki so
izhajale iz naslova stalnega prebivališča, npr. oseba ni
mogla urediti zdravstvenega zavarovanja, pridobiti
denarne socialne pomoči, vložiti vloge za neprofitno
stanovanje. V skladu z novo zakonodajo je uvedena
rešitev, kot že zapisano, določitev zakonskega
prebivališča na naslovu občine. V primerih, ko upravna
enota v ugotovitvenem postopku ne more ugotoviti, kje
posameznik stalno ali začasno prebiva, posamezniku v
registru stalnega prebivalstva preneha prijava stalnega
oziroma začasnega prebivališča na podlagi dokončne
odločbe.
Nova zakonodaja določa, da lahko ima posameznik le
eno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en stalni
naslov v tujini, prav tako pa ima lahko le eno začasno
prebivališče, ki se prijavi za čas do dveh let. Pred
spremembo zakona je posameznik namreč lahko imel več
začasnih prebivališč, ki so veljala za čas enega leta.
Začasni naslov v tujini lahko posameznik prijavi za
obdobje največ štirih let. V primeru daljšega bivanja na
istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik
ponovno prijaviti začasni naslov v tujini pred njegovim
prenehanjem.
Omeniti velja, da je na podlagi novega zakona Upravna
enota Žalec postala prekrškovni organ. To pomeni, da
lahko posameznika kaznujemo za prekršek v zvezi s
prijavo in odjavo prebivališča. Eden izmed prekrškov je,
kot že navedeno zgoraj, če posameznik v zakonskem
roku osmih dni ne prijavi stalnega prebivališča ali če
najkasneje v 15 dneh od naselitve v tujini ne prijavi
stalnega naslova ali njegove spremembe. V prekršku je
tudi lastnik, solastnik ali stanodajalec, ki posamezniku
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dovoli bivati na naslovu, hkrati pa mu omejuje prijavno
obveznost na upravni enoti. Prav tako je v prekršku
posameznik, ki v zakonsko določenem roku ne prijavi
začasnega prebivališča. Globa za vse naštete prekrške
znaša od 200 do 600 evrov.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Seznam volišč za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper
Na osnovi Odloka o izvedbi zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim
tirom železniške proge Divača – Koper), ki ga je razpisal Državni zbor in bo v nedeljo, 24. septembra 2017, vas v
nadaljevanju seznanjamo s seznamom volišč v Občini Tabor:
Območje 5. volilnega okraja 5. volilne enote:
št. 27 – Dom krajanov Tabor
št. 28 – Gasilski dom Kapla
št. 29 – Gasilski dom Loke
Volišče za predčasno glasovanje bo na sedežu komisije, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (Upravna enota Žalec), v pritličju,
soba št. 5. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek, dne 19. 9. 2017, v sredo, dne 20. 9. 2017, in v četrtek, dne 21. 9.
2017, v času med 7.00 in 19.00.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 41 (Melanija Žvikart, tajnik).
Predsednica Okrajne volilne komisije 5. volilnega okraja
5. volilne enote
Milena Lesjak Metlika

Policijsko poročilo s priporočili
Policisti PP Žalec v mesecu juniju na območju Občine
Tabor nismo obravnavali kaznivih dejanj. Prav tako v
navedenem časovnem obdobju na območju Občine Tabor
nismo obravnavali prometnih nesreč, bilo pa je v cestnem
prometu storjenih več prekrškov. Večina storjenih
prekrškov je bilo zaradi vožnje vozila v cestnem prometu
pod vplivom alkohola, vožnje neregistriranega vozila v
cestnem prometu, neuporabe varnostne čelade voznikov
motornih koles in neuporabe varnostnega pasu.
Na področju javnega redu in miru smo bili dvakrat
obveščeni o glasni glasbi, za kar je bilo kršiteljem
izrečeno opozorilo.
Na območju sosednjih občin so občani večkrat opazili
osebno vozilo znamke Ford, tip Fiesta, bele in srebrne
barve, z nameščenimi tujimi registrskimi tablicami. Z
nadaljnjim zbiranjem obvestil smo ugotovili, da
omenjeno vozilo uporabljajo tuji državljani, ki izvršujejo
različna kazniva dejanja na celotnem območju Republike
Slovenije. V zvezi s tem občane naprošamo, v kolikor
bodo opazili opisano vozilo, da nas o tem obveščajo.

Zaradi poletne turistične sezone pa opozarjamo občane na
pomen samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko vsak
posameznik v času svoje odsotnosti sam prepreči vlom v
hišo ali stanovanje. Vlomilci namreč tudi v tem času ne
počivajo in izkoriščajo krajše ali daljše odsotnosti z
doma. Hiša ali stanovanje naj ne daje na prvi pogled
videza, da so stanovalci za daljši čas odsotni z doma, prav
tako pa naj poskrbijo za redno praznjenje poštnega
nabiralnika. Takšni in podobni znaki so namreč prava
vaba za vlomilce in druge storilce kaznivih dejanj.
Priporočamo, da ljudje sosedom, sorodnikom ali
prijateljem povedo, kje in koliko časa bodo na počitnicah
ter se z njimi dogovorijo, da nadzirajo njihov dom. Doma
parkirana vozila naj zaklenejo ter ključe in dokumente
shranijo na varnem mestu. Namestijo naj domofon ali
videofon, večjih vsot gotovine in dragocenosti pa naj ne
hranijo doma. Opozarjamo tudi, naj orodja in drugih
priročnih sredstev ne puščajo na dvorišču ali v okolici
hiše, prav tako pa naj pred odhodom zaprejo plin in vodo.
V primeru, da pride do vloma, oškodovance naprošamo,
naj do prihoda policije ničesar ne premikajo in
pospravljajo, saj bi tako lahko uničili koristne sledi, ki bi
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lahko pripomogle k odkritju storilca. Priporočamo, da ob
nakupu novih orodij, pripomočkov, mobilnih naprav in
podobnega kupec shrani serijsko oziroma identifikacijsko
številko, prav tako pa predmet fotografira. To je nam
policistom v veliko pomoč pri iskanju in poznejši
prepoznavi ukradenih predmetov.
Odsvetujemo tudi nošenje vrednejših predmetov na plažo
ali kopališče. Tam namreč pogosto prihaja do tatvin,
posameznik pa lahko hitro pozabi, da je svojo lastnino
pustil povsem brez nadzora.

Prtljago naj naložijo tako, da ne bo ovirala pogleda na
dogajanje v prometu. Voznikom priporočamo, naj ne
vozijo v natikačih, visokih petah ali bosonogi, vedno pa
naj poskrbijo tudi za zadostno količino tekočine na poti.
Od starta do cilja naj bodo osredotočeni na vožnjo, v
zastojih pa naj ostanejo mirni. V nesreči naj se pravilno
razvrstijo in s tem omogočijo varen prehod interventnim
vozilom. Voznike prav tako pozivamo, naj na
počivališčih in parkiriščih svoje premoženje ustrezno
zavarujejo.
Tomi Puckmeister, višji policist ‒ kriminalist

Pozivamo tudi k previdnosti v prometu. Voznikom
svetujemo, naj preverijo in spremljajo stanje cest.

Pomoč Sebastjanu pri obnovi hiše
Konec maja je zaradi udara strele zgorela hiša 34-letnega Sebastjana Čelofige iz
Letuša. Nastala je materialna škoda, ki jo z Moniko odpravlja, kolikor zmore.
Hišo je potrebno podreti in zgraditi novo, kar za oba predstavlja velik strošek,
zato jima bo na pomoč priskočila Krajevna organizacija Rdečega križa Letuš, ki
začenja akcijo zbiranja finančnih sredstev. Za pomoč prosi posameznike in
delovne organizacije. Finančna sredstva lahko nakažete na: naziv: RKS – OZ
Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec, namen: Pomoč Sebastjanu pri obnovi
hiše, TRR: SI56 1010 0005 5598 261, sklic: SI00 24209-1.
OZ RK Žalec

Pričarali smo jim nasmeh
Žalec, 25. 8. 2017 - V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič je od 18. do 25. avgusta letovala šesta skupina
60-ih socialno ogroženih otrok. Otroci so tedenske brezplačne počitnice preživeli na morju s pomočjo Tuševe humanitarne
akcije "Pričarajmo nasmeh".
Tokrat so letovali otroci iz območnih združenj
Rdečega križa Domžale, Ljutomer, Ptuj,
Slovenske Konjice, Šmarje, Šentjur in Žalec. Z
žalskega območja je letovalo osem otrok; trije
iz Žalca, dva iz Šempetra, eden iz Griž in dva
z Vranskega.
Strokovne službe zdravilišča so za otroke
pripravile bogat animacijski program, otroci so
spoznali bližnjo okolico, se pomerili v
različnih športnih: kot je košarka, odbojka,
nogomet, najmlajši so spoznali začaran gozdiček in njegove prebivalce, seveda pa je največ aktivnosti potekalo ob in v
morju in bazenu. Večeri so bili polni smeha in zabave ter presenečenj.
Za vse neplavalce so organizirali tečaj plavanja.
To je bila šesta, zadnja skupina od skupaj 500-ih otrok, ki teden dni brezskrbnih počitnic v MZL RKS Debeli rtič prežvlja
s pomočjo donatorskih sredstev Tuš.
OZ RK Žalec
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod
novorojenke:
 4. julija se je v Celju rodila 50 cm velika in 3210 g težka deklica
Ema staršema Vanji in Nejcu Ledniku iz Tabora.
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@obcinatabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi

Obvestilo za prvi šolski dan v šolskem letu 2017/2018
Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!
Bliža se prvi september, ko bosta šolo spet napolnila otroški smeh in zvedavost. 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 petek, 1. septembra 2017, ob 10.30 v prostorih POŠ Tabor.
Pričetek pouka za vse druge učence bo v petek, 1. septembra 2017, ob 8.25.
S svojim razrednikom se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je priloga tega obvestila.
Objavljen bo tudi na oglasni deski šole.
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 po 29. 8. 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:
Branko Šketa, vodja POŠ Tabor
Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica:
Majda PIKL, univ. dipl. ped.
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Razpored razrednikov in matičnih učilnic
Šolsko leto 2017/2018
TABOR
Razred
1. c
2. c
3. b
4. c
5. b
6. c
7. c
8. c
9. b

Razrednik
Novi učitelj (nadomeščanje)/Stanka Tominšek Kužnik
Silva Rizmal
Darja Savinek
Simona Jan
Branko Šketa
Beatrika Jernejc
Barbara Pertinač
Nataša Plavčak/Darja Cvetko
Barbara Pertinač

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

Vozni red POŠ Tabor
1. VOŽNJA DOPOLDAN
6.30
6.33
6.35
6.38
6.40

SKOK
LESJAK
MASTNAK
OJSTRIŠKA VAS
ŠOLA

1. VOŽNJA POPOLDAN
14.00 ROPRET–OJSTRICA–ČRNI VRH– MIKLAVŽ
(BOKAL)–(ZABERLOŽNIK)

2. VOŽNJA DOPOLDAN
6.45
6.48
6.55
7.00

KAPLA
PONDOR
BLATE
ŠOLA

2. VOŽNJA POPOLDAN
14.45 KAPLA–PONDOR–BLATE

3. VOŽNJA DOPOLDAN
7.05
7.10
7.13
7.15

OJSTRICA
MIKLAVŽ (BOKAL)
ROPRET
ŠOLA

3. VOŽNJA POPOLDAN
15.05 OJSTRIŠKA VAS–MASTNAK–LESJAK–
SKOK–BUKOVEC

4. VOŽNJA DOPOLDAN
7.20 DOL
7.25 ŠOLA

4. VOŽNJA POPOLDAN
15.25 DOL

5. VOŽNJA DOPOLDAN
7.40 MIKLAVŽ (ZABERLOŽNIK)
8.00 ČRNI VRH
8.15 ŠOLA

5. VOŽNJA POPOLDAN
15.35 ROPRET–OJSTRICA–MIKLAVŽ (BOKAL)
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razpisuje likovni natečaj

za logotip sklada šole in vrtca
Žarek upanja.
Na natečaju lahko sodelujejo otroci vrtca in učenci šole
zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor.
Predlogi za logotipe naj bodo barvni in naj ne presegajo velikosti formata A4. Motiv naj bo izdelan v
taki likovni tehniki, da bo dobro viden (flomastri, tempere, kolaž, tuš …).
Izdelke oddajte v tajništvo šole do konca septembra 2017.
Izdelke na zadnji strani označite s šifro. Priložite zaprto ovojnico, ki naj vsebuje podatke o avtorju
(ime, priimek, razred oz. starostno obdobje). Enaka šifra na bo zapisana tudi na tej ovojnici.
Izdelke bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki zaposlenih, staršev in učencev.
Izbrani logotip bo pripomogel k prepoznavnosti sklada, uporabljali ga bomo v dopisih in drugih
dokumentih, poveznih z Žarkom upanja.
Avtor izbranega logotipa bo nagrajen.
Ravnateljica:
Majda Pikl, univ. dipl. ped., l.r.

Tik pred počitnicami
Naj vam predstavimo, kaj smo v zadnjih mesecih počeli v oddelku 1‒2 leti.
Skupina otrok se je s prihodom novincev spreminjala, postali smo pomlajena ekipa, ki je spoznavala različne teme. Ena
ljubših tem so domače živali, ki smo jih poimenovali, oponašali, opazovali in se z nekaterimi tudi igrali. Tudi promet
smo spoznali, prevozna sredstva, sestavljali in risali smo ceste. Zelo nas je navdušil Piščanček Pik, ki nam je razkril
čustva. V različna čustvena stanja smo se vživeli preko instrumentalne glasbe in zaplesali žalost, veselje in strah. V teh
tednih smo spoznavali Zelo lačno gosenico ter Tri metulje.
Otroci oddelka 1‒2 leti z Matejo in Ido
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Poletne dogodivščine
V Vrtcu Tabor imamo
med
poletnimi
počitnicami od 3 do 5
skupin. Dejavnosti se v
veliki meri prilagajajo
vremenu, saj je moč
sonca z dneva v dan
drugačna. Ob vročih
dneh smo takoj po
zajtrku že bili zunaj in se
po 10. uri že umikali v
hladno
senco
ali
telovadnico. Vsak teden
smo koristili telovadnico,
ki je dajala prijetno
zatočišče pred močnimi
sončnimi
žarki.
Na
igrišču pa smo pripravili
aktivnosti
z
vodo
(dričanje, igra z vodo in
različno
plovnimi
predmeti, tudi z ledom),
vodne inštalacije, hojo po
napeti vrvi … Pospravili smo tudi cvetove sivke, solato, ki smo jo pustili za seme, in okušali plodove z naših gred. Kar
pridelaš sam, je še posebej dobro.
Vzgojiteljice Vrtca Tabor

Letovanje na Turistični kmetiji Weiss
Od 2. 7. do 4. 7. 2017 se je odvijalo letovanje na Turistični kmetiji Weiss v Miklavžu pri Taboru. Letovanje je bilo
organizirano za starejše otroke v vrtcu. Ker so otroci v predšolskem obdobju, sta bili le dve nočitvi. Spali smo v šotorih
po dva ali trije skupaj. Ker sem želela zagotoviti, da bi se otroci imeli čim bolje, nisem spala sama, temveč v šotorih
zraven otrok. Imeli smo se super, kar so mi povedali tudi otroci, rezultat tega pa je, da je večina želela podaljšati
letovanje. Ves čas smo pazili, da so bili otroci čim bolj aktivni oziroma zaposleni. Hodili smo na sprehode, kopali smo
se, imeli vodno drčo, streljali z lokom, lovili travniške žuželke, pekli kolačke, imeli zabavo v pižamah in še marsikaj.
Nasmehi na njihovih obrazih in objemi mi povedo, da smo opravili odlično delo.
Animatorka Urška Nemivšek

Aktivnosti naših društev
Taborski podeželani pokorili vso konkurenco in postali državni prvaki!
Mladi iz celotne Slovenije vsako leto na kmečkih igrah dokazujemo, da smo še vedno vešči starih kmečkih opravil. Kot
je poudaril Rok Damijan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), so kmečke igre skupen in osrednji
projekt, ki povezuje mlade v ZSPM, s tem dogodkom pa se predstavijo regije v kulturnem in športnem smislu ter seveda
pri tradicionalnih kmečkih opravilih, košnji in grabljenju. »Pomemben del kmečkih iger je ohranjanje kulturne
dediščine. Kljub moderni mehanizaciji, ki nam je na razpolago ter nam omogoča lažje in bolj ergonomično delo,
moramo mladi podeželani ohraniti zavest, kako se je kmetijstvo razvijalo. Košnja je lep primer, kako je tradicija lahko
zavita tudi v tekmovalno panogo, pri kateri pa je pomemben rezultat, ne hitrost,« je še dodal.
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Že 31. državne kmečke igre so letos potekale v Zgornji Jablanici v občini Litija. Gostilo jih je Društvo podeželske
mladine Litija in Šmartno, lanski zmagovalci. Največjega tradicionalnega srečanja mladih s podeželja se je udeležilo
kar 20 društev podeželske mladine z različnih koncev Slovenije in Evrope, na katerem so preizkusili svoje spretnosti pri
kmečkih opravilih. Društva so si uvrstitev na tekmovanje prislužila na predhodnih regijskih tekmovanjih. Regijske
kmečke igre za celjsko regijo so letos potekale v soboto, 24. junija 2017, na Slomu pri Ponikvi v organizaciji Društva
podeželske mladine Šentjur. Na igrah je tekmovala tudi naša ekipa, v sestavi Klavdija Bastl Enci, Luka Bastl Enci, Jurij
Sirše, Simon Stiplovšek, Tjaša Stiplovšek in Matej Štrajhar. Osvojili smo končno 3. mesto, kar je zadoščalo za uvrstitev
na državne igre.
Poleg ročne košnje in grabljenja so se mladi na državnem tekmovanju pomerili tudi v treh spretnostnih igrah, ki na
komičen način uprizarjajo številna druga opravila na kmetiji in se nanašajo na prevladujočo kmetijsko dejavnost v
regiji. Letos je bila to živinoreja, zato so se tekmovalci pomerili v mlečni cesti, »futranju« krave in bežanju na smučeh
pred kravo. Pri igri mlečna cesta sta morala dva tekmovalca čim hitreje pomolsti kravo in mleko naliti v kozarčke,
katere so ostali štirje tekmovalci po poligonu,
polnem ovir, prenašali v mlečno kanglo. Ker
pa morajo krave jesti, da lahko dajo veliko
mleka, so tekmovalci v naslednji igri morali
»nafutrati« kravo. Po dva tekmovalca naenkrat
sta se morala prebiti skozi različne ovire po
poligonu do skladišča, kjer so bili shranjeni
bala sena, vedro z vodo in vedro s krmili. Igra
je bila končana, ko so člani ekipe prenesli vso
krmo do krave in jo nahranili. V zadnji igri so
se tekmovalci pomerili še v teku na smučeh po
poligonu. Po končanih igrah je sledila
prezentacija John Deere traktorske mehanizacije KGZ Sloga iz Kranja.
In kako smo se odrezali?
Okoli 22. ure je sledila slavnostna razglasitev rezultatov. Najprej so bile na vrsti grabljice. Tretje mesto iz celjske regije.
Razočaranje, ni naša. Ko je bila znana tudi tekmovalka, ki je dosegla drugo mesto, smo si rekli, šment pa drugo leto ...
In nato … Prvo mesto ... Jaaaa, naša Klavdija ima pokal zlatega leska! Sledila je razglasitev najboljših koscev, kjer je
konkurenca vsako leto čedalje bolj neizprosna. A vendar je Luka Bastl Enci z zelo hitro, a izjemno natančno košnjo
pometel konkurenco in postal državni prvak! Ko bi le slišali veselje naših navijačev med razglasitvijo, ko je
napovedovalec povedal ime našega Luke!
Zadnja je bila razglasitev skupnih rezultatov. Mesta so se vrstila, nas pa kar niso in niso hoteli poklicati. Ko je bilo
znano že tretje mesto, nismo mogli verjeti naši odlični uvrstitvi. Na koncu smo zbrali 83 točk in za eno točko premagali
DPM Mirna Peč, ki je osvojilo drugo mesto. Odlično so se odrezali tudi ostali društvi iz celjske regije, saj sta se tako
DPM Šentjur kot DPM Slovenske Konjice uvrstila med najboljših pet ekip v Sloveniji. Z zmago smo Taborčani dobili
tudi častno nalogo, da bomo drugo leto organizatorji že 32. državnih kmečkih iger, zato si že danes rezervirajte čas v
prvem ali drugem vikendu v juliju 2018 :).
Maja Sirše, regijska predstavnica ZSPM

Taborska mladina tudi to poletje zelo aktivna
Poletje je čas, ko imamo mladi precej več časa kot
običajno, saj nimamo šolskih in študijskih obveznosti. O
našem izrednem uspehu na državnih kmečkih igrah smo
vam že pisali, zato se ne bomo ponavljali.
Mladi se radi družimo, o tem ni dvoma. Prav zato se je v
mesecu juliju nekaj naših članov skupaj z ostalimi
savinjskimi društvi podeželske mladine odpravilo na
športno-zabavno druženje na Kolpo, ki ga je organizirala naša regijska predstavnica Maja. Tja smo se sicer odpravili
že lansko leto, a smo bili pri Madroničevih tako zadovoljni, da smo se tja podali tudi letos. Ko smo prispeli tja, smo se

15

hitro »napakirali« v rafte in »gasaaa« po Kolpi navzdol! Voda je iz nas (zlasti
fantov) potegnila otroško plat, tako da nihče ni prišel suh do prvega jezu. :)
Zadnji vikend v juliju se podeželani tradicionalno odpravimo na zaslužen oddih
na morje v kamp Lucija, kjer nas je v precej zapolnjenem kampu naša parcela
pridno čakala. No, moramo priznati, da letos žal ni bil samo oddih, saj smo ga
posvetili začetnim pripravam na državne kmečke igre, ki jih drugo leto
organiziramo. Naj vam povemo, da smo ugotovili zelo zanimivo naključje!
Zadnje državne kmečke igre v naši občini so potekale leta 1928, torej se po 90
letih ponovno vračajo v naš kraj. No, kot se za oddih spodobi, smo uživali v dobri
hrani, za katero je v čisto pravi mobilni kuhinji pod šotorom skrbel naš Jurij,
kopanju, sprehodu do Mesečevega zaliva ter igranju različnih družabnih iger.
Prva dva vikenda v avgustu sta namenjena tekmovanju v
Sv. Lovrencu in udeležbi na hmeljarskem prazniku. Tako
smo se 6. avgusta odpravili na tekmo koscev, grabljic in
štangarjev. Naš kosec je bil kar naš predsednik, za njim so
na mokro sceno (žal letos lovrenškim gasilcem vreme ni
služilo) stopile grabljice Maja in Saša Sirše ter Anja
Terglav in na koncu še štangarja Uroš Kos in Jurij Sirše.
Na koncu smo se pomerili še v prenašanju vode v lavorju.
Dosegli smo odlično četrto mesto, tako da smo si domačo
malico kar zaslužili. Teden dni kasneje je v Braslovčah
potekal že jubilejni 55. Dan hmeljarjev, na katerem smo sodelovali v povorki ter tekmovali v igrah. Na vozu smo
predstavili, kako je hmeljar izdeloval iz pol jeklene šestice iz štorske železarne nosilne in povezovalne vrvi za žičnico.
Se sliši zakomplicirano? Tudi nam se je, dokler nismo povprašali naših starih dedov, da so nam pokazali, kako se je to
delalo:)
DPM Tabor
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10. let košnje Šnepove košenice
»V vsakdanjem ritmu življenja, ko marsikdaj prehitevamo sami sebe, se premalokrat zavemo, kako se tekom časa
spreminjamo mi in narava okoli nas. Le malokdo opazi, kako si gozd, še posebej v hribovskih predelih, nezadržno
jemlje nazaj prostor, ki so mu ga pred stoletji, iz preproste potrebe po preživetju, odvzeli naši predniki«.
S tem uvodom smo pred desetimi leti,
zbranim v prelepem ambientu Zajčeve
koče, obelodanili naš namen. Taborski
planinci in lovci smo se skupaj s
pomočjo prijateljev odločili, da bomo
znotraj širnega prostranstva Taborskih
travnikov in gozdov, na star način s
pomočjo kose, pomagali
ohraniti
drobno Šnepovo košenico. Letos smo se
na Šnepovi košenici srečali 1. julija, ob
prelepem sončnem popoldnevu.
Po nekaterih podatkih se na področju
Zasavskega hribovja zarašča več sto ha
nekdanjih travnikov, pašnikov in
košenic. Še posebej slednje so zaradi
svoje biotske raznolikosti ter pestrosti,
pomemben življenjski prostor številnih ogroženih živalskih vrst in rastlin. V minulih letih so številne košenice izginile,
z njimi pa je izginil tudi del naše kulturne krajine, ki jo je klen hribovski človek oblikoval skozi stoletja.
Minilo je desetletje naših druženj. Pri košnji Šnepove košenice se vsako leto srečujemo ljudje, ki nam ni vseeno.
Družimo se iz razloga, ker imamo radi naravo in se zavedamo preprostega dejstva, da smo ljudje le del narave in da ni
narava podrejena ljudem. Skozi leta se je na Šnepovi košenici izmenjalo mnogo koscev, nekateri žal niso več med
nami. A naša srečanja so skozi leta ustvarila spomine, ki bodo za vedno ostali del življenske zgodbe vsakega izmed nas.
Vsakoletne košnje Šnepove košenice pa ne bi uspeli izvesti brez podpore. V prvi vrsti se je potrebno zahvaliti
lastnikom, družini Kočevar ter najemnikom, družini Zaberložnik. Brez njihovega razumevanja, bi našega vsakoletnega
druženja ne bilo. Zahvaliti se je potrebno vsem sponzorjem, ki so skozi leta
poskrbeli, da smo bili udeleženci dobro vidni in prepoznavni ter Društvu žena
in deklet. Pri našem početju smo vedno imeli podporo lokalne skupnosti,
zahvala gre Občini Tabor.
Po opravljeni košnji nas je v varnem zavetju Zajčeve koče skozi vsa leta
pričakal odličen golaž. Večinoma je bil srnjakov, a srnjaki so divje živali, ki
se ne pustijo kar tako dati v lonec. Za vedno odlično pripravljen golaž gre
zahvala Daniju Topovšku.
Nenazadnje gre zahvala vsem udeležencem. Tako tistim, ki prihajate z ostro
nabrušenimi kosami, kot tistim, ki si pridete le ogledati dogajanje. Brez vas
bi naše početje ne imelo pravega smisla.
Upamo, da bo košnja Šnepove košenice poleg druženja in prikaza ročne
košnje, tudi v prihodnje ohranjala simbolni pomen. Pomembno je, da se
zavedamo, da zaradi pasivnega odnosa do okolja v katerem živimo,
izgubljamo vsi, še največ pa naši zanamci. Naj bo naše vsakoletno druženje zaveza ohranjanju na videz majhnih in
nepomembnih delov našega okolja, delov v mozaiku, ki se na koncu zlijejo v svet, ki nas obdaja. Vsakoletno prijetno
druženje na Šnepovi košenici je raslo in preraslo v zavezo, da se bomo na njej srečevali tudi v prihodnje.
Lovska družina Tabor
Janez Černec
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Iz domače župnije
Z Bogom na počitnicah
Ob številnih vsakodnevnih in vsakovrstnih obveznostih
se mnogim dogaja, da ni časa za Boga in si ga zanj
preprosto ne vzamejo. Po drugi strani pa po vsakem
opravljenem delu prija počitek.

slednje ob pomoči staršev in dobrotnikov.

Ob počitku pa se zopet rado zgodi, da misel na Boga še
bolj potihne.

12 animatorjev se je pripravljalo na oratorij 2017 v naši
župniji. Oratorij je resna, velika in odgovorna zadeva.
Priprave morajo biti temeljite in vzamejo kar nekaj časa.
V okviru priprav so imeli animatorji tudi sobotno
celodnevno izobraževanje. Naš oratorij, Oratorij pri sv.
Juriju, je bil v času od 7. do 11. avgusta. Bil je vesel,
živahen. Tako animatorji kot vsi organizatorji smo
vložili veliko truda. Bog je bil z nami. Vsi udeleženci so
oratorij zapustili zdravi, veseli, zadovoljni. Tudi vreme
nam je bilo izredno naklonjeno.

V Svetem pismu evangelisti (Janez, Matej, Marko,
Luka) na več mestih poročajo o tem, da si je tudi Jezus
vzel čas za počitek. Šel je na samoten kraj, kjer si je
odpočil. Ob neki priložnosti so ga apostoli opazovali in
videli, da je razprostrl roke, pogledal proti nebu, molil
in se ves spremenil. Apostoli so bili tako navdušeni nad
njegovo spremembo in verjetno tudi držo, da so prosili,
naj tudi njih nauči moliti. Takrat jih je naučil molitev
očenaš.
Tako nam je Jezus dal zgled, kako si odpočiti, kako
obnoviti moč telesa in duha. Preprosto, pogovoriti se s
svojim Bogom in bližnjimi. Z Njim in njimi preživeti
prijetno druženje. Ob tem nas molitev, pogovor in
druženje spreminjajo, lahko tudi povsem spremenijo.
Ob neki drugi priložnosti, ko si je Jezus želel na
samotnem kraju sam zase odpočiti, so množice ljudi
hitele za njim. Množice so se mu zasmilile.
Ozdravljal je njihove bolnike, vsem pa oznanjal
Božje kraljestvo. Ko se je zvečerilo, jih je celo
nahranil.

V Župniji sv. Jurij ob Taboru smo letošnje poletne
počitnice preživeli zelo aktivno.

Naslov letošnjega oratorija »Dotik nebes« je želel
poudariti pomen Božje Matere Marije v odrešenju
človeštva. Marija je bila izbrana za Božjo Mater, po njej
in rojstvu Jezusa Kristusa se je Bog sklonil k človeku.
Marija je tista, ki nam pomaga priti v nebesa. Želimo si,
da bi se nas po Mariji nebesa resnično dotaknila.
Predvsem, da bi se v nas okrepila želja po tem, da bi
nekoč zares prišli v nebesa in se tam družili z Marijo in
drugimi svetniki.

Tu nam je Jezus dal zgled, kako se v svojem
prostem času odpovedati samemu sebi in priskočiti
na pomoč pomoči potrebnim. Tako nam je vsem
pokazal, kako velika in osrečujoča je darovanjska
ljubezen.
Pogosto lahko v času našega prostega časa naletimo na
ljudi, potrebne materialne, pa tudi duhovne pomoči. Če
nekomu tako ali drugače pomagamo, ne osrečimo samo
njega, ampak tudi sebe.
Tudi animatorji in organizatorji oratorija, Oratorija pri
sv. Juriju 2017, smo sledili njegovemu zgledu, se
odpovedali tednu počitnic in izpeljali oratorij v naši
župniji. Več kot 50-glava množica otrok je prihitela
nanj. Ponudili smo jim veliko otroškega smeha, dobre
volje, lepih otroških iger pa tudi sv. mašo, molitev,
slavljenje Boga in
v času kosila tudi
hrano.
Seveda

Ob tej priložnosti hvala vsem, ki ste nam pomagali in
molili za blagoslov ter uspeh našega oratorija. Enih in
drugih je bilo veliko. Veliko vas je prineslo zelenjavo,
sadje, sladke dobrote, marmelado, med, sok, meso,
jajca, ocvirke … nekateri tudi kar denar, nekateri oboje.
Nekaj časa smo delali evidenco dobrotnikov, da bi se ob
koncu oratorija poimensko zahvalili. Pa ste nekateri
darovali tudi tako, da vas nismo niti opazili, ali celo s
podpisom XY. Zato preprosto vsem iskrena hvala. Bog
naj vam povrne za vašo dobroto. Naj vas občutek, da ste
nam pomagali, pa vas nismo javno imenovali, vedno
znova osrečuje.
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Na praznik Marijinega vnebovzetja je 14 naših faranov
peš romalo k Mariji v Petrovče. Ko so se nam pridružili
še romarji z Gomilskega in Prebolda, nas je bilo skupaj
41. Mnogi ste iz naše župnije v Petrovče prišli tudi z

svetišču. Imeli smo lepo vreme in poln avtobus veselih
romarjev. Z letošnjim romanjem smo obeležili
tristoletnico kronanja podobe svetogorske Matere Božje.
Ustavili smo se tudi v Kostanjevici in si ogledali
tamkajšnje
zanimivosti. Romanje h Kraljici
Svetogorski, lepo počitniško druženje, v katerem so se
zopet prepletali pesem, molitev, pogovor, občudovanje
Božjega stvarstva, vse to nas je navduševalo ves dan.
Torej za Boga ni počitnic in Bog je z nami tudi na
počitnicah. Počitnice brez Boga so počitnice brez srca.
Počitnice so res čudovit čas, še posebej, če na naše
počitnikovanje povabimo tudi Boga.

avtomobili, nekateri pa s kolesom, vsi pa Mariji v čast
in prošnjo za njeno varstvo. Romarska sv. maša je bila
hkrati tudi slovesnost zlate maše patra Viktorja Arha,
župnika v župniji Žalec. To je bila lepa, a skromna
slovesnost. Maševal je jubilant sam, pridigal pa g. Dori
Pečovnik. Ob koncu slovesne sv. maše smo s posebno
posvetilno molitvijo izročili nebeški Materi Mariji sami
sebe, naše družine, Cerkev na Slovenskem, slovensko
domovino, naše rojake po svetu, ves slovenski narod.
Letos je bila posvetitev še posebej lepa, saj mineva že
25 let, odkar so slovenski škofje s posvetilno molitvijo
slovenski narod izročili Mariji prvič. Posvetitev pa
obnavljamo vsako leto znova na praznik Marijinega
vnebovzetja.
Peš romanje v Petrovče je posebej lepa pot, ki se vije
med našimi polji, travniki in gozdovi in se nadaljuje po
sprehajalni poti ob Savinji. To je manj zahtevna,
ravninska pot. Zjutraj, ko smo krenili na pot so na nebu
ugašale zadnje zvezde, zadnji del poti pa nas je sonce že
prijetno grelo. Med potjo so nas sprejemali, pozdravljali
gostoljubni ljudje. Naš dekan gospod Damjan Ratajc nas
je v Preboldu najprej lepo pogostil, nato pa še
blagoslovil. Peš romanje si polepšamo še s pesmijo in
molitvijo, druženjem, pogovorom pa tudi tišino.
V soboto, 19. avgusta, pa smo imeli župnijsko romanje
na Sveto goro. Mnogi smo bili prvikrat v tem Marijinem

September v Župniji sv. Jurij ob Taboru
V septembru se začenja novo veroučno leto.
Urnik verouka je objavljen, tako kot običajno, v farnih
oznanilih. Pri verouku so dobrodošli vsi otroci. Seveda
pa morate z otrokovim obiskom verouka soglašati starši,
oziroma morate otroka k verouku vpisati. Vpis v prvi
razred verouka bo v soboto, 9. septembra, ob 9. uri. V
prvi razred verouka običajno starši vpišejo prvošolce
osnovne šole, ni pa nujno. V prvi razred verouka se
lahko vpišejo otroci, ki že obiskujejo osnovno šolo ne
glede na razred, ki ga obiskujejo v šoli.
K verouku vabimo tudi že vse dosedanje veroukarje.
Tistim, ki ste verouk zaključili z minulim veroučnim
letom, pa želimo vse dobro na življenjski poti.
Ves mesec september na obisku kipec Fatimske
Marije
Ves mesec september bo v naši farni cerkvi na obisku
kipec Fatimske Marije. Postavili ga bomo na posebno
mesto. Kadarkoli boste želeli, boste lahko pristopili in
svojo nebeško Mamo počastili, se ji izročali, ali ji
zaupali svoje posebne prošnje. Ta Marijin kipec roma
po naši, Braslovški dekaniji, od župnije do župnije vse
od meseca maja do oktobra.
Tako kot se je Marija v
Fatimi prikazovala od maja
do oktobra. V avgustu je
kipec
v
župniji
na
Gomilskem, oktobra pa bo
na Vranskem.
Vabljeni. Naj ne bo Marija v
naši župniji osamljena.
Vida Slakan
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Literarni utrinki
Kar je res, je res …

Samo spomin
Morda ostaneš mi v spominu,
morda sem te že izbrisal
iz spomina ‒
ne vem!

Da si me ljubila?
Ne vem ‒ !
Nisem občutil tvojih nežnih dlani,
Nisem občutil toplote tvojega telesa!
Lagala si in laži še naprej,
ali brez mojega srca!
Laži in se sprenevedaj še naprej …
Morda si najdeš še naivneža,
kot bil sem ‒ jaz!

Vem, da sem te ljubil,
vem, da si me varala z drugim,
vem, da si se mi smejala,
a smejala si se tudi drugim!
Življenje naj te obdaja z radostjo,
ki mi je nisi dajala …
Življenje naj ti nudi odvečno ljubezen,
ki sem ti jo želel podariti …

Vedno glej pod lepe nogé,
da ne zadeneš v kamen,
lahko padeš!!!
Laž ima kratke nogé …

Morda, za kratko misel,
se spomni name …

TKsm
TKsm

Zgodilo se bo
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Dragi otroci,

prijazno
vabljeni na
pravljično uro,
ki bo
v torek,
26. septembra
2017,

v Občinski
knjižnici Tabor.
Vljudno vabljeni.
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Oglasi
Storitve Štrajhar
Strojne storitve:
obdelava tal (oranje, frezanje), setev (koruze, sončnic),
spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja.

Kmetija Štrajhar,

Kapla 28,

3304 Tabor

041 580 826 (Matej)

Praznovanje z ansamblom Modrijani v Parižljah
PGD Parižlje - Topovlje vabi 9. 9. 2017 ob 17.00 na praznovanje 90-letnice PGD Parižlje - Topovlje, Dan gasilcev
Gasilske zveze Žalec in praznovanje občinskega praznika Občine Braslovče.
Prireditev bo potekala v Parižljah pod velikim šotorom. Parkirni prostor bo organiziran in označen v neposredni bližini
prireditvenega prostora, na travniku med Parižljami in Topovljami.
Okviren program prireditve:
 Ob 17:00 začetek uradnega dela:
o zbor gasilcev Gasilske zveze Žalec na prireditvenem prostoru,
o parada praporjev ter častnega voda ob spremljavi Pihalnega orkestra Liboje,
o nadaljevanje uradnega dela po protokolu.
 Okvirno od 17:30 dalje začetek neuradnega dela, in sicer:
o okvirno od 17:30 do 20:00 nastop ansabla Narcis ter
o okvirno od 20:00 do 2:00 zjutraj nastop ansambla Modrijani.
Za več informacij lahko pokličete na 041 774 937 ‒ Tomaž Žohar
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Gasilci Pariželj in Topovelj

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – SEPTEMBER 2017
DATUM
1. 9. 2017
17.00‒20.00
3. 9. 2017
11.00‒14.00
5. 9. 2017
10.30
16. 9. 2017
10.00

17. 9. 2017
12.00
19. 9. 2017
10.30

PRIREDITEV
TEKAŠKA DELAVNICA Z
URBANOM PRAPROTNIKOM
LISJAKOVA TRŽNICA
LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM
DOMU
7. rekreacijski tek
TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE

KRAJ
igrišče pri športni
dvorani/šoli
Gostilna Pri mamici,
Ločica pri Vranskem
Naš dom
pri nogometnem igrišču

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

Športna dvorana
Vransko

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM
DOMU

Naš dom

ORGANIZATOR
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Hiša Lisjak
(051 365 040)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Občina Vransko
Župnija Vransko
Župnijska Karitas Vransko
OO RK Vransko
(03 703 28 00)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
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19. 9. 2017
18.00
23. 9. 2017
20.00

PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
TANJA SONC, violina
RIBAL MOLAEB, viola

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

cerkev sv. Mohorja in
Fortunata v Stopniku

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)

... in še modrosti naših babic
 Če Ilij (1. 9.) mine lepega dne, se lepa jesen upati sme. 
 Kdor po mali maši (8. 9.) kosi, na peči suši. 
 Mavricija dan (22. 9.) jasno nebo, vetrovi pozimi hudo brijó. 

Koledar dogodkov in prireditev – september
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK
JULIJ
DELAVNICA ZA PRIPRAVO
PRIJAV LAS SSD
(1. javni poziv - Evropski sklad za
regionalni razvoj (ESRR))
TRADICIONALNO SREČANJE
SAVINJČANOV, ZASAVCEV IN
LAŠČANOV NA MRZLICI

PETEK,
8. 9.

10.00

SOBOTA,
16. 9.

11.00‒
14.00

NEDELJA,
17. 9.

16.00

HUBERTOVA MAŠA

TOREK,
26. 9.

18.00

PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM

SOBOTA,
30. 9.

8.00‒
13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

KJE

ORGANIZATOR

Sejna soba Občine
Tabor

Razvojna agencija Savinja
Žalec
(03 713 68 66)

Planinski dom na
Mrzlici

Občina Tabor
(03 705 70 80)

Kapelica Sv. Huberta,
Miklavž pri Taboru

Lovska družina Tabor
(041 335 271)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
Steyr klub
Savinjske doline
(041 620 270)

Občinska knjižnica
Tabor

Kapla 16, dvorišče

» Če ne veš, kam ploveš, ti noben veter ne pomaga.«
(Seneka)
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: Obcina Tabor, internet, RK Žalec, Vrtec Tabor,
MSK Žalec, Naš dom Vransko, UE Žalec, DPM Tabor, Ana Kovačič, Tilen Slakan,
Marta Vehovar, Marija Orožem, Ina Gržina, Mira Kos, Janez Černec

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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