Pozdrav urednice izpod Krvavice
V najtoplejšem letnem času nestrpno odštevamo dneve in sanjamo o brezskrbnih in sproščenih trenutkih, ki jih bo prineslo
poletje. Šola je za dva meseca zaprla svoja vrata, šolarji so pospravili
šolske torbe in tudi starši si bodo nekoliko oddahnili, saj so se pričele
počitnice.
V mesecu juliju pa bodo »na počitnicah« tudi Novice izpod Krvavice, saj je
naslednji izid Novic načrtovan konec meseca avgusta, ko boste zopet
obveščeni o vseh dogajanjih in dogodkih v naši lokalni skupnosti.
Želim vam prijetne, brezskrbne in nepozabne počitnice.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Počitnice, dopusti
Šolsko leto se končuje. Prihajajo zaslužene počitnice za naše šolarje in dijake.
Sprejem naših letošnjih najboljših učencev je pokazal, da je sugestija o potrebi po tehničnih poklicih padla na plodna tla.
Nagrajenci na osnovni šoli so predvsem iz matematike in fizike, kar je pogoj za osvojitev znanj s področja tehničnih
poklicev.
Lokalna skupnost kljub napovedanim odmevnim dogodkom in 27. dnevu državnosti končuje projekte in se pripravlja na
nove, ki bodo poskrbeli za varnost nas občanov.
Pešpot v Taboru in proti Ojstriški vasi dobiva končno podobo. S krajani v Ojstriški vasi je potrebno uskladiti še priključek
na glavno cesto.
Narejena je odmera za priključek – križišče v Pondorju na regionalno cesto. Izgradnja sledi v letu 2019.
Odmerili smo traso kolesarske poti od Tabora mimo kmetije Breznik.
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S podjetjem skupno usklajujemo prioriteto projektov na izgradnji in obnovi vodovodov. V Taboru imamo še okrog 2,4 km
salonitnih cevi.
Na infrastrukturah se izvajajo sanacije poškodb po neurjih.
Na 27. seji OS so svetniki potrdili končno stanje meje z Občino Trbovlje, sprejeli letno poročilo JKP za 2017, v javno
obravnavo dali noveliran odlok o turistični taksi in imenovali Občinsko volilno komisijo za naslednja štiri leta.
Kljub prihajajočim dopustom in šolskim počitnicam se na lokalni skupnosti odvija veliko aktivnosti.
Župan Tone Grobler

Občinska uprava sporoča in obvešča
Najboljši učenci in dijaki pri županu
Občina Tabor je v sredo, 20. junija, na sprejem povabila 8 najboljših učencev Podružnične osnovne šole Tabor in 4
najboljše dijake srednjih šol. Učence oziroma dijake ter njihove starše je nagovoril župan Anton Grobler, nekaj besed je pa
spregovorila tudi ravnateljica OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl in pri tem poudarila, da je znanje bogastvo, ki jim ga nihče
ne more vzeti.
V knjigo najboljših učencev so se zapisali:
 Matija Birk, 1. c, učenec POŠ Tabor, je prejel zlato
priznanje na državnem tekmovanju Matemček in zlato
priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast.
 Tevž Gosak, 2. c, učenec POŠ Tabor, je prejel zlato
priznanje na državnem tekmovanju Matemček in zlato
priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast.
 Vito Božič, 3. b, učenec POŠ Tabor, je prejel srebrno
priznanje na državnem tekmovanju Matemček.
 Gal Gosak, 6. c, učenec POŠ Tabor, je prejel srebrno
priznanje na državnem tekmovanju iz matematike,
srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček
in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz
razvedrilne matematike.
 Filip Lukman, 8. c, učenec POŠ Tabor, je prejel srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz fizike in srebrno
priznanje na državnem tekmovanju iz geografije.
 Ema Govednik Lesjak, 9. b, učenka POŠ Tabor, je bila vsa leta šolanja odlična učenka.
 Nejc Sirše, 9. b, učenec POŠ Tabor, je prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz vesele šole.
 Tina Zupančič, 9. b, učenka POŠ Tabor, je prejela srebrno priznanje na regijskem tekmovanju za Cankarjevo
priznanje, srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz angleščine, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz
francoščine in bila vsa leta šolanja odlična učenka.
 Miha Drolc, dijak 4. letnika Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, je prejel bronasto priznanje na šolskem
tekmovanju iz znanja geografije, srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz znanja geografije, priznanje za
sodelovanje na šolskem tekmovanju Ekokviz in za uspešen prehod na državno tekmovanje, priznanje za sodelovanje na
državnem tekmovanju Ekokviz in bil odličen učenec.
 Matevž Lesjak, dijak 2. letnika Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, je prejel diplomo za prejeto 2.
nagrado na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Španiji.
 Jakob Kovačič, dijak 2. letnika Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, je prejel diplomo za prejeto 2.
nagrado na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Španiji.
 Veronika Slakan, dijakinja 1. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, je prejela zlato priznanje na
srednješolskem bralnem tekmovanju iz nemščine Pfiffikus.
Župan je nagrajencem čestital in jim podelil praktično nagrado. Za posladek so poskrbele članice Društva žena in deklet
občine Tabor.
Alenka Kreča Šmid
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Na obisku pri 90-letni slavljenki Dragarjevi Anki
Na lep, sončen dan, v petek, 1. junija, je svoj 90. rojstni dan praznovala gospa Ana Kos, po domače Dragarjeva Anka iz
Lok.
V ta namen sta jo obiskala župan Občine Tabor g. Anton Grobler in predsednik Društva upokojencev Tabor g.
Maksimilijan Blatnik, ji čestitala za častitljivi jubilej in ji ob tem izročila darilo.

Gospa Ana, rojena Laznik, se je rodila 1. junija 1928 na domačiji Grabnar v Miklavžu pri Taboru. Osnovno šolo je
obiskovala v Taboru, nato pa je ostala doma in pomagala na kmetiji. Kasneje se je poročila na domačijo Kos, po domače
Dragar, v Loke, kjer sta si z žal sedaj že pokojnim možem ustvarila družino. Rodila sta se jima je hči Milena in sin Vinko.
Sama je izhajala iz številčne družine, ki je štela vsega skupaj osem otrok, šest sester in tri brate, od katerih danes žal živijo
le še tri sestre.
Gospa Ana nas je pričakala polna veselja, s širokim nasmehom na obrazu in nas lepo pogostila. Ponovno ji čestitamo in
želimo veliko zdravja!
Saša Zidanšek Obreza

Odlok o občinskih cestah v Občini Tabor
V Uradnih objavah Občine Tabor št. 3/2018, dne 18.4.2018 je bil objavljen nov Odlok o občinskih cestah v Občini Tabor.
Nov Odlok je na svoji seji v drugem branju potrdil Občinski svet Občine Tabor na predlog Občinske uprave in po potrditvi
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo. Odlok o občinskih cestah je pripravljen
skladno in na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, – odl. US, 46/15 in 10/18), katerega določila
veljajo tudi v odloku.
Ker v novem Odloku o občinskih cestah v Občini Tabor veljajo določila zapisana v Zakonu o cestah (Uradni list RS, št.
109/10, 48/12, – odl. US, 46/15 in 10/18), vas želimo posebej opozoriti na določene pomembne člene Zakona o cestah, ki
niso posebej navedeni v Odloku o občinskih cestah v Občini Tabor:
5. člen
(prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti,
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali
zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo,
odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug
material ali predmete;
3. na cestnem svetu javne ceste:

- puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v
obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za
živali;
- nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne
naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
- postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine,
nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug
material ali predmete;
- nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli
predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali
nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
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- postavljati nagrobne plošče in druga spominska
znamenja;
- namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
- odvajati odplake in druge tekočine;
- ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega
sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj
kot 1 meter
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču javne ceste:
- razsipati sipek material, razen posipnih materialov v
času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga
kako drugače onesnaževati;
- puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
- odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja
zimske službe;
- onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
- vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot
tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge
dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne
poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka,
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora
voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko
onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti,
zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo,
prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki
so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa,
zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa
na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez
odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice
ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale
ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče,
mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove
odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo
ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj
brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za
ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj ovire ali
nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške
odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj
ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti,
upravljavec ceste pa ima zaradi izvajanja te določbe
pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki
omogočajo identifikacijo lastnika oziroma uporabnika
motornega vozila (osebno ime oziroma firma, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža,
EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v
skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila. Če
povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče identificirati, gredo
stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča
javne ceste, ki so namenjene kratkemu postanku
udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati

tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka
voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na
notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in
datum začetka parkiranja. Parkiranje samo priklopnega
vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim,
tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s
prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega
člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe,
predpisane v petem odstavku tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
8. člen
(sestavni deli javne ceste)
(1) Javno cesto sestavljajo:
- cestni svet;
- cestno telo;
- cestišče;
- brežine ceste;
- cestni objekti;
- prometna signalizacija in prometna oprema;
- cestna razsvetljava;
- cestni priključki do meje cestnega sveta;
- naprave za odvodnjavanje ceste;
- servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in
avtobusno obračališče ter podobno);
servisne površine z objekti in napravami za
upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa;
- funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav,
objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti,
vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov,
zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in
preprečevanju škodljivih emisij prometa.
(2) Upravljavec ceste lahko na, nad, ob ali v vozišče ceste
oziroma cestno telo vgrajuje in postavlja cestne naprave
in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in
nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju
škodljivih emisij prometa.
13. člen
(postopki za določitev in označitev meje ceste)
(1) Meja ceste se določi na podlagi prostorskega akta
države oziroma občine, na podlagi načrta parcelacije iz
sklepa o ugotovitvi javne korist (v nadaljnjem besedilu:
parcelacijski akt) ali po zunanjem robu cestnega sveta.
(2) Meja ceste, ki poteka po delu meje parcele, se določi
v postopkih urejanja mej.
(3) Meja ceste, ki ne poteka po delu meje parcele, se
določi v postopkih spreminjanja mej.
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(4) Postopki urejanja in postopki spreminjanja mej za
določitev meje ceste ter postopki za označitev meje se
izvedejo kot storitev v skladu z zakonom, ki ureja
geodetsko dejavnost, zakonom, ki ureja evidentiranje
nepremičnin, v skladu z določbami tega člena in 14. člena
tega zakona.
(5) Postopki urejanja in spreminjanja mej za določitev
meje ceste in postopki za označitev meje ceste ter
evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru se
izvedejo na podlagi zahteve upravljavca ceste ali lastnika
parcele, v primeru gradnje nove ceste pa na zahtevo
pravne ali fizične osebe, ki je investitor po zakonu, ki
ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: investitor
ceste). Zahtevi mora biti priložen elaborat določitve meje
ceste.
(6) Stranke v postopkih urejanja mej in postopkih
spreminjanja mej za določitev meje ceste so lastniki
parcel in upravljavec oziroma investitor ceste.
(7) Lastniku parcel, ki je neznan ali katerega naslov je
neznan ali je umrl in dediči niso znani, se v postopku za
določitev meje ceste in v postopku za evidentiranje
sprememb določi začasni zastopnik ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin. Vloga za
določitev in akt o določitvi začasnega zastopnika v
postopku za določitev meje ceste sta takse prosta.
(8) Za označitev meje ceste ni potrebno soglasje lastnikov
sosednjih parcel.
19. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob javni cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo dopustiti vse
posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne
ceste, zlasti:
dostop do cestnih objektov zaradi njihovega
vzdrževanja;
- gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča
in cestnega telesa;
postavitev prometne signalizacije in prometne
opreme;
- izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih
naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred
snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki
in drugimi škodljivimi vplivi;
- odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in
postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru
cestnega sveta;
- izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste
oziroma odpravo neposredno grozeče nevarnosti.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno
obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist
lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki
obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko
škodo.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne
dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.
26. člen
(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu javne
ceste)
(1) Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu javne ceste,
ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora
investitor pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa
z globo 200 eurov.
27. člen
(izvajanje del v območju javne ceste)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope,
podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih
ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala
stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje
upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za
opravljanje teh del.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste
opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet,
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega
vzdrževanja.
(3) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo
2.000 eurov.
98. člen
(preglednosti ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest,
križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni
prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko
cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti
kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in
druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo
preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka,
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska
pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno
korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist
lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki
obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko
škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je
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bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena
v soglasju občine.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
99. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni
priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu:
priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali
rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest.
S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne
priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi
pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka
ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih
posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo
prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva
prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka,
če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil
upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več
ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na
občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma
imetnikom pravice uporabe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na
občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer
se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in
zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba
prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se
nadomesti na stroške občine.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.
(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s
prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa
z globo 200 eurov.
100. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih
cestah so odgovorne občine.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določijo
občine. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni
del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat
prometne ureditve.
(3) Prometna ureditev obsega:
- določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene
vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za

motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za
pešce, steza za pešce in kolesarje, steza za jezdece) in
mej naselij;
- določitev prednostnih smeri in sistem ter način
vodenja prometa;
- določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela
glede na vrsto prometa;
- določitev omejitev hitrosti vozil;
- ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih
kolesarskih povezav;
- ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
- določitev območij umirjenega prometa, območij
omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za
pešce;
- določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno
varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov,
igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se
ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem
številu;
- določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev
udeležencem prometa.
(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti
izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to
zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa
na njej.
(5) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo
in prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi
ali odstranitvi prometno signalizacije na občinskih cestah
odloča upravljavec občinskih cest.
101. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski
cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali
popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z
dovoljenjem upravljavca občinskih cest.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno ali
popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje občinske ceste.
(3) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo
občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge
prireditve na njej.
(4) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(5) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja
občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo,
občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste
najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno
običajen način.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske
ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne
ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju
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s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas
njenega trajanja.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo
200 eurov.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo
občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z
dovoljenjem, ali v predpisanem roku na predpisan način
ne obvesti policije, občinskega redarstva in pristojnega
inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore,
odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z
globo 200 eurov.
102. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra,
prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to
terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko
upravljavec občinske ceste začasno prepove uporabo
občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin
vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so
ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste
mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti
pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in
pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na
krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora
upravljavec občinske ceste označiti s predpisano
prometno signalizacijo.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
upravljavec ceste, če v predpisanem roku na predpisan
način ne obvesti policije, občinskega redarstva in
pristojnega inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi
zapore, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo
500 eurov.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
upravljavec ceste, ki ravna v nasprotju z drugim
odstavkom tega člena, odgovorna oseba upravljavca ceste
pa z globo 500 eurov.
XI. POOBLASTILA IN UKREPI POLICIJE IN
OBČINSKEGA REDARSTVA
106. člen
(pooblastila policije, občinskega redarstva in
cestninskih nadzornikov)
(1) Nadzor nad določbami 4., 5., 6., 30., 31., 31.a, 31.b,
32., 34., 34.b, 36., 37., 107., 109., 110. in 111. člena tega
zakona izvajajo na javnih cestah policisti, na občinskih
cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za
javni cestni promet, in državnih cestah v naseljih pa tudi
občinski redarji.

(2) Nadzor nad določbama šestega odstavka 5. in 5.a
člena tega zakona izvajajo cestninski nadzorniki, nadzor
nad določbo 5.a člena tega zakona pa tudi policisti.
(3) Policisti, občinski redarji in cestninski nadzorniki
nadzirajo izvajanje tega zakona v okviru nadzora
cestnega prometa.
107. člen
(začasni ukrepi policije in občinskega redarstva ob
ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti)
(1) Policija ob ugotovitvi pomanjkljivosti, ki neposredno
ogrožajo varnost ceste in promet na javni ali
nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni
promet, izvede začasne ukrepe, s katerimi se prepreči
ogrožanje udeležencev v prometu, in o tem obvesti
pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja ceste, lastnika
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste in
pristojni inšpekcijski organ za ceste. Enako pooblastilo
ima občinsko redarstvo na občinski cesti, državni cesti v
naselju ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet.
(2) Policija ali občinsko redarstvo smeta odrediti
odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir s
ceste, če:
- slepijo udeležence v prometu,
- zmanjšujejo preglednost ceste,
zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali
prometne opreme na cesti,
- zavajajo udeležence v prometu,
ovirajo udeležence v prometu ali zmanjšujejo
pretočnost prometa,
- odvračajo pozornost voznikov.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora takoj
zavarovati nevarno mesto s predpisano prometno
signalizacijo in prometno opremo ter v najkrajšem
možnem času odpraviti pomanjkljivosti iz prvega
odstavka tega člena oziroma odstraniti predmete, objekte,
druge naprave ali ovire iz prejšnjega odstavka.
(4) Policija ali občinsko redarstvo smeta iz razlogov
varnosti ceste in prometa na njej odrediti, da se prepove
promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev
iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena tega zakona.
Prepoved prometa mora njen lastnik oziroma upravljavec
označiti s predpisano prometno signalizacijo in traja do
odprave razlogov za prepoved.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja ceste, če ne zavaruje nevarnega
mesta in v najkrajšem možnem času ne odpravi
pomanjkljivosti oziroma odstrani predmetov, objektov,
drugih naprav ali ovir skladno s tretjim odstavkom tega
člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
ceste pa z globo 500 evrov.
112. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov na državnih cestah
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izvaja inšpektorat, pristojen za državne ceste, na
občinskih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za
javni cestni promet, pa občinski inšpekcijski organ,
pristojen za ceste.
Na spletni strani Občine Tabor in v sprejemni pisarni
Občine Tabor so na razpolago novi obrazci vlog:
- Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno
zaporo občinske ceste,
- Vloga za izdajo dovoljenja za prekop, preboj in druga
dela na območju občinske ceste in njenega
varovalnega pasu,

- Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem
pasu občinske ceste,
- Vloga za izdajo soglasja za postavitev turistične in
obvestilne table,
- Vloga za izdajo soglasja za ureditev cestnega
priključka.
Za vse vloge je potrebno plačati upravno takso skladno z
Zakonom o upravnih taksah (ZUT – Uradni list RS, št.
106/10 - UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in
32/16).
Simon Jan

Pešpot Tabor–Ojstriška vas
V mesecu juniju 2018 smo delno izvedli pešpot od Ojstriške vasi do Tabora. Dela še niso popolnoma zaključena in se
bodo še nadaljevala, v prihodnosti pa želimo mrežo urejenih pešpoti še povečati.
Želimo vas obvestiti ter opozoriti, da so zgrajene pešpoti
namenjene pešcem in ne motoristom ter drugim motornim
vozilom. Prosimo, da vsi uporabniki zemljišč ob zgrajeni
asfaltirani pešpoti upoštevate tudi dejstvo, da asfaltna
prevleka na pešpoti ni primerna za težje obremenitve, zato se
po njej ne vozite, ne obračajte in ne izvajajte drugih
manevrov z vozili ali kmetijskimi stroji.
Želimo, da je pešpot res namenjena našim najbolj ranljivim
udeležencem v prometu, to je pešcem, ter da čim dlje ostane
v kar najboljšem stanju v naše skupno zadovoljstvo!
Simon Jan

Brezplačno 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.
Veselimo se srečanja z vami!

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.

Vaša pravna klinika
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Prejeli smo
99 let praznovala najstarejša občanka
Ko se pomlad počasi preveša v poletje, ko so
dnevi uživaško dolgi in ko najzgodnejše kresnice
že romantično krasijo noči, svoj rojstni dan
praznuje najstarejša občanka Slavka Leskovšek.
12. junija, ko je njen poseben dan, sta jo pri njej
doma v Ojstriški vasi obiskala sovaščana
podžupan Občine Tabor Ludvik Miklavc in
predsednik taborskega društva upokojencev Milan
Blatnik. Ob poklonjenem darilu ter izrekanju lepih
želja in čestitk za njenih častitljivih 99 let se je
utrnila tudi kakšna solza veselja, dogodek pa je
postal tudi presenečenje za podžupana, saj zbrana
družba ni pozabila voščiti za njegov rojstni dan.
Čestitkam in voščilom se pridružujejo še župan
Anton Grobler in sodelavci občinske uprave.
Ana Leskovšek

Dragi sokrajani
Najprej bi rada pohvalila več privatnih lastnikov muc v Lokah in Črnem Vrhu, ki so se odločili,
da preprečijo rojstvo nezaželenih mladičev s sterilizacijo in kastracijo njihovih živali. Muc je
toliko, da prosto živeči mački naredijo veliko škode pri populaciji ptic. S kastracijo in sterilizacijo
pa preprečite tudi nepotrebno trpljenje mačk. Rada pa bi vam pričala o dogodku, za katerega
nimam razlage.
31. maja sem zjutraj nahranila svoje muce in šla s psičkami na kratek sprehod. Ko se vrnem na
teraso, slišim čisto tih, v srca ganljiv jok muce. Naših ni bilo blizu, ko pogledam pod klopco,
pokrito z odejo, odkrijem hudo ranjenega tujega muca. Kako se je s takimi, več dni starimi ranami
sploh lahko privlekel do mene, je neverjetno. V ranah je imel črve in milo je jokal od bolečine.
Takoj sem ga previdno spravila v boks, pri tem me je iz strahu še močno ugriznil v roko. Odpeljala sem ga v Trbovlje k
dr. Knezu, živinozdravniku, kateremu zaupam. Žal smo lahko muca samo rešili trpljenja.
Takšne in drugačne zgodbe so vsakdanjost prostovoljcev, ki se trudimo, da vsaj malo umilimo trpljenje živali. Zato bi bilo
lepo, če bi se več lastnikov muc odgovorno odločilo za sterilizacijo živali, pri tem vam pomagajo lokalna društva za
zaščito živali z društvenimi cenami.
Lepo bodite in imejte lepo tudi svoje živali.
Irena Zimmermann

Medgeneracijsko sobivanje
Pod tem pojmom si lahko predstavljamo sobivanje neke skupine
ljudi, ki živijo in delajo na istem kraju. Vključeno je njihovo
sodelovanje, komuniciranje, sposobnost prilagajanja ljudem, ki
so različnih mnenj, življenjskih navad, izkušenj in predvsem
preizkušenj, imajo pa svoja mnenja, ki jih poskušajo izraziti in
uveljaviti, za kar pa potrebujejo dobrega poslušalca. A kaj je
problem sodobno živečega človeka? To, da ima zelo hiter tempo
življenja, nikoli nima časa oziroma zelo malo, da bi se ustavil,

9

postal s človekom, ki mu želi nekaj sporočiti. Vedno nas preganja ura ‒ čas, tudi delo. Se pa tu in tam najde tudi kakšen
človek, ki ni nikoli zadovoljen z ničimer, nič ni dovolj dobro zanj. Kako takšnemu človeku priskočiti na pomoč? Rešitev je
mogoče lepa prijazna in spodbudna beseda ter močna volja, da delaš dobro za sočloveka, ampak samo toliko, kolikor je
mogoče s tvoje strani. Dobro je združiti moči, saj V SLOGI JE MOČ, karkoli že to komu pomeni. Tudi v NAŠEM DOMU
se vsak dan kaj dogaja. Čez cel mesec imajo različne dejavnosti, npr. druženja ob jutranji kavi, telovadbe, igre s
prostovoljčki, nabiranja zelišč in sadja, pomoč pri vožnji z vozički, tudi opravljanje različnih gospodinjskih opravil …
Tudi posedanje pod lipo in opazovanje našega vrta z okolico ter poslušanje ptičkov je zelo dobrodošlo.
Liljana Koban, delovna terapevtka
Naš dom Vransko

Spoštovani,
sporočamo vam spremembe v poletnem delovnem
času naših enot.
Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko
bodo julija in avgusta zaprte ob sobotah,
Občinska knjižnica Žalec bo julija in avgusta zaprta
ob petkih popoldne in ob sobotah,
Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in Ponikva bodo
zaprte julija.
Krajevna knjižnica Šempeter bo zaprta od vključno
11. julija do 15. avgusta.
Občinski knjižnici Prebold in Tabor ter Krajevna
knjižnica Liboje bodo imele nespremenjen čas
odprtosti.
Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in
tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave,
uporaba elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva
…) članom na voljo 24 ur na dan prek našega
spletnega naslova www.zal.sik.si .

NOV DELOVNI ČAS
Občinske knjižnice Žalec od 1. 7. 2018
Spoštovani,
z novim delovnim časom, ki bo v Občinski
knjižnici Žalec veljal od 1. 7. 2018 dalje, vam
stopamo korak bliže.
ponedeljek od 8. do 19. ure
torek od 8. do 15. ure
sreda od 8. do 19. ure
četrtek od 8. do 15. ure
petek od 8. do 19. ure
sobota od 8. do 12. ure
poletni delovni čas od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018
ponedeljek od 8. do 19. ure
torek od 8. do 15. ure
sreda od 8. do 19. ure
četrtek od 8. do 15. ure
petek od 8. do 15. ure
sobota ZAPRTO

Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih
užitkov.

Hvala za razumevanje.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, junij 2018






Allnutt, L.: Lastimo si nebo;
Paasilinna, A.: Deset prisrčnih trmoglavk;
Frey, J.: Ne čutim se: [Elinina zgodba o samopoškodovanju] ;
Morris, H.: Tetovator iz Auschwitza;
Jacobs, H.: Spomini mlade sužnje: [avtobiografija].
Občinska knjižnica Tabor
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. majem in 15. junijem 2018
Dogodki:
V sredo, 16. maja 2018, je v Žalcu potekala prireditev
Tedna vseživljenjskega učenja »PARADA UČENJA
2018«, v organizaciji UPI Žalec, kjer smo predstavili tudi
delo naše GZ Žalec. Poudarek je bil na letošnjem letu
evropske kulturne dediščine, zato sta Gasilsko zvezo
Žalec predstavljali Komisija za zgodovino in Komisija za
veterane. Med drugim so se s staro motorno brizgalno
predstavile veteranke iz PGD Kapla - Pondor.
V soboto, 19. maja 2018, je na Ptuju potekal zaključek
17. kongresa Gasilske zveze Slovenije. Zaključne
slovesnosti se je udeležilo 4500 gasilcev iz celotne
Slovenije. Naša gasilska zveza se je prireditve udeležila s
prapori gasilskih društev in gasilske zveze ter gasilci ‒
skupaj je odprava štela 100 članov. Po udeležbi smo bili
med največjimi gasilskimi zvezami v Sloveniji.
V soboto, 26. maja 2018, je v Šempetru pri jami Pekel
potekala orientacija gasilske mladine Gasilske zveze
Žalec. Tekmovanja v orientaciji se je udeležilo 308
mladih tekmovalcev. Tekmovanje se je odvijalo v šestih
kategorijah (pionirji, mladinci in gasilci pripravniki –
fantje oz. dekleta). Med potjo so morali tekmovalci
poiskati kontrolne točke, kjer so jih čakale različne
gasilske naloge (vezanje vozlov, spajanje cevi na trojak,
hitro zvijanje cevi, teorija topografskih znakov, zbijanje
tarče, pravilna postavitev orodja, vaje iz orientacije …).
Prve tri ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na
regijsko tekmovanje, ki bo v jeseni.
V torek, 29. maja 2018, je minilo 63 let od ustanovitve
Gasilske zveze Žalec. V teh letih smo gasilci v naši dolini
doživeli in preživeli marsikaj, tudi spremembe lokalne
organiziranosti, osamosvojitev Slovenije, nešteto
požarov, ujm, poplav in drugih nesreč. Z močno voljo in
povezanostjo smo zmogli vse in dokazali, da smo skupaj
močnejši in boljši. Naš glas seže celo na najvišji nivo
gasilstva v Sloveniji in izven meja ‒ omenimo samo
odlične uspehe naših ekip na gasilskih olimpijadah. Vsem
članom organov GZ Žalec ter članicam in članom
gasilskih društev Gasilske zveze Žalec se ob jubileju
zahvaljujemo, da soustvarjajo zgodovino gasilstva v naši
dolini, tako v gasilskih društvih, gasilskih poveljstvih
občin kot tudi v GASILSKI ZVEZI ŽALEC.

V petek, 1. junija 2018, je na igrišču v Petrovčah
potekalo meddruštveno pionirsko gasilsko tekmovanje za
pokal KS Petrovče. Prve tri ekipe so dobile podeljene
pokale v trajno last. Pionirji so tekmovali v gasilskošportnih disciplinah vaja z vedrovko ter štafeta s
prenosom vode.
V soboto, 2. junija 2018, je potekalo meddruštveno
tekmovanje starejših gasilk in gasilcev ‒ PGD Kasaze Liboje v Libojah.
V soboto, 9. junija 2018, sta potekali dve tekmi, in sicer
1. tekma članske lige GZ Žalec v PGD Drešinja vas ter
Meddruštveno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev
PGD Drešinja vas.
V soboto, 9. junija 2018, je v Radljah ob Dravi potekalo
prvo izbirno tekmovanje za gasilsko mladinsko
olimpijado 2019. Naše mladinke iz PGD Andraž nad
Polzelo so dosegle odlično 2. mesto in se tako uvrstile v
nadaljnje kvalifikacije.
V nedeljo, 10. junija 2018, je GZ Žalec organizirala 10.
piknik veteranov Gasilske zveze Žalec v Petrovčah.
Udeležilo se ga je 100 gasilskih veterank in veteranov iz
22 gasilskih društev.
V petek, 8. junija 2018, je na območju Gasilske zveze
Črnomelj vremenska ujma poškodovala več kot 400
objektov, kot tudi vsa vozila na prostem, zato smo
domačim gasilcem priskočili na pomoč.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 19 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in
30 minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša
pa 40 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 12 dogodkov, kjer je bila potrebna
pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 4 intervencije,
v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, GPO Vransko so
imeli eno intervencijo,v GPO Tabor intervencij v tem
obdobju niso imeli.
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Pomoč gasilcem GZ Črnomelj
V petek, 18. junija 2018, je na območju Gasilske zveze Črnomelj vremenska ujma poškodovala več kot 400 objektov ter
tudi vsa vozila na prostem, zato smo domačim gasilcem, ki so delali pozno v noč in tudi v soboto, na pomoč priskočili
tovariši iz Gasilske zveze Žalec.
11

Odpravljanje posledic neurja še ni končano, saj je na pot v Belo krajino krenil konvoj prostovoljnih gasilcev Gasilske
zveze Žalec ter gasilcev ostalih zvez
Savinjsko-Šaleške regije, tako da so si
domači gasilci lahko nekoliko odpočili.
Na opustošeno območje je odšlo 62 gasilcev
iz gasilskih zvez Žalec, Zgornje Savinjske
doline ter Šaleške doline, s skupno osmimi
vozili ter z enim gasilskim vozilom z
avtolestvijo.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Dolžnosti organizatorjev javnih prireditev za zagotavljanje varnosti
V toplejših in daljših dnevih na Upravni enoti Žalec
beležimo povečano število prošenj za dovolitev izvedbe
javnih prireditev. Zagotavljanje varnosti na tovrstnih
dogodkih je zagotovo zelo pomembno, zato želimo
organizatorje prireditev opozoriti na zakonske obveznosti
določene v Zakonu o javnih zbiranjih ter Zakonu o
zasebnem varovanju.
Priporočamo, da se organizatorji že pri načrtovanju
prireditve (pri upravni enoti ali policijski postaji, glede na
vrsto prireditve oz. shoda) predhodno informirate o svojih
obveznostih, potrebnih dovoljenjih in soglasjih.
Organizatorje bi radi opomnili, da prošnjo za izdajo
dovoljenja podate pravočasno pri upravni enoti, na
območju katere se priredi shod oziroma prireditev;
prošnjo za prireditev na cesti, ki poteka na cesti z
območja dveh ali več upravnih enot pa pri upravni enoti,
na območju katere se bo prireditev začela. Prošnjo za
izdajo dovoljenja za prireditev je potrebno vložiti
najmanj 10 dni pred dnevom prireditve (oziroma 7 dni
pred shodom), za tekmovalne športne prireditve v
kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge
prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več
upravnih enot, pa najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.
V kolikor gre za prireditve oz. javne shode, za katere je
potrebna le prijava na policijski postaji,
morate
organizatorji podati prijavo (v dveh izvodih) na
predpisanem obrazcu na policijski postaji, na območju
katere se organizira javni shod oziroma javna prireditev.
Prireditev je potrebno prijaviti najmanj 5 dni pred
dnevom dogodka (shod pa najmanj 3 dni prej).
Pri vsaki prireditvi imate ključno vlogo in odgovornost

organizatorji prireditve, ki morate prireditev organizirati
tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena
življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma
premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo
nedopustno obremenjeno okolje.
Organizatorji prireditev lahko zagotavljate red samo z
reditelji ali z reditelji in varnostniki, pri čemer delo
rediteljev oziroma rediteljev in varnostnikov organizira in
vodi oseba – vodja rediteljev (v sodelovanju z vodjo
varnostnikov), ki jo določite vi.
Lahko pa na prireditvi zagotavljate red samo z
varnostniki, pri čemer njihovo delo organizira in vodi
oseba, določena s strani subjekta, ki opravlja dejavnost
varovanja javnih zbiranj (varnostna služba) in s katero ste
kot organizator sklenili pogodbo o zagotavljanju reda na
prireditvi. Subjekt, ki ima licenco za varovanje javnih
prireditev, lahko red na prireditvi zagotavlja izključno z
usposobljenimi varnostniki, ne pa tudi z reditelji, saj bi s
tem kršil določbe Zakona o zasebnem varovanju.
V primeru da ste se kot organizator prireditve za
zagotavljanje reda odločili za sodelovanje z varnostno
službo, svetujemo, da vodja prireditve pred oziroma na
sami prireditvi preveri ali je subjekt, s katerim ste sklenili
pogodbo o zagotavljanju reda na prireditvi, dejansko
zagotovil ustrezno (dogovorjeno) število varnostnikov, ali
so le ti razporejeni v skladu z izdanim dovoljenjem in ali
imajo oblečene telovnike, na katerih je napis
»Varovanje«.
Inšpektorat RS za notranje zadeve, ki izvaja nadzor nad
Zakonom o zasebnem varovanju na javnih prireditvah in
je prekrškovni organ, ugotavlja, da se organizatorji javnih
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prireditev pogosto ne zavedajo svojih odgovornosti glede
zagotavljanja reda na prireditvi oziroma dolžnosti, da na
sami prireditvi dejansko zagotovijo vzdrževanje reda v
skladu z izdanim dovoljenjem za izvedbo javne
prireditve. Tudi na Upravni enoti Žalec v sodelovanju s
Policijsko postajo Žalec pri nadzorih na prireditvah
ugotavljamo, da vodja rediteljev in reditelji večkrat niso
seznanjeni s svojimi nalogami, da reditelji niso na mestih
postavitve ali pa jih ni v takšnem številu, kot je to
določeno v varnostnem načrtu (obvezna priloga vlogi).
Dejstvo je, da je za delo rediteljev odgovoren organizator,
četudi bi reditelje (kar je v nasprotju z Zakonom o
zasebnem varovanju) zagotovila varnostna služba. Za
prekršek, ki ga bo storila oseba, ki je na prireditvi
opravljala delo reditelja (npr. prekoračila pristojnosti

reditelja ali ni izpolnjevala pogoje za reditelja, določene z
Zakonom o javnih zbiranjih), bosta kaznovana
organizator in vodja prireditve, čeprav organizator te
osebe ni določil, da opravlja delo reditelja.
Vse, ki vas zanimajo aktualne prireditve na območju
Slovenije, vabimo, da si ogledate prijavljene javne
prireditve in javne shode na spletnih straneh e-Uprava
»Prireditve in shodi«.
Za dodatne informacije lahko pokličete Upravno enoto
Žalec na telefonsko številko (03) 713 51 20 ali nam pišite
na e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Zemeljski izdih se bo obrnil v zemeljski vdih
Sonce je na svoji 25920 let dolgi krožnici pred ozvezdjem Rib, že od leta 100 pred Kristusom. Kulturna epoha se imenuje
krščanstvo. Njen prostor je srednja Evropa. Človek v tem času popolnoma izgubi sposobnost zaznavanja duhovnega sveta.
Iz krščanske religije naj bi preraslo v nove družbene odnose in zaznamovalo vse dogajanje na Zemlji, od umetnosti do
medsebojnih odnosov in gospodarjenja z naravo. V tem času vzhaja v božični noči na vzhodu ozvezdje Device, na zahodu
zahaja ozvezdje Rib. Od tod: Jezus je rojen iz Device in čas, ki ga živimo, je namenjen učenju novih kvalitet bivanja, je
čas, dokler je Sonce v pomladišču v Ribah, torej še dobrih 400 let.
Rdeča nit predavanj dr. Rudolfa Steinerja leta 1924 je bila ugotovitev, da rastlino res gnojimo in krepimo, če jo oživljamo,
torej s krepitvijo vitalnih energij v zemlji, iz katere raste, in da moramo delati v skladu s spodbudami, ki prihajajo iz
kozmosa. Predavanja so bila namenjena zaskrbljenim veleposestnikom v krogu Steinerjevih učencev, na katerih je
povedal, da mora človek zemljo na novo oživljati, ker umira.
Se začnemo učiti?
Najbolj nam je znan ritem dneva in noči, ki nastaja zaradi vrtenja Zemlje okoli svoje osi in traja 24 ur. Na strani, ki je
obrnjena k Soncu, je dan, na drugi je noč. Ritem leta se vedno znova ponavlja, ker Zemlja (365 dni in 6 ur) v toku leta
obkroži Sonce v rahlo eliptični krožnici. V januarju je za 3 % bliže Soncu kot v začetku julija. Letni časi nastajajo zaradi
nagnjenosti zemeljske osi, okoli katere se Zemlja vrti (vsak dan). Os je nagnjena okoli 66 stopinj na nivo ekliptike Zemlje.
Pomlad in jesen sta med zimo in poletjem zmerni obdobji. Na ekvatorju sta dan in noč vse leto enako dolga, zemeljska
pola pa v obdobjih popolne teme pozimi in neprestane svetlobe poleti.
Razen letnih časov, ki so odvisni od razmerja med Zemljo in Soncem, vplivajo na življenjske procese na Zemlji tudi ritmi
planetov in Lune. Planeti našega osončja s časovnico krožnice so naslednji: Merkur (88 dni), Venera (224,7 dni), Mars
(687 dni), Jupiter (11,86 let), Saturn (29,46 let), Uran (84 let), Neptun (164,8 let) in Pluton (248,64 let). Rastline izražajo
vplive teh planetov in Lune (27,3 dni) v oblikovanju „svoje postave“. Nam da misliti, kajne?
Oče biodinamike dr. Rudolf Steiner je nekje rekel, da se človek brez upoštevanja kozmosa ne more duhovno razvijati. Še
naši dedje, sploh pa predniki pred njimi, so bili z dogajanjem na nebu zelo povezani. Brez televizije, radia in telefonov so
govorico neba razumeli, čutili so jo. Vedeli so, kakšno bo vreme, kdaj je pravi čas za posamezna delovna opravila. V času
materializma, odkar človek z znanostjo vse bolj verjame v materijo in njeno vsemogočnost, z razvojem tehnike in medijev,
se je človek iz prejšnje povezanosti z dogajanjem v kozmosu, oddaljil. Čas je, da si ponovno približa ta znanja in jih začne
uporabljati. Biodinamiki z uspehom dokazujemo, da je delo v skladu z ritmi, ki pritekajo iz kozmosa in vplivajo na
rastline, mera, ki rastline krepi in povečuje pridelke.
Upam, da sejete in negujete rastline v skladu s koledarjem, setvenim priročnikom Marije Thun: plodovke na dan za plod,
korenovke na dan za korenino, listnate rastline na dan za list in cvetnice na dan za cvet, če je le mogoče.
Maja Klemen Cokan, KGZS, Zavod Celje
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Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – Odločba US, 106/2010 –
ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A in 79/2012 ‒ Odločba US), 7. in 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju
in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 6. člena Statuta Občine Tabor (UL RS št. 120/06, 51/10 in
60/15, Uradne Objave Občine Tabor št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 27. redni seji dne 18. 6. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi meje med Občino Tabor in Občino Trbovlje
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med Občino Tabor in Občino Trbovlje.
2. člen
Meja med Občino Tabor in Občino Trbovlje se spremeni tako, da se območje v obsegu parcel (zemljišča s stavbami)
574/6, 574/10, 574/17, 574/18, *215, *216, 586/1, 586/2, 586/4, 586/5, 587, 584/2, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5, 583/6,
583/7, 583/9, *171/1, *171/2, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 597/4, 597/5, 597/6, 597/8, 595/3, 595/4, 595/5 in 735/1 k. o.
1017 Miklavž, naselje Miklavž pri Taboru, izvzame iz območja Občine Tabor in se priključi Občini Trbovlje, naselju Vrhe
I.
3. člen
Grafični prikaz nove meje je razviden iz elaborata »Sprememba meje med Občino Tabor in Občino Trbovlje« in je
sestavni del tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira spremembo podatkov o območju občin.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 353-1/2018
Tabor, 19. 6. 2018
Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
120/06, 51/2010,60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 27. redni seji dne 18. 6.
2018 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
- parc.št. 1668/3, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 210 m²,
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni
dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-01/2018-1
Tabor, dne 18. 6. 2018
Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in
68/17) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/15, Uradne objave Občine Tabor št.
3/2018), je Občinski svet Občine Tabor na 27. redni seji dne 18. 6. 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tabor
I.
Občinski svet Občine Tabor potrjuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
Predsednik: Teržan David, Kapla 51A, 3304 Tabor
Namestnica predsednika: Pungartnik Tjaša, Tabor 3A, 3304 Tabor
Član: Petrič Stanislav, Tabor 23A, 3304 Tabor
Namestnik člana: Kokovnik Matej, Ojstriška vas 55, 3304 Tabor
Članica: Kobale Khodary Tatjana, Tabor 15, 3304 Tabor
Namestnica članice: Zupančič Urška, Loke 28, 3304 Tabor
Član: Zupančič Jože, Loke 10b, 3304 Tabor
Namestnica člana: Grobler Bernarda, Pondor 8, 3304 Tabor
II.
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 0410/2018
Tabor, 18. 6. 2018

Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod
novorojenčka:
 9. junija se je v Celju rodil 54 cm velik in 3680 g težek deček Jan
staršema Bojani in Mitju Skoku 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
Čebelarski dan v vrtcu
V Vrtcu Tabor smo 1. svetovni dan čebel obeležili z obiskom čebelnjaka. Čebelnjak
Marka Jezernika nam je nudil opazovalni panj, kjer smo lahko pogledali življenje v
panju. Vzgojiteljica Mateja se je spremenila v čebelarko in nas spoznala z
življenjem čebel in delom z njimi. Spoznali so prebivalce čebelje družine, pokazali
pripomočke in izpeljali pravi kviz za starejša oddelka. Delo je potekalo v majhnih
skupinah, ki so lahko radovedno raziskovale in spraševale. Izkoristili smo tudi
možnost spoznavanja mnogih travniških rastlin. V letošnjem šolskem letu je bil to
drugi obisk čebelnjaka. Prvi je bil v novembru, ko je bilo zelo mirno v panjih, otroci
so opazili razliko in se veliko stvari tudi spomnili. Hvala g. Jezerniku za to možnost.
Kolektiv Vrtca Tabor

Delimo …
V Vrtcu Tabor smo vzgojili preko 200 sadik paradižnika in paprike
ter nekaj kumar, bučk in koruze. Nekaj smo jih zasadili v grede,
razdelili med otroke, poklonili v Dom Sv. Rafaela na Vransko, v
občinsko upravo Tabor, ge. Damijani Lukman in vsem, ki ste prišli
na pošto Tabor in sadiko odnesli domov. Sadiko je vzgojilo mnogo
drobnih ročic in velikih src, naj vam obrodijo okusne plodove.
Otroci in vzgojiteljice Vrtca Tabor

Predstava Mehurčki
Letos med pomembnimi dogodki praznujemo 140-letnico rojstva znanega slovenskega pesnika, pisatelja, dramatika in
prevajalca Otona Župančiča. V ta namen smo si 28. maja v Vrtcu Tabor ogledali predstavo Mehurčki gledališča Bičikleta.
Odpravili smo se v Dom krajanov, kjer so si otroci z zanimanjem ogledali predstavo, ob kateri so se tudi zelo zabavali.
Prepoznali so veliko pesmic iz knjige Mehurčki, ki so jih izvajalci zelo dobro skrili v predstavo.

Katja Podgoršek
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Če ga ne najdemo, ga sami naredimo

To pa drži, prav gotovo. Voda, zemlja, pesek. Vse skupaj zmešamo in dobimo zmes, ki ji rečemo blato. In verjemite,
najdemo ga vsepovsod in v vsakem vremenu. In če ga slučajno ni nikjer, ga naredimo sami. Dodamo vse potrebne sestavine
in dobro premešamo. Sestavine dodajamo po občutku, več vode za bolj tekoče blato in manj za gostejše. Potem pa igra in
raziskovanje. Tipanje, vonjanje, iskanje v blatu zakopanih igrač, odtisi nog, rok, pa na koncu še en velik skok v blato in
opazovanje, kaj vse je blato poškropilo. Kaj pa ob tem delata naši vzgojiteljici? Podpirata nas in nam pomagata, da lahko
izkusimo tudi takšne oblike raziskovanja. In na koncu, ko zaključimo z igro, prinesemo še več vode in operemo umazana
oblačila. In starši? Sedaj ste izvedeli, da smo se imeli lepo.
Klavdija Konečnik

Slikanje na prostem
Narava nas že kar nekaj časa obdaja s sončnimi žarki. Da pa nam ni
prevroče, si s slikanjem v hladni senci pričaramo domišljijske risbe.
Priložene fotografije povedo, kako so otroci skupine 3–4 uživali pri
tej dejavnosti.
Lep sončni pozdrav.
Ida Vodušek

Spoznavanje držav
V oddelku 4‒5 let smo v tem šolskem letu spoznali 23 držav štirih
kontinentov. Vsak otrok si je prvi dan septembra izbral zastavo države, ki jo
je na svoj rojstni dan spoznal. Spoznali smo znane države (Kanada, Španija,
Japonska …) in manj znane (Gabon, Bahami, Ruanda …). Veliko
presenečenje je bilo spoznati še državo Sudan, ki nam jo je predstavil
sokrajan in dedi g. Khodary. Iskrena hvala. Spoznali smo veliko zanimivosti
pri vsaki državi, ki smo jih povezovali, primerjali in iskali povezave.
Ogromno zanimanja je požel Titanik, vulkani, kamboški varan … Dokler je
zanimanje se raziskovanje nikoli ne konča in nas zanima vse. Potovanje
zaključujemo doma, ob spoznavanju Slovenije in praznovanju naše države.
Vse najboljše, Slovenija!
Prijetno raziskovanje tudi vam.
Mateja Jezernik in Nives Orehovec
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Od vrtca do Krvavice
V letošnjem šolskem letu smo si v skupini 4‒5 let zastavili cilj, da obiščemo vse prijatelje iz skupine. Poiskali smo domove
na zemljevidu občine Tabor in z vrvico izmerili dolžino poti od vrtca do posameznega doma in jih razvrstili od najkrajšega
do najdaljšega. Pohode smo pričeli z najkrajšim in vedno jih je vodil otrok, h kateremu smo bili namenjeni. Otroci so se
tako učili orientacije in pravil vedenja v prometu. Uspelo nam je v juniju, ko smo obiskali še zadnja dva otroka, ki
domujeta tako rekoč pod Krvavico. Ker sva se zavedali, da bo pot v obe smeri zelo dolga, sva iskali rešitev. Nazaj se bomo
peljali in peljali smo se s konjsko vprego in lojtrnim vozom. Pripravili smo prikupno srečanje, za kar gre iskrena hvala
Tadeju Lukmanu, ki je zaslužen, da je presenečenje sploh uspelo.

Mateja Jezernik in Nives Orehovec

V vesolje
V oddelku 4‒5 let smo se zaradi velikega zanimanja podali na raziskovanje vesolja. Zanimale so nas razdalje, velikosti,
oblike … Ob prepevanju pesmi smo si zapomnili planete našega osončja, spoznavali zvezde, ogledali smo si tudi nekaj
posnetkov, naredili pomanjšano Sonce 1:1 milijarda, ki meri 140 cm in prav toliko pomanjšano Zemljo, ki meri 1,3 cm.
Razdalja med njima je 150 m. Poiskali smo ustrezen prostor in korakali. Pomagali smo si s telefoni in aplikacijami za
natančnejše merjenje. Ker pa vesolje predstavlja neskončnost prostoru in tudi domišljiji, smo vzleteli na nove planete, ki so
bili neraziskani in so nam nudili mnogo zabave in raziskovanja – Narobe planet, Planet brez besed …
Prijetno potovanje tudi vam.
Otroci z Matejo in Nives

Slikanje v gozdu
Na zadnji Cicipohod smo se odpravili v oddelku 4‒5 let na slikanje v
naravi. Odšli smo do mlake sredi gozda, kjer so pred mnogimi leti
izkopavali glino za zidake. Posladkali smo se s sočnimi borovnicami in
razdelili pripomočke. Vsak se je namestil na udoben košček obrežja, kjer je
ob opazovanju mlake delček preslikal na papir.
Super doživetje, ki ga priporočamo tudi vam.
Otroci z Matejo in Nives
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Zahvala

V okviru Ekoprojekta nam je sokol Friderik prinesel pismo, v katerem je pisalo, da naj si postavimo zbiralnike, iz katerih
bomo lahko črpali vodo za zalivanje vrtčevskih posevkov, gredic, jagodičevja in dreves. Zavihali smo rokave, poiskali
prostor in plastične sode namestili pod žlebove, po katerih se izteka voda s strehe. Da smo vodo speljali do soda, smo rabili
pomoč krovca, ki nam je s svojim znanjem priskočil na pomoč. Gospod Jože Bergant, ki je hkrati tudi dedi naše varovanke,
nam je z veseljem pomagal. Pripeljal je ves potreben material, se lotil dela in v dobri uri so vsi žlebovi bili napeljani in
povezani z zbiralniki. Nestrpno smo pričakovali prvi dež. Sodi so se napolnili z vodo, katero smo lahko uporabili za
zalivanje naši gredic. Veselje je bilo nepopisno. Zato se še enkrat zahvaljujemo g. Jožetu, saj smo z njegovo pomočjo lahko
zbiralnike uredili tako, kot smo si želeli. Najbolj pomembno pa je to, da zelo dobro služijo svojemu namenu.
Za Vrtec Tabor zapisala Nina Mak Lopan

Slovo malih maturantov
Tako kot vsako leto smo se tudi letos v vrtcu poslovili od naših malih maturantov. Zato smo v sredo, 20. 6. 2018, v oddelku
5‒6 let pripravili kulturni program v namen dnevu državnosti – prazniku naše domovine ter se hkrati poslovili od
najstarejših otrok, ki jeseni odhajajo v šolo. Vse skupine smo se zbrale v dvorani in vsak oddelek je s svojo točko prispeval
delček, da smo lahko pripravili prireditev otroci za otroke. Dopoldne je minilo v znamenju plesa, petja in doživljanju
ugodja ob nastopanju pred prijatelji. Zaokrožili smo pestro dogajanje skozi celotno šolsko leto. Poslavljamo se do jeseni, ko
bo vrtec zopet zaživel v polnem razcvetu po poletnih mesecih. Do takrat pa vsem otrokom želim radostne in nepozabne
počitnice, mojim bodočim prvošolcem pa nasmejan vstop v šolo.
Srečno!
Vzgojiteljica oddelka 5‒6 let Nina Mak Lopan
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Zaključno srečanje na ranču Mustang
Letos smo se na zaključno srečanje pripravljali kar dvakrat. Prvič konec maja, ko sta na prizorišče že prišla kralj in kraljica,
ki sta otožno pogledovala v nebo, saj nas je presenetila nevihta. V juniju pa nam je bilo vreme bolj naklonjeno in dvižni
most na grajsko dvorišče se je končno spustil. Grajsko dvorišče so preplavili princi, princese, vitezi, ki so jezdili na konjih,
poizkušali igre s katapulti, dvorni norčki pa so stiskali pesti, da jih mokra spužva ne bi zadela. Čutiti je bilo ogromno dobre
volje, pozitivne energije in v prijetnem vzdušju smo se razšli. Pa nasvidenje prihodnje leto.
Klavdija Konečnik in Laura Strojanšek
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Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bomo tudi v prihodnjem šolskem letu podaljšano bivanje izvajali v podobnem obsegu kot v tem
šolskem letu.
Če bomo zaradi uvajanja dela poskusa razširjenega programa (RAP) morali upoštevati kakšne spremembe, bomo to v času
poletnih počitnic objavili na šolski spletni strani. Natančna navodila namreč še pričakujemo.
Ravnateljica:
Majda Pikl, univ. dipl. ped.

Plavalni tečaj tretješolcev
Učenci 3. razredov OŠ Vransko - Tabor so se od 16. do 20. aprila 2018 udeležili 20-urnega plavalnega tečaja v bazenih
Golovec v Celju pod vodstvom plavalnih vaditeljev Plavalnega kluba Neptun. Učence sta spremljali razredničarka in Anita
Miklaužič.
Vtisi plavalcev:
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem dobila srebrnega delfina. Karla Kos
Všeč mi je bilo, ko smo skakali v vodo »domine«, to pomeni, da smo stali v vrsti ob robu velikega bazena in se držali za
roke ter skočili drug za drugim v globoko vodo. Mija Kreča
Bilo mi je všeč, ko smo skakali v vodo. Nely Zabukovnik, Jan Lukman, Iza Kavs
Ni mi bilo všeč, da je bila v velikem bazenu hladna voda. Mija Kreča
Bilo mi je všeč, ko smo se lahko v malem bazenu igrali različne vodne igre. Ažbe Drnolšek
Užival sem, ko smo nepretrgoma plavali 10 minut. Erik Špacapan in Lana Pavlina Vengust
Ni mi bila všeč mrzla voda v velikem bazenu. Ožbej Mlakar
Ko smo se prestavili iz velikega bazena s hladno vodo v malega, polnega tople vode, sem neznansko uživala. Zarja
Petrovič Poljanec
Po napornem plavanju, si je bilo malico neznansko lepo privoščiti. Nely Zabukovnik, Karla Kos in Lana Pavlina Vengust
Vsakodnevna frutabela se je po malici zelooo prilegla! Hvala, gospa kuharica. Anže Škornik
Skrbelo me je, da bodo vaditelji zelo strogi, a so bili prijazni. Karla Kos
Lepo si je bilo zadnji dan po plavanju pri blagajni bazena izbrati in privoščiti napitek ali desert iz avtomata. Vito Božič
Učenci 3. B, POŠ Tabor
razredničarka Darja Savinek
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Moj poklic
Vsak v življenju si
Zelo želi, postati kar
Ga veseli.
O marsičem razmišljam
Jaz.
In
Takrat se mi zdi, da
Ena želja
Lepa in neskončna
Je.
In da lahko
Capljam naprej do svojih sanj.
A le tako, da pridna ostanem še naprej.
Nely Zabukovnik, 3. B, POŠ Tabor

Športni dan  atletika za 4. in 5. razred Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor
V petek, 1. junija 2018, smo za učence 4. in 5. razredov Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor pod vodstvom gospe
Zlatke Bukovec in gospoda Uroša Godlerja organizirali športni dan, ki je potekal na Vranskem. Učenci so se pomerili v
atletiki. Pri tem so se vsi zelo trudili. Izstopali so zlasti učenci POŠ Tabor, ki so v večini zasedli prva tri mesta.
Med deklicami 4. C-razreda je 1. mesto osvojila Zoja Viktorja Vertovšek in med dečki Tjaš Ropas prav tako 1. mesto.
Med deklicami 5. C-razreda je 1. mesto osvojila Gaja Miklaužič, 2. mesto Taja Vecej in 3. mesto Edita Kreča. Med dečki
je 2. mesto osvojil Mark Marn in 3. mesto Tim Drnolšek.
Vsem iskrene čestitke.
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Vtisi učenk:
V petek, 1. junija 2018, smo imeli učenci 4. in 5. razredov Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor še zadnji športni
dan v tem šolskem letu. Namenjen je bil atletiki. Izvajal se je na šolskem in nogometnem igrišču na Vranskem. Pomerili
smo se v naslednjih disciplinah: tek na 60 m, tek na 300 m, tek na 600 m, skok v daljino, met žvižgača in met žogice. V
našem 4. C-razredu smo bili zelo uspešni, saj je med deklicami 4. razredov Zoja Viktorja Vertovšek bila najboljša in je
osvojila 1. mesto, med dečki pa je bil najboljši sošolec Tjaš Ropas, ki je prav tako osvojil 1. mesto. Po zaključku smo se
učenci POŠ Tabor odpeljali s kombijem nazaj na našo šolo, kjer nas je pričakalo zasluženo kosilo.
Ana Mešič, 4. C
V petek, 1. 6. 2018, smo se učenci četrtega in petega razreda POŠ Tabor odpeljali na športni dan na Vransko. Najprej smo
se dobro ogreli. Sledil je skok v daljino. Skočili smo dvakrat. Nato smo odtekli 60 m in 300 m. Sledila je težko pričakovana
malica. Po malici smo odšli na nogometno igrišče, kjer smo metali žogico in žvižgača. Na koncu pa smo tekli še na 600 m.
Sledil je počitek. Našli smo malo žogico, s katero smo se lovili. Na koncu je sledila podelitev medalj. Prijetno utrujeni smo
se vrnili v Tabor.
Zala Čulk, 4. C

Aktivnosti naših društev
Pohod 50 + v maju
Torek, 29. maja. Vreme je lepo, pohodniki pa pripravljeni na kar dolgo pešačenje. Tokrat nas je pot vodila iz Tabora proti
Hudimarjam, Dolu in naprej do končnega cilja – domačij Strožič in Bergant. Ker malokdaj zaidemo na ta konec naše
občine, je bila prehojena pot precej zanimiva in slikovita.
Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Dan s Krko
Dan s Krko bi lahko rekli za izlet Društva
upokojencev Tabor, saj smo si ogledali veliko
stvari, povezanih s Krko. Izlet je bil
organiziran v prvi polovici junija 2018,
udeležilo pa se ga je 47 članov društva.
Prvi postanek je bil že pri Muljavi, in sicer v
Etnološki zbirki Nose, kjer smo si ogledali
bogato zbirko kmetijskega orodja in strojev,
kakor tudi obrtniško in rokodelsko orodje ter
gospodinjske pripomočke in druge predmete,
katere so uporabljali naši predniki. Zbirka je
plod dolgotrajnega zbiranja in restavriranja,
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predvsem pa ljubezni do naše kulturne dediščine. Ob ogledu teh čudovito obnovljenih razstavnih eksponatov so misli in
spomini marsikoga popeljali v otroška in mladostna leta. Lastnika zbirke sta nas prijetno sprejela in tudi pogostila z
njihovim znanim prigrizkom ‒ florjančki. Gospodinje bodo že vedele, kaj to je.
Naprej nas je pot peljala v vas Krka, kjer nam je lokalni vodnik predstavil samo vas z romarsko cerkvijo in pa hiše ter
zgodbe, povezane s priljubljeno nadaljevanko Reka ljubezni, katere dogajanje je postavljeno v to vasico. Ogledali smo si
tudi izvir reke Krke in Krško jamo, iz katere se napaja reka Krka.
Ker je bil izlet povezan s Krko, smo si ogledali tudi Tovarno zdravil Krka Novo mesto. Predstavniki podjetja so nas sprejeli
z dobrodošlico, nakar smo si ogledali enega izmed proizvodnih obratov izdelave zdravil. Proizvodnja je sodobno zasnovana
in je plod domačih strokovnjakov. Celotni proces je računalniško voden in zagotavlja vrhunsko kvaliteto proizvodov.
Da je bilo vse v stilu Krke, smo imeli malico v gostišču, ne boste verjeli, z imenom Krka.
Tako kot smo začeli, brez Krke, smo tudi zaključili naš izlet. Obiskali smo še cerkev sv. Nikolaja v Sevnici. Ker je bilo
časa ob tem postanku dovolj, so nekateri to izkoristili za ogled sevniškega gradu, saj se ta dviga malo nad cerkvijo.
Izlet je minil v dobrem razpoloženju, vsi pa smo se tudi srečno vrnili v domače okolje.
Franc Šporn

Iz domače župnije
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Maziljen ‒ za večno zaznamovan s pripadnostjo Gospodu
Vsaka sveta maša je srečanje kristjanov. Je velik trenutek
veselja in prazničnega srečanja z vstalim Jezusom
Kristusom, Gospodom. Je zahvala Bogu, ki nas je odrešil
po Jezusu Kristusu. Vsaka sveta maša je gostija, pri kateri
se hranimo z Božjo besedo in Kruhom življenja.
Nova maša je sveta maša, ki jo daruje duhovnik, potem ko
je bil posvečen v duhovnika. Naš župljan Matic Lesjak bo v
duhovnika, v Kristusovega izbranca in oznanjevalca Božje
besede, posvečen na praznik apostolov Petra in Pavla 29.
junija letos. V župniji svojega otroštva bo svojo novo mašo
daroval v nedeljo, 8. julija. Nova maša je za župnijo še
posebej vesel dogodek, posebej velik trenutek in posebno
srečanje z vstalim Gospodom. To je trenutek, ko Bog na
župnijo gleda še s posebno ljubeznijo in zaupanjem. To je
klic in povabilo Boga vsem nam, da bi bili z Njim, da bi
živeli po Njegovi besedi in Zanj pričevali. Matic, hvala ti
za to priložnost!
Da bi bili z Njim. (Mr 3,14) Naslovna stran
novomašnikovega vabila je delo akademskega slikarja
Lojzeta Čemažarja. Le ta simbolno upodablja hrepenenje
po bližini, našo notranjo željo po Bogu. Človeška roka, ki
se steguje proti nebu, je lahko vsakdo, ki potrebuje pomoč
in se obrača na Boga. Človeka drži v zapestju, kjer se
najbolj občuti srčni utrip – prav tam pa zato, da ti lahko
poda svoj večni utrip in s tem tudi utrip svojega Življenja.
Bog daj, da bi v času priprave na novo mašo in obhajanju
nje res začutili željo, hrepenenje po Bogu, tej želji
prisluhnili in jo potešili z Njim.
Priprave na novo mašo v naši Župniji sv. Jurij ob
Taboru

in pripravo. Mateja daje tudi vse dodatne informacije na tel.
št.: 031 762 324.
Tridnevnica pred novo mašo
V četrtek, petek in soboto, to je 5., 6. in 7. julija, bo
tridnevna priprava na novo mašo. Zvečer ob 19. uri bo
sveta maša, že eno uro pred njo, torej ob 18. uri, pa bo
vodena molitev in priložnost
za sveto spoved ali pogovor.
Na voljo bodo gostujoči
duhovniki, ki nam bodo na
razpolago.
Velika
želja
našega
novomašnika Matica je, da
bi bila nova maša v naši
župniji priložnost ne le za
zunanje, temveč tudi za
notranje veselje, v srcu
vsakega izmed nas.
V soboto, 7. julija, potem
ko se bo novomašnik Matic
poslovil od svojih domačih
in
svojega
doma
v
Miklavžu, bo sprejem novomašnika v domači župniji. Pred
cerkvijo mu bo dobrodošlico izrekel domači župnik,
nagovoril ga bo predstavnik ŽPS, zapeli mu bodo otroci,
zaigrali rogisti. Prednovomašna slovesnost se bo nato
nadaljevala v cerkvi.
Vabljeni, ne zamudite teh lepih slovesnosti. To so
trenutki, ko nam je Bog še posebej blizu in jih nimamo tako
pogosto priložnost doživeti.

Mašniško posvečenje
Na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija, ob 18. uri,
v stolnici sv. Danijela v Celju, bo naš župljan Matic
Lesjak posvečen v duhovnika, v Kristusovega poslanca in
oznanjevalca Božje besede.

Nova maša
Nova maša bo v nedeljo, 8. julija, ob 10. uri. Priprave
nanjo so v polnem teku.

Vsi smo povabljeni, da se slovesnosti udeležimo, in
poklicani, da zanj molimo. Za vse, ki želite iti na slovesnost
mašniškega posvečenja, pa nimate prevoza, bomo
organizirali avtobusni prevoz. Prijave že zbira naš duhovni
pomočnik dr. Pirnat.

Kot je že v navadi, bodo slovesnost nove maše
naznanjali mlaji. Postavljeni bodo po vsej župniji na že
običajnih mestih. Milan Lesjak (tel. 041 663 681) je vodja
postavitve mlajev. Ponudbe za darovanje mlajev posredujte
njemu ali pa predsednikom posameznih gasilskih društev v
naši župniji. Gasilci bodo pomagali pri podiranju, spravilu
in postavitvi mlajev.

Po slovesnosti mašniškega posvečenja bo na trgu pred
cerkvijo pogostitev (podobno kot ob diakonskem
posvečenju). Naše pridne gospodinje naprošamo za
prispevek v pecivu, poticah, kruhu … Za organizacijo
pogostitve s pecivom bo skrbela Mateja Kovačič, ki bo
pecivo zbirala v petek, 29. junija, med 16. in 17. uro v
veroučni hiši in s sodelavkami poskrbela za njegov prevoz

Nabiranje zimzelena in pletenje kit iz zimzelena je prav
tako že župnijski običaj ob naših večjih slovesnostih.
Nabiranje zelenja in pletenje kit bo organizirano po vaseh.
Nekateri bodo zelenje nabirali v soboto, drugi v nedeljo
popoldne, nekateri še v ponedeljek. Tudi kite se bodo pletle
po dogovoru po vaseh. Zato vam sporočamo imena
organizatorjev aktivnosti po vaseh in dodajamo njihove

25
23

telefonske številke, tako da se, če ste pripravljeni
sodelovati, lahko pozanimate in sodelujete. Vsi boste
dobrodošli. Aktivnost organizirajo: v Miklavžu Ivan
Šalamon (tel: 040 762 456), v Kapli in Pondorju Jani
Stiplošek (tel: 041 783 884), v Lokah Marija Kovče (tel:
(03) 572 70 76), v Taboru Vida Slakan (tel: 064 115 558), v
Ojstriški vasi Mira Pepel (tel: 041 289 818) in v Črnem
Vrhu Peter Cestnik (tel: 051 318 035).
Zelenja in zelenih kit ni nikoli preveč. Z njimi bomo
okrasili cerkev pa tudi druge prireditvene prostore. Zato vsi,
ki se čutite nagovorjeni, pokličite in se pozanimajte, kdaj,
kje in kako.
Kot je že v navadi, bo župnija po novomašni slovesnosti
pogostila udeležence slovesnosti. Tudi to pogostitev bo
vodila Mateja Kovačič skupaj s svojimi sodelavkami. Za to
pogostitev zbiramo meso, kruh, pecivo, pijačo … Meso in
kruh zbiramo ‒ potrebujemo do sobote, 7. julija, pecivo in
pijačo pa do nedelje, 8. julija. Prispevke oddajte v župnišče
ali pa se dogovorite z Matejo (tel: 031 762 324).

Pričakujemo velik obisk slovesnosti. Zato se še toliko bolj
priporočamo vaši radodarnosti in dobroti. Hvala vsem že v
naprej in Bog povrni.
Vsi, ki nove maše ne morete podpreti z delom ali
materialno, ste pa pripravljeni novo mašo in priprave nanjo
podpreti denarno, ste zelo dobrodošli. V cerkvi, poleg
župnijskih oznanil so kuverte, v katere lahko daste vaš dar,
se podpišete ali ostanete anonimni, dar pa oddate v puščico
ali župnišče. Kar boste darovali v kuvertah, bomo porabili
za plačilo darila novomašniku (kelih in štola), krasitev
cerkve in številne druge organizacijske stroške. Tudi vsem
denarnim darovalcem hvala in Bog povrni.
In ne pozabimo, za duhovnike, njihovo stanovitnost in
svetost ter za nove duhovne poklice je potrebno veliko
moliti. To zmoremo vsi, ne glede na našo materialno ali
fizično moč. Zato vabljeni, molimo.
Vida Slakan

Fotokotiček
STYER KLUB SAVINJSKE DOLINE
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Zgodilo se bo
Planinsko društvo Tabor
v sodelovanju z Društvom žena in deklet
in Lovsko družino Tabor
VABI

v soboto, 30. junija, in v nedeljo, 1. julija 2018, na

ZAJČEVE DNEVE
na Zajčevo kočo.

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli
v soboto od 13. ure dalje in v nedeljo ves dan.
Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali
prikaz ročnega načina košnje trave
na Šnepovem travniku.
Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep.
Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov!
Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni
vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe!

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JULIJ IN AVGUST 2018
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

14. 7. 2018
8.00

NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI
PLANINI S
KATO LAŠTRO

zbor na Avtobusni
postaji Vransko

DUTŽO Vransko
(041 760 678)

ORATORIJ 2018
»Le eno je potrebno«

OŠ Vransko - Tabor

Župnija Vransko
(031 227 694)

KRVODAJALSKA AKCIJA

Kulturni dom Vransko

28. 7. 2018
11.00

PIKNIK UPOKOJENCEV

Gasilski dom Vransko

4. 8. 2018
14.00

9. TRADICIONALNI MIRKOV
MEMORIAL
Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki

Športni park Ločica

23.‒28. 7.
2018
9.00‒15.30
26. 7. 2018
7.00‒10.00

OZ RK ŽALEC, OO RK
Vransko
Društvo upokojencev
Vransko
(031 494 833)
ŠRD Ločica pri Vranskem
(031 284 649)
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11. 8. 2018
12.00
11. 8. 2018
16.00
18. 8. 2018
10.00

4. TURNIR MEŠANIH TROJK V
ODBOJKI NA MIVKI
IX. TRADICIONALNO TEKMOVANJE
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI
BRIZGALNAMI
JAKOV DOL 2018
Turnir mešanih dvojic v odbojki na mivki

igrišče na Limovcah

Klub mladih Limovce
(040 556 698)

pri Športni dvorani
Vransko

PGD Vransko
(041 856 946)

igrišče Jakov dol

ŠD Papagaji
(041 893 303)

... in še modrosti naših babic
 Marjeta (20. 7.) grom in strelo obeta. 
 Če Lovrenc (10. 8.) lep dan dočaka, vsa jesen bo potlej taka. 
 Če pasji nam dnevi (23. 7.‒23. 8.) dež prinesó, obilo sladkosti vinu vzemó. 

Koledar dogodkov in prireditev – junij, julij, avgust 2018
DATUM

URA

SOBOTA,
30. 6.

16.00

SOBOTA,
30. 6.
in NEDELJA,
1. 7.

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP

Šnepov travnik
pri Zajčevi koči

ZAJČEVI DNEVI

Zajčeva koča

od 13.00
od 9.00

SOBOTA,
14. 7.

8.00‒13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16, Tabor

SOBOTA,
11. 8.

8.00‒13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16, Tabor

ORGANIZATOR
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Lovska družina Tabor
(041 335 274)
Društvo žena in deklet
OT
(031 762 324)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)
Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)

»Muhe in komarji ne zaznamujejo poletja nič manj kot vrtnice in zvezdno nebo.«
(Marcel Proust)
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, Vrtec Tabor, DU Tabor,
GZ Žalec, Irena Zimmermann, Naš dom Vransko, Foto Naraglav

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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