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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
za katere si čez leto ne vzamemo časa. Šolarji so
zapustili šolske klopi, pospravili torbe in tako so se
zanje začele prislužene počitnice.

V najtoplejšem letnem času nestrpno odštevamo
dneve in sanjamo o brezskrbnih ter sproščenih
trenutkih, ko bomo odšli na morje, v gore ali pa
bomo mogoče ostali doma ter se posvetili stvarem,

V mesecu juliju bodo »na počitnicah« tudi Novice
izpod Krvavice, zato je naslednji izid Novic
načrtovan konec meseca avgusta, ko boste zopet
obveščeni o vseh dogodkih v naši lokalni skupnosti.
Prosimo, da članke pošljete najkasneje do petka,
12. avgusta 2022, na e-naslov info@obcinatabor.si. Hvala vsem stalnim in tudi občasnim
piscem, ki si vzamete čas in s svojimi čudovitimi
članki pomagate pri soustvarjanju našega časopisa.
Želim vam prijetne, brezskrbne in nepozabne
počitnice.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 40
Spoštovani !
Konec je občinskih praznovanj in v občinski hiši smo
se zopet s polno paro usmerili v delo na drugih
področjih. Kot ste nekateri že opazili, intenzivno
potekajo dela na ureditvi ceste čez Čeren. Že je
zgrajeno odvodnjavanje, torej drenažni kanali z
betonsko posteljico, cevmi in drenažnim
tamponom. Ta hip poteka nasipanje vozišča s
protizmrzalno podlago. Izvaja se razširitev vozišča
na klancu, pri kmetiji Brečko. Vem da je promet
precej oviran, ampak drugače žal ne gre. Pri
vsakem dobrem delu se pojavi kolateralna škoda, v
tem primeru začasne zapore ceste. Še kakšen
teden ali dva in že se bomo lahko peljali po novi
asfaltirani cesti. Vsi bomo veseli, tako uporabniki
ceste, kot občina, saj bo odpadlo drago vzdrževanje
makadama, ki ga vsak večji naliv spremeni v
hudourniške kanale.
V sredini julija bomo predvidoma pričeli z izkopi
našega bodočega Jurijevega trga. Upam, da ne bo
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prišlo do večjih težav, kajti to bo precej velik poseg
v okolje. Zadeva se bo izvajala pod budnim očesom
nadzornikov, Zavoda za varstvo kulturne dediščine
in arheološke službe. V tem času bo delno oviran
dostop do cerkve in pešpoti, zato vas že vnaprej
prosim za razumevanje in strpnost. Tega projekta
se osebno zelo veselim, kajti po njegovi izvedbi, bo
jasno razvidno, kje je center naše občine in naselja
Tabor. Še pomembneje pa je, da bodo otroci na
poti iz šole lahko svoj sladoled pojedli v miru in na
lepem prostoru, brez nevarnosti, ki jo sedaj
predstavlja cesta v neposredni bližini trgovine.
Projekt kanalizacije Ojstriška vas se počasi bliža
koncu. Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja je
že na upravni enoti in čakamo čim prejšnjo rešitev
le-te. Računam, da bo jeseni voda v potoku
Konjščica začela postajati vse bolj čista in bomo
zato kmalu lahko ugledali kakšno ribico.
Še ta teden se bodo pričela dela v križišču pri
»Pihlbirt«. Poseg bo omogočil večjo varnost pri

prečkanju regionalne ceste. Urejeno bo
odvodnjavanje, podaljšani pločniki, prehod za
pešce in svetlobna signalizacija. Osnovni namen je
zagotoviti večjo varnost otrokom, ki se vozijo v šolo
in so zato tudi najpogostejši uporabniki tega dela
ceste.

Zaključek šolskega leta je tukaj. Vsem uspešnim
učencem in dijakom čestitam za uspeh,
morebitnim manj uspešnim pa svetujem, da se na
popravni izpit dobro pripravite že za prvi izpitni rok,
da boste lahko prav tako imeli lepe in brezskrbne
počitnice.

Spoštovani, še bi lahko našteval, a prihranimo
nekaj še za prihodnje Novice.

Marko Semprimožnik, župan

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA
OTVORITEV CESTE LOČICA−ZAHOMCE−DOL−TABOR, ODSEK TABOR-LOPAN
Na soboto, 28. 5. 2022, je potekala slavnostna
otvoritev novega rekonstruiranega cestnega
odseka Tabor-Lopan, na lokaciji »Lepih trat«. Ob
čudovitih zvokih ansambla Savinjski kvintet, ter
blagoslovu duhovnega pomočnika g. Alojza Pirnata
sta slavnostno prerezala trak Boštjan Kreča in
župan Marko Semprimožnik.
Cestni odsek Tabor-Lopan je bil že dlje časa črna
točka in eden najbolj potrebnih obnove v Občini
Tabor. Kljub trudu režijskega obrata in občasnim
sanacijam ter krpanju, je bil navedeni cestni odsek
v vedno slabšem stanju. Obnova odseka je tako v
letu 2020 in 2021 le dobila svoje mesto v
proračunu. Na podlagi določenih predhodnih

aktivnosti v letu 2019 in s sklenitvijo pogodbe o
sofinanciranju projekta z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo smo lahko v letu
2020 končno pričakali realizacijo te potrebne
investicije. Na Portalu javnih naročil smo izvedli
javno naročilo ter za izvajanje sklenili pogodbo z
najbolj ugodnim ponudnikom, podjetjem REMONT
d. o. o. iz Žalca. Pogodbena vrednost je znašala
217.319,00 EUR z DDV. Naloge nadzora je izvajalo
podjetje PR Projekt, Rok Presečnik s. p.
Ob zahvali izvajalcu del in izvajalcu nadzora se
seveda želimo iskreno zahvaliti tudi vsem občanom
oz. mejašem obnovljenega odseka. Njihovo
sodelovanje, razumevanje in odstop potrebnega
zemljišča nam je omogočil
obnovo odseka ceste, ki bo
vsem udeležencem v
prometu omogočala varno
uporabo.
Po
uradni
otvoritvi
so
občani
pripravili bogato obložene
mize, ob katerih je med
druženjem in dobro glasbo
stekel prijazen pogovor.
Alenka Kreča Šmid
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BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE
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PREJELI SMO

KAJ MORATE VEDETI, ČE ORGANIZIRATE JAVNO PRIREDITEV ALI JAVNI SHOD?
Lepi poletni dnevi kar kličejo po druženju, ne samo
s sosedi, prijatelji in znanci, ampak tudi po druženju
na različnih prireditvah in javnih shodih. Prav tako
ni več začasnih ukrepov za preprečevanje okužbe z
nalezljivo boleznijo Covid–19, ki bi nas kakor koli
omejevali. Organizatorji dogodkov imajo do
zadnjega trenutka polne roke dela, vendar pa
številni še vedno pozabljajo, da je za izvedbo
javnega shoda ali prireditve ključna obveznost
prijave prireditve na policiji ali pridobitev
dovoljenja pri upravni enoti. Prav zato bi
organizatorje dogodkov radi opomnili na njihove
obveznosti, določene v Zakonu o javnih zbiranjih,
kdaj gre za javno prireditev, kdaj za javni shod in na
kaj morajo biti pozorni.

V zakonsko določenih primerih, navedenih v
nadaljevanju,
pa
si
mora
organizator pridobiti dovoljenje oziroma odločbo
upravne enote. Gre za primere, ko obstajajo
okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do
ogrožanja življenja, zdravja in premoženja
udeležencev. Organizator mora podati vlogo pri
upravni enoti najmanj 7 dni pred dnevom shoda
oziroma za prireditev najmanj 10 dni pred dnevom
prireditve. Izjema so le tekmovalne športne
prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na
cesti in prireditve, ki potekajo na območju dveh ali
več upravnih enot. V teh primerih je potrebno
vlogo za izvedbo prireditve oddati najmanj 30 dni
pred prireditvijo.

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje
oseb zaradi izvajanja športne, kulturne, zabavne ali
druge aktivnosti na prostem ali v dvorani (npr.
mednarodno športno tekmovanje, člansko
tekmovanje v košarki, kolesarsko tekmovanje,
tekaški maraton, koncert, veselica, kresovanje
ipd.), kjer je dostop omogočen vsakomur ali pod
določenimi pogoji vsakomur (npr. z nakupom
vstopnice).

Vlogo za prijavo prireditve oz. shoda mora
organizator obvezno oddati na krajevno pristojni
upravni enoti v primerih shoda ali prireditve na
cesti, prireditve, kjer ostaja nevarnost utopitve,
prireditve z zbiranjem živali, mednarodne športne
prireditve, tekmovanja klubov v prvi državni ligi
članic oz. članov v kolektivnih športih, prireditve,
na katerih se uporablja odprt ogenj, prireditve, na
katerih se uporabljajo predmeti (npr. šotor) ali
naprave (npr. vrtiljak, pomični oder), zaradi katerih
je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oz.
premoženje ter prireditve, na katerih se pričakuje
več kot 3.000 udeležencev.

Javni shod pa je vsako organizirano zbiranje oseb
zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih
javnega ali skupnega pomena (protestni shod, shod
sindikatov ipd.).
Zakon o javnih zbiranjih, ki definira zgoraj
navedene shode in prireditve, določa, da je
tovrstne dogodke potrebno prijaviti na pristojno
policijsko postajo najmanj 3 dni pred shodom in
najmanj 5 dni pred načrtovano prireditvijo. Vloga
oziroma obrazec je zakonsko predpisan in je takse
prost.
Pozor!

Organizator lahko vlogo odda elektronsko, po pošti
ali osebno. Vsi organizatorji, ki imajo digitalno
potrdilo, lahko podajo tovrstno e-prijavo na
krajevno pristojni policijski postaji ali podajo evlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti
preko državnega portala eUprava.
V vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali
shod, ki je zakonsko predpisana, je potrebno
navesti podatke o organizatorju, kraj, čas in
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trajanje tovrstnega zbiranja, program in
predvideno število udeležencev, osebne podatke
vodje prireditve in vodje rediteljev, navesti način
varovanja in zdravstvenega varstva ter priložiti
ustrezna dokazila. Upravna taksa za izdajo
dovoljenja znaša 22,60 evra, za elektronsko vlogo
pa 18,10 evra.

prireditvi, kjer se uporabljajo zvočne ali druge
naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot je npr.
glasna glasba (izda pristojni organ občine ali
Ministrstvo za okolje in prostor) ali dovoljenje za
izvedbo klasične igre na srečo (srečelov, tombola),
ki ga za večje vrednosti izda Ministrstvo za finance,
Finančna uprava RS.

K vlogi je treba priložiti tudi soglasje lastnika
prireditvenega prostora (najemna ali druga
pogodba ali pisno soglasje) ali dokazilo o lastništvu
(oz. navesti št. parcele in katastrsko občino) ter
dokazilo, da je o prireditvi obveščena občina, kjer
bo prireditev potekala (npr. kopija dopisa občini).

Ni pa vsakega zbiranja potrebno prijaviti policiji oz.
zanj na upravni enoti pridobiti dovoljenja.

V primeru, da je organizator prireditve občina ali da
je občina lastnik prireditvenega prostora, vlogi ni
potrebno priložiti dokazila, da je bila o prireditvi
obveščena (kljub temu da je to na vlogi navedeno
kot priloga). Organizator prireditve, ki je hkrati
lastnik prireditvenega prostora, v vlogi navede ali
poda izjavo, da je lastnik prireditvenega prostora.
Organizatorji dogodkov seveda ne smejo pozabiti
na načrt varovanja prireditve ali shoda, v katerem
je treba navesti, kdo bo to izvajal in na kakšen način
bo dogodek varovan. Prav tako so organizatorji
dolžni oceniti, kakšne vrste prireditve oz. shoda
organizirajo glede na Pravilnik o službi nujne
medicinske pomoči in glede na določena merila
zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo (izpolniti
morajo obrazec Priloga 15 zgoraj navedenega
pravilnika).
Vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali
shod, ki ga izda upravna enota, je v nekaterih
primerih potrebno priložiti še nekatera druga
dovoljenja, kot so npr. dovoljenje za zaporo
ceste (izda pristojni organ občine oziroma Direkcija
RS za infrastrukturo); dovoljenje za uporabo
zrakoplova na prireditvi (izda Javna Agencija za
civilno letalstvo RS); dovoljenje za začasno ali
občasno čezmerno obremenitev okolja na
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Tako spontani ulični nastopi, dogodki, na katere se
udeleženci vabijo z osebnimi vabili (npr. svečanosti
ob rojstvu in poroki), jubileji in podobna zbiranja ne
sodijo med javna zbiranja ali prireditve. Enako
velja, če prireditev organizirajo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezniki v
okviru opravljanja svoje redne dejavnosti v svojih
poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje
te dejavnosti; državni organi, lokalne skupnosti,
politične stranke, sindikati, verske skupnosti,
društva ter druge organizacije v zvezi z
opravljanjem svoje dejavnosti, v svojih poslovnih
prostorih, ki so namenjeni za opravljanje
dejavnosti; študenti, dijaki in učenci v mejah
hišnega reda v šolskih prostorih.
Vsi, ki ne veste, kaj bi počeli danes ali v naslednjih
dneh, vam svetujemo, da si ogledate spletne strani
javnih prireditev na območju Republike Slovenije
na spletni strani državnega portala eUprava –
Prireditve
in
shodi
(https://euprava.gov.si/aktualno/prireditve-in-shodi).
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03
703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00
in od 12.30 do 15. ure. Lahko pa nas pokličete tudi
na sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51
20
ali
nam
pišete
na
e-naslov:
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 10. MAJEM IN 10. JUNIJEM 2022
V petek, 20. 5. 2022, se je v Gasilskem domu PGD
Braslovče pričel prvi tečaj za Pionirja I, ki se je
zaključil 22. 5. 2022. Tečaj je zaključilo 30 mladih
gasilcev.
V soboto, 21. 5. 2022, je v Zabukovici potekala
orientacija gasilk GZ Žalec. Med potjo so morale
tekmovalke poiskati kontrolne točke, kjer so jih
čakale različne gasilske naloge (vezanje vozlov,
spajanje cevi na trojak, hitro zvijanje cevi, teorija
topografski znaki, zbijanje tarče, pravilna
postavitev orodja, vaje iz orientacije,…). Na koncu
je sledilo prijetno druženje ob pogostitvi, ki so jo
pripravili domači gasilci PGD Zabukovica.
V torek, 24. 5. 2022, je v Gasilskem domu PGD
Ojstriška vas-Tabor potekal 11. posvet veteranov in
veterank GZ Žalec. Na posvetu je predsednik
komisije za veterane GZ Žalec Milan Lesjak
predstavil program dela veteranov in veterank GZ
Žalec za leto 2022–2023, nato so se udeleženci
seznanili o novostih na področju delovanja
gasilskih veteranov na nivoju Savinjsko-Šaleške
regije in Gasilske zveze Slovenije. Novosti jim je
predstavila članica Sveta veteranov GZS in
predstavnica veteranov SŠ regije, Savina Naraks.
Prisluhnili so tudi predavanju z naslovom »Aktivna
starost«, predavateljica je bila dr. Barbara Lužar,
vodja Hiše sadeži družbe Žalec.

V četrtek, 2. 6. 2022, je vremenska ujma prizadela
osrednji del Slovenije in ni prizanesla niti naši
dolini. Gasilci gasilskih društev Gasilske zveze Žalec
so bili v sredo zvečer na terenu in so vse do
jutranjih ur odpravljali precejšnje razdejanje, ki sta
ga povzročila močan naliv, toča in veter. Najbolj
prizadeta je bila Občina Žalec, kjer je poplavilo dve
proizvodni hali ter več stanovanjskih objektov.
Toča je uničila več streh na stanovanjskih hišah in
gospodarskih objektih. Gasilci iz šestih gasilskih
društev iz Gasilskega poveljstva Občine Žalec
(Gotovlje, Ponikva pri Žalcu, Dobriša vas-Petrovče,
Arja vas, Žalec, Ložnica pri Žalcu) so posredovali na
12 lokacijah v GPO Žalec, kjer so črpali vodo,
odstranjevali podrta drevesa, nudili pomoč
občanom ter zavarovali kraje izrednih dogodkov.
Sodelovalo je 40 gasilcev. V Gasilskem poveljstvu
občine Polzela, Gasilska zveza Žalec, je posredovalo
PGD Polzela na eni lokaciji.
Neurje z močnim dežjem in vetrom je bilo tudi v
Občini Vransko, Gasilska zveza Žalec. Posredovala
so vsa štiri gasilska društva iz Gasilskega poveljstva
Občine Vransko (Ločica pri Vranskem, Prekopa–
Čeplje–Stopnik, Tešova in Vransko), gasilci so
prečrpali vodo iz poplavljene kleti. Skupaj je v
Gasilski zvezi Žalec bilo na terenu 100 gasilcev, ki so
posredovali na 14 lokacijah. V petek, 3. junija 2022,
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so nekatere enote iz GPO Žalec nadaljevale z
odpravljanjem posledic neurja.
V soboto, 4. 6. 2022, je v Šoštanju potekalo
Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji 2022 za
gasilsko mladino. Iz Gasilske zveze Žalec se je
tekmovanja udeležilo 15 tekmovalnih enot. V
kategoriji pionirk je prvo mesto zasedla
tekmovalna enota PGD Drešinja vas, drugo mesto
pa je zasedla tekmovalna enota PGD Velika
Pirešica. V kategoriji mladinci je tekmovalna enota
PGD Velika Pirešica zasedla tretje mesto, v
kategoriji gasilci pripravniki je tekmovalna enota
PGD Dobriša vas-Petrovče
osvojila drugo mesto, v
kategoriji gasilk pripravnic
pa je tekmovalna enota
PGD Kapla-Pondor osvojila
drugo mesto. Prva- in
drugouvrščena ekipa iz
vsake kategorije se bosta
udeležili
državnega
tekmovanja, ki bo jeseni.
V nedeljo, 5. junija 2022, je
pri gasilskem domu v Braslovčah in na Skupnem
placu, v organizaciji GZ Žalec ter Prostovoljnega
gasilskega društva Braslovče, potekalo gasilsko
tekmovanje članic in članov A ter B ter tekmovanje
starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec
2022. Članske enote so izvajale gasilske discipline −
vajo z motorno brizgalno s skupnim startom enot,
vajo razvrščanja in teoretično testiranje, starejši
gasilci in gasilke pa vajo s hidrantom in vajo
raznoterosti.
Da je tekmovanje potekalo dobro, je zasluga tudi
vseh spremljevalnih služb; od komisije za
tekmovanja, ki je pripravila tekmovalni prostor,
tekmovalnega odbora, sodnikov, pa seveda tudi
redarske in kurirske službe ter prehrane, kar je v
celoti zagotavljalo Prostovoljno gasilsko društvo
Braslovče, pa vse do komisije za prvo pomoč GZ
Žalec, ki je skrbela za nudenje prve pomoči pri
poškodbah.
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V šestih kategorijah je tekmovalo skupaj 47 enot
oz. prek 450 gasilk in gasilcev. Najboljši so bili:
• člani A: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Drešinja vas,
3. Braslovče;
• članice A: 1. Andraž nad Polzelo, 2. KaplaPondor, 3. Dobriša vas-Petrovče;
• člani B: 1. Letuš, 2. Levec, 3. Braslovče;
• članice B: 1. Letuš, 2. Braslovče, 3. Andraž nad
Polzelo;
• starejši gasilci: 1. Ponikva pri Žalcu,
2. Zabukovica, 3. Drešinja vas;
• starejše gasilke: 1. Grajska vas, 2. Kapla-Pondor.

V jeseni bo potekalo še izbirno tekmovanje za
uvrstitev na regijsko in državno tekmovanje.
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske
zveze Žalec opravili 31 intervencij, ki so skupno
trajale 82 ur in 25 minut. Najdaljša intervencija je
trajala 11 ur, najkrajša pa le 40 minut.
Statistika gasilskih občinskih poveljstev v GZ
Žalec:
V GPO Žalec so imeli 21 dogodkov, kjer je bila
potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in GPO
Vransko so imeli vsak po štiri intervencije, v GPO
Braslovče in GPO Tabor pa so imeli eno
intervencijo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

PRAVLJIČNA URICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR
V Občinski knjižnici Tabor smo v torek, 23. maja
2022, v sklopu projekta »Čebela bere med!«,
pripravili pravljično urico za naše najmlajše.
Spoznali smo marljive in skromne čebelice, kakšne
so njihove naloge, kje domujejo in kaj počnejo na
cvetočih travnikih in v gozdovih. Naši malčki so tako
spoznali številne zanimivosti o čebelah. Prebrali
smo pravljico o čebelici z imenom Adela, ki je vsak
dan pridno nabirala med, iz katerega je delala
sladke medene bonbone, ki so še posebej teknili
palčku.
Po pravljici smo z otroki slikali panjske končnice, ki
so značilne za slovenski prostor in predstavljajo del
kulturne dediščine.

Nataša Koren
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OBISK OTROK V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR
V torek, 7. junija 2022, smo v Občinski knjižnici
Tabor gostili naše najmlajše, nadobudne in zvedave
obiskovalce. Na obisk so namreč prišli otroci vseh
starostnih skupin iz Vrtca Tabor. Skupaj smo
raziskali, kaj vse knjižnica ponuja, kako so knjige
razporejene, se poučili o bontonu v knjižnici in za
konec prebrali pravljico. Izbrali smo zgodbico o
racmanu, ki ni rad bral in hodil v šolo, dokler ni

spoznal, da je branje ključ do znanja ter uspeha. S
tem so se strinjali tudi otroci, ki so z veseljem
povedali, da radi prihajajo v knjižnico, brskajo po
knjižnih policah, si izposojajo knjige in jih prebirajo
skupaj s starši.
Nataša Koren

ČEBELARSKI TURIZMI – IDEJA ZA PREŽIVLJANJE LETOŠNJIH POČITNIC
Dandanes na raznolike načine načrtujemo svoj
prosti čas in dopust. Ali vas mika želja po odkrivanju
in izkustvu pestrih doživetij v okviru lokalne
ponudbe? Apiturizem ali čebelarski turizem je
sorazmerno nova vrsta turizma, zasnovana na
osnovi
bogate
čebelarske
dediščine
in
prepoznavnosti Slovenije kot čebelarske dežele.
Obsega edinstvena doživetja, je izobraževalne
narave in razvija spoštovanje do naravnega,
kulturnega in družbenega okolja.

Ob obisku apiturizma si lahko ogledamo različne
čebelarske muzejske zbirke ali pa se podamo v svet
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čebelarske kulturne dediščine, kjer spoznamo za
Slovenijo tipični čebelnjak in tradicionalne
poslikave na panjskih končnicah. Svoje znanje
lahko nadgradimo s spoznavanjem življenja čebel
in z opazovanjem ter učenjem čebelarjevih opravil.
V ponudbi apiturizmov je tudi degustacija čebeljih
pridelkov, in sicer medenjaki, lectova srca,
dražgoški kruhki, medene pijače in druge različne
jedi v kombinaciji s čebeljimi pridelki. Sem sodijo
tudi ustvarjalne delavnice, medene kopeli, masaže,
vdihavanje panjskega zraka ter vrsto
zanimivih dejavnosti in aktivnosti. Nekateri
apiturizmi ponujajo tudi interaktivne
vsebine, ki so povezane z inovativnostjo
ponudnikov, realizacijo dobrih idej in
tehnološkim napredkom. Vsak apiturizem
piše svojo pristno in edinstveno zgodbo, ki
jo spoznamo le na ta način, da ga obiščemo
in se prepustimo toku dogajanja.
V Sloveniji, ki je kot prva država na svetu
uvedla certificiranje apiturizmov, je
certificiranih 45 čebelarskih turizmov, ki so
razporejeni po različnih regijah. Kot so hoteli
in drugi turistični ponudniki označeni z
zvezdicami, so certificirani apiturizmi
označeni s čebelicami na podlagi
standardov, ki jih dosegajo. Število čebelic je
odvisno od zadovoljevanja osnovnih pogojev,

urejenosti objektov in okolice, načina predstavitve
produktov, dejavnosti, inovativnosti in drugih
elementov, ki so vključeni v ponudbo.
Ponudniki apiturizma:
Čebelarski turizmi so
namenjeni obiskovalcem
različnih
starosti,
posameznikom, parom,
družinam ali skupinam.
So odlična priložnost za doživljanje večdnevnega
oddiha ali pa enodnevnega izleta. Raznolika
ponudba omogoča, da si vsakdo najde nekaj, kar bi
ga v povezavi s čebelami, čebelarstvom in medeno
kulinariko interesiralo, ali pa se ob obisku prepusti

raznovrstnim možnostim sproščanja. Prednost
obiska apiturizma je v tem, da svoj prosti čas
preživljamo v objemu narave, stran od masovnega
turizma in skupaj s čebelami, ki jih lahko
spoznavamo, opazujemo in njihovo vedenje
povezujemo s številnimi za človeka pozitivnimi
vrednotami, kot so urejenost, organiziranost in
marljivost. Z obiskom čebelarskih turizmov
podpiramo lokalno ponudbo, spoznavamo kotičke
prelepe Slovenije in z manj transporta ter okolju
prijaznejšim
načinom
izvajanja
aktivnosti
prispevamo k zmanjšanju izpusta toplogrednih
plinov.
Tina Žerovnik,
svetovalka za ekonomiko čebelarstva, JSSČ

DIAMANTNA POROKA ZAKONCEV RANČIGAJ
Zadnjo majsko soboto sta si
v prostorih občine Tabor in
kasneje še v
župnijski
cerkvi sv. Jurija ponovno
zvestobo s poročnima
prstanom in poljubom
izrekla 78-letna Ivana in 85letni Jože Rančigaj ter s tem
zaokrožila 60-let skupnega
zakonskega življenja.
Slavnostni
obred
diamantne poroke je v sejni
sobi občine opravil župan
Marko
Semprimožnik,
cerkveni obred pa v cerkvi duhovni pomočnik dr.
Alojz Pirnat. Poročni priči sta bila vnuka Gašper
Juhart in Jernej Rančigaj, z njima pa so diamantno
poroko proslavljali še njuni najbližji, sin Roman in
hči Sonja ter preostali člani družine, vnuk Roman
in pravnukinja Nika ter ostali svati.
Zakonca Rančigaj sta svoje življenje pričela v isti
vasi, v Kapli, ki je ena od vasi Občine Tabor.

V Tabor sta hodila v šolo, se poročila in si tam tudi
zgradila novo hišo, kjer sta kmetovala in kjer živita
še sedaj. Na nekdanji domačiji v Kapli živi sin
Roman. Hči Sonja pa je svojo ljubezen našla v
Marija Reki v sosednji Občini Prebold, tako da sta
oba blizu staršev in v pomoč, če je treba. Sicer pa
sta oba še zelo vitalna in sama po malem še
kmetujeta, čeprav je za obema tudi obdobje težkih
zdravstvenih težav, ki pa sta jih uspešno
premagala. Njuno življenje je bilo vseskozi
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zanimivo in pestro in tako je tudi še sedaj, ko sta
oba že v letih, a zelo mladostnega videza.

Ivana, ki je le nekaj let bila v službi, sicer pa
gospodinja in kmetica, je dolga leta bila nadvse
aktivna v Društvu žena in deklet Občine Tabor, kar
12 let tudi njihova predsednica. Oba z možem sta
tudi gasilca, Ivana pa je tudi aktivna članica
veteranske gasilske desetine PGD Kapla–Pondor in
z njimi nadvse uspešno tekmuje že vrsto let, kar

dokazujejo številni pokali v njihovi gasilski dvorani.
Jože je bil v službi v KIV-u Vransko, nato pa v
nekdanji Strojni Žalec, od koder je tudi odšel v
pokoj. Poleg službe in kmetovanja, je zlasti v
zimskih mesecih, velik del svojega življenja bil tudi
domači vaški mesar in tako imel v sezoni kolin
veliko dela. V toplejših mesecih leta pa je tudi
zidaril, zidal hiše in prekrival strehe. Z ženo sta
sama pozidala tudi svojo hišo. Kot je dejala hči
Sonja, je bil oče kot multipraktik, vsega se je lotil in
načrtovano tudi uspešno izpeljal.
Na jesen življenja živita lepo in v slogi, tako kot
vedno, saj kot pravi Jože se še skregati ne znata, v
šali pa doda, da je to zato, ker ima žena vedno prav.
Očitno pa je to tudi dober recept za mladostni
videz, saj jima ne bi mogli presoditi, da sta
poročena že 60 let.

BERGANTOVANJE
Kot ne more drevo živeti brez korenin,
ne more človek živeti brez družbe.
Držali smo se tega reka in zato smo se tudi letos,
šestnajstič zapovrstjo, zbrali Bergantovi bratranci
in sestrične. Veseli, da se zopet vidimo, smo
prireditveni prostor Konjeniškega društva Mustang
Gomilsko že zjutraj napolnili z dobro voljo.
Bergantovanje se tradicionalno odvija prvo junijsko
nedeljo v letu ter vsako drugo leto v Savinjski dolini.
Še posebej smo bili letos veseli udeležbe mlajše
generacije. Prav zadovoljni smo bili, ker smo med
nami pozdravili sina našega bratranca, živečega v
Združenih državah Amerike. Z nami je delil svojo
življenjsko zgodbo, od selitve iz Slovenije, ko je
veliko doživel in spoznal, da so mu njegove trdožive
korenine
pomagale
prestati
marsikatero
preizkušnjo, do uresničitve njegovih otroških sanj,
da bo nekega dne postal pilot. Ta cilj je uresničil
12

D. Naraglav

ravno v Ameriki. Zdaj že vrsto let pilotira v ameriški
letalski družbi znotraj države in v Južno Ameriko.
Posebej ganljivo je bilo slovo, ko nam je položil na
srce, da živimo v prelepi deželi in poudaril, kako
pomembna so tovrstna srečanja, še posebej za
nekoga, ki živi brez svojih sorodnikov tako daleč
stran. Zaželel si je, da se kmalu spet srečamo.
Udeležencem tovrstnih srečanj želimo predstaviti
tudi lepote okolice, v kateri se nahajamo, zato smo
se letos podali peš v Grajsko vas na ogled cerkve in
lepo urejenega vaškega jedra. Ob starem vodnjaku
in novem pitniku smo se seznanili z zgodovino
cerkve, v njeni notranjosti pa nam je gospod župnik
Cirar po krajšem ogledu podelil blagoslov sv.

Krištofa, ki nas bo varoval in spremljal na vseh naših
poteh.
Srečanje se je nadaljevalo do poznega popoldneva
ob dobri hrani, pogovoru in v prijateljskem vzdušju.
Še pred slovesom je naš najstarejši bratranec, ki
šteje 82 let in je bil vse do letos kapelnik
Godbe ljubljanskih veteranov, izrazil savinjski
strani rodbine hvaležnost za gostoljubje ter vse
povabil na 17. srečanje naslednje leto v ljubljanski
konec. Vsi ga spoštujemo in se bomo povabilu
odzvali, če le ne pride kaj vmes.
Zvonka Drča

NAJSTAREJŠA OBČANKA JE PRAZNOVALA
Ko se pomlad prevesi v
poletje, svoj rojstni dan
praznuje
Slavka
Leskovšek. V teh dneh se
je zanjo dopolnilo 103.
leto.
Ker je najstarejša občanka,
je skorajda že navada, da
njeno
praznovanje
oplemeniti obisk župana
Občine
Tabor
in
predsednika
Društva
upokojencev Tabor.
V življenju so edina
stalnica spremembe.
Dolgoletnega predsednika
taborskih upokojencev, Milana Blatnika, je pred
kratkim na občnem zboru zamenjala nova
predsednica, in sicer Zvonka Drča. Prenos oblasti je
potekal v veselem in mirnem vzdušju, zato sta
slavljenko na domu obiskala kar oba.

Župana Marka Semprimožnika je spremljala
direktorica občinske uprave, Alenka Kreča Šmid.
Vsi gostje so Slavki voščili predvsem veliko zdravja
in ji tudi zapeli.
Ana Lesar
13

OBELEŽILI PETDESETO OBLETNICO VALETE
Sedanja ravnateljica
ga. Majda Pikl nas je
povabila v šolsko
stavbo in presenečeni
smo ugotovili, da se
»naši« dve učilnici še
vedno nahajata na
istem mestu kot
nekoč.
Žal je v teh letih
preminulo kar nekaj
sošolcev in učiteljevskupaj 12. V spomin
nanje smo prižgali
svečke in se jim
poklonili.
10. junija 2022 smo se na Vranskem zbrali nekdanji
sošolci, ki smo petdeset let nazaj, to je v šolskem
letu 1971/1972 zaključili 8. razred osnovne šole na
Vranskem.

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju in
klepetu, zato smo sklenili, da se ponovno snidemo
čez pet let.
Marinka Roškar

OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo
prihod novorojencev:
 21. maja se je rodil 3.440 g težak in 52 cm velik deček Filip
staršema Tei Pustoslemšek in Janezu Šmitu.
 22. maja se je rodila 3.280 g težka in 50 cm velika deklica
Julija staršema Ani Delčnjak in Leonu Strojanšku.

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.
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI
MALI RAZISKOVALCI NARAVE
Predšolski otroci že zgodaj izražajo željo po
raziskovanju narave, saj jih ta kar najbolj motivira.
Kakovostno znanje o njej lahko pridobijo le na
podlagi neposrednih izkušenj. Pri tem je
pomembno otrokovo aktivno učenje. Zgodnje
uvajanje naravoslovja naj se začne čimprej. Le tako
bodo otroci lahko že zgodaj začeli razvijati
pozitiven, naklonjen in odgovoren odnos do
narave.
Tako smo v oddelku otrok, starih 1−3 let, skozi
celotno šolsko leto raziskovali tla, rastline in živali.
Veliko časa smo preživeli v naravi. Izkazalo se je kot
zelo pozitivna izkušnja, saj otroci zelo radi bivajo na
prostem (gozd, travnik). So pravi raziskovalci.
Raziskovanje je potekalo v vseh letnih časih in

okoljih, v katerih smo: preizkušali naravne oblike
gibanja, pozimi hranili ptice, risali s palicami po
zemlji, izvajali glasbene dejavnosti - palica kot
instrument, nabirali pomladne cvetlice, regratove
cvetove ter izdelali sirup, pripravili regratovo
solato, spoznavali in raziskovali drobne živali
(mravlje, razvoj od gosenice do metulja,
pikapolonice, čebele ...), slikali v naravi, prepevali
pesmice o živalih, dramatizirali po zgodbi: Trije
metulji, ustvarjalni gib v naravi - ples mravelj.
Otroci so v vseh dejavnostih neizmerno uživali.
Opaziti je bilo veselje in zadovoljstvo skozi
dejavnosti.
Vzgojiteljici Katja Rotar in Irena Aubreht

MLEKASTIČNO SKOZI OKNO
V sredo, 1. junija 2022, smo obeležili svetovni dan
mleka in v skladu s tem dnevom spodbudili ter
krepili zavedanje o pomenu tega. Govorili smo o
mleku, mlečnih izdelkih in o mlečni poti ter
ozaveščali dejstva o mleku kot vir beljakovin in
energije. Razmišljanje otrok:
»Krava nam da mleko, koza tudi.« Valentina (3−4)

»Kmet krave pomolze, jim da travo, vodo. Zvečer
jih pomolze, nahrani, ko grejo spat, se uležejo.«
Hana (4−5)
»Koza nam da mleko, ker fejst jé. Vime molzemo in
gledamo kozo, da ne butne.« Lovro (3−4)
»Mleko dostavljajo do trgovine.« Lovro (3−4)
»Iz mleka delamo sladoled!« Valentina (3−4)
»Sir, skuto tudi.« Lovro (3−4)
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»Jogurt delamo iz mleka.« Lenart (2−3)
»Mleko, moka, jajca in dobimo testo. Dodamo
bezeg in na ogenj, potem na ponev. Pa smo naredili
palačinke!« Nik (4−5)
Nadeli smo si predpasnike, rute in zavihali rokave,
molzli smo kozo in vonjali ter okušali kozje mleko.
Preko kock sena, slame in drugih gibalnih
pripomočkov smo pripravili
gibalni poligon, skozi katerega
so morali otroci prenašati
»kapljice mleka«. Tako so urili
motorične
spretnosti,
vztrajnost in potrpežljivost.

in izdelkov. Ga. Heleni se zahvaljujemo za obisk in
predstavitev ovčjih izdelkov. Obogatitveni dan smo
podoživeli še v četrtek in petek, ko smo dan
popestrili s pripravo palačink z bezgom ter z
lutkovno predstavo Občutljiva koza.
Posneli smo kar nekaj fotografij, pripravili plakat in
zaključili s filmom.

V Enci benci kotičku smo se
seznanjali
z
ljudsko
šegavostjo,
izštevali
in
deklamirali smo
ljudsko
izročilo. Plesali in prepevali
smo ob glasbi Lepo je na
kmetiji. V knjižnem kotičku in
ob slikovnem gradivu smo
spoznali avtohtone slovenske
pasme goveda - cikasto in
moškatno govedo, friziko,
sementalko - in se preizkusili o
sestavljanju živali, ki nam
dajejo
mleko
iz
nestrukturiranega materiala.
V sodelovanju s kmetijo
Novak iz Vranskega smo
pripravili skuto in namaz. Prek okušanja, pogovora
in opazovanja smo spoznali pestrost ovčjega mleka

Koordinator Laura Bašič

NOČITEV NA ZAJČEVI KOČI
Mladi planinci iz Tabora, ki ob podpori Planinskega
društva Tabor v Vrtcu Tabor delujemo tretje leto,
smo uspešno zaključili planinsko šolsko leto. Cilj je
bil, da opravimo pet pohodov in ga zaključimo z
nočitvijo na Zajčevi koči.

Šekovarja. Z nami je odšel tudi planinski vodnik g.
Peter Marko, ki nas je vzpodbujal vse do cilja in
nam ob prihodu na kočo predstavil še planinsko
opremo za zahtevnejše vzpone. Veselje na cilju je
bilo veliko in prežeto s pričakovanjem noči.

To se je zgodilo na petek, 27. 5. 2022, ko smo se
popoldne zbrali v Lokah in krenili po poti na

Vreme nam v soboto za druženje ni bilo
naklonjeno, a nismo se ozirali na dež. Otroci so
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staršem nastopali s
pesmimi in plesi,
starši pa so otroke
presenetili z igrico
Nimam časa.
Hvala za pomoč
Planinskemu društvu,
oskrbnikoma
in
staršem.
• Daša: »Všeč mi je
bila zabava s
kroglo in umivanje
zob.«
• Lovro: »Super je
bilo spanje v spalni
vreči.«
• Nuša: »Fajn je bilo,
da smo prespali.«
• Zoja S.: »Najboljše
je, da smo imeli
disko.«
Vzgojiteljice spremljevalke Mateja Jezernik, Mojca Lobnikar, Manica Obreza in Ana Kovče

IZLET V BRDO
Otroci skupine 5−6 let
smo se zadnji majski
dan odpravili na izlet z
avtobusom. Odpeljali
smo
se
do
nogometnega centra
Brdo, kjer je potekalo
srečanje nogometnega
vrtca
z
moško
nogometno
A
reprezentanco
Slovenije. Pripravili so
nam zanimiv program s
čarodejem in baloni ter
dejavnosti z različnimi
spretnostmi z žogo.
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Julija: »Všeč mi je bilo, ko smo se slikali z
nogometaši.«
Rubi: »Super je bilo, ker so nam balone zgubali.«
Eli: »Všeč mi je bilo, ker smo se peljali z
avtobusom.«

Zala: »Igrali smo nogomet in to je bilo super.«
Vodja nogometnega vrtca Tilen ter Mateja,
Mojca in Patrik

POČITEK V GOZDU
Gozd je naš prijatelj. Tam občutimo mir. Če kdo
zares ve, so to otroci. Večkrat prihajamo v gozd,
včasih raziskovati, graditi bivak, nabirati borovnice,
ali kot te dni, počivati v gozd.

Z otroki smo že dopoldne odšli v gozd in s sabo vzeli
veliko pripomočkov. Vzeli smo viseče mreže, velike
kose blaga, vrvi, mehkejše podlage, zato da bi si
uredili najboljši kotiček za počitek v gozdu.
Kotičke smo pripravljali v parih in jih do kosila tudi
končali. Odšli smo na kosilo v vrtec in se hitro vrnili
v gozd, kjer smo imeli počitek.

Ela: »Super, ko smo počivali in pletli vrvi, postavljal
viseče mreže, poslušal ptičke. Všeč mi je bilo.«
Zala: »Kako lepa zgodba je bila, katero nam je
Mojca brala pri počitku.«
Neja: »Všeč mi je bilo, ko sva z Elo postavljali visečo
mrežo.«
Julija: »Ni mi bilo všeč, ko je ena rumena žuželka
letala okoli naju z Eli, ko smo počivali.«
Daša: »Fajn mi je bilo, ko smo postavljali mreže.«
Rubi: »Lahko sem spala v viseči mreži!«
Maxim: »Všeč mi je bilo, ko smo se zibali v viseči
mreži in ko sva z Rubi skupaj spali.«
Mateja Jezernik in Mojca Lobnikar

POTOVANJE PO SVETU V ODDELKU 5−6 LET
Potovanje. Potovanje s ciljem, da spoznamo svet
preko svojih meja in se srečni vrnemo nazaj, saj je
lepo povsod, a doma je najlepše.
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Prepotovali smo Afriko, Azijo, Ameriko, se vrnili v
Evropo in nazaj domov. Otroci imajo za znak v

VSEBINA
• ODLOK o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor
• SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tabor

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15,
11/18, 30/18, 61/20 in 80/20) in 10. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015
ter Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 23. redni seji dne 13. 6. 2022
sprejel

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE TABOR
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Tabor (v nadaljevanju:
občinska uprava) ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
(področja dela, pristojnosti in odgovornosti)
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakonsko določenih pravic in
dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
(2) Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti izvaja občinska uprava na način, ki je
določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah,
ki jih nanjo prenese država pa pristojnemu ministrstvu.
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3. člen
(izvajanje nalog)
(1) Občinska uprava v skladu z zakonodajo na področju lokalne samouprave za zadovoljevanje potreb
prebivalcev občine izvaja predvsem naslednje naloge:
–
–
–
–

izvršuje zakone, podzakonske akte, občinske odloke ter druge splošne in posamične akte,
odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti,
pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine,
spremlja stanje na področjih za katera je ustanovljena in skrbi za njihov razvoj ter pripravlja predloge
razvojnih dokumentov,
– opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, delovna telesa
občinskega sveta ter druge komisije, ki jih ustanovi občinski svet ali župan.
(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami,
društvi in drugimi organizacijami občanov ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci
javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj,
določenih podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
(odgovornost županu)
Občinska uprava je odgovorna županu za stanje na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje
in razvoj na področjih svojega dela, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi ob izvajanju zakonov in drugih
predpisov, daje pobude in predloge za izvrševanje nalog s svojega delovnega področja.
5. člen
(poslovanje s strankami)
(1) Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanju pravic in
obveznosti strank v postopkih.
(2) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva
ter jim zagotoviti čim hitrejše in lažje uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi.
(3) Način poslovanja s strankami, zagotavljanje obveščenosti javnosti, zagotovitev možnosti posredovanja
kritik, pripomb, njihovo obravnavanje in odgovarjanje nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni
čas, uradne ure in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave se ureja s pravilnikom, ki ureja poslovanje
občinske uprave.
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6. člen
(javnost dela)
(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan, po njegovem pooblastilu pa
lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja.
Javnost dela se zagotavlja z objavo gradiv za seje občinskega sveta na spletni strani občine, z uradnimi sporočili
za javnost, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo,
novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev
javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali
drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II.

ORGANIZIRANOST IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
7. člen
(sedež)

Za izvajanje nalog občinske uprave v Občini Tabor se ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Tabor s
sedežen Tabor 21, 3304 Tabor in z uradnim elektronskim naslovom info@obcina-tabor.si.
Znotraj Občinske uprave Občine Tabor deluje tudi režijski obrat kot nesamostojna organizacijska enota za
potrebe izvajanja pogodbene pošte in Turistično informacijskega centra Tabor (TIC).
Občina Tabor izvaja naloge s področja občinske inšpekcije in redarstva ter varstva okolja skladno z Odlokom o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 82/2019).
Občina Tabor je skupaj z Občino Vransko ustanovila organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog
občinske uprave na področju občinske finančne službe, proračunsko računovodstvo in knjigovodstvo.
8. člen
(zagotavljanje izvajanja nalog)
Notranja organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki
potekajo v občinski upravi in sicer tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno, gospodarno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih
udeležencev v postopkih,
– smotrno organizacijo in vodenje dela ter koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih
nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
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– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.
9. člen
(notranja organizacija)
Občinska uprava je organizirana kot enovit organ z režijskim obratom kot nesamostojno organizacijsko enoto
na področju:
– urejanja prostora,
– cestne in komunalne infrastrukture,
– gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij,
– družbenih dejavnosti,
– splošno pravnih in nepremičninskih zadev.
Režijski obrat je kot nesamostojna organizacijska enota znotraj Občinske uprave Občine Tabor organiziran za
naslednja področja in naloge:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

izvajanje pogodbene pošte,
izvajanje poštnih ter bančnih storitev in prodaje artiklov,
izvajanje univerzalne poštne storitve,
izvajanje druge poštne in kurirske dejavnosti,
izvajanje obdelave podatkov in z njim povezane dejavnosti,
izvajanje storitev fotokopiranja in skeniranja,
izvajanje in spodbujanje razvoja turizma (TIC),
javna snaga in čiščenje javnih površin,
urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;
urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov;
urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
urejanje javne razsvetljave v naseljih;
urejanje in vzdrževanje pokopališč,
izvajanje programa javnih del,
urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
vzdrževanje prostorov v lasti občine,
druge dejavnosti po odredbi župana.

Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah
in zakonu.
Občina Tabor izvaja naloge s področja občinske inšpekcije in redarstva ter varstva okolja skladno z Odlokom o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 82/2019).
Občina Tabor izvaja naloge s področja poračuna in javnih financ skladno z Odlokom o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko« (Uradni list RS št. 21/11, 106/2011).
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10. člen
(naloge)
Občinska uprava po področjih:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pripravlja programe in predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
načrtuje prihodke in porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog,
skrbi za izvedbo določenih in načrtovanih nalog ter nadzoruje poslovanje porabnikov sredstev proračuna,
pripravlja, koordinira in operativno spremlja in vodi investicije, ki so financirane iz občinskega proračuna,
pripravlja splošne in posamične akte, ki jih sprejemata župan in občinski svet,
opravlja naloge za občinski svet in njegova delovna telesa ter druge organe občine,
opravlja upravne naloge ter vodi evidence o upravnih postopkih,
nadzira izvajanje nalog,
izdeluje analize in ocene,
poroča o izvedbi nalog,
gospodari z občinskim premoženjem,
opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij,
izvaja ukrepe za izboljšanje delovnega procesa,
posreduje informacije javnega značaja,
opravlja druge nalog po nalogu župana in direktorja občinske uprave.

11. člen
(področje urejanja prostora)
Izvirne naloge občinske uprave na področju urejanja prostora in varstva okolja so pripravljanje strokovnih
podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in
pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi
določenih nalog občine:
– sodelovanje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje
prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– sodelovanje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine,
– sodelovanje pri načrtovanju prostorskih ureditev na območju občine, vodenje postopkov sprejemanja
prostorskih aktov,
– sodelovanje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresničevanje prostorskih aktov,
– spremljanje stanja na področju urejanja prostora,
– pripravljanje programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– predlaganje uveljavljanja predkupne pravice občine,
– vodenje zbirke prostorskih podatkov ter hranjenje prostorskih aktov in zagotavljanje javne dostopnosti do
prostorskih aktov,
– vodenje zbirke o dejanski rabi prostora za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture,
– izvedba postopkov za plačilo komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
komunalnih taks,
– izdaja potrdil in soglasij s področja delovanja,
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– priprava in usklajevanje stanovanjskega programa občine,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim skladom,
– priprava strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij ter skrb za pripravo in komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
– izvedba nalog v zvezi z javnimi prireditvami,
– vodenje registra stanovanj in poslovnih prostorov ter izvajanje operativnih nalog v zvezi z razpolaganjem,
upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori in stanovanji v lasti občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja delovanja,
– priprava predlogov aktov s področja delovanja,
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.

12. člen
(področje cestne in komunalne infrastrukture)
Izvirne naloge občinske uprave na področju cestne in komunalne infrastrukture so pripravljanje strokovnih
podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in
pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi
določenih nalog občine:
– skrb za razvoj in delovanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo, plinom, odvajanje in čiščenje
odpadnih padavinskih voda, urejanje javnega prevoza, javnih parkirišč, trgov in ulic, sejma in sejemske
dejavnosti, pokopališka in pogrebna služba,
– opravljanje nalog v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih
javnih služb,
– priprava strokovnih podlag za soglasja k organizaciji in razvojnim načrtom javnih podjetij s področja
izvajanja gospodarskih javnih služb,
– izvajanje nadzora nad zagotavljanjem standardov in normativov pri opravljanju gospodarskih javnih služb,
gospodarjenje s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter
nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– oblikovanje in vzdrževanje baze podatkov s področja gospodarskih javnih služb,
– vodenje banke cestnih podatkov,
– vodenje in spremljanje koncesij s področja delovanje,
– vodenje upravnih postopkov s področja cestnega prometa in izvajanje strokovno tehničnih opravil na
področju mirujočega prometa,
– izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne in komunalne infrastrukture,
rekreacijskih in drugih javnih površin,
– priprava in vodenje investicij ter upravljanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja delovanja;
– priprava predlogov aktov s področja delovanja,
– priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
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13. člen
(področje gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij)
Izvirne naloge občinske uprave na področju gospodarstva, gospodarske infrastrukture in investicij so
pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in
uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja
vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje gospodarstva,
malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, gostinstva, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
– opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in
razvoja podeželja,
– skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči,
– vodenje javnih razpisov za dodeljevanje proračunskih sredstev na področju turizma in kmetijstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj, analitična in statistična dejavnost,
– vodenje in spremljanje koncesij na delovnem področju;
– dajanje predlogov za določanje občinskih davkov,
– načrtovanje razvoja občine,
– pripravljanje prijav investicijskih projektov za javne razpise za sofinanciranje investicij iz državnega
proračuna in iz proračuna evropske unije za skladnejši regionalni razvoj,
– skrb za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte v lasti občine,
– priprava strokovnih podlag ter investicijskih dokumentov za investicijske projekte,
– spremljanje in sodelovanje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini,
– zbira in analizira podatke v zvezi z investicijami in razvojem občine,
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobivanje sredstev za razvoj občine,
– izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter organizacija varstva, zaščite in reševanja občanov pred požari ter
naravnimi in drugimi nesrečami,
– izvajanje sanacijskih programov za odpravo posledic škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih
zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po elementarnih nesrečah, priprava predlogov aktov s
področja delovanja, priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
– načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
– opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
14. člen
(področje družbenih dejavnosti)
Izvirne naloge občinske uprave na področju družbenih dejavnosti so pripravljanje strokovnih podlag, izvajanje
investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov občine in pripravljanje predlogov
aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine:
– skrb za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine v javnih zavodih oziroma drugih
organizacijskih oblikah na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega
skrbstva,
– priprava in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega
šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

opravlja naloge v zvezi z delovanjem javnih zavodov,
spremlja delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev v skladu z občinskimi akti;
skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev javnih zavodov na delovnem področju,
izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja odraslih in starejših oseb,
izvaja naloge s socialnega področja (regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoč na domu, osebna pomoč,
enkratna in izredna občinska denarna pomoč, subvencioniranj stanarin),
organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
skrb za izvajanje programov za promocijo zdravja in preventive,
skrb za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti,
skrb za izvajanje nalog mrliško ogledne službe,
zagotavlja pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti,
skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine,
zagotavlja pogoje za izvajanje športa in rekreacije,
zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa mladih,
vodenje in spremljanje koncesij na delovnem področju,
zbiranje in urejanje gradiv za objavo v občinskem glasilu,
spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja delovanja,
priprava predlogov aktov s področja delovanja,
priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s področja delovanja,
načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
opravljanje drugih nalog s področja delovanja.
15. člen
(področje splošno pravnih in nepremičninskih zadev)

Izvirne naloge občinske uprave na področju splošno pravnih in nepremičninskih zadev so pripravljanje
strokovnih podlag, izvajanje investicijske dejavnosti, dajanje pobud za spremljanje in uresničevanje aktov
občine in pripravljanje predlogov aktov delovnega področja ter zagotavljanje izvajanja vseh z zakoni in drugimi
predpisi določenih nalog občine:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

vsebinsko in terminsko usklajevanje aktivnosti župana, občinskega sveta in občinske uprave,
organiziranje in izvajanje protokolarnih zadev,
skrb za informiranje javnosti, objavo občinskih aktov ter za stike z javnostmi;
sprejem pobud, predlogov in pritožb občanov,
opravljanje organizacijskih, strokovnih in administrativno tehničnih opravil za župana, podžupana,
direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa, nadzorni odbor ter druge komisije, ki
jih ustanovi občinski svet ali župan,
skrb za pripravo in arhiviranje zapisnikov občinskega sveta, delovnih teles in drugih organov občine,
opravljanje kadrovskih in organizacijsko tehničnih nalog za delovanje občinske uprave,
opravljanje nalog sprejemne in glavne pisarne,
skrb za arhiviranje dokumentarnega gradiva,
izvajanje upravnega nadzorstva,
opravljanje pravno svetovalnih nalog,
izvajanje nalog v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
skrb za zavarovanje, vzdrževanje in popravila nepremičnega premoženja občine,
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–
–
–
–
–

pripravljanje predlogov splošnih aktov,
opravljanje nalog v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji,
priprava gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa iz svojega delovnega področja,
načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja,
opravljanje drugih nalog področja delovanja.

16. člen
(delovno področje javnih uslužbencev)
(1) Posamezno nalogo občinske uprave opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje po vsebini
sodi naloga po pravilniku, ki ureja sistemizacijo delovnih mest oziroma glede na naravo naloge.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev
občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
17. člen
(kolegij)
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša
vprašanja iz delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi direktor občinske uprave, ki kolegij
tudi sklicuje.
18. člen
(delovne in projektne skupine)
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev občinske uprave oziroma sodelovanje
različnih strok in stopenj znanja, lahko župan s sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike
sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja, pooblastila,
pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
19. člen
(sodelovanje z zunanjimi izvajalci)
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno strokovnost, proučevanje ali posebna ekspertna znanja in jih javni
uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino, ki jo
poleg javnih uslužbencev občinske uprave sestavljajo zunanji izvajalci, s katerimi sklene pogodbo v skladu z
zakonom, ki ureja javno naročanje. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena
sestava, vodja, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
20. člen
(notranja revizija)
V občinski upravi se v skladu s predpisi zagotovi delovanje notranje revizije. Naloge notranje revizije se izvajajo
izven organa občinske uprave in sicer se naloge notranjega revizorja s pogodbo poverijo zunanjemu izvajalcu.
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Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje,
namenjeno izboljšanju poslovanja. Notranja revizija in notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko
naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja. Notranja revizija s
sistematičnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obvladovanja tveganj,
kontrol in postopkov vodenja pomaga organizaciji pri doseganju njenih ciljev.
21. člen
(skupne občinske uprave)
(1) Občinski sveti lahko ustanovijo organ skupne občinske uprave za izvajanje posameznih nalog občinske
uprave.
(2) Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupne občinske uprave opravljajo v eni izmed občinskih uprav.
III.

DELOVNA RAZMERJA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
22. člen
(delovna mesta javnih uslužbencev)

V skladu z aktom o sistemizaciji delovnim mest, ki jo na predlog direktorja občinske uprave določi župan,
izvajajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
23. člen
(župan)
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je tudi predstojnik občinske uprave. Župan notranje
poslovanje občinske uprave ureja s pravilniki, navodili ter pisnimi in ustnimi odredbami.
(2) Pogodbe o zaposlitvi v občinski upravi sklepa župan, ki odloča tudi o imenovanjih javnih uslužbencev v
nazive.
(3) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
24. člen
(javni uslužbenci)
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo svoje naloge v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki
jih imajo.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno, vestno in nepristransko ter pri tem upoštevati
javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen tudi
usposabljajo in izpopolnjujejo ter dopolnjujejo svoje znanje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in
usposabljanje zagotavlja delodajalec.
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(3) Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in nepristransko. Biti morajo lojalni do občine kot
delodajalca, spoštljivi tako v odnosih do uporabnikov storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi in
svojimi sodelavci. Pri opravljanju svojih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v korist določene osebe, skupine,
osebe javnega ali zasebnega prava, ampak morajo primerno upoštevati pravice, dolžnosti, obveznosti in
interese vseh strank v postopku. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji morajo uresničevati
nepristransko in ob upoštevanju meril in določb v zakonih in drugih predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo
dovoliti, da je njihov zasebni interes v nasprotju z njihovimi pooblastili in s svojega položaja ne smejo
izkoriščati za svoj zasebni interes. Javna sredstva morajo uporabljati gospodarno in učinkovito, s ciljem
doseganja najboljših rezultatov.
(4) Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje
javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost izvajanja javnih nalog.
(5) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in
z vso potrebno zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente, ki jih pridobijo v času zaposlitve v
občinski upravi. Varovati morajo tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna,
državna ali uradna tajnost.
(6) Javni uslužbenci so upravičeni do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi
predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
25. člen
(direktor občinske uprave)
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim
nudi strokovno pomoč, razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z
upravno enoto in drugimi organi,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
Direktorju občinske uprave se pravice in dolžnosti določijo na položajnem delovnem mestu, in sicer iz naziva
tretje stopnje, Podsekretar, za kar je potrebno imeti doseženo najmanj naslednjo vrsto izobrazbe:
– najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
– najmanj magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja).
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Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
26. člen
(pooblastila)
(1) Posamične akte o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti izdaja direktor občinske uprave po pooblastilu
župana. Župan lahko pooblasti tudi druge javne uslužbence, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v
upravnih zadevah.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo tudi o zadevah iz prenesene državne
pristojnosti, razen če ni z zakonom drugače določeno.
(3) V upravnih postopkih o zadevah iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti odločajo javni
uslužbenci iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, razen če ni z zakonom
drugače določeno.
(4) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti odločajo javni uslužbenci
iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z uredbo, ki ureja notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v državni upravi in imajo opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka.
27. člen
(odločanje v upravnih zadevah)
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa
župan, razen če ni z zakonom ali drugim predpisom drugače določeno.
(2) O upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi
stopnji pa državni organ, določen z zakonom.
(3) O izločitvi javnega uslužbenca zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru
izločitve javnega uslužbenca o zadevi tudi odloči.
(4) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru
izločitve o zadevi tudi odloči.
(5) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
28. člen
(opravljanje nalog javnih uslužbencev)
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s statutom občine,
v skladu s tem odlokom ter aktom o sistemizaciji delovnih mest in v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih
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za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave,
kateremu so odgovorni za svoje delo, disciplinsko in odškodninsko pa so odgovorni županu.
29. člen
(disciplinska odgovornost)
(1) O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa
Komisija za pritožbe pri Vladi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski
odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
(3) Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki se imenujejo izmed javnih uslužbencev
občinske uprave, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden
izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(pravilnik o sistemizaciji delovnih mest)

Župan Občine Tabor v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v
občinski upravi Občine Tabor v skladu s tem odlokom in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe), ki je
podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo
odločitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.
31. člen
(prenehanje uporabe odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Tabor (Uradni list RS, št. 58/1999) in Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 51/09 in 18/2013).
32. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 032-1/2022
Datum: 13. 6. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
13/14

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20) 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 23. redni seji dne 13. 6. 2022 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
Namestnik predsednika: Jurij Strouhal, Tabor 43A, 3304 Tabor
Član: Kokovnik Matej, Ojstriška vas 55A, 3304 Tabor
Namestnik člana: Matjaž Lesjak, Miklavž 12, 3304 Tabor
Članica: Maruša Leskovšek, Ojstriška vas 20C, 3304 Tabor
Namestnica članice: Zupančič Urška, Loke 28, 3304 Tabor
Članica: Grobler Bernarda, Pondor 8, 3304 Tabor
Namestnik članice: David Sevšek, Ojstriška vas 58, 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: 0410/2022
Datum: 13. 6. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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garderobi zastavo države. Vsak je lahko spoznal
svojo in jo umestil na posamezni kontinent.

Otroke so zanimale živali, himne, rastline, glavna
mesta in zgodbe. Za vsako državo je moč najti
ljudsko pravljico ali pripovedko, nekaj, kar je
posebnega in zanimivega. Otrokom je bilo všeč,
ker:
Maxim: »Smo spoznali veliko novega, predvsem
Jamajko.«
Zoja J.: »Všeč mi je bilo, ker smo naredili svoj
atomium.«
Ažbe: »Všeč mi je bila roža, največja (riflezija).«
Lan, Maj: »Všeč nama je portugalski in brazilski
nogomet.«
Neja: »Spomnim se smrdeče rože.«
Davor: »Komaj sem čakal, da spoznam Irsko.«
Mateja Jezernik in Mojca Lobnikar

RENA NA OBISKU V 3. C
čip. Če ga ima, žival vrnejo lastniku. Izvedeli smo,
da se kuža z nami sporazumeva tako, da s telesom
pokaže razpoloženje. To pomeni, da pokaže, če bi
se igral, da je vesel, da ga boli, da se boji, da nas bo
ugriznil … Pokazala nam je nekaj trikov z Reno in
kako ujamejo mačko. Kasneje smo odšli na zrak,
kjer je pokazala še dodatne igre s kužkom. Nato
smo se poslovili. Odšli smo v učilnico in dokončali
igralnico za mucka. Dan je bil res zanimiv. (Aljaž
Basle)
Tretješolci smo imeli v torek, 10. 5. 2022, tehniški
dan. Zjutraj je prišla gospa Špela iz Zavoda Muri.
Povedala nam je, kaj je njihovo delo v zavodu.
Postavila nam je nekaj vprašanj in nam povedala
značilnosti o živalih. Povedala je, kako skrbeti za
žival in kako ji urediti prostor. Potem je vsak naredil
svojo igralnico za mucka. Zatem smo imeli malico.
Po malici je prišla gospa Katjuša iz Zavoda Muri, ki
je imela psičko Reno. Povedala nam je, da je Reno
našla na Trojanah na avtobusni postaji, ko je bila še
čisto majhna. Pravi, da kadar vidiš kužka na cesti, je
najbolje, da poveš staršem in oni pokličejo v
zavetišče ali veterinarja. Tam preverijo, če ima žival

Danes zjutraj nas je obiskala gospa Špela iz Zavoda
Muri. Z njo smo se pogovarjali o mačkah, psih in
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drugih živalih. Povedala nam je, kako moramo
skrbeti za mačke, pse ter nekaj malega o hrčkih in
zlatih ribicah. Razložila nam je, da če vidimo žival,
ki nima lastnika, povemo odrasli osebi, ki nato
pokliče v zavetišče.
Po predstavitvi in pogovoru smo začeli ustvarjati.
Naredili smo vsak svojo igralnico za muco. Nato
smo imeli malico. Po malici je prišla gospa s psičko.
Gospe je bilo ime Katjuša, psički pa Rena. Povedala
nam je nekaj o kužkih in mačkah. Nato smo odšli
ven. Tam nam je pokazala tri igrače za kužke.
Potem smo še malo božali Reno.

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo ustvarjali. Dan je bil
fantastičen. (Jure Basle)
Danes, 10. 5., je prišla na obisk psička Rena. Bila je
zelo pridna in ubogala je lastnico. Učenci smo
poslušali gospo Katjušo. Pokazala nam je kletko za
muce. Potem smo šli ven, Katjuša pa nam je
pokazala igrače za pse. Psički je skrivala priboljške.
Rena se je celo pokakala na travnik. Kasneje smo
fantje odigrali nogometno tekmo. Rena je pritekla
in za trenutek vzela nogometno žogo. Potem se je,
žal, gospa Katjuša morala posloviti. Imeli smo se
lepo. (Maj Jalovec Khodary)

POHOD NA GOZDNIK
V sredo, 8. 6. 2022, smo šli na pohod na Gozdnik.
Ob 13. uri smo opremljeni za pohod šli na šolski
kombi. Kombi nas je od šole do vznožja hriba peljal
pol ure. Ob 15. uri smo prišli na cilj. Izmučeni smo
bili, saj je bila pot navzgor strma, z malo postanki in
veliko klanci. Pot nazaj je bila lažja in dol smo prišli

hitreje. Voznik je hitro prijel za volan, ker se nam je
že mudilo domov. Lepo smo se imeli in upam, da
bomo doživeli še kaj podobnega.
Oskar Božič 3. c

IGRIŠČE GOSPODA ŠILČKA: LITERARNO DOPOLDNE Z ANDREJEM ROZMANOM ROZO
V četrtek, 2. 6. 2022, smo v Športni dvorani Vransko
slovesno zaključili branje za bralno značko ter
ustvarjanje za letošnji literarni in likovni natečaj na
temo Razigran uživaj dan. Gost letošnjega
dopoldneva je bil pisatelj, pesnik in igralec Andrej
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Rozman Roza. V dvorani so se zbrali dobitniki
bralne značke ter pohval in nagrad letošnjega
natečaja skupaj z mentorji, in sicer s centralne in
podružnične šole.

Priprava prireditve je vsako leto najpomembnejša
dejavnost literarnega krožka, z njo pa želimo na
duhovit način predstaviti gosta, prispevke učencev
in temo, ki je razpisana za šolsko leto. Letos so se
igrive ideje kar vrstile in nastal je program, ki je
rezultat timskega dela članov krožka. To mu daje
poseben pomen in zanj si literati zaslužijo veliko
pohvalo.
Predstavljene animacije nagrajenih literarnih del je
z učenci pripravljala knjižničarka Katja Brezovnik,
glasbeni točki pa sta nastajali z mentorico Vanjo
Govek. Za imenitne rekvizite se zahvaljujemo
učenkam likovnega snovanja in mentorici Tini
Žličar. Da je vse teklo tehnično brezhibno, je
poskrbel Jože Toplak, dvorano pa sta pripravljala
Martin Reberšek in Silva Urankar.
Na igrišču gospoda Šilčka je glavno vlogo imenitno
odigral Mitja Drolc iz 8. a. Pred njim je bila zahtevna
naloga, še zlasti je bilo težko nastopiti pred polno
dvorano, potem ko skoraj dve leti nismo bili vajeni
nastopati pred tako številčno publiko. Mitja se
izziva ni ustrašil in je potrdil, da v sebi skriva igralski
talent. Naj mu bo za spodbudo to, da ga je pohvalil
tudi Andrej Rozman Roza, ki je tudi sam komik in
igralec. Za odigrano vlogo Mitju čestitamo in si
želimo, da bi nas še kdaj razveselil na šolskem odru.
Skeče na »šolskem igrišču« ter deklamacije so
poleg Mitje odlično izvedli Nikola Cestnik Ćujo iz 4.
a, Gaber Šoštar iz 4. b, Ema Krajnc, Eva Učakar in
Jan Kropec iz 7. a, Ajda Bogataj, Elija Jerman, Špela
Kramar in Matevž Drnovšek iz 8. a ter Laura Ošlak,
Tia Rovšnik in Žan Luka Klopčič iz 8. b. Glasbeno
točko sta izvedla Nika Košir in Ožbej Mlakar iz 7. b.

Intervju z gostom je samozavestno izvedla Ajda
Bogataj.
V nadaljevanju pa smo uživali ob programu, ki ga je
za nas pripravil Andrej Rozman Roza. Ponosni smo,
da nas je obiskal, saj je tudi prejemnik Levstikove
nagrade za življenjsko delo. Podeljujejo jo za
ustvarjanje najboljšim avtorjem na področju
otroške in mladinske književnosti. Leta 2021 se je
uvrstil tudi na častno listo avtorjev Mednarodne
zveze za otroško in mladinsko književnost – IBBY.
Ob koncu prireditve je gosta s portretom, ki ga je
ustvarila ob podpori mentorice Tine Žličar,
razveselila Zala Miklavc iz 8. b.

Knjižničarka Katja Brezovnik je skupaj z gostom in
gospo ravnateljico podelila bralne značke
prvošolcem in zlatim bralcem. Zlati bralci so postali
Gloria Vovk iz 9. a ter Tjaša Bogataj, Pia Eva
Gojznikar, Edita Kreča, Zala Lukman, Taja Križman
Vecej, Janina Kvas in Gaja Miklaužič iz 9. b. Za to jim
iskreno čestitamo. Želimo jim še veliko veselja ob
branju.
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Ob tem slovesnem dogodku je izšla letošnja
številka šolskega glasila Bela vrana. Glasilo bodo
prejeli vsi učenci, ki so sodelovali na literarnem in
likovnem natečaju Razigran uživaj dan.

Podelili smo tudi nagrade najboljšim avtorjem
letošnjega natečaja. Nagrade za likovna dela so
prejeli: Gašper Lampe, 1. c, Jaka Jesenšek, 2. a, Tit
Lipovž Ančik, 2. b, Vesna Cafuta, 2. c, Jerca
Zupančič, 2. c, Ema Veniger, 3. c, Tijaž Jazbinšek, 4.
c, Naja Ropas, 4. c, Zoja Pahole Podbregar, 5. a,
Luka Juhart, 5. c, Diana Konovalova, 6. c, Max
Radulj, 7. a, Eva Učakar, 7. a, Saša Musi, 8. a, Rok
Remic, 8. a, Zala Miklavc, 8. b in Gaja Miklaužič, 9.
b.
Nagrade za literarna dela so prejeli: Zala Farkaš, 3.
a, Nikola Cestnik Ćujo, 4. a, Gaber Šoštar, 4. b, Nik
Vider, 4. c, Rok Hribar, 7. a, Jan Kropec, 7. a, Eva
Učakar, 7. a, Karla Kos, 7. b, Ožbej Mlakar, 7. b, Ajda
Bogataj, 8. a, Žan Luka Klopčič, 8. b, Laura Ošlak, 8.
b, Tia Rovšnik, 8. b in Gloria Vovk, 9. a.
Delo komisije za izbor so z veliko mero
odgovornosti opravile Barbara Pertinač, Polona
Vodičar in Polona Učakar na literarnem ter Tina
Žličar in Mojca Dobnik na likovnem področju.

Včasih se premalo zavedamo, kako pomembno je
spodbujane domišljije in ustvarjanje, zato smo zelo
veseli, da smo lahko ob tem dogodku poklonili naši
ustvarjalnosti. Ob tem izrekam zahvalo ravnateljici
Majdi Pikl, ki vedno z veliko skrbnostjo podpira
literarno prireditev.

Vsem mentorjem, ki ste spodbujali učence za
branje ter ustvarjanje, se iskreno zahvaljujemo.
Dobitnikom in nastopajočim pa še enkrat izrekamo
iskrene čestitke.
Polona Učakar, mentorica literarnega krožka in
urednica Bele vrane

FESTIVAL FLL RAZISKOVALCI V BISTRI PRI VRHNIKI
V soboto, 11. 6. 2022, smo se Taborski FLL-jevci iz
POŠ Tabor udeležili Festivala FLL Raziskovalci v
Tehniškem muzeju, Bistra pri Vrhniki. Bilo je
čudovito vreme in pa tudi ambient, saj smo mladi
raziskovalci razstavljali in predstavljali svoje
modele kar v parku Tehniškega muzeja.
V šolskem letu 2021/22 je bilo v program FLL
Raziskovalci vključenih 52 skupin iz 31 osnovnih šol.
Na festivalu se je predstavilo 15 ekip. Med njimi je
bila tudi naša.
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Ekipo Taborskih FLL-jevcev sestavljamo: Aljaž
Basle, Jure Basle, Nik Krivec, Ema Veniger, Taj
Bračko, Maruša Goršak, z mentorico Simono Jan.
Letos smo raziskovali, kako se tovor prevaža,
razvršča in dostavi na lokacije. Ker postajajo
prevozni sistemi vse bolj obremenjeni, smo morali
najti ali izboljšati obstoječe načine prevoza od ene
do druge lokacije.
Taborski FLL-jevci smo sestavili zanimiv model, ki
smo ga tudi sprogramirali s pomočjo WeDO-ja. Na

festivalu smo
uspešno
predstavili
svoja
spoznanja,
našo
ekipo,
model,
delili
ideje z vrstniki
in obiskovalci,
dobili povratne
informacije
odraslih
radovednežev
− ocenjevalcev,
proslavili
zaključek
sezone in se pri
tem zabavali.
Vsi udeleženci
smo
prejeli
super priznanje
in LEGO medaljo.

(Vir: http://www.fll.si/2022/prijavnina-fllraziskovalci-2022, Dostop: 13. 6. 2022)
Taborski FLL-jevci

AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
UPOKOJENCEV TABOR
V četrtek, 26. maja 2022, ko je bilo
sonce najvišje nad nami in nas je
prijetno grelo, smo se člani društva
zbrali na Ribniku pri Lisjaku. K
prijetnemu vzdušju so prispevali
prisrčen sprejem, stisk roke, prijazni
nasmeški, lep ambient in zelena
okolica.
Ko je ura odbila poldne, smo v
notranjosti kozolca pričeli z
uradnim
delom.
Zaradi
koronavirusa smo združili prijetno s
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koristnim. Podali smo poročila o preteklem delu in
se seznanili s prihodnjim programom dela.
Razrešili smo stari odbor in se za opravljeno delo v
preteklem obdobju, za doprinos društvu in
nemoteno delo v vseh teh letih, zahvalili bivšemu
predsedniku in blagajničarki ter poverjenikom za
Tabor in Ojstriško vas. Nič se ne opravi samo, zato
je dobro imeti ob sebi ljudi, ki z veseljem pomagajo.
Potrdili smo nov odbor.

Družabni del srečanja se je začel z okusnim kosilom
iz rok prijaznega osebja, za veselo razpoloženje pa
je poskrbel mali harmonikaš Taj, ki je prišel z
dedkom Lipijem ter kasneje zaigral še v spremstvu
očka Andreja s kitaro. Taj bo v prihodnosti velik
virtuoz.
Druženje je bilo prijetno in radi se bomo vrnili v ta
košček šentjurskega raja.
DU Tabor

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR NA BALINANJU
3. junija 2022, so se člani
DU Tabor v Preboldu
udeležili medobčinskega
tekmovanja v balinanju.
Izvrstno so se izkazali, saj
so prepričljivo ugnali
ekipi
Prebolda
in
Vranskega. Za rezultat
jim čestitamo in želimo
še mnogo športnih
uspehov.
DU Tabor

IZLET DRUŠTVA UPOKOJENCEV TABOR
V ponedeljek, 13. junija 2022, je bil krasen dan.
Odpeljali smo se na izlet v podeželsko občino Sveta
Ana, ki je za malenkost večja od naše in ki leži na
severu Osrednjih Slovenskih goric. Razprostira se
na gričevnatih slemenih na nadmorski višini od 240
m do 404 m. Naš prvi cilj je bila izletniška kmetija
Šenveter na Dražen Vrhu, v eni izmed dvanajstih
vasi, ki sestavljajo občino Sveta Ana.
Tu se nam je pridružil lokalni vodnik in z njim smo
se odpravili do Methansove hiše doživetij. Z
zgodbami nas je popeljal skozi bogato etnološko
zbirko ter umetniško razstavo v galeriji.
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Sledil je prihod na Sveto Ano v občinsko stavbo,
kjer je v avli stalna razstava Antona Fašinga. V
kletnih prostorih smo si ogledali vinoteko in
degustirali nekaj vrst vina. Pred odhodom smo še
eno zapeli.
Nekaj korakov stran stoji cerkev sv. Ane. Seznanili
smo se z njeno zgodovino, si jo ogledali, saj je zelo
lepo obnovljena in se s pesmijo poslovili.
Sprehodili smo se čez cesto do razgledne ploščadi.
Pogled seže daleč naokoli, kjer so griči posajeni s
trto. Čudovit prostor, kjer si spočiješ oči in uživaš.

Ostal nam je še ogled spominske sobe dr. Romana
Lesnike, ki se nahaja zraven ordinacije splošnega
zdravnika. V njej je zobozdravniški stol, mizica z
vsem zobozdravniškim inventarjem, kartotekami,
lekarniška omara z originalnimi škatlami od zdravil
izpred petdesetih let. Na steni opozorilne table iz
tistega časa piše: »Ne pljuvaj na tla«.

luteranskega pokopališča, mimo nasadov hrena ter
veliko oboro jelenov nazaj na izletniško kmetijo
Šenveter. Tu smo zaključili uradni del izleta.
Domov smo se vrnili polni lepih vtisov in dobre
volje, saj smo vendar bili v krajih, kjer je doma vino.
DU Tabor

Kraj ima tudi
novo šolo s
pripadajočo
športno
dvorano,
zunanjimi
igrišči,
velik
gasilni dom, več
gostilniških
lokalov in eden
izmed njih ima
ime Borza. In
smo šli na
''borzo''.
Sledila
je
panoramska
vožnja po dolini
Ščavnice mimo

POHOD V MAJU ZA 50+
potjo smo se ustavili pod obnovljenim kozolcem, ki
je odlična točka za krajši oddih v senci.
Grajska vas je v zgodovini poznana kot pravo
znamenito savinjsko »puntarsko naselje«. Tu smo

Že tretjič v devetletni zgodovini naših pohodov smo
si izbrali za cilj vas, ki je izven naših občinskih meja
– Grajsko vas. Pot nas je iz Tabora vodila mimo
igrišča Razgan, skozi Ojstriško vas proti Klovnu in
naprej skozi novo naselje do želenega cilja. Med
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si ogledali središče vasi z lepo baročno cerkvijo sv.
Krištofa, notranjost cerkve in spomenik padlim
krajanom iz 1. svetovne vojne. Zanimiv je pitnik z
vodo in klopmi za počitek ter vaško perišče, kjer
smo obudili spomine na ročno pranje »žehte«, na
čenče in ostale vaške lokalne novice, ki so se ob
takih priložnostih porajale.

Vračali smo se mimo ranča Mustang, skozi Klovn in
po gozdni poti nazaj v Tabor. S prijetnimi občutki
smo zaključili naše triurno druženje.
Srečno do prihodnjič!
DU Tabor

ATLETIKA
Na letošnjem jubilejnem 40. Maratonu treh src v
Radencih smo poželi velik uspeh taborskih atletov.
Anja Lončarek je med članicami na 21 km zasedla
odlično 2. mesto.

Viki Urankar je, kljub svojim 60. letom, v disciplini
nordijska hoja na 10 km dosegel 1. mesto. Dosežek
se je štel za evropsko prvenstvo.
Obema iskrene čestitke!
ŠD Tabor

SINERGIJA MED DRUŠTVI
Zgodba o Veroniki Deseniški, ki je nekaj časa
preživela na gradu Ojstrica, je znana v širšem
slovenskem prostoru. Sekcija za ohranjanje
kulturnih običajev pri Turističnem društvu Tabor to
zgodovino predstavlja tako v domačem kraju kot na
številnih delavnicah ter prireditvah doma in v regiji.

Zadnji dve leti članice društva izdelujemo
Veronikine klobučke. Prek različnih medijev in na
prireditvah jih z veseljem podarimo gostiteljem.
Tako bi lahko dejali, da so Veronikini klobučki
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postali simbol našega društva. Želja članov društva
je, da svoje znanje delimo naprej, zlasti na mlajši
rod.
Kulturno-zgodovinsko društvo Rusalka iz Ljubljane
je navezalo stike z našim društvom in tako v
soboto, 21. maja 2022, priredilo ustvarjalno
delavnico izdelovanja Veronikinih klobučkov. Poleg
najmlajših se je delavnice udeležilo več starejših
oseb. Nad izdelki so bili zelo navdušeni. Omenjeno
delavnico bomo tako konec septembra letos
ponovili, saj se je dober glas o našem društvu hitro
razširil po vzhodnem delu glavnega mesta.
Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti naši
predsednici društva, Hani Zamuda, ki vzpodbuja
članice društva k ustvarjalnemu delu, pa tudi Dragi
in Miri, ki sta si na ta sobotni dan vzeli čas, da smo
skupaj pisali novo uspešno zgodbo sinergije med
društvi.
Nevenka Vidmar, predsednica Sekcije za
ohranjanje kulturnih običajev TD Tabor

IMAMO POKAL
Balinanje je v naši občini od nekdaj bilo zelo
razširjeno med prebivalci in vedno smo dosegali
lepa priznanja. V letošnjem letu pa posegamo po
najvišjih mestih. Konec aprila smo osvojili zlato
medaljo. Ta se nam je konec maja izmuznila, a v
četrtek, 2. junija 2022, smo v Preboldu na turnirju

ob občinskem prazniku v balinanju osvojili prvo
mesto in dobili pokal.
V ekipi, ki je zastopala našo občino, sva bila dva
člana tudi iz Turističnega društva Tabor: Maja Lekše
in jaz, sicer pa vsi člani Društva upokojencev Tabor.
Pokal, ki ga je izročil predsednik Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Žalec, Marko Repnik, je v
imenu ekipe prevzela naša članica ekipe Maja
Lekše.
Na dobljeni pokal smo zelo ponosni, saj nam daje
novo spodbudo za naše tedensko srečanje in
treninge. Prepričan sem, da se nam obeta še več
takšnih tekmovanj, na katerih bomo zmagovali
ter uspešno predstavljali ekipo in kraj.
Feliks Zamuda, predsednik Sekcije za promocijo
turizma pri TD Tabor

PONOSNI GOSTITELJI
Beseda da besedo in dejanja postanejo resničnost.
Mineva slabih šest mesecev, ko smo člani
Turističnega društva Tabor obiskali v jeseni 2021
Občino Oplotnica in navezali stike s tamkajšnjim
Turističnim ribiškim društvom Oplotnica.
V soboto, 28. maja 2022, se je malo po osmi uri
zjutraj pripeljal avtobus iz Oplotnice v Občino
Tabor. Najprej smo člani Turističnega društva
Tabor sprejeli naše goste, nato pa smo jih povabili
v cerkev sv. Jurija. Tam jih je pričakala duhovna
pomočnica Urška.
Deležni so bili predavanja o zgodovini kraja in
cerkve. Ob koncu so se gostje ustavili ob Plečnikovi
krstilnici. Sledil je zajtrk, a po zajtrku novim
dogodivščinam naproti ...

Po ogledu Tabora je sledil ogled kmetije Laznik v
Miklavžu pri Taboru. Ogledali smo si sodobno
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kmetijo in trgovino, žago, imeli smo pogovor z
gospodarjem, nakupovali smo suhomesnate
izdelke in degustirali domače dobrote. Ob
okusnem vinu, za katerega je poskrbelo naše
društvo, je tudi beseda stekla bolje. Sledil je ogled
kmetije, ki se ukvarja z živinorejo, prašičjerejo in
lesarstvom in še bi lahko naštevali.

odšli še v muzej motorjev, kjer so ravno tako izkusili
nova spoznanja.
Sledil je skok skozi tretjo občino izleta: Braslovče.
Tudi tu je bilo kaj videti: Žovneško jezero, grad
gospode Žovneške, dvorec Žovnek in njihov
vodnjak, cerkev in tako dalje. Kljub dežju so naši
gostje dobili informacije in razlago o zgodovini tega
kraja na avtobusu. Medtem ko je avtobus počasi
vozil, so ljudje z mislimi odpluli nekaj stoletij nazaj
v našo preteklost ...
In napočil je čas kosila. Članica Turističnega
ribiškega društva Oplotnica je vzela frajtonarico,
potegnila meh in veselje je bilo nepopisno. Zapeli
smo in zaplesali. Potem so člani našega društva
vsem obiskovalcem prekrasne zelene doline
razdelili Veronikine klobučke. Predsednici Mariji
Perklič pa ljubko Veroniko.

»Čebelice, čebelice, zdaj moje ste prijateljice ...«. V
občini Tabor se lahko pohvalimo z mini muzejem o
čebelarstvu in prenovljenim čebelnjakom, ki še ni
polno zaseden in čaka nove čebelje družine. V
Ojstriški vasi so nas sprejele čebelarke, ki so tudi
članice TD Tabor, Mira, Maja in Tatjana. Ker gre za
vas, kjer je strnjeno vaško naselje ob cesti, je bilo
treba poskrbeti tudi za varnost v prometu. Zahvala
gre krajanu in članu našega društva Viktorju
Urankarju, ki je z nesebično ljubeznijo poskrbel za
to. Čebelarka Mira je spekla medenjake, sledil je
odmor za kavico in medeno žganje, nato pa učna
ura o čebelicah in muzeju. Toda ko smo pogledali
na uro, smo ugotovili, da bo treba odhiteti naprej.
»Obljuba dela dolg ...«, bi lahko dejali obljubi, ki
smo jo dali člani našega društva članicam društva z
Vranskega, naše sosednje občine, kjer izdelujejo
cvetje iz papirja. V soboto in nedeljo je v telovadnici
osnovne šole potekala čudovita razstava cvetja iz
papirja. Ženske so neizmerno uživale, pa tudi
moški, saj so kar radi segli v žep, vzeli denar in kupili
rožice za svoje drage. Zavedali so se, da so te rožice
nekaj prav posebnega, ki trajajo in trajajo. Moški so
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Po kosilu smo odšli v Občino Polzela, v Novi klošter,
kjer nas je sprejela prijazna gospa Carmen.
Razkazala nam je dvorec, sobane, jedilnico, grajski
kapeli, cerkev in še bi lahko naštevali. Sledilo je
veliko presenečenje. Ženske Turističnega ribiškega
društva Oplotnica so stopile skupaj in začele
prepevati. V veliki grajski kapeli, kjer je akustika
izredno dobra, se je slišal glas čudovitih pesmi.
Ljudje smo obstali in poslušali in poslušali. Ko so
prenehale, sem jih s ponosom poprosila, da morajo
ob obisku Taborčanov v Oplotnici ponovno zapeti,
saj so prepevale tako čudovito, da bi še angeli
poslušali.

Ko je cerkveni zvonik odbil večerno ave, smo
pospremili goste v sosednjo občino − Žalec. Tam
smo se ustavili pri fontani piv. Tako kot je padal
dež, tako je teklo tudi pivo − v potokih − a
prijetnega druženja ni ustavilo niti slabo vreme.

uživali in da se še srečamo, predvsem v lepem
sončnem vremenu. Hvala vam za zaupanje. Če koga
zanima izlet po Spodnji Savinjski dolini, potem je
naše društvo pravi naslov. Vabljeni.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

Sledilo je slovo. Izlet je bil nadvse uspešen.
Prepričani smo, da so naši prijatelji iz Oplotnice

ANTON PERKO NA DUNAJ, MI PA Z NJIM …
V mesecu maju je bila na ogled razstava del slikarja
iz graščine Podgrad na Vranskem, Antona Perka, ki
se je v zgodovino zapisal kot mornariški slikar v
službi cesarskega dvora na Dunaju. Dramska sekcija
Ojstriška gospoda Turističnega društva Tabor se je
udeležila odprtja razstave v Šoštanju.

odšli trije člani na otvoritev: mag. Minka Jerebič,
Darko Naraglav in Slavko Košenina. Vožnja v družbi
prijaznih in zgovornih ljudi je hitro minila. Na
Dunaju je bil nadvse prijeten sprejem direktorja
slovenskega hotela in kulturnega doma Korotan.
Sledil je ogled mesta, zvečer pa pričakovano
odprtje razstave. Iz Slovenije se je prireditve
udeležilo nekaj manj kot 40 oseb. Avstrijci so bili
navdušeni nad razstavo. Slednjo si je ogledal tudi
direktor Albertine, saj je tudi v njihovih depojih
nekaj Perkovih slik.
Po sprejemu in prijetnem klepetu je sledil odhod
proti domovini. Bili smo navdušeni, da smo bili
lahko del še ene zgodbe, ki je povezana z našimi
kraji, in ponosni smo, da imamo tako bogato
zgodovino.

Že 31. maja 2022 je bila razstava likovnih del
prestavljena na Dunaj. Tudi iz našega društva so

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
Orientacija pomeni ugotavljanje svojega položaja
na terenu in ustrezno določitev nadaljevanja
gibanja. Srečujemo jo v vsakdanjem življenju, na
planinskih poteh in v obliki športne dejavnosti.
Predstavlja skupek znanj, izkušenj in uporabe
tehničnih naprav za gibanje v naravi. Kot sestavni
del planinske dejavnosti, jo vključujemo v nabor
temeljnih znanj. Od leta 1959 je vključena v
program planinske šole. Namen učenja orientacije

je, da posameznik pridobi znanje, s katerim lahko
samostojno in suvereno obvladuje gibanje v
gorskem svetu. Ena najbolj priljubljenih metod
učenja orientacije, ki jo spodbuja tudi Mladinska
komisija Planinske zveze Slovenije, so orientacijska
tekmovanja. Oblika ekipnega tekmovanja (3−5
članov) v različnih starostnih skupinah se je v drugi
polovici devetdesetih iz Savinjske lige znova
razširila na vso Slovenijo. Od preostalih
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orientacijskih tekmovanj se planinska orientacijska
tekmovanja razlikujejo po tem, da pri udeležencih
preverjajo tudi planinsko znanje in veščine
(izdelava vozlov, poznavanje gorstev, rastlinstva in
živalstva ter druge vsebine planinske šole).
Tekmovanja trenutno potekajo v šestih področnih
ligah: Savinjska liga, Podravska liga, Rogaška liga, P
rimorska liga, Gorenjsko-Dolenjska liga in liga
Smrekovec. Koroška in Zasavska liga sta trenutno
neaktivni.
Najboljše ekipe iz področnih lig se uvrstijo
na Slovensko
planinsko
orientacijsko
tekmovanje (SPOT).

Letošnje Slovensko planinsko orientacijsko
tekmovanje »Savinjska 2022«, na območju
občine Tabor in Prebolda, ob pomoči Odbora za
orientacijo Mladinske komisije Planinske zveze
Slovenije,
so
organizirala
planinska
društva Savinjske orientacijske lige: PD DobrovljeBraslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD
Prebold, PD Šempeter, PD Vransko, PD Zabukovica,
PD Žalec in letos prvič tudi Planinsko društvo Tabor.
Na območju naše in preboldske občine je 21. in 22.
maja 2022 svoje orientacijsko in planinsko znanje
pokazalo 170 tekmovalcev iz petih področnih
orientacijskih lig: Podravske, Savinjske, GorenjskoDolenjske, Rogaške lige in lige Smrekovec.
Sobotna, dnevna in nočna tekma, sta bili izziv le za
tekmovalce v najzahtevnejših kategorijah C in D, na
nedeljskem orientacijskem vrhuncu pa so se zbrali
tudi tekmovalci v preostalih kategorijah. Planinci so
morali poleg odličnega znanja iz orientacije,
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sposobnosti gibanja po zahtevnem terenu,
splošnega planinskega znanja in dobre telesne
pripravljenosti pokazati še praktično poznavanje
snovi planinske šole ter dodatnega gradiva o
Savinjski planinski poti. Na progi so jih čakale
praktične naloge iz orientacije, planinskih vozlov
ter zavarovanih rastlin in živali, na cilju pa naloge iz
prve pomoči. Organizatorji so na letošnjem SPOT-u
uvedli nekaj novosti, tudi idealen čas na progi, in
tako dali večji poudarek planinskemu znanju in
orientaciji v prostoru.
SPOT »Savinjska 2022« je v nedeljo, 22. maja, v
Preboldu okronalo nove državne prvake v planinski
orientaciji:
• Kategorija A: POŠ Trje (PD Galicija), PD
Dobrovlje-Braslovče, POŠ Tabor (PD Tabor);
• Kategorija B: OŠ Petrovče (PD Žalec), PD
Polzela, PD Gornja Radgona;
• Kategorija C: PD Zabukovica, PD Borovnica,
PD Poljčane;
• Kategorija D: PD Poljčane, PD Polzela, PD
Ruše;
• Kategorija E: PD Poljčane, PD Polzela, PD
Šoštanj;
• Kategorija F: PD Šoštanj, PD Zabukovica, PD
Vitanje;
• Kategorija G: POŠ Tabor (PD Tabor), PD Žalec,
PD Zabukovica;
• Kategorija I: PD Fram, PD Velenje, PD
Borovnica.

Prve tri uvrščene ekipe v kategorijah B, C, D in E so
se uvrstile na Balkansko planinsko orientacijsko

tekmovanje (BMUMOC), ki bo v Sloveniji, na
Pokljuki, od 30. septembra do 2. oktobra 2022.

Mladi planinci POŠ Tabor, ki so člani Planinskega
društva Tabor, so se na tekmovanje kvalificirali
prvič in zasedli prvo in tretje mesto! Hvala njihovi
mentorici Stanki Tominšek Kužnik, ki je v kategoriji
E tudi sama tekmovala in z ekipo dosegla odlično 2.
mesto!

Hvala tudi županu Občine Tabor, Marku
Semprimožniku, in članom društva, ki ste
pripomogli k izvedbi tekmovanja.
Planinsko društvo Tabor

IZ DOMAČE ŽUPNIJE
ŽIVLJENJE POSVEČENO BOGU IN LJUDEM ALI »PUSTOLOVŠČINA V LJUBEZNI«
Marsikdo ne ve, kaj pomeni biti duhovnik. Sredi
tega sodobnega, globaliziranega in materialno
usmerjenega sveta je duhovnik človek, ki ustvarja
bogoslužni prostor in daje bližino. Biti duhovnik je
več kot služba, je več kot poklic. Duhovnik je
postavljen za znamenje Božje ljubezni. Zakrament
mašniškega posvečenja mu vtisne neizbrisno
znamenje Kristusovega duhovništva. V duhovniško
službo ga po njegovi privolitvi kliče Jezus tako,
kakor je poklical apostole.
Rimokatoliški duhovniki so neporočeni, zato da z
nedeljenim srcem izpolnjujejo svoje naloge. Božje
kraljestvo oznanjajo z vsem svojim življenjem.
Ljudem posredujejo predvsem duhovne vrednote.
Vodijo jih v smeri novih nebes in nove zemlje.

Zlatomašnik je duhovnik, ki je dosegel 50 let
mašništva. Zlato število let svojega življenja je
podaril Bogu in ljudem. Služil je bodisi prilično
bodisi neprilično. Po zgledu Kristusa je oznanjal
Božje kraljestvo.
V naši župniji smo brez rednega duhovnika, a
imamo zagotovo po Božji previdnosti kar dva. Po
smrti našega zadnjega župnika, g. Leopolda
Selčana, je bila naša župnija dodeljena v
soupravljanje g. Martinu Cirarju, župniku na
Gomilskem; približno čez pol leta pa se je dr. Alojz
Pirnat kot upokojeni profesor prostovoljno ponudil
naši župniji v duhovno pomoč.
Martin Cirar in Alojz Pirnat sta bila v času študija
soštudenta. V rokah škofa Grmiča sta bila 29. junija
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1972 v Celju skupaj posvečena v duhovnikamašnika. Martin Cirar je prihajal iz župnije sv.
Martina v Trbovljah, Alojz Pirnat pa iz župnije sv.
Danijela v Celju. Zanimivo, kako sta se njuni
življenjski poti po več kot štiridesetih letih
duhovniške službe zopet srečali prav v naši župniji.

Novomašno geslo g. Cirarja je bilo: »Jezus je pot,
resnica in življenje«, dr. Pirnata pa: »Gospod je
moja luč in moja rešitev«. Oba se po svojem
novomašnem geslu prizadevno in ponižno še danes
ravnata.
Martinu Cirarju je bil novomašni pridigar vikar
Viljem Pangerl, Alojzu Pirnatu pa sedanji upokojeni
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.

Novomašnik Alojz Pirnat

Kot zanimivost: g. Martin Cirar je bil ministrant
našega pokojnega župnika Leopolda Selčana, ko je
bil ta v Trbovljah za kaplana. Njuna življenjska in
duhovniška pot se je zopet pobližje srečala, ko je g.
Martin prišel za župnika na Gomilsko in bil g.
Leopoldu v pomoč ob njegovi bolezni. Novo mašo
je Martin Cirar daroval v cerkvi sv. Martina v
Trbovljah, Alojz Pirnat pa v Celju pri sv. Danijelu.
Novo mašo sta oba darovala 9. julija 1972.

Novomašnik Martin Cirar skupaj z mamo in
sestro dvojčico

Kot dodatna zanimivost: dveh zlatih maš v naši
župniji istočasno še nismo imeli. Pa temu ni prav
veliko manjkalo. Namreč leta 1929 smo imeli v naši
župniji dve novi maši. Novomašnika sta bila g. Karel
Drago Lesjak in g. Leopold Lončar. Za 8. julija 1979
sta bili načrtovani zlati maši. Žal, je g. Karel Drago
Lesjak, 1. junija 1979, umrl.

JULIJ IN AVGUST 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
Četrtek, 30. junij in 4. avgust: takrat je v naši
župniji dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost, svetost in zdravje. Posebej molimo in
prosimo ter izročamo v Božje varstvo duhovnike
naše župnije. Molimo in prosimo tudi za nove
duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši
župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. Z molitvijo
pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo.
Zadnji junijski četrtek, četrtek pred prvim petkom v
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mesecu juliju, bomo dodali posebno molitev za
naša zlatomašnika. Lepo vabljeni.
Petek, 1. julij in 5. avgust: vsak prvi petek v
mesecu, je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat
pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga
ne morete priti v cerkev, in vam na vašo željo
prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi
za sv. spoved ali bolniško maziljenje, ali samo za

klepet. Sv. papež Janez Pavel II. je večkrat ponovil:
»Ne bojte se Kristusa!«. Mi pa dodajamo: »Ne
prinaša bolečin ali smrti, temveč upanje in
tolažbo«. Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.: 040
429 894.
Nedelja, 3. julij, slovesnost zlate maše našega
duhovnega pomočnika dr. Alojza Pirnata in našega
župnijskega upravitelja g. Martina Cirarja v Taboru.
Nedelja, 10. julij, slovesnost zlate maše našega
župnijskega upravitelja g. Martina Cirarja in našega
duhovnega pomočnika dr. Alojza Pirnata na
Gomilskem.
Torek, 5. julij, godujeta slovanska apostola, brata
Ciril in Metod.
Sobota, 6. avgusta, načrtujemo župnijsko romanje.
Več o tem v tedenskih oznanilih.
Ponedeljek, 8. avgust−petek, 12. avgust, bo
potekal župnijski oratorij 2022. Na letošnjem
Oratoriju bodo otroci spoznavali lik ustanovitelja

jezuitov, sv. Ignacija Lojolskega. Če si med
počitnicami želite doživeti kaj poučnega,
zabavnega in nadvse zanimivega, se nam pridružite
na Oratoriju, saj smo animatorji tudi letos pripravili
pester teden brezskrbnega druženja z veliko igre,
zanimivih dogodivščin in ustvarjalnega dela. Prijave
zbiramo do vključno 22. 7. 2022. Za vse dodatne
informacije v zvezi z Oratorijem smo dosegljivi na
telefonski številki: 041 941 068 – Martin Cestnik ali
na e-poštnem naslovu: oratorij.tabor@gmail.com
Ponedeljek, 15.
vnebovzetja.

avgust,

praznik

Marijinega

V mesecu juliju in avgustu imamo ravno tako kar
nekaj prazničnih in posebnih dni. Lepšajo in
bogatijo nam počitnice.
Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter
njihovih namenov in ostalega sprotnega dogajanja
v župniji, objavljamo v tedenskih župnijskih
oznanilih.
Vida Slakan

FOTOKOTIČEK
UTRINKI S ŠENTJURSKEGA SEJMA 2022
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ZGODILO SE BO
Planinsko društvo Tabor
v sodelovanju z Društvom žena in deklet ter Lovsko družino Tabor

VABI
v soboto, 2. julija 2022, in nedeljo, 3. julija 2022,
na ZAJČEVE

DNEVE na Zajčevo kočo.
Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli v soboto in
nedeljo od 13. ure dalje.
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!
Planinsko društvo Tabor
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KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR
– JULIJ 2022

DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

SOBOTA,
2. 7. in
NEDELJA,
3. 7.

od 13.00
dalje

ZAJČEVI DNEVI IN
KOŠNJA PRI ŠNEP

Zajčeva koča,
Šnepov travnik

Planinsko društvo
Tabor
(031 409 619)

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO –
JULIJ IN AVGUST 2022

DATUM

PRIREDITEV

5. 7.–25. 8.
2022
9.00–12.00

POLETNE POČITNIŠKE ANIMACIJE
TOREK, SREDA IN ČETRTEK

16. 7. 2022
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
VEČER FRANCOSKE GLASBE
Z GODALNIM KVARTETOM IL TRAMONTO
IN URŠKO KRIŽNIK

20.–23. 7.
2022

POLETNI TABOR ZA OTROKE

23. 7. 2022
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
GODALNI TRIO PROJEKTA GLASBA GRE V
SVET S SOLO VIOLISTOM MARIBORSKE
OPERE ROBERTOM PAPIJEM

25.–29. 7.
2022
8.30–15.30
30. 7. 2022
11.00
30. 7. 2022
20.00

Oratorij 2022
»ZA BOŽJO SLAVO«
POLETNI PIKNIK
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
COLINE – MARIE ORLIAC, harfa
STEFANO MARRA, tenor

KRAJ
nogometno
igrišče
(stadion Videm
Vransko)
farna cerkev
sv. Mihaela
na Vranskem
Ločica pri
Vranskem 14
podružnična
cerkev sv. Marije
Magdalene
na Ločici pri
Vranskem
Vransko
Gasilski dom
Vransko
podružnična
cerkev sv.
Mohorja in
Fortunata v
Stopniku

ORGANIZATOR
Medgeneracijski center
Vransko
(031 729 953)

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
https://aktivnizmano.si
(070 861 161)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Župnija Vransko
(041 945 960,
031 227 694)
Društvo upokojencev
Vransko
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
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...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 
 Če junija sonce pripeka
vmes dežek rosi, ni treba se bati teka, obilno zemlja rodi.
 in
Če v januarju ni snega, šele april ga da.
 
Če v Kadar
januarju
od mraza
jeseni sdež
sadjem
preobloženo
nadrevje
Ladislava
(27. poka,
6.) dežuje,
še dolgo
kraljuje.stoka.

 Ako je drugi dan malega srpana grdo, še štirideset dni bo mokro. Ako je drugi dan tega meseca lepo,
štirideset dni bo tako.

»Pot vojne je pot prevare.«
Sun Cu

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.

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

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna
fotografija: hrib Krvavica – avtor Andi Turnšek. 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. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine
Tabor. 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, OŠ
Vransko-Tabor, Vrtec Tabor, DU Tabor, ŠD Tabor, TD Tabor, ČZS, GZ
Žalec, Saša Zidanšek Obreza, Zvonka Drča, Marinka Roškar, Občinska
knjižnica Tabor, Ana Lesar, D. Naraglav, arhiv sorodnikov g. Cirarja in
g. Pirnata.

Velikost
oglasa

Objava
oglasa

Objava
oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE

1/1 stran

90 €

63 €

1/2
strani

50 €

35 €

1/4
strani

35 €

24,50 €

1/8
strani

15 €

10,50 €
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