Pozdrav urednice izpod Krvavice
Šolarji so po počitnicah znova sedli v šolske klopi in življenje je steklo po
ustaljenih tirih.
Dnevi so krajši, jutra postajajo hladnejša in mesec september nam prinaša pisane
barve jeseni. V tem času poskrbimo tudi za spravilo pridelkov, ki nam jih da
mati narava, to so med drugim tudi jabolka.
Jabolka so sadje, ki praktično mora biti pri vsaki hiši, saj je vsestransko
uporabno in iz njega lahko pripravimo jabolčni zavitek, pite, kompot, sok,
jabolka lahko posušimo, izdelamo kis itd. Star pregovor pravi: jabolko na dan
zdravnika odžene stran. To še kako drži, saj je dokazano, da jabolko krepi srce ter
pomaga pri razstrupljanju organizma. In če se držimo pregovora, potem uživajmo jabolka
in tako poskrbimo za svoje zdravje.

Vir: http://osrostohar.blogspot.si/

Alenka Kreča Šmid

Iz županovega kabineta
Komu ugoditi
Stopamo v zadnjo četrtino leta in začela so se usklajevanja za proračunski leti 2017 in 2018. Lokalne skupnosti in država
zopet stojimo na nasprotnih bregovih. Zahteva po 536 EUR povprečnine na prebivalca za lokalne skupnosti, kljub temu da
je zakonska podlaga preko 640 EUR, ne bo odobrena. Smo pri 530 EUR in 2 % financiranja po ZFO 1, kljub temu da
zakon določa 6-odstotno. Nadaljuje se degradacija podeželskih in nesamozadostnih lokalnih skupnostih.
Država zahteva tudi dvig vrednosti točke za izračun NUSZ – Nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča, o čemer bodo
odločali svetniki pred sprejetjem proračuna za leto 2017.
LD Tabor praznuje 70. letnico ustanovitve. Čestitke ob jubileju in veliko prizadevanj pri ohranjanju narave ter avtohtonih
živalskih vrst. Želimo tudi več posluha in sodelovanja s kmeti, ki jim divjad dela škodo na pridelkih in zemljiščih.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Rušitev stanovanjskega objekta Ojstriška vas 25
V mesecu septembru 2016 je Občina Tabor od Upravne
enote Žalec pridobila gradbeno dovoljenje za rušenje t.i.
stanovanjskega objekta »Kos« v Ojstriški vasi na severni
strani večstanovanjskega objekta Ojstriška vas 38 in 38a.
Odgovorni vodja dobro pripravljenega projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelovalec
Elaborata za rušenje je bil domači arhitekt g. Blaž Birk,
univ. dipl. inž. arh.
Vodja projekta rušenja je bil podžupan g. Ludvik
Miklavc, ki je zadevo izpeljal gospodarno in v izredno
kratkem času, saj je poleg izvajalca aktiviral, koordiniral
in nadzoroval tudi občinski Režijski obrat, ki je pomagal
pri pripravljalnih delih za rušenje, odstranjevanju ruševin
in čiščenju okolice, zaradi česar se je prihranilo kar nekaj
proračunskih sredstev.
Izvajalec rušitvenih del, kot najugodnejši ponudnik, je
bila družba Sekopt, d. o. o., iz Trbovelj, ki se je na našem
območju že nekajkrat izkazala s kvalitetno izvedbo
gradbenih del (cestna infrastruktura, plazovi …). Pri delu
so bili upoštevani vsi varstveni in drugi potrebni ukrepi,
ki so predpisani s standardi in pravilniki za tovrstna dela,

zato nepravilnosti, negativnih posledic ali pritožb ni bilo,
česar smo izredno veseli.
Pri procesu rušenja so bili udeleženi tudi prizadevni
gasilci PGD Ojstriška vas - Tabor, ki so z močenjem
objekta poskrbeli za ublažitev dvigovanja prašnih delcev
v bližnjo okolico, za kar se jim lepo zahvaljujemo.
Z zrušitvijo objekta so nastali pogoji za celostno
prometno ureditev območja »Razgan«, tako z vidika
dostopanja do nepokritega športnega objekta in
stanovanjskih hiš, kakor tudi v vidika varnega
vključevanja vseh udeležencev v promet, saj bo z novo
ureditvijo cestne infrastrukture med drugim omogočena
tudi večja preglednost.
V planu je še prestavitev sakralnega objekta – kapelice, ki
se bo realizirala v najkrajšem možnem času.
Na tem mestu še enkrat hvala in pohvala za kvalitetno in
hitro izvedbo del ter izjemno angažiranje g. podžupanu,
PGD Ojstriška vas - Tabor, Režijskemu obratu Občine
Tabor, arhitektu g. Blažu Birku in družbi Sekopt, d. o. o.
Saša Zidanšek Obreza

Foto: PGD Ojstriška vas - Tabor, Facebook; Blaž Birk
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Ulični zbiralnik za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij tudi v naši občini
16. septembra 2016 so nekatere občine, med njimi tudi naša, dobile
skupaj štirideset uličnih zbiralnikov za zbiranja e-odpadkov in odpadnih
baterij. V uporabo so bili slavnostno predani na dogodku v RCERO
Celje, v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki, pod sloganom
E-cikliraj. Organizator projekta ZEOS, d. o. o., skupaj z lokalnim
partnerjem Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o., so na srečanju
poudarili prednosti tovrstnega zbiranja in predstavili nadaljnje lokalne
akcije. S strani Občine Tabor se je dogodka udeležil podžupan g. Ludvik
Miklavc in s podpisom listine in s simbolično oddajo svojih e-odpadkov
pospremil lansiranje uličnega zabojnika v naši občini.
Organizatorji projekta bodo v roku enega leta postopoma v vsa lokalna okolja države postavljali preko 400 uličnih
zbiralnikov. V naslednji petih letih si želijo predvsem spremeniti navade potrošnikov pri ravnanju z e-odpadki preko na
novo vzpostavljene mreže zbiranja. Občani bodo lahko sedaj predajali odpadno električno in elektronsko opremo bliže
svojim domovom, kar do sedaj ni bilo
možno, saj so jih odlagali le v času akc ij
zbiranja nevarnih odpadkov na terenu in
v najbližjih zbirnih centrih.
Z zbiranjem e-odpadkov in odpadnih
baterij bomo prispevali k zmanjšanju
porabe naravnih virov in zmanjšanju
onesnaženosti okolja. Simbio letno zbere
okoli 200 ton nevarnih odpadkov, med
njimi pa je nevarnih e-odpadkov in odpadnih baterij skoraj za polovico. Lansiranju zbiralnikov bo sledila izobraževalna
delavnica za mlade, in sicer 28. septembra 2016, ob 10. uri, v Celjskem mladinskem centru, na kateri si bodo organizatorji
projekta skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in
odpadnih baterijah.
Družba ZEOS, d. o. o., je dogodek zaključila s pozivom E-ciklirajmo skupaj!
in povabilom k spremljanju nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim
ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko nove nastajajoče
infrastrukturne mreže.
O projektu
V družbi ZEOS, d. o. o., so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega
projekta zbiranja in ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij, z naslovom
LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, s sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za
okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij:
postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke širom Slovenije in zelenih kotov v večje trgovske centre ter izvajanje
mobilnega zbiranja na podeželju. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt,
omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij jih hkrati seznaniti, zakaj je
pravilna oddaja odpadkov pomembna za okolje.
Projekt omogočajo sofinancerji (Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor RS), partnerji (Mladinske
organizacije: Zavod Mladinska mreža MaMa, Celjski mladinski center), izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z
odpadki (lokalni: Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o.), občine (lokalne: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna,
Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec), prijatelji (lokalni: Alenka Avguštin ‒ sodelavka v
programu Projektna pisarna »Celje Zdravo mesto«, Javni zavod Socio Celje).
O datumu in lokaciji namestitve uličnega zbiralnika vas bomo obvestili.
Vir: novice@zeos.si
FOTO: Zeos, d. o. o., in Simbio, d. o. o.
Saša Zidanšek Obreza
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Pregled števila učencev na POŠ Tabor na dan 1. september
Šolsko leto
2013/2014

SKUPAJ
Šolsko leto
2014/2015

SKUPAJ
Šolsko leto
2015/2016

SKUPAJ
Šolsko leto
2016/2017

SKUPAJ

Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Št. dečkov
6
6
2
6
5
11
3
8
9
56

Št. deklic
7
9
7
9
5
11
8
4
2
62

Skupaj
13
15
9
15
10
22
11
12
11
118

Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Št. dečkov
13
6
6
1
6
5
10
3
8
58

Št. deklic
9
7
8
7
7
5
11
7
4
65

Skupaj
22
13
14
8
13
10
21
10
12
123

Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Št. dečkov
7
13
6
7
2
6
5
11
3
60

Št. deklic
7
8
7
7
7
7
5
11
8
67

Skupaj
14
21
13
14
9
13
10
22
11
127

Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Št. dečkov
10
7
13
5
7
1
6
5
11
65

Št. deklic
10
7
9
7
7
7
7
5
11
70

Skupaj
20
14
22
12
14
8
13
10
22
135

Vir: OŠ Vransko - Tabor, 19. 9. 2016
Skupni pregled po šolskih letih na dan 1. september
Šolsko leto
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Št. učencev
118
123
127
135

Indeks
0
1,04
1,08
1,14

Iz zbranih podatkov je razvidno, da trend vpisa v POŠ Tabor izleta v leto narašča, kar je posledica višje stopnje natalitete
prebivalstva v občini in pa živahno priseljevanje novih prebivalcev zaradi novogradenj v zadnjih letih. Generalno gledano
pa je glavni razlog vsakoletnega povečanega števila učencev na POŠ Tabor seveda devetletna osnovna šola od leta 2010
dalje.
Saša Zidanšek Obreza
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Športne in kulturne dejavnosti v Domu krajanov Tabor
Sezona 2016/2017
PONEDELJEK

TELOVADNICA
SREDA
ČETRTEK

TOREK

PETEK

SOBOTA

15.00‒16.00

15.00‒16.00

15.00‒16.00

15.30‒16.30

17.00‒18.00

10.00‒11.00

JUDO

NOGOMET

NOGOMET

KOŠARKA

AEROBIKA

KOŠARKA

Judo klub Shido
16.00‒18.00

Sav.nogomet.šola
17.00‒19.00

Sav.nogomet.šola
16.00‒17.00

ŠD Ris
17.00‒19.00

ŠD Partizan
18.00‒20.00

Enanaena

KOŠARKA

AEROBIKA
ŠD Partizan

RITMIČ.
GIMNAST.

BADMINTON

ŠD Ris

ŠD Partizan

NAMIZNI
TENIS

18.00‒20.00

19.00‒20.00

Klub za ritm. gimn.
18.00‒20.00

19.00‒22.00

ŠD Partizan
20.00‒22.00

NAMIZNI
TENIS

KOŠARKA

NAMIZNI
TENIS ‒ LIGA

DRAMSKA
SEKCIJA

ŠD Partizan
20.00‒21.00

KUD I. Cankar

ŠD Partizan
20.00‒21.00

PGD Kapla Pondor
20.00‒21.00

KOŠARKA

KOŠARKA

PILATES

Enanaena
21.00‒22.00

ŠD Partizan

ŠD Partizan
21.00‒22.00

BADMINTON

BADMINTON

ŠD Partizan

ŠD Partizan

PONEDELJEK
20.00‒22.00

ODBOJKA
ŠD Partizan

DRUŠTVENI PROSTORI
SREDA
ČETRTEK
18.00‒21.00
15.00‒17.00

PEVSKE VAJE

VAJE ROGISTI

VOX ‒ KUD I. Cankar

KUD I. Cankar

PLESNE URICE
OTROCI

PETEK
19.00‒22.00

PEVSKE VAJE
Me PZ

M. Vehovar
20.00‒22.00

VAJE DRAMSKA S.
KUD I. Cankar
Vabljeni!
Saša Zidanšek Obreza

Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na
tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t.
i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču
v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.

Na navedeno telefonsko
številko in e-naslov
miha.centrih@pravnak
linika.si
se
lahko
obrnete
tudi
z
vprašanji,
ki
se
nanašajo
na
delo
občinskega sveta in
nasploh Občine Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v
volilnem okraju Loke,
sem vam na voljo v
prostorih
Občine
Tabor tudi v času
uradnih ur Pravne
klinike, torej vsako
prvo sredo v mesecu
med 17.00 in 19.00.

Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika
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Prejeli smo
Odgovor na članek Le čevlje sodi naj kopitar
V majski izdaji občinskega glasila je nekdanji župan Vilko Jazbinšek podal pripombe na ugotovitve nadzornega odbora, in
sicer na ugotovitve, ki so bile povzete v Zapisniku 7. seje nadzornega odbora.
Pri tem je nekdanji župan zapisal, da so te ugotovitve nezakonite ter strokovno zgrešene. Razpisal se je o pomenu javnozasebnega partnerstva in pozitivnih učinkih, ki bi ga slednje naj imelo na proračun občine. Dejstvo pa je, da se nadzorni
odbor ni podrobneje spuščal v same stroškovne učinke II. faze izgradnje osnovne šole. Bistven očitek, ki je bil v tem
poročilu izpostavljen, je ta, da je Občina Tabor zasebnem partnerju Remont, d. d., poleg pogodbene cene plačala še dva
zneska, in sicer 28.821,41 EUR in 50.529,81 EUR. Izplačilo teh dveh zneskov ni imelo pravne podlage v pogodbi, zato sta
bila po mnenju nadzornega odbora izplačana neupravičeno (lahko da tudi nezakonito). Kljub temu, da je nekdanji župan
porabil kar dve strani, da bi opisal javno-zasebno partnerstvo in očrnil delo nadzornega odbora, pa se niti z enim samim
stavkom ni opredelil do navedenega očitka, torej zakaj je Občina Tabor Remontu plačala omenjena zneska.
Pristojnosti nadzornega odbora so opisane v 32. in 32.a členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Glede na določilo 32.
člena ZLS nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Sam Zakon o lokalni samoupravi nikjer ne omenja, da je delo nadzornega odbora omejeno na posamezen mandat in da
posledično nadzorni odbor ni pristojen za opravljanje nadzora v preteklih obdobjih. Zakon sicer določa, da statut občine
določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, toda statut ne sme biti v nasprotju z zakonom, predvsem pa
mora skrbeti zato, da sam nadzorni odbor, kot organ nadzora, ne izgubi svojega smisla. To, da mora nadzorni odbor v
začetku leta oddati program dela in mora nadzore izvajati v skladu s tem programom, je popolni nesmisel, vsaj kar zadeva
nadzore za naprej. To je tako, kot če bi davčni organ v začetku leta zavezancu za davek sporočil, da bo v mesecu decembru
pri njem opravil nadzor DDV-ja za tekoče leto, ostalega pa ne bo pregledoval.
Nadzorni odbor je zgolj opravil nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v preteklem obdobju. Pri
tem je ugotovil nepravilnost, ki pa je nekdanji župan ni pojasnil, temveč se je raje odločil, da nadzornemu odboru odčita
lekcijo, ki se nanaša na njihove pristojnosti. Delo nadzornega odbora je bilo popolnoma legitimno in nikakor ni pomenilo
zlorabe javne funkcije.
Jurij Strouhal, član nadzornega odbora

Srečanje Skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko v Taboru
Naše Društvo podeželske mladine Tabor je že več let včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM),
nacionalno prostovoljsko organizacijo, ki združuje mlade do 40. leta s podeželja širom Slovenije. Znotraj krovne
organizacije deluje tudi Skupina za mlade kmete in kmetijsko politiko, ki jo sestavljajo regijski predstavniki ZSPM in
predstavniki mladih prevzemnikov kmetij. Skupina se aktivno ukvarja s problemi in priložnostmi mladih prevzemnikov
kmetij ter aktivno sodeluje z
Ministrstvom
za
kmetijstvo,
gospodarstvo
in
prehrano
pri
oblikovanju razvojnih politik na
področju kmetijstva. Preko tega je glas
mladih s podeželja slišen tudi na
nacionalnem področju.
Letošnje leto je bilo za ZSPM in
skupino za mlade kmete izredno
pomembno, saj je bil 20. julija 2016
podpisan
dogovor
o
izvedbi
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Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti v obdobju 2016‒2020. Gre za načrt dela z mladimi kmeti v obdobju 2016‒2020,
ki ga je pripravljalna skupina s strani MKGP, KGZS in ZSPM poimenovala »Od mladega kmeta do skrbnega gospodarja«.
Dokument opredeljuje konkretne naloge vseh treh sodelujočih ustanov, ki bodo mladim kmeticam in kmetom pomagale
vzpostaviti pogoje za uspešnejše delo na kmetijah. Kot ključni cilj so si zastavili, da bi mlademu kmetu zagotovili okolje,
v katerem se bo s svojo dejavnostjo razvijal ne le v ekonomskem, temveč tudi v socialnem vidiku. Mladi kmetje bodo tako
deležni izobraževanja, delavnic, svetovanja, povabili jih bodo na strokovne ekskurzije ipd. Akcijski načrt zelo jasno
opredeljuje, kdo je odgovorna institucija, za kakšnega od 32 ukrepov, ki naj bi se začeli izvajati že v osnovnih šolah (npr.
obisk kmetije, vključitev vsebin s področja kmetijstva v učne načrte) ter nadaljevali vse do višjega šolstva. Več o
akcijskem
načrtu
si
lahko
preberete
na
spletni
povezavi:
http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/8817/ .
Pa se boste verjetno vprašali: »Zakaj pa ravno mladim kmetom namenjajo toliko spodbud in finančne pomoči, zakaj pa ne
starejšim?« Zato, ker se mladi kmetje ob prevzemu kmetije soočajo s številnimi izzivi, kot so pozen prevzem (starši ne
želijo predati kmetije), slaba samopodoba otrok in
mladih s kmetij, nepovezanost med promocijo hrane in
promocijo kmetijstva (potrošniki nimajo realne slike o
procesu pridelave hrane), premalo znanj, potrebnih za
uspešno vodenje kmetije (subvencijske vloge,
pomanjkanje poslovnih znanj itd.), nizko storilnostjo,
nepripravljenost zadrug za sodelovanje in udejstvovanje,
nepovezanost med kmeti itd.
V nedeljo, 18. septembra 2016, je skupina za mlade
kmete in kmetijsko politiko imela delovni sestanek v
naši občini (na kar smo lahko zelo ponosni, saj se
sestanki redko odvijajo izven Ljubljane). Najprej smo obiskali kmetijo Laznik, saj predstavlja primer zelo uspešne prakse
pri izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kjer je dopolnilna dejavnost že skoraj presegla glavno kmetijsko
dejavnost.
Na kmetiji so nam predstavili razvoj kmetijskih panog na kmetiji, odločitev za registracijo dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, razkazali kmetijo ter razvajali naše brbončice z njihovimi dobrotami, nato pa je v sejni sobi občine sledil še
delovni sestanek, kjer je potekala razprava o ukrepu za majhne kmetije, ki ga bo Svet za kmetijstvo obravnaval v kratkem.
Kmetiji Laznik ter Občini Tabor se v imenu Zveze slovenske podeželske mladine zahvaljujem za izkazano gostoljubje.
Maja Sirše, predstavnica ZSPM za celjsko regijo

Sanacija Ramšakove lipe v Lokah
Ramšakova lipa je drevesna naravna vrednota (dediščina), z občinskim odlokom zavarovana kot naravni spomenik. Status
naravne vrednote drevesa »pridobijo« zaradi dimenzij, oblik in markantnosti. Zaradi tega si zaslužijo vso pozornost.
Njihov pomen je lahko raznovrsten: biotski, kulturno zgodovinski, pričevalni, krajinsko ekološki, estetski …
Že nekaj let se z lastnikom g. Makom, pogovarjava o mogočni lipi na njegovi domačiji. Beseda je tekla o zgodovini,
ugibanju o starosti lipe in nenazadnje o ohranitvi in negi drevesa, tudi s tem povezani varnosti ljudi, ki pod lipo živijo ali
jo le tu in tam obiščejo.
Letos pa smo tudi skupaj z Občino Tabor in veliko naklonjenostjo župana pristopili k sanaciji Ramšakove lipe in tako
prešli od besed k dejanjem.
IN ZGODILO SE JE …
Sanacija drevesa je potekala 25. in 26. julija 2016. Za strokovno in pravilno obrezovanje je skupaj z izvajalcem poskrbel
Zavod RS za varstvo narave, sanacijo pa je v celoti financirala Občina Tabor. Sanacija je uspela, še posebej zaradi
sodelovanja z lastnikom, izvajalcem, lokalno skupnostjo ter Zavodom RS za varstvo narave. Sedaj je lipa varno in še
vedno markantno ter mogočno drevo.
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KAJ SE JE ZGODILO?
V skladu z arboristično stroko (arboristika je veda, ki se ukvarja s preučevanjem, gojenjem in ohranjanjem dreves) smo
sanacijo opravili predvsem s čiščenjem in redčenjem krošnje ter tako razbremenili drevo. Odstranili smo suhe veje, tako
pritrjene kot obvisele, pravilno odžagali štrclje odlomljenih vej. Zaradi razbremenitve krošenj pa smo odstranili tudi tanjše
in povešene zdrave veje. Drevesu smo tudi zvišali krošnjo v delu, kjer so veje segale nad objekte. S posebnim sistemom
vrvi smo povezali vrhove drevesa in tako še dodatno prispevali k varnosti.
Pri vseh sanacijah dreves sledimo trem ciljem, varnosti za ljudi in drevo samo, vitalnosti drevesa in naravnemu ter
estetskemu vidiku drevesa, poleg tega pa želimo tudi popularizirati ustrezno nego dreves, ki temelji na strokovnem in
načrtnem delu z veliko mero spoštovanja do dreves.
O uspešni sanaciji dreves govorimo, kadar so minimalne vidne
razlike med drevesom pred in po sanaciji, a je drevo kljub temu
bolj varno, neprizadeto in naravnega videza. Takšne so tudi
posledice sanacije Ramšakove lipe, saj nevešče oko bistvenih
sprememb na drevesu ne bo niti opazilo.
ZA ZAKLJUČEK …
Na tem mestu velja opozoriti na neustrezno nego dreves, ki jo
prevečkrat opazimo v obliki »obglavljenih« dreves in rezih
predebelih vej ali celo vrhov dreves. Tak način poseganja je za
drevesa nesprejemljiv in nobenih ciljev, ki smo jih našteli
zgoraj, na tak način ne dosežemo. Zato pa drevo močno
poškodujemo (velike rane na mestu reza) in sprožimo procese
razkroja. Pri takšnih posegih je odstranjene večina listne mase,
kar zmanjšuje vitalnost drevesa in s tem odpornost na zunanje
dejavnike. Nenazadnje drevo ob tem načinu »nege« postane
celo bolj nevarno za okolico, saj so veje sekundarne krošnje, ki
bujno poženejo (drevo se »pomladi«) slabše pritrjene na drevo
in lahko odpadejo ali se zlomijo že ob manjši obremenitvi.

Foto: Matej Demšar, ZRSVN OE Celje

Pri Ramšak nam je s skupnimi močmi drevo uspelo ohraniti v
polnem sijaju. Tako bodo lahko domačini in obiskovalci še
desetletja uživali in se hladili v globoki senci mogočnega
drevesa, ki bo še dolgo dajalo pečat tako kmetiji in bližnji
okolici kot celi lokalni skupnosti.
Matej Demšar
ZRSVN OE Celje

Mednarodni obrtni sejem in udejstvovanje majhnih podjetij
Mednarodni obrtni sejem je sejem s tradicijo. Udejstvovanje na tovrstnih sejmih lahko mladim podjetjem odpre
prenekatero pot. Ljudje se premalo zavedamo, koliko mora podjetje za tovrstno udejstvovanje prispevati, zato je zelo
spodbudno in pohvalno, da Dežela Celjska v sodelovanju z Občino
Tabor omogoča, da se majhna podjetja brezplačno predstavimo. Ne
glede na to, ali samo podjetje na dogodku prodaja svoje storitve in
izdelke ali se samo predstavlja, že samo udeležba na tovrstni
prireditvi lahko prinese podjetju prepoznavnost. Dežela Celjska
organizira sodelovanje tudi na drugih sejmih, ki so sicer plačljivi, a
ta pri organizatorjih zakupi prostor in omogoči lokalnim podjetjem,
da se predstavijo.
Skoraj vedno se odzovem povabilu, ne zgolj zato, ker je
brezplačno, temveč ker se kot podjetnica zavedam, da je potrebno
oditi do ljudi in jim približati svojo ponudbo, svoje inovacije in
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nenazadnje pokazati, kdo stoji za izdelki. Police so prepolne izdelkov in ljudje smo v dobršni meri izgubili občutek za to,
kdo prodaja in kakšna je kvaliteta ponudbe. V veliki meri smo ljudje izgubili tudi zaupanje v prodajalce. Takšni sejmi so
možnost, da se podjetniki pokažemo v svoji pravi luči, da nas ljudje spoznajo, da se z nami pogovorijo in da pridobimo
njihovo zaupanje in jim resnično pokažemo, da smo tukaj
ne zgolj iz danes na jutri, temveč da stojimo za tem kar
ponujamo.
Tudi letos sem se z veseljem udeležila Mednarodnega
obrtnega sejma. Opaža se, da se interes med podjetji veča
in da vsako leto več podjetij prihaja, da bi predstavili svoje
izdelke in storitve. Družba je vedno prijetna, vsakič znova
sem navdušena nad solidarnostjo in prijaznostjo vseh
podjetnikov, ki se skupaj z mano udeležijo sejma. Vedno
rade volje priskočijo na pomoč in tukaj se vidi in čuti, da
smo ljudje, ki delamo za ljudi. Ne razmišljamo vedno samo o zaslužku, seveda vedno vsak podjetnik rad vidi, da se
njegove storitve ali izdelki dobro prodajajo, a na prvem mestu nam je zadovoljstvo strank in ljudi okoli nas, ker v prvi vrsti
smo ljudje. Obiskanost samega sejma po mojem mnenju sicer nekoliko upada, pogosto se sliši, da MOS ni več to, kar je bil
in s tem se v veliki meri strinjam. A še vedno se udeležuje ogromno predstavnikov različnih podjetij in prihaja veliko
obiskovalcev, a po veliki večini ljudje pridejo na ogled, podobno kot gre posameznik v muzej, kjer ne mara, da ga kdo
moti, medtem ko si ogleduje razstavljene artefakte. Smisel celotne predstavitve pa je vzpostavitev stika s stranko, da se
ljudje seznanijo z osebo na drugi strani. Morda je čas, da ljudje malo bolj odprto pristopimo k ljudem, morda ni enako za
vse storitve, a za izdelovalce iz svoje stroke lahko mirno rečem, da to v prvi vrsti niso prodajalci in če se ustavite na
stojnici, ki ponuja ročno delo, vas prodajalec ne bo na vse ali nič prepričal v nakup. Predstavil bo sebe in svoje delo, na
koncu pa bo odločitev prepustil vam. Kaj pa lahko izgubite? Morda pol ure svojega časa, a v tem času morda odnesete
čudovite izkušnje in lep pogovor s človekom, ki dela kar dela s srcem. Morda še samo misel Antoina de Saint-Exuperyja
za konec: »Če hočeš videti, moraš gledati s srcem.«
Andreja Kotnik, Kopos, d. o. o.

Zakon o orožju dopušča možnost zbiranja orožja
Zbirateljstvo se pogosto znajde med hobijem in poslom,
je eden najstarejših kulturnih fenomenov, ki je star toliko
kot človeštvo. Skoraj vsak med nami je že kaj zbiral, od
kamnov, znamk, kovancev, gumbov do starodobnikov.
Možnosti je neskončno. Pogosto je to povezano s časom,
raziskovanjem, trudom in tudi denarjem. Ljudje imamo
konjičke
iz
različnih razlogov,
toda
največkrat
zaradi zabave in
strasti, kar nas
sprošča
in
spreminja
naš
vsakdan. Mnogim
posameznikom
prinaša
veselje
pogled na lastne zbirke cenjenih predmetov, kamor
zagotovo sodijo tudi zbiratelji orožja. Slednjih imamo
registriranih na območju Upravne enote Žalec kar 19.
Zakon o orožju dopušča, da lahko kot posameznik orožje
zbirate, če imate dovoljenje za zbiranje orožja. Vlogo za
izdajo tovrstnega dovoljenja lahko pošljete po pošti

oziroma vložite neposredno na sedežu upravne enote, kjer
imate stalno prebivališče. Dovoljenje za zbiranje orožja
določenih kategorij, ki jih natančno določa Zakon o
orožju in so opisane v nadaljevanju, vam bo Upravna
enota Žalec izdala ob izpolnjevanju naslednjih zakonskih
pogojev:
da ste dopolnili 18 let,
za vas ni zadržkov javnega reda,
ste zanesljivi,
imate opravljen zdravniški pregled (dokazilo je
potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga
dobite pri pooblaščenem zdravniku),
ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri
pooblaščeni organizaciji, ali ste opravili preizkus
znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki
urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali ste
član lovske družine oziroma imate opravljen lovski
izpit, ali ste varnostnik, ki je opravil preizkus znanja
o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem
varovanju in o obveznem organiziranju službe
varovanja in
niste uveljavili pravice do ugovora vesti po posebnih
predpisih.
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Vlogi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ne pozabite
priložiti tudi dokazila, da izpolnjujete pogoje za hrambo
orožja, npr. fotografije, pogodbo z varnostno službo.
Orožje morate hraniti v posebej določenem prostoru, ki je
tehnično varovan in v zaklenjeni vitrini ali sefu.
Če imate dovoljenje za zbiranje, lahko zbirate posamezno
orožje kategorij B, C in D, izjemoma pa tudi drugo
kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim
polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in
avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. V
kategorijo A sodi polavtomatsko in avtomatsko orožje, ki
je pretežno orožje obrambnih sil. Orožje te kategorije se
lahko zbira le, če se lahko na podlagi znanih dejstev
ugotovi, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo
obrambne sile ali policija ali če je trajno onesposobljeno.
Orožje te kategorije in strelivo za takšno orožje
Ministrstvo za notranje zadeve uvrsti na seznam orožja iz
kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je za ta namen
posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet,
nabava in posest pod pogoji predmetnega zakona
dovoljena. Uvrstitev orožja na seznam lahko predlaga
vsak, ki ima za to pravni interes, izpolnjevanje pogojev
za uvrstitev na seznam pa ugotavlja komisija, ki jo
imenuje minister za notranje zadeve. Orožje in strelivo
kategorije A je prepovedano nositi in uporabljati kot
orožje.
Zbiralci, ki vam je bilo izdano dovoljenje za zbiranje
orožja, katero ima trajno veljavnost, lahko orožje zbirate,
ga prenašate, nimate pa ga pravice nositi. Orožje
kategorij B, C, in D, ki je brezhibno in žigosano ter
vpisano v dovoljenje za zbiranje, je namreč dovoljeno
uporabljati na strelišču v smislu športnega streljanja.
Seveda pa se morate zbiratelji zavedati svoje
odgovornosti in to orožje prenašati na strelišče skladno z
določbami zgoraj citiranega zakona. Za prenos orožja se
šteje, kadar orožje ni pripravljeno za uporabo in je zaprto
v embalaži, pri čemer mora biti strelivo ločeno od orožja,
prenos pa je potreben iz upravičenih razlogov. Kot
posameznik lahko prenašate orožje, če imate pri sebi
ustrezno orožno listino in listino o istovetnosti, ki jo je
izdala pristojna upravna enota in je opremljena s
fotografijo. Ne velja pa to za orožje kategorije A, ki ga je
izjemoma dovoljeno uporabiti le na primernem strelišču v

znanstvene ali
dovoljenjem

raziskovalne namene,
upravne

vendar z
enote.

Vsi, ki želite orožje kupiti v tujini, lahko uvozite orožje in
strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti,
na podlagi nabavnega dovoljenja in predhodne privolitve
upravne enote. S to privolitvijo in nabavnim dovoljenjem
lahko v tujini kupite kos orožja pri zbiratelju
posamezniku ali trgovcu z orožjem, in ga nato priglasite
organu, ki opravlja mejno kontrolo. Z uvoženim orožjem
se morate v roku 8 dni zglasiti na krajevno pristojni
upravni enoti in ga registrirati.
Večkrat nam stranke zastavljajo vprašanje, kako ravnati z
najdenim orožjem. Zakon določa, da kdor najde ali izve
za orožje ali strelivo, za katerega domneva, da je
izgubljeno ali skrito, ga mora nemudoma izročiti v
hrambo najbližji policijski postaji, oziroma jo o tem
obvestiti (npr. kadar gre za bombe, granate, mine in druga
eksplozivna sredstva). Nad najdenim orožjem pa lahko
posameznik pridobi lastninsko pravico v roku enega leta
v primeru, da se ne javi lastnik, ki bi zahteval izročitev
orožja. Če ste torej najditelj, ki je na orožju pridobil
lastninsko pravico, se vam lahko na vašo prošnjo, ki mora
biti podana v roku enega meseca (po pridobitvi lastninske
pravice) na pristojni upravni enoti, izda orožna listina, ob
tem, da izpolnjujete zgoraj navedene zakonske pogoje.
Izdaja listine ni mogoča za prepovedano orožje, ki se
izroči brez odškodnine Ministrstvu za notranje zadeve
(npr. avtomatsko strelno orožje, vojaško orožje, strelivo s
prebojnim, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom).
Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih oseb ter izogib
neljubih dogodkov želimo izpostaviti dolžnost in hkrati
odgovornost zbirateljev, da ste skrbni ter pravilno ravnate
pri nabavi, posesti, prenašanju, izposoji, prodaji, menjavi,
vzdrževanju, ravnanju in hrambi vašega orožja. Vsem
zbirateljem želimo veliko zbirateljskih uspehov.
Podrobne informacije lahko dobite na Upravni enoti
Žalec, lahko pa nas pokličete tudi na številko (03) 713 51
20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Knjižne novosti, ki vas čakajo na policah Občinske knjižnice Tabor
 Dunder, Venceslav Juraj: Štajerski raj:
Savinjska dolina in Novo Celje na južnem
Spodnjem Štajerskem

 Lončar, S.: Sveža zelenjava z domačega vrta
365 dni: kako brez dodatnega ogrevanja ustvariti
vrt, v katerem nikoli ne zmrzuje - in pridelati
dvakrat več kot doslej
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 Nesbø, J.: Policija

 Woodward, J.: Enciklopedija dinozavrov: več
kot 60 pošasti iz pradavnine, kakšnih še ne
poznaš
 Gathen, K.: A te lahko nekaj vprašam? : 101
otroško vprašanje o človeku, spolnosti, odnosih
(z odgovori brez zadrege!)

 Nicholls, D.: Midva
Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14.
in 18. uro.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 Morrissey, D.: Opalna puščava

Odprtje razstave Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo v počastitev praznika Občine Žalec in v sklopu festivala Zeleno zlato odprli
zanimivo in poučno razstavo z naslovom Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler. Že ob 17. uri so pred
knjižnico Ljudske pevke treh vasi prikazale obiranje hmelja na star način. S petjem in dobro voljo so mimoidoče popeljale
v svet grenke rože. Pozneje pa je po uvodnem pozdravu direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik
večer začela mlada citrarka Klara Majcen, učenka Glasbene šole Risto Savin Žalec, ki je pod mentorstvom učiteljice
Franje Kočnik zaigrala nekaj slovenskih ljudskih pesmi.
Razstavo je predstavila Karmen Kreže, vodja domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Osvetlila je
dejanja in dejavnosti tega resnično velikega in na žalost včasih prezrtega moža Janeza Hausenbichlerja. Tudi v knjižnici so
Ljudske pevke treh vasi med obiranjem hmelja zapele pesmi, ki so jih nekoč prepevale obiralke.
Janez Hausenbichler se je rodil v Žalcu 13.
januarja 1838. Izučil se je medičarske obrti in se
štiri leta izpopolnjeval v tujini. Po očetovi smrti se
je vrnil domov, kjer je upravljal posestvo in odprl
medičarsko obrt. Po poroki s Celjanko Elizo
Zmrzlikar sta odprla še gostilno, ki je kmalu
zaslovela preko meja domače doline. Njegova
gostilna je postala zbirališče narodnjakov iz vse
Slovenije. Bil je organizator drugega slovenskega
tabora, ki je potekal 6. Septembra 1868 v Žalcu.
Pri Hausenbichlerjevih so izoblikovali zapisnik in
zbirali podpise za taborski proglas. Leto pozneje je
pod njegovim vodstvom v njegovi gostilni začela delovati prva čitalnica v Savinjski dolini, za katero je sam kupoval
slovenske časopise. Pomagal je ustanavljati razna društva. Leta 1880 je ustanovil žalsko požarno brambo in bil dolga leta
njen načelnik. Pri Jožefu Bilgerju, oskrbniku graščine Novo Celje, se je seznanil s hmeljem in tudi sam posadil prvi nasad.
Pridelovanja in sušenja hmelja je učil kmete po dolini, med drugim jim je podarjal tudi hmeljske sadike. Leta 1880 je bil
med ustanovitelji hmeljarskega društva, naslednje leto pa je izdal knjižico Navod o hmeljariji, v kateri je pozval
savinjskega kmeta z besedami: »Vzemi v roke lopato in bodi hmeljar …« Po pravici ga imenujemo oče savinjskega
hmeljarstva. Njegova druga skrb so bili vinogradi, v katere je nasadil odpornejše »amerikanske sorte«. Spodbujal je
sodobnejšo živinorejo, predvsem konjerejo. V Žalcu je ustanovil Dirkarsko društvo, ki je vsako leto prirejalo tekmo. Ob
Savinji je zasadil vrbe, da bi spodbudil vrborejo in pletarstvo kot dodaten kmetov zaslužek. Ustanovil je tudi tamburaško
društvo, kateremu je kupil tamburice, hkrati se je tudi sam učil igrati. Da bi pripomogli k večjemu gospodarskemu
razcvetu Savinjske doline, so žalski rodoljubi na pobudo Janeza Hausenbichlerja leta 1881 ustanovili narodni denarni
zavod Savinjska posojilnica. Prizadeval si je, da danes poteka savinjska železnica, ki je bila zgrajena 1891, tik mimo
žalskega trga. Pri žalskem občinskem odboru se je zavzel, da je prispeval zahtevano vsoto za spremembo prvotnega
načrta. Več kot trideset let je bil svetovalec pri takratni trški občini Žalec ter njen večletni župan in podpredsednik
okrajnega celjskega zastopa. Več občin v Savinjski dolini ga je v znak spoštovanja razglasilo za častnega občana. Nenadna
bolezen je prekinila njegovo plodno življenje. Umrl je 11. aprila 1896 v Žalcu. Ker je rad hodil v hribe, še posebno na
Mrzlico, so leta 1899 tam postavili Hausenbichlerjevo kočo v njegov spomin.
Razstava bo na ogled v času odprtosti knjižnice do sredine oktobra.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu

Poskrbimo za varnost otrok v prometu
Nov prometni znak Šolska pot, digitalizacija načrtov šolskih poti, nove Smernice za
šolske poti
Javna agencija RS za varnost prometa je letos izdala nove Smernice za šolske poti in dodatno usposobila predstavnike
občin, učitelje in policiste za urejanje šolskih poti in pripravo načrtov. V številnih občinah bodo prostovoljci varovali
otroke v prvih šolskih dneh na najbolj izpostavljenih mestih, želimo pa si vzpostaviti tudi šolsko prometno službo na več
OŠ. Za 20 osnovnih šol bo izvedena prenova načrtov šolskih poti in z občinami, izbranimi na javnem pozivu, tudi
digitalizacija načrtov šolskih poti na spletnem portalu in mobilni aplikaciji. 15 občin je prejelo v uporabo brezplačne
prikazovalnike hitrosti »Vi vozite«, vsi prvošolci pa bodo dobili knjižice Prvi koraki v svetu
prometa. V sodelovanju s partnerji bo Agencija organizirala še druge dejavnosti, tudi lutkovne
predstave, z namenom izobraževanja o prometni varnosti. Letošnja novost pa je tudi nov
prometni znak Šolska pot, kar 30 triopanov Šolska pot bo AVP v sodelovanju z občinskimi
SPV postavila v okolici šol.
V letu 2016 so slovenske ceste terjale že tri smrtne žrtve in 16 hudo poškodovanih med otroki
do 15 leta starosti, med umrlimi sta bila dva predšolska otroka kot potnika ter en šolski kot
kolesar v prometu. V povprečju v zadnjih letih v prometnih nesrečah sicer umrejo 3 otroci do
15. leta, pogosto kot potniki v vozilih in prav prometne nesreče so vodilni vzrok prezgodnje
umrljivosti otrok in mlajših odraslih.
Javna agencija RS za varnost prometa zato v luči novega šolskega leta opozarja vse udeležence v prometu na še več
pozornosti in dosledno upoštevanje prometnih predpisov.
Otroci promet doživljajo drugače. So manjši, ne vidijo preko parkiranih vozil in drugih ovir, imajo manjši vidni kot in
manj opazijo. Do 10. leta še ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu, pogosto preusmerjajo pozornost, pozabijo na
pravila, pri hoji in teku še niso dovolj spretni, obvladovanje kolesa pa je bolj zahtevno. Težje ocenijo oddaljenosti in
hitrosti vozil, smeri zvoka, zamenjujejo levo in desno ter se še ne zmorejo primerno odzivati v prometu.
Za več informacij priporočamo, da obiščete tudi spletne strani www.avp-rs.si ali Portal SPV www.avp-spv.si, kjer so
dostopna tudi preventivna gradiva.
Priporočila staršem in drugim odraslim, da poskrbijo za varnost otrok:
1. mlajši otrok (do 7. leta starosti, pa tudi kasneje v zahtevnejših ali novih prometnih situacijah) potrebuje spremstvo
odraslega;
2. prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko leto;
3. otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši;
4. otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno ravna;
5. otrok hodi po pločniku ali ob levem robu cestišča, če ni pločnika, cesto prečka samo na označenem prehodu za
pešce ali pri zeleni luči na semaforju ter vedno preveri (levo–desno–levo) ali je pot prosta;
6. starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter upoštevanje prometnih predpisov ter naj ne uporabljajo
mobilnega telefona v prometu;
7. otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom in glede na višino (do 150 cm) nameščeni v
ustrezen otroški varnostni sedež;
8. na šolskem prevozu otroci sedijo vsak na svojem sedežu, pripeti z varnostnim pasom ter torbico na tleh poleg
sebe;
9. na kolesu morajo imeti otroci obvezno kolesarsko čelado, saj bistro glavo varuje čelada;
10. otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih
udeležencev v prometu.
Pripravila: Mateja Markl
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Iz vrtca in šolskih klopi
Pod lipo zeleno
Komaj smo dodobra zakorakali v novo šolsko
leto, pa že polni veselja in radovednosti
uresničujemo nove cilje, pričakovanja in izzive.
Poletje še ni reklo zadnje besede, zato pa v
našem vrtcu te dni aktivno izkoriščamo gibanje
na svežem zraku. V oddelku 3‒5 let smo se na
lep sončen dan odpravili na »doooolg sprehod«,
kot smo ga poimenovali. Med hojo ob cesti smo
spoznavali okolico Tabora. Pot smo nadaljevali
skozi gozd, kjer smo si ogledovali drevesa in
rastline, nato smo šli čez travnik, poln cvetlic, in
samo še čez en majhen hribček pa smo naposled
le prišli do cilja – do kmetije Mak – Ramšak.
Čakalo nas je presenečenje. Na klopcah ob
velikem drevesu smo si čisto malo odpočili in
se okrepčali, potem pa smo se veselo igrali. To
veliko drevo se imenuje lipa in je prav takšno,
kot ga imamo pri nas v vrtcu, le da je precej večje, debelejše in starejše. Ko smo se vrnili v vrtec, smo ugotovili, kako
daleč smo bili. Čeprav smo še zelo majhni, zmoremo marsikaj in še več. Takšni »doooolgi sprehodi« so za nas mala
malica.
Oddelek 3‒5 let, Klavdija in Teja

Buča debeluča
Dobra teta jesen nas že razveseljuje s svojimi pridelki, mi
pa ob tem ne pozabimo na cel potek, kako do tega pride.
Seveda s trdim delom, pridnimi rokami, otroško
domišljijo, na koncu pa so hvaležne še brbončice.
Preko pravljice, deklamacije in spoznavanja okolja smo
se podali do bližnje njive. Buč je bilo na njej res veliko, a
»buče debeluče«, ki smo jo iskali, nismo našli. Smo pa
ugotovili, da so si različne po velikosti, tudi barvi in
obliki. Otroški domišljiji smo pustili prosto pot in se
podali bučo iskat še s traktorjem, ki ga lahko s toliko
veselja, smeha in dobre volje naredijo le otroci.
Buče smo v Tabor pripeljali od drugod, sami pa so otroci
poskrbeli za prevoz do igrišča. Tam so jih drobni prsti
trebili in ker jih je bilo res veliko, smo jih tudi spekli.
Na koncu je seveda sledilo najslajše. Sladkanje z
bučkami, nad katerimi so bili navdušeni tudi naši starši.
Pa naj še kdo reče, da smo mali. Mali so koraki do cilja,
mi, ki pa korake delamo, pa smo že veliki.
Oddelek 3‒5 let, Klavdija in Teja
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Gozd

Smeškova pesem

V temnem gozdu stojim,
v vse okrog sebe strmim.
Mislim in mislim,
kaj naj naredim.
Stopam po poti mokri in strašni …
kamen v vodo se odkotali,
nekaj glasno zakriči!
Bežim in končno svetlobo dohitim.
Enkrat se še spotaknem,
pridem iz gozda
in si oddahnem.

Budilka zazvoni
in me prebudi.
Potem prihitiš še ti
in vprašaš, kaj bi.

Valerija Slakan, POŠ Tabor

Pride še soseda,
pripelje medveda
in prinese še malo sladoleda.
Medvedu pa da malo meda.
Medved poje ves med,
povrhu pa še sladoled.
Soseda omedli,
medved pa zaspi.
Iza Zorenč, POŠ Tabor

Velike lumparije male lumpe
Jaz sem lumpa lumpasta,
vsak me po lumparijah pozna.
Že moji lasje neukrotljivi, neubogljivi,
pokažejo, da lumpa sem jaz.
Doma vse v zrak odfrči,
na tla odleti in
tam obleži.
Mami pa za glavo se ves čas drži.
A ko mislite, da lumparij je konec,
najhuje se šele začne.
Brata ves čas kričita,
tožarita me,
da pač neubogljivo sem dekle.
Jaz ju ščipam, brcam, tepem,
onadva pa mene ne.
Očka, učitelji,
kregajo me, da glede pisave
nepoboljšljivo sem dekle.
Jaz pa vem,
da lahko sem pridno dekle,
ko knjiga v roke mi prileti,
se v njo zatopim in pridno zaspim.
Vanesa Stanko, POŠ Tabor

Kaj pa zdaj
Hruška, hruška, hruškica
je po cestici šla.
Srečala je jabkico …
kaj pa zdaj, kaj pa zdaj?

Šli naprej pa cestici,
srečali sta jagodo …
kaj pa zdaj, kaj pa zdaj?

Prišel je še medved
in nato še jež.
Pojesti želela hruškico,
jabkico in nato še jagodo …
kaj pa zdaj, kaj pa zdaj?
Iza Kvas, POŠ Tabor
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Aktivnosti naših društev

Državno tekmovanje
Na sončno soboto, 9. julija, smo se fantje in dekleta iz
Tabora zopet podali novim zmagam naproti, tokrat v Loče.
Našo ekipo so sestavljali Saša Sirše (naša grabljica), Luka
Bastl Enci (naš kosec), Sebastjan Stiplošek, Matej Štrajhar,
Jurij Sirše in Anja Terglav. Naša grabljica je dosegla
odlično 4. mesto, skupaj pa smo dosegli 6. mesto izmed
dvajsetih ekip. Dan nam bo ostal v spominu, saj je bil poln
zabavnih aktivnosti, obilice smeha in dobre glasbe.
DPM Tabor

Izlet podeželanov v Belo krajino
Za vikend, 16. in 17. julija, smo se mladi podeželani podali na izlet v Belo krajino. Najprej smo si v Soteski ogledali
park s Hudičevim turnom, kjer so si grajani včasih prirejali razkošne zabave. Potem smo se odpeljali do Baze 20 in
bolnišnice Jelendol. Imeli smo odličnega predavatelja, vsi smo
ga tako pozorno poslušali, da nismo opazili, da že krepko
zamujamo kosilo. Ko smo se v Črnomlju podkrepili, je nastopil
čas za pokušino vin. Suho, polsuho, rdeče, belo … kakršnokoli
vino, mi se nanje spoznamo. Po degustaciji vin pa smo si
privoščili večerjo. Pri Madroničevi domačiji so nam pripravili
odlične postrvi, pri njih na seniku pa smo tudi prenočili. Zjutraj
smo imeli bolj pozen zajtrk, potem pa smo se hitro napakirali v
kombi s katerim so nas odpeljali višje po Kolpi, od koder smo se
potem spustili nazaj proti Madroničim. Voda je iz nas potegnila
otroško plat, kar naši fantje dobro poznajo. Kar lep čas smo veslali in uživali na Kolpi, vsem so bile najbolj všeč brzice.
Po raftanju smo si še privoščili kosilo in se počasi poslovili. Kljub temu, da nas je bilo le deset smo se odlično zabavali
in se marsikaj tudi naučili. Zahvala pa gre naši vodički Maji Sirše! 
DPM Tabor

54. Dan hmeljarjev
Podeželska mladina iz Tabora se je tudi letos udeležila
tradicionalnega Dneva hmeljarjev v Braslovčah, kjer smo
sodelovali v povorki in pozneje tekmovali na igrah. Na vozu
smo predstavili zgodbo o sosedovem dekletu, ki prisluškuje,
kaj bodo naslednji dan obiralci jedli pri hmeljarski družini.
V igrah pa smo si z našo spretnostjo in hitrostjo priborili 1.
mesto izmed vseh ekip iz Spodnje Savinjske doline.
DPM Tabor
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Tekmovanje v Sv. Lovrencu
7. avgusta smo se podeželani z dvema
ekipama udeležili tekmovanja koscev,
grabljic in štangarjev v Sv. Lovrencu.
Naša kosca sta letos bila Matej Štrajhar in
Simon Stiplovšek. Grabljic pa smo imeli
kar šest: Maja in Saša Sirše, Nina Kreča,
Klavdija Bastl Enci, Tjaša Stiplovšek in
Anja Terglav. Še posebej dobre rezultate
pa so dosegli naši štangarji; Uroš Kos,
Nejc Drnolšek, Žan Laznik in Jurij Sirše.
Vsi skupaj pa smo se odlično odrezali v
skupni igri prenašanja vode. Skupaj smo
dosegli dvakrat drugo mesto (enega od
sprednjega konca in enega od zadnjega), tako da je bila malica resnično zaslužena. Še dolgo po igrah nas je zabaval
ansambel Ognjeni muzikanti.
DPM Tabor

Podeželani na vrhu Slovenije
27. avgusta smo se podeželani pogumno podali proti
Triglavu. Svoj pohod smo začeli na Rudnem polju in
se še v jutranjem mraku odpravili proti Vodnikovi
koči, od tam smo nadaljevali proti Kredarici. Po
počitku in okrepčilu na Kredarici smo se odpravili na
vrh Triglava. Ko nas je vseh 14 opravilo krst in
slikanje, pa smo se vrnili nazaj na Kredarico na
večerjo in zaslužen počitek. Naslednje jutro smo se
odpravili proti koči Planika, nato pa naprej proti
prelazu Dolič in Tržaški koči, kjer smo obnovili naše
zaloge vode. Pot nas je kar lep čas vodila po zelo
strmem grušču, preden smo uzrli sedmo in obenem
najvišje ležeče jezero Sedmerih jezer. Nato smo se
počasi spuščali po dolini mimo ostalih jezer in
naposled le prišli do Koče pri Triglavskih jezerih, tam smo se okrepčali in odšli proti Domu na Komni, s katerega smo
se spustili do slapa Savica. Do slapa smo prišli že kar pozno zvečer, zato smo bili še toliko bolj veseli, da je pot za nami
in da nas doma čakajo ″ta prave″ postelje.
DPM Tabor

Podeželska mladina na morju
Tudi letos smo se podeželani odločili, da si privoščimo
zaslužene počitnice na morju. Tradicionalno smo se
odpravili v kamp Lucija, kjer nas vsak zadnji teden v
juliju pričaka naša parcela, vedno pa se nam zdi
manjša. V nedeljo smo se napakirali; hladilnik, lonci,
zvočniki, šotor, senčniki, blazine, kakšno pivo, sup …
kopalke in brisače. Drugo leto bi bilo dobro vzeti tudi
sprej proti komarjem. Kljub temu, da je bilo
napovedano slabo vreme, nas je sonček spremljal cel
teden. Čez dan smo se po navadi malo razpršili; eni na plaži, drugi v kampu, tretji v Piranu, smo se pa vedno točni kot
urca zbrali pri kosilu. Naš glavni chef je bil Jure Sirše, drugi pa pomagači. Ob četrtkih nam Sebastjan Stiplovšek že
tradicionalno pripravi palačinke velikanke, na soboto pa si privoščimo pice. Da smo malo popestrili dnevno rutino
sproščanja v senci, smo se odpravili na kakšen sprehod, igrali poker, pomivali posodo in (z doma narejeno blazno)
skakali v vodo.
DPM Tabor
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Srečanje članov DU Tabor
Neverjetno, kako čas beži. Minilo je že eno leto in člani društva upokojencev smo ponovno organizirali druženje na
kmetiji Adija Laznika v Miklavžu.
Kar sto se nas je zbralo ob dvanajsti uri na dvorišču in prostoru »Stara štala«, to je lepo urejen degustacijski prostor za
obiskovalce te kmetije. Ob prisrčni dobrodošlici, okusni hrani in pijači, sproščenem klepetu, športnih dejavnostih, petju,
gledanju fotografij naših aktivnosti preteklih let in še v lepem vremenu nam je ta četrtkov popoldan hitro minil.
Hvala vsem, ki ste z udeležbo in dobro voljo pomagali soustvariti prijetno vzdušje tega srečanja. Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Kapla ima ponovno državne podprvakinje!
Leto je spet naokoli in v našem gasilskem društvu smo
tudi letos maja začeli s pripravami na gasilsko
orientacijo. Tekmovanje v Gasilski zvezi Žalec je
potekalo 17. junija 2016 v Taboru. Že takrat nam je
postalo jasno, da smo resni konkurenti za najvišja
mesta. Vseh pet ekip se je okitilo s kolajnami in pot nas
je vse vodila na regijsko tekmovanje.

Regijsko tekmovanje je potekalo 3. septembra 2016 v
Šaleški dolini, natančneje v Gaberkah in Škalah. V naši
ekipi je prišlo do zamenjave zaradi zdravstvenih težav,
zato je Tjašo Stiplovšek zamenjala Laura Jelen, ki nam
je na pomoč prišla iz PGD Ločica pri Vranskem. Naši
dosežki so bili sledeči: pionirke (Karla, Jasna, Pia,
mentor Urban) so dosegle 4. mesto, pionirji (Julijan,
Matevž, Jakob, mentor Matej) so dosegli 5. mesto,
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mladinke
(Vesna,
Amadeja,
Alja,
mentorica Jana) so bile
9., mladinci (Lucijan,
Urh, Blaž, mentorici
Martina in Mojca) so bili
2., gasilke pripravnice
(Laura, Nika, Tajda,
mentor Simon) pa smo
osvojile 1. mesto. Na
državno tekmovanje so
se uvrstile ekipe, ki so
dosegle 1. in 2. mesto.
V soboto, 17. septembra
2016, je potekalo državno tekmovanje v gasilski
orientaciji na Golteh. Naš dan se je začel že zelo zgodaj,
saj smo se ob 6.30 odpravile na pot. Vreme nam ni bilo
kaj prida naklonjeno, ker je zjutraj deževalo, ampak to
nas ni vrglo iz tira. Na Golteh, ob vznožju nihalke, smo
napeto pričakovale začetek tekmovanja in ob 8.15 smo
bile na vrsti za izvajanje naloge postavitev orodja. To je
bila prva naloga izmed šestih, ki smo jih morale
opraviti. Ostalih pet nalog je bilo razporejenih po progi.
Postavitev orodja smo naredile v kar 16,50 sekundah,
izkazalo se je, da je to bil najboljši rezultat, tako med
gasilkami pripravnicami kot tudi med gasilci
pripravniki. Tako, led je bil prebit. Nato nas ja čakala

vožnja z gondolo do hotela na Golteh, kjer je potekal
preostanek tekmovanja. Že ko smo se peljali proti vrhu,
smo videli veliko belo gmoto, ki se ni in ni hotela
razkaditi. Na vrhu je bila zelo gosta megla in tudi
temperatura je bila občutno nižja kot v dolini. Sledilo je
ogrevanje in razgibavanje, da ne bi prišlo do kakšnih
poškodb. Ob 9.16 smo bile na vrsti za start. Odpravile
smo se na progo in se potrudile po svojih najboljših
močeh. Na progi je bila megla še gostejša, zato je bilo
tudi orientiranje veliko težje kot pa na vseh prejšnjih
tekmah, kjer smo imeli lepo vreme. Ker je bil teren
razmočen, je prišlo do nekaj padcev, ampak na srečo do
večjih poškodb ni prišlo. Po prihodu na cilj nas je
čakalo zgodnje kosilo. Nato pa čakanje na konec
tekmovanja in razglasitev rezultatov.

Tudi naši mladinci so bili na državnem tekmovanju. A
kljub dobri pripravljenosti, jim sreča ni bila naklonjena.
Na progo so se podali prvi, zgrešili eno točko, na to niso
bili opozorjeni in zaradi zgrešene točke dobili 200
kazenskih točk. Te razlike na tako velikem tekmovanju,
kjer je konkurenca zelo močna, ni mogoče nadoknaditi.
Kljub temu pa jim je potrebno čestitati, saj so letos prvo
leto tekmovali v orientaciji in prišli so na državno
tekmovanje. To pa ni mačji kašelj in le redkim ekipam v
državi to uspe. Verjamemo pa, da bo tudi njim v
prihodnosti naklonjena sreča, saj imajo še dovolj časa.
Torej, dosegle smo odlično 2. mesto in s tem ubranile
lanski
naslov
DRŽAVNIH
PODPRVAKINJ.
Razglasitev rezultatov letos ni bila tako razburljiva kot
prejšnja leta, saj smo lahko rezultate sproti spremljali na
velikem ekranu. A kljub temu pa je bilo še lepše, saj
nam je medalje in pokal izročil član našega društva,
predsednik Mladinske komisije GZ
Žalec Milan
Pustoslemšek.

Že tako prečudovit dan je postal še lepši ob prihodu v
naš gasilski dom. Tam so nam pripravili sprejem. Pred
gasilskim domom so nas pričakali naši podporniki in
navijači, vsi tisti, ki so nam prej zaželeli srečo in
nestrpno pričakovali razplet tekmovanja, tako kot mi.
Skupaj smo nazdravili na pokal s penino in torto.
Rade bi se zahvalile našemu mentorju Simonu, ki nas je
skozi vse priprave spodbujal in bodril k čim boljšim
rezultatom. Tudi v trenutkih, ko ni kazalo najbolje, ni
obupal nad nami.
Najina zahvala gre tudi Lauri, ki nama je kljub svojim
obveznostim priskočila na pomoč in pomagala doseči ta
izreden rezultat.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani. Tistim, ki ste
kljub slabemu vremenu prišli na Golte in nas pričakali
na cilju, ter vsem tistim, ki ste nas od doma spremljali v
mislih.
Na pomoč!
Nika Šram in Tajda Remic
PGD Kapla - Pondor
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Starejše gasilke ter moška in ženska ekipa starih motornih brizgaln PGD Kapla - Pondor
Starejše gasilke iz PGD Kapla - Pondor so letos nastopile na 17 članskih tekmah. Že pozimi in zgodaj spomladi so se
pričele pripravljati na najpomembnejšo tekmo, ki je bila 11. junija 2016 – nastop na Državnem članskem tekmovanju na
stadionu Bonifika v Kopru. Osvojile so 5. mesto med 50 ekipami. Konec maja so se pričele tekme lige starejših gasilcev
in gasilk GZ Slovenije, ki so bile v Gaberkah, Oplotnici, Sp. Ivanjcih, Vojniku, Polju, Lovrencu na Dravskem polju in
Prevaljah, kjer so 3. septembra na zaključni tekmi osvojile skupno 4. mesto med 14 ekipami. Ker so tekmovale tudi v
ligi starih motornih brizgaln Savinjsko-Šaleške regije, je bilo potrebno nekaj sobot nastopiti na dveh tekmah. Osvojile
so kar nekaj pokalov, tudi prehodnih, ki jih po treh zaporednih osvojitvah dobijo v trajno last. Potrebno pa je povedati,
da so vmes tudi spodleteli nastopi, ki jih je treba preučiti, da ti dajo novo moč za nastop na naslednji tekmi.
Ekipi starejših gasilk se pridružita še dve članici in nastane ženska ekipa gasilk, ki tekmuje z moško ekipo gasilcev
PGD Kapla - Pondor v ligi starih motornih brizgaln Savinjsko-Šaleške regije. Tekme so bile v Kaplji vasi, Topolšici,
Gotovljah, Paški vasi, na Vranskem, v Braslovčah in v Šoštanju. 20. avgusta na zaključku lige je moška ekipa osvojila
skupno 3. mesto, ženska ekipa pa 1. mesto.
Za zaključek uspešne sezone pa so v petek, 16. septembra 2016, v Kapli ob Bolski organizirali prav posebno
tekmovanje za Pokal dobre volje v Janezovem zalivu, ki sta se ga, kljub dežju, udeležili obe ekipi iz PGD Kapla Pondor. Tokrat je bila uspešnejša moška ekipa in dobila večji, prav za ta namen izdelan pokal, ženska ekipa pa se je
morala zadovoljiti z manjšim. Po tekmovanju dobre volje ni manjkalo.
V nedeljo, 18. septembra 2016, so na članskem tekmovanju GZ Žalec, ki se je odvijalo v Levcu, starejše gasilke
osvojile 1. mesto. Vendar to še ni bila zadnja tekma letos …
NA POMOČ!
Milena Derča
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Novo šolsko leto – novi izzivi
Zakorakali smo v september
Počitnic je konec in znova so se odprla šolska vrata. Nekateri so ta dan pričakovali z navdušenjem, nekateri s strahom in
skrbmi. Prav bi bilo, da bi se vsakega novega ali ponovnega začetka veselili. Saj nas tam pričakujejo nova znanja, nove
izkušnje, novi prijatelji, nova spoznanja. Od nas pa je odvisno, ali jih sprejmemo in kako. Če se odrasli novih pričetkov
veselimo, to svoje navdušenje prenašamo tudi na otroke.
Prav na takšen način se novih začetkov veselimo v PLESNI SKUPINI v Taboru. Z velikim navdušenjem pričakujemo
nove plesalce in plesalke ter komaj čakamo, da se objamemo in pozdravimo z že znanimi obrazi. Dobrodošli so vsi
plesalci in plesalke od 3. leta do 3. razreda. Razdeljeni bomo v dve skupini ‒ šolsko in predšolsko. Plesali bomo ob
četrtkih od 15.00 do 17.00. Najprej šolski (ob 15.00) in nato predšolski otroci (od 16.00 do 16.45). Začnemo zadnji
četrtek v mesecu septembru. 29. 9. 2016 je prvi plesni dan!

KLIČEMO BOŽIČKA

Ne zamudite ga.
Vabljeni, da se nam pridružite (kadarkoli
v šolskem letu).
Nekaj utrinkov iz pretekle sezone …

NA VELIKEM ODRU
Marta Vehovar

Zgodilo se bo
PREGLED GASILNIH
APARATOV
Obveščamo vse občane, da bo v nedeljo,
9. 10. 2016,
od 8.00 do 11.00
v prostorih PGD Loke
letni pregled gasilnih aparatov.

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov.
Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis
in s tem zagotovite njihovo brezhibno
delovanje. V primeru, da ga še nimate v hiši
ali avtu, se lahko odločite za nakup novega,
saj nikoli ne vemo, kdaj in kje nas lahko
preseneti ogenj.
Lep pozdrav!
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Društvo podeželske mladine
Tabor vabi
Dragi otroci,

vse, ki že obiskujejo srednjo šolo, in
starejše, ki imajo radi
zabavo, so radovedni in željni dobre
družbe,
na sprejem novih članov,
ki bo v soboto, 22. 10. 2016, ob 20.00 v
Domu krajanov Tabor.

Občinska knjižnica Tabor vas
vabi na pravljično uro, ki bo v
torek, 25. oktobra 2016, ob 18.
uri.
Prijazno vabljeni!

Lepo vabljeni!
Društvo podeželske mladine Tabor

Oglasi
Storitve Štrajhar
Strojne storitve:

obdelava tal (oranje, frezanje), setev (koruze, sončnic), spravilo
gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja.
Kmetija Štrajhar,

Kapla 28,

3304 Tabor

041 580 826 (Matej)

OGLAS
Kmetijsko zemljišče v Občini Tabor, njivo, travnik ali celotno kmetijo vzamem v najem.
Za dodatne informacije pokličite na telefon 031 554 500.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2016
DATUM
1. 10. 2016
11.00
4. 10. 2016
8.30‒13.00
6. 10. 2016
18.30

7. 10. 2016
11.00
7. 10. 2016
18.30
8. 10. 2016
19.30
10. 10. 2016
20.00
15. 10. 2016

PRIREDITEV
OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE
NA ČRETI
Kulturni dan v okviru DEKD,
za osnovno šolo in izven
CERKVE NA VRANSKEM IN V OKOLICI
Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn
KO SPREGOVORI SRCE,
ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE
Odprtje razstave likovnih del osnovnošolcev
CERKVE NA VRANSKEM IN V OKOLICI
Predavanje članov gluhih in naglušnih Celje
KAM PO POMOČ, KO NE SLIŠIM VEČ
9. LETNI KONCERT FOLKLORNEGA
DRUŠTVA VRANSKO
Začetek plesnega tečaja
TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV
Otroški abonma

KRAJ
Čreta

ORGANIZATOR
KOZB Vransko

OŠ Vransko -Tabor

OŠ Vransko - Tabor
(03 703 23 70)

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec

Medobčinska splošna knjižnica
Žalec
(03 712 12 52,
03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
FD Vransko
(041 270 546)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)
ZKTŠ Vransko

Schwentnerjeva hiša
Občinska knjižnica
Vransko
Kulturni dom
Vransko
Šporna dvorana
Vransko
Kulturni dom
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KOSMATA ŽABA
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

10.00
18. 10. 2016
18.00
22. 10. 2016
19.30
31. 10. 2016
11.00

Gledališki abonma
POROČIL SE BOM S SVOJO ŽENO
KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
Kulturni dom
Vransko
pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

(03 703 12 11, 031 210 298)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občina Vransko
(03 703 28 00)

... in še modrosti naših babic
 Topel, veder sv. Gal (16. 10.) suho bo nam poletje dal. 
 Sv. Luka (18. 10.) ‒ sneg prikuka. 
 Na dan sv. Uršule (21. 10.) si zelje z zeljnika spravi, da ti ga vreme Simona in Jude (28. 10.) v nič ne
pripravi. 

Koledar dogodkov in prireditev – september in oktober
petek, 30. september, od 8.00 do 10. 30 in od 13.00 do 15.00
DEGUSTACIJA KLOBAS S SAVINJSKIM HMELJEM
TIC Tabor in Pogodbena pošta Tabor
(Adi Laznik, 041 543 396)
četrtek, 6. oktober, ob 19.00
KOMEDIJA STROGO ZAUPNO
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 031 692 554)
sobota, 9. oktober, od 8.00 do 11.00
PREGLED GASILNIH APARATOV
PGD Loke
(PGD Loke, 041 388 934)
sobota, 22. oktober, ob 20.00
SPREJEM NOVIH ČLANOV DPM TABOR
Dom krajanov Tabor
(Društvo podeželske mladine Tabor, Simon Stiplovšek, 070 321 516)
torek, 25. oktober, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)

»Nikdar ne poslušaj tistih, ki govorijo slabo o drugih in dobro o vas.«
(Lev Tolstoj)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja
Drča, Tatjana Kovče, Ana Leskovšek. Naslovna fotografija: hrib Krvavica –
avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli
blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez
navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno
je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:
info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na
spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: DU Tabor, Marta Vehovar, Vrtec in POŠ
Tabor, PGD Kapla-Pondor, Blaž Birk, DPM Tabor, Maja Sirše, Zeos, d. o. o.
Simbio, d.o. o. Kopos d. o. o., Matej Demšar, Medobčinska knjižnica, splet

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

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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