Pozdrav urednice izpod Krvavice
Narava je čudovita, nam daje in včasih tudi kaj vzame, zato je pomembno,
da jo znamo spoštovati in ceniti. Iz spoštovanja do nje se je letos tudi
Občina Tabor skupaj z vami pridružila globalni čistilni akciji OČISTIMO
SVET 2018, tokrat z nekoliko drugačnim pristopom kakor v pomladanski
očiščevalni akciji v mesecu aprilu. 15. septembra 2018 smo pozvali vse
občane, da naj vsakdo pobere vsaj pet smeti in jih odloži v za to
namenjene posode za odpadke, v kontejnerje na ekoloških otokih ali pa
odpadke odpeljejo v Zbirni center Vransko - Tabor. Po naših podatkih se
vas je k temu vabilu odzvalo kar nekaj, zato se na tem mestu
zahvaljujemo vsem, ki ste pri tem sodelovali in pripomogli, da ohranimo
lepote narave občine za naše prihodnje rodove.

Foto: Peter Strouhal

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Zaključevanje mandata
Za nami je uspešno delavno poletje. Pričeli smo z deli na
lokalni cesti Tabor–Spodnja hosta. Končujejo se dela na
pešpoti Tabor–Ojstriška vas.
Na 28. redni seji OS smo potrdili Odlok o turistični taksi
in dali v javno obravnavo Odlok o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tabor
ter tudi Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo rabe prostora v Občini Tabor, ki ga zahteva
nov Zakon o urejanju prostora.
Na zadnji seji OS konec oktobra v tem mandatu bomo
sprejeli rebalans proračuna za leto 2018 in dali v javno

obravnavo osnutek proračuna za leto 2019, ki ga bo nato
obravnaval in potrdil z vsemi delovnimi telesi nov OS.
Upamo, da bo s strani države potrjena dovolj visoka
povprečnina, da bo možno sestaviti razvojno naravnan
osnutek proračuna.
Pričela se je koledarska jesen. Narava nas je obdarila z
obilico gozdnih sadežev in tudi dobrimi pridelki v
sadjarstvu in hmeljarstvu.
Intenzivno delamo in pripravljamo rešitve na vseh še
odprtih nalogah.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Športne in kulturne dejavnosti ‒ sezona 2018/2019
DOM KRAJANOV ‒ TELOVADNICA
PONEDELJEK
15.00‒16.00
JUDO
Judo klub Shido
16.00‒18.00
KOŠARKA
ŠD Ris
18.00‒20.00
NAMIZNI
TENIS
ŠD Partizan
20.00‒21.00
NAMIZNI
TENIS
ŠD Partizan
21.00‒22.00
BADMINTON
ŠD Partizan

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

15.00‒16.00
PLESNE URICE
KD I. Cankar

15.00‒16.00
NOGOMET
Sav. nogomet. šola

15.00‒16.30
PLESNE URICE
KD I. Cankar

10.00‒12.00
KOŠARKA
Enanaena

17.00‒18.00
VADBA ZA
STAREJŠE
ŠD Partizan
18.00‒20.00
NAMIZNI
TENIS - LIGA
ŠD Partizan

16.00‒17.00
ROKOMETNA
ŠOLA
Danilo Kovačič

16.30‒17.30
RITM.
GIMNASTIKA
ŠD Špička
18.00‒20.00
NAMIZNI
TENIS
ŠD Partizan

TOREK
15.00‒16.00
NOGOMET
Sav. nogomet.
šola
16.00‒17.00
ROKOMETNA
ŠOLA
Danilo Kovačič
19.00‒20.00
KOŠARKA
PGD Kapla Pondor
20.00‒21.00
KOŠARKA
ŠD Partizan

18.00‒19.00
BADMINTON
ŠD Partizan
19.00‒22.00
DRAMSKA
SEKCIJA
KD I. Cankar

20.00‒21.00
PILATES
ŠD Partizan

20.00‒22.00
ODBOJKA
ŠD Partizan

14.00‒16.00
KOŠARKA
ŠD Partizan
16.00‒17.00
KOŠARKA
Enanaena
20.00‒22.00
ODBOJKA
ŠD Partizan

21.00‒22.00
BADMINTON
ŠD Partizan

DOM KRAJANOV ‒ DRUŠTVENI PROSTORI
PONEDELJEK
17.00‒18.00
PREDŠOLSKA
ANGLEŠČINA
Mateja Ropas

TOREK
17.00‒18.30
GLASBENO
IZOBRAŽ.
KD Jernej Zupan

SREDA
18.00‒21.00
VAJE ‒ ROGISTI
KD I. Cankar

ČETRTEK
20.00‒22.00
VAJE ‒
DRAMSKA S.
KD I. Cankar

PETEK
19.00‒22.00
PEVSKE VAJE
Pevsko društvo
Tabor
Saša Zidanšek Obreza

Poslanska pisarna tudi v Občini Tabor
Obveščamo vas, da bo poslanska pisarna poslanca v državnem zboru Republike Slovenije Aleksandra Reberška delovala
po naslednjem urniku:
Prvi ponedeljek v mesecu

Občina Vransko: 10.00‒11.00
Občina Tabor: 11.00‒12.00

Drugi ponedeljek v mesecu
Tretji ponedeljek v mesecu

Občina Prebold: 11.00‒12.00
Občina Braslovče: 10.00‒11.00
Občina Polzela: 11.00‒12.00

Četrti ponedeljek v mesecu

Občina Žalec: 7.00‒8.00

Poslanska pisarna bo pričela delovati 1. 10. 2018.
Občinska uprava
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Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem
in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih razmerij
(nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja,
odpovedi…), dedovanja (zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika
Na navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.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.
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Prejeli smo
Med s taborskih livad in gozdov
Letos je med 25. in 30. avgustom potekal 56. mednarodni kmetijsko-živilski
sejem Agra v Gornji Radgoni. Na mednarodnem ocenjevanju medu je naš
med z zaščiteno geografsko označbo Slovenski med prejel zlato medaljo.
Darko Nemivšek
Čebelarstvo Nemivšek

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, september 2018





Ware, R.: Igra laži;
Walsh, R.: Moški, ki ni poklical;
Spilsbury, L.: Rasizem in nestrpnost;
Bancroft, L.: Zakaj to počne? : kaj se dogaja v glavah jeznih in nadzirajočih moških.
Občinska knjižnica Tabor

V Žalcu podelili občinska priznanja in počastili 150-letnico II. slovenskega tabora
Praznik Občine Žalec je 6. septembra v spomin na II. vseslovenski tabor leta 1868. Letos je ob 150-letnici tabora dogajanje
bilo še posebej svečano.
V Domu II. slovenskega tabora je bila ob 17. uri slavnostna seja občinskega sveta. O delu občinskega sveta in skupnih
dosežkih je spregovoril župan Janko Kos, ki je podelil tudi najvišja priznanja izjemnim, ustvarjalnim posameznikom in
skupinam:
Grb Občine Žalec za leto 2018 so prejeli:
Milan Pečnik za dolgoletno uspešno in predano delo pri vzgoji in preventivi v cestnem prometu v Spodnji Savinjski dolini.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec za spodbujanje bralne kulture, vseživljenjskega izobraževanja, medgeneracijskega
sodelovanja ter ohranjanja in promoviranja kulturne dediščine v Spodnji Savinjski dolini.
Pevski zbor POPseSLISH Žalec za uspehe na področju zborovskega petja in ob 20-letnici delovanja.
Planinska sekcija Ponikva pri Žalcu za dosežene uspehe v mladinski orientaciji in ob 25-letnici delovanja.
Razvojna agencija Žalec za aktivno podporo podjetništvu in splošnemu razvoju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline
ter ob 20-letnici delovanja.
Plaketo Občine Žalec za leto 2018 so prejeli:
Frančiška Burjan za večletno uspešno delo na področju zeliščarstva in promocije zdravja.
Cvetka Grm za dolgoletno aktivno delo v Krajevni organizaciji Rdečega križa Griže.
Tatjana Žgank Meža za uspešno vodenje šole in obšolskih dejavnosti.
Ekipa Mavrični tek Športnega društva Petrovče za uspešno izveden tradicionalni projekt Mavrični tek.
Lokostrelski klub Sokol za dosežene športne uspehe in vzgojo mladih.
Značko Občine Žalec za leto 2018 so prejeli:
Roman Brglez za uspešno vodenje podjetja.
Blaž Križnik za uspešno vodenje podjetja.
Matjaž Kač za prispevek k razvoju zborovske dejavnosti.
Miran Zagožen za uspešno vodenje podjetja.
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V domoljubno obarvanem umetniškem programu sta nastopila sopranistka Andreja Zakonjšek Krt in baritonist Primož Krt
ob klavirski spremljavi Irene Kralj. Po seji so se udeleženci in gostje skupaj z več kot tisoč člani različnih društev in z
godbeno spremljavo v svečani povorki odpravili na Šlandrov trg, ki je bil prizorišče osrednje svečanosti ob 150-letnici II.
slovenskega tabora. V programu, ki sta ga povezovala Franci in Jan Podbrežnik, so nastopili odrasli in otroški zbori, godbe
na pihala, folklorne skupine ter Andreja Zakonjšek Krt in Primož Krt.

Množico zbranih sta nagovorila župan Janko Kos in slavnostni govornik, pisatelj Tone Partljič, pozdravil pa jih je tudi
predsednik republike Borut Pahor.
Več o prejemnikih priznanj na naši spletni strani: http://www.zkst-zalec.si/sl-si/objave/2440/v-zalcu-podelili-obcinskapriznanja?Area=
ZKŠT Žalec
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Iskalna akcija
V petek, 7. septembra 2018, je ob 23.15 v Malih Braslovčah, GPO Braslovče, v reko Savinjo padla občanka. Gasilci PGE
Celje, PGD Braslovče in Parižlje - Topovlje so kraj nesreče razsvetljevali ter obrežje reke in okolico pregledali z
reševalnimi psi, del rečne struge pa je pregledala tudi potapljaška enota s čolnom za reševanje na vodi. Pogrešane osebe
niso našli.
V soboto, 8. septembra, se je ob 9. uri dopoldan pod vodstvom Policijske postaje Žalec nadaljevala iskalna akcija osebe, v
kateri je poleg policistov ter helikopterja LPE sodelovalo 135 gasilcev Gasilske zveze Žalec, in sicer člani PGD Letuš,
Braslovče, Polzela, Trnava, Grajska vas, Gomilsko, Ločica ob Savinji, Šempeter v Savinjski dolini, Vrbje, Griže, Žalec,
Gotovlje, Dobriša vas - Petrovče, Liboje in Levec, katerim so priskočili na pomoč gasilci Gasilske zveze Prebold, in sicer
člani društev PGD Groblja, Latkova vas, Sv. Lovrenc, Šešče, ki so kljub povišanem vodostaju in kalni vodi pregledali
obrežje reke Savinje ter rečno strugo z dvema čolnoma, od mesta dogodka v dolžini približno 16 kilometrov, vendar osebe
žal niso našli. Iskalna akcija se je zaključila ob 12.07.
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Pomen dihanja in dihalnih vaj za starejše osebe
Dihamo pravzaprav nezavedno, o tej telesni funkciji niti ne razmišljamo, a ko pride že do najmanjše ovire pri dihanju, je to
opozorilo, da je dihanje zelo pomembna funkcija in za življenje nujno potrebna.
Se kdaj vprašamo, zakaj tako pomembni funkciji ne posvečamo dovolj pozornosti? Vadba moči in vzdržljivost mišic, ki
nam omogočajo funkcijo vdiha in izdiha, je dokazano učinkovita za različne osebe in tudi bolnike. Njeni učinki so:
povečanje telesne zmogljivosti, bolj pozorni smo na zdrav način življenja oziroma izboljšamo kvaliteto življenja, lažje
obvladujemo dihanje in zmanjšamo obolenja dihalnega aparata.
Današnji način življenja v marsičem zmanjšuje kakovost življenja, z dihalnimi vajami oziroma kakovostnim dihanjem
pripomoremo k sprostitvi in izboljšanju zdravja.
Za naše potrebe bom opisala nekaj preprostih vaj, katere izvajamo tudi s stanovalci Zavoda sv. Rafaela Vransko.
- Dihalne vaje delamo vsak dan, najbolje zjutraj in
zvečer, vzeti si je potrebno vsaj 15 minut.
- Preden pričnemo z dihalnimi vajami, poskrbimo
za primeren prostor. Najbolje je, da dihamo v
naravi. Če vadimo sede, sedimo na stolu, ki
podpira hrbtenico. Pljuča naj imajo največjo
možnost širjenja.
- Osredotočimo in zavemo se, da bomo dihali.
Kadar smo razburjeni, jezni, žalostni to vajo
najbolj potrebujemo.
- Poskušamo dihati umirjeno, brez prisile.
Pomembno je, da v celoti izdihnemo, da
naredimo prostor za svež zrak. Ko vdihnemo, se
trudimo napolniti vse skrite kotičke pljuč.
- Osredotočimo se na dih in potujemo z njim počasi skozi nosnici, skozi grlo, po bronhijih v pljuča, v vedno bolj oddaljene
pljučne mešičke in po isti poti nazaj. Vdihan zrak si lahko predstavljamo v neki sveži barvi, sončni barvi, izdihanega pa
v temnejši barvi.
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S stanovalci redno izvajamo dihalne vaje v sklopu skupinske terapevtske vadbe. Po pogovoru s stanovalci so na prvo
mesto postavili dihalne vaje, sledijo raztezne in potem kondicijske vaje. Jutranja vaja jim pomaga, da so mirnejši preko
dneva. Večerna vaja pa, da lažje zaspijo.
Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka

Kdaj mora investitor prijaviti začetek gradnje?
Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija
2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev
objektov, med katere spada tudi obvezna prijava začetka
gradnje.
Investitor objekta mora, preden zasadi »prvo lopato«,
obvezno prijaviti začetek gradnje na pristojni upravni
enoti. Seveda ob izpolnjenem pogoju, da si je investitor
pred tem pridobil ustrezno gradbeno dovoljenje (npr. za
vsako novogradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo objekta ‒
ne pa tudi za spremembo namembnosti) upravne enote.
Ne glede na to, kdaj je investitor pridobil gradbeno
dovoljenje oz. kdaj je to postalo pravnomočno, so
investitorji od uveljavite novega zakona dalje dolžni
prijaviti začetek gradnje. V primeru da je investitor
pridobil gradbeno dovoljenje pred 1. 6. 2018 in je to
postalo pravnomočno pred navedenim dnem, ni pa še
pričel z gradnjo, je njegova zakonska dolžnost, da pred
pričetkom gradnje poda še prijavo gradnje.
Izpolnjeno prijavo začetka gradnje mora investitor vložiti
na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.
Predpisan obrazec oz. vloga je dostopna na spletni strani
Upravne enote Žalec ali v Glavni pisarni Upravne enote
Žalec (dostopna je tudi na spletni strani Ministrstva za
okolje in prostor ali na državnem portalu Republike
Slovenije eUprava). Investitorji morajo prijavo vložiti na
pristojni upravni enoti vsaj osem dni pred začetkom
izvajanja gradnje z obveznimi prilogami:
- zapisnik o zakoličenju;
- dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jo podpišeta
projektant in vodja projekta ‒ njen sestavni del je tudi
njuna podpisana izjava, da so v celoti izpolnjene bistvene
in druge zahteve;
- načrt gospodarjenja z odpadki pri odstranitvi manj
zahtevnega in zahtevnega objekta in
- dokumentacijo za odstranitev, ki jo izdelata pooblaščeni
arhitekt ali inženir;
- če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine pa še
posnetek dejanskega stanja.
Tudi tisti investitorji, ki gradijo oz. bodo gradili
nezahtevne objekte, morajo prijaviti začetek gradnje,
vendar jim k vlogi ni potrebno priložiti zgoraj navedenih
prilog.

V kolikor želi investitor objekt (le) odstraniti, lahko to
stori zgolj na podlagi prijave začetka gradnje.
Pravnomočnega gradbenega dovoljenja v tem primeru ne
potrebuje. Na pomembnost prijave začetka gradnje kaže
tudi dejstvo, da je po novem nanj vezana tudi sama
veljavnost gradbenega dovoljenja. To preneha veljati, če
investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v petih
letih od njegove pravnomočnosti.
Investitor pa lahko v primeru da gradnje še ne namerava
izvesti v celot, na upravni enoti prijavi posamezna
pripravljalna (npr. zemeljska in druga) dela na gradbišču,
pri čemer prijava tovrstnih pripravljalnih del vsebuje
samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na ta dela.
Prijavo datuma začetka gradnje je upravna enota dolžna
vnesti v prostorski informacijski sistem, preko katerega
se avtomatično seznanijo mnenjedajalci (npr. občina,
Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje ...),
gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji (npr.
tržni, kmetijski). Investitor mora v obrazec prijave
začetka gradnje vpisati tudi podatke o nadzorniku. Prav
tako je investitor po začetni prijavi dolžan prijaviti tudi
morebitne spremembe (npr. zamenjava nadzornika).
Imenovanje nadzornika je po novem obvezno pred
izvedbo gradnje vseh objektov, za katere se zahteva
pridobitev gradbenega dovoljenja, ter za odstranitev
zahtevnega objekta. Izjemoma pa imenovanje nadzornika
ni potrebno pred izvedbo gradnje nezahtevnega objekta,
če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje določene v
Gradbenem zakonu.
Dejstvo je, da lahko gradbeni inšpektor izreče
inšpekcijski ukrep, s katerim odredi odpravo
nepravilnosti ter določi rok za odpravo in ustavi gradnjo.
To lahko inšpektor stori v primerih, če se gradnja, za
katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez
popolne prijave ali brez predpisane dokumentacije za
izvedbo gradnje ali če ne imenujete nadzornika.
V izogib morebitni slabi volji investitorjev jih želimo
opozoriti, da so z novim Gradbenim zakonom predpisane
visoke globe za prekršek zaradi opustitve obveznosti
prijave začetka gradnje in neimenovanja nadzornika,
kadar je ta predpisan.
Simona Stanter, načelnica
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Biodinamično kmetovanje
Izpostava Žalec obvešča, da bo z mesecem oktobrom ponovno zaživel BREZPLAČEN krožek Biodinamično kmetovanje,
ki bo v oktobru izjemoma 2. sredo v mesecu, v vseh naslednjih mesecih pa 2. četrtek v mesecu, in sicer od 9. do 10. ure v
sejni sobi Občine Tabor.
Prijave sporočite ge. Maji Klemen Cokan na telefon: 041 498 266.
Maja Klemen Cokan KGZS
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VSEBINA
 ODLOK o turistični in promocijski taksi v Občini Tabor

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ‒ ZUUJFO)
in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/15, Uradne objave Občine Tabor št. 3/2018), je
Občinski svet Občine Tabor na 28. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel naslednji

ODLOK
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI TABOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tabor (v nadaljevanju: odlok) določa:
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
- postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Tabor.
2. člen
(pristojnost)
Za izvajanje odloka sta pristojna organa občinske uprave, ki opravljata naloge s področja gospodarskih dejavnosti in
financ.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
- državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju
razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1) in
- lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
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4. člen
(višina turistične takse)
(1) Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa
0,30 evrov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 evrov na osebo na dan.
(2) V primeru ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta
znaša 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 evrov, skupna višina
obeh taks znaša 0,75 evrov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo
občina objavi na svojih spletnih straneh in v občinskem časopisu, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske
takse.
5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za
prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično
promocijske takse tudi:
- udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture, športa, sociale, za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. oktobra do vključno
31. maja,
- udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po
načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne
organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,
- gojenci socialnovarstvenih zavodov,
- študenti do dopolnjenega 26. leta starosti,
- osebe, ki so člani slovenskih reprezentanc,
- udeleženci državnih tekmovanj in
- osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.
(2) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v
višini 50 odstotkov pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov
tudi:
- osebe, ki prenočujejo v kampih in
- osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah in podobnih nastanitvenih obratih.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo
pristojnega organa iz 2. člena tega odloka, kot slednje predpisuje četrti odstavek 6. člena tega odloka.

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka zavezanci nakažejo na poseben račun
Občine Tabor in na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
7. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo
po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
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- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali
elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan
njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi,
da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za
odpravo nepravilnosti.
9. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema
turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št.
1/2015).
11. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Tabor
(Uradne objave Občine Tabor, št. 1/2015), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega
odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in se uporablja od 1. 1. 2019 dalje.

Številka: 007-1/2018
Datum: 24. 9. 2018

Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec
Vsak dan
od 14.00 do 17.00
vsak TOREK
ob 9.00
vsak TOREK ob 10.30
vsako SREDO
ob 8.30
vsako SREDO
ob 17.00
ob 18.00
vsak ČETRTEK
ob 9.00 in ob 18.00
Vsak PETEK
ob 10.00

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»TAI – CHI«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»ŠIVANJE«
ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»NADALJEVALNI TEČAJ NEMŠČINE«
»NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINE«
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»KUHARSKA DELAVNICA«

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge brezplačne
delavnice, tečaje in vadbe.
NOVOSTI v mesecu OKTOBRU
 Vsak TOREK ob 10.30 do 12.00 – ŠIVANJE (od osnov do kreacije ‒ patchwork);
 vsako SREDO od 9.00 do 9.30 – GIBALNE URICE ZA DOJENČKE (Sabina Rozman);
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vsako SREDO od 9.30 do 10.30 – DELAVNICA: SPOPRIJEMANJE S STRESOM IN TEHNIKE
SPROŠČANJA (Center za krepitev zdravja Žalec);
vsak ČETRTEK od 8.15 do 9.00 – PILATES (Sabina Rozman);
ČETRTEK, 25. 10. ob 10.45 – DRUŽENJE ob ČAJU (Alenka Tabor);
PETEK, 19.10 ob 19.00: Delavnica ZERO WASTE (reciklaža).

Vsak tretji četrtek (tokrat 18.10.) v mesecu od 17.00–18.00 na voljo tudi: BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ (Mihael
Centrih, Pravna klinika) ‒ Obvezne prijave na 051 669 714.
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak pon.: Urice pletenja ob 9.00, Začetni tečaj angleškega jezika ob 17.00;
vsak torek: Slovenščina za tujce ob 10.30;
vsako sredo: Risanje mandal ob 10.00, Vegi kuharska delavnica ob 11.00;
vsak četrtek in soboto: JOGA ob 18.00 in soboto ob 8.30;
vsak petek: Kuharska delavnica ob 10.00, španščina – nadaljevalni tečaj ob 16.45, Nordijska hoja okrog Ribnika Vrbje ob
9.00.
Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite. 
DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA
POTREBUJEJO VAS.
Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži
družbe Žalec http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Občina Žalec.
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Med
Znano je, da med že od nekdaj velja za domače zdravilo. O tem govorijo razni zapisi starih civilizacij: Egipčanov, Grkov,
Rimljanov itd. do dandanes. To potrjujejo tudi razne strokovne študije raziskovalnih ustanov, klinik in bolnišnic, ki
preizkušajo med tudi pri zdravljenju ran. Najbolj pa je poznan kot živilo, ki se uporablja v prehrani, lahko samo kot sladilo
ali preventiva pri prehladih in večanju imunske odpornosti.
Slovenija je izrazito čebelarska dežela, saj se ponaša z bogato čebelarsko tradicijo. Slovensko čebelarstvo odlikujejo
številni čebelarski strokovnjaki, slovensko podeželje se ponaša s posebnimi čebelnjaki in panjskimi končnicami, katerim v
svetu ni para. Zaradi naše unikatne konstrukcije panja, v katerem čebelarimo v Sloveniji in v manjšem obsegu v sosednjih
državah, ima slovenski med nižjo vsebnost vode, kar ga še dodatno odlikuje v kakovosti. Odlične naravne danosti
omogočajo pridelavo najkakovostnejšega medu in bogato pestrost medu glede na geografsko velikost območja pridelave.

V Sloveniji se proizvajalci hrane zavzemamo za to, da kupec prepozna prednosti lokalno pridelane hrane. Lokalno
pridelana hrana v ožjem smislu pomeni hrano, pridelano v domači ali sosednji občini, v malo širšem smislu pa kot hrano, ki
je pridelana v naši državi. Z nakupom lokalno pridelane hrane ne naredimo usluge samo domačim pridelovalcem, ampak
tudi sebi. Naj naštejem samo nekaj prednosti: zmanjšanje onesnaževanja zaradi krajših transportnih poti, pomoč lokalnemu
kmetijstvu, gospodarstvu, manjše možnosti pojava alergij na živila, sveža hrana, višja hranilna vrednost, kratek rok
skladiščenja, manj konzervansov, vzpostavljamo nekdaj pomembno vez med potrošnikom in proizvajalcem hrane.
Odločitev o tem, kaj bomo jedli mi in naši otroci, je izključno samo naša.
Slovensko čebelarstvo sodi v sam svetovni vrh, kar nam priznavajo čebelarske organizacije po celem svetu. V Sloveniji
imamo vrhunske proizvajalce čebelarske opreme in nemalokrat se zgodi, ko gremo čebelarji na strokovne ekskurzije v
tujino, da vidimo v vzorčnih čebelarstvih opremo slovenskih proizvajalcev.
Skrb čebelarja je in mora biti zagotavljanje kakovostnih živil. Za vsak kozarec medu, ki ga čebelarji prodamo ali podarimo,
smo produktno odgovorni. Dejstvo, da v Sloveniji čebelarji veliko damo na kakovost, se kaže v tem, da imamo kar tri
zaščite geografskega poimenovanja medu priznane na evropskem nivoju. Nekateri čebelarji v Sloveniji se tako odločajo za
pridelavo medu po višjih kriterijih, ki so nekoliko strožji, kot jih določa že sam državni Pravilnik o medu. Govorimo o
medu višje kakovosti, to je Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo in o Kočevskem gozdnem medu in Kraškem
medu, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Shema kakovosti pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev glede
značilnosti, postopkov pridelave ali predelave kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in izdelki, označeni z
oznako ene izmed shem kakovosti, kažejo na posebnost ali višjo kakovost proizvoda. Vsak med izmed naštetih treh shem
kakovosti je 100-odstotno proizveden v Sloveniji. Takšen med je izpostavljen tudi dodatnemu nadzoru kakovosti. Nekateri
čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.
Med višje kakovosti lahko kupite pri čebelarjih, ki so vključeni v kakovostne sheme in jih najdete na seznamu, ki je vsem
prosto dostopen na spletni strani www.okusi-med.si. Na tej spletni strani so na voljo tudi dodatne informacije o vseh treh
shemah kakovosti z opisi raznolikih okusov medu, ki jih s skrbnostjo pridelujejo naše kranjske sivke in slovenski čebelarji.
Jejte zdravo, jejte domače.
Matej Mandelj, tajnik ČZS
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka:
 15. junija se je rodil 49 cm velik in 3130 g težek deček Nejc staršema Barbari
Topovšek in Igorju Matjanu iz Tabora.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili
v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Aktivnosti naših društev
Uspešne mladinke iz PGD Ojstriška vas - Tabor
V soboto, 1. septembra 2018, je v GZ Prebold potekalo regijsko tekmovanje v orientaciji za mladino, katere so se udeležile
tudi naše mladinke iz PGD Ojstriška vas - Tabor. Ekipo treh so sestavljale: Ema Govednik Lesjak, Natalija Jelen in Vanesa
Stanko, mentorja pa sta Anja Lončarek in Miha Drolc. Dekleta so dosegla odličen rezultat, saj so se uvrstila na državno
tekmovanje. To je velik dosežek za naše društvo. Čestitamo tako vsem tekmovalkam za ves trud, ki so ga vložile v ta
uspeh, in mentorjema. Državno tekmovanje je potekalo 15. septembra 2018 v Moravčah.

PGD Ojstriška vas - Tabor
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Piknik društva upokojencev
V torek, 18. septembra, smo se taborski upokojenci ponovno, kot že večkrat doslej, zbrali na pikniku na Laznikovi domačiji
v Miklavžu pri Taboru. Tudi letos je bila udeležba velika in razveseljiva. Bilo nas je kar sto! Nekateri so se pripeljali sami,
nekatere so pripeljali mlajši sorodniki, nekateri, tisti z boljšo kondicijo, pa so prišli peš in med potjo preizkušali gobarsko
srečo. Kar nekaj gobic se je našlo!
Po pozdravnih besedah dobrodošlice predsednika društva g. Blatnika smo se posedli za mize. Srečanje se je v prijetnem
vzdušju nadaljevalo z dobro hrano, ki so nam jo pripravili Laznikovi. Na poln želodec se je potem prilegel še kakšen
kozarček vina, piva ali soka. Pa tudi razpoloženje je postalo vedrejše. Nekateri so si čas krajšali z balinanjem, nekateri pa
so hiteli pozdravljat znance, ki jih že nekaj časa niso videli. Tudi domača mesnica z mesnimi izdelki »Laznik« je bila v
času našega srečanja odprta in nekateri so to priložnost izkoristili in si nabavili dobre domače izdelke. Razdelili smo tudi
jabolka, ki jih vsako leto sponzorira naša članica Ida iz »Sadjarstva Rojnik«. Seveda pa tako srečanje brez petja naših
dobrih članov ne mine, zato ste vsi, ki ste prehitro odšli domov, prikrajšani za to sprostitev. Pa tudi toplo, sončno jesensko
popoldne nam je bilo zelo naklonjeno.

Društvo upokojencev Tabor
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Iz domače župnije
Molek?
Vstopamo v čudovit jesenski mesec oktober. V Cerkvi je mesec oktober posebej posvečen molitvi rožnega venca. To je
molitev, pri kateri razmišljamo o Jezusovem in Marijinem življenju. Sestavljena je iz štirih delov. V prvem delu
razmišljamo o Jezusovem otroštvu. V drugem razmišljamo o tem, kako je Jezus govoril o svojem Očetu v nebesih, delal
posebna znamenja, ki jim pravimo čudeži in postavil mašno daritev. V tretjem delu se v mislih podamo na pot Jezusovega
trpljenja in njegove smrti. V četrtem delu pa razmišljamo o Jezusovem častitljivem delu življenja, kako je vstal od mrtvih
in nas skupaj z Marijo, svojo in našo nebeško Materjo, pričakuje v nevesih. Molitev rožnega venca je enostavna in
preprosta. Primerna za vsak dan.
Pri molitvi rožnega venca si pomagamo s posebno verižico, sestavljeno iz različno velikih jagod, ki ji ljubkovalno rečemo
molek. Ta molek nam pomaga pri štetju venčkov zdravamarij, vmes pa vpleta molitev očenaš. Molek je torej simbol
molitve rožnega venca. Hkrati pa nas na to molitev opominja in spominja. Opominja nas, da bi ga lahko pogosteje molili.
Opominja nas, da se pri molitvi umirimo in približamo materi Mariji in našemu Odrešeniku Jezusu. Opominja nas, da bi
bilo prav, da bi si večkrat vzeli čas in zmolili kakšen njegov del ali vsaj desetko. Spominja pa nas na čase, ko smo ga morda
večkrat molili skupaj s svojimi bližnjimi, starši, starimi starši ali pri verouku, v cerkvi.
Če tudi morda mislimo, da je to zastarela in vedno manj
moljena molitev, je resnica ravno nasprotna. Mnogi
molimo rožni venec. Nekateri se združujejo celo v
moltvene zveze in skrbijo, da se molitev rožnega venca,
gledano v svetovnem merilu, nikdar ne prekine.
Molek najdemo na mnogih mestih. Največkrat je v
stanovanjih na posebnem mestu v bogkovem kotu ali pa
kar na steni. Mnogi ga imamo v torbici ali žepu vedno s
seboj ali kot rečemo, vedno pri roki. Poznam popotnika,
ki ima molek vedno pripet na svoj nahrbtnik. Zelo pogosto ga vidimo obešenega na vzvratno ogledalo v avtomobilih in še
kje. Toda ali je na vseh teh mestih res kot simbol moltve? Ali je samo amulet, talisman?
Tudi na televeiziji se od časa do časa najde oseba, ki javno izpostavi molek. Se še spomnite pokojnega Ivana Krambergerja
iz Negove? V času volilne kampanje za predsednika države je v televizijskem soočenju iz žepa potegnil svoj molek in
povedal, da ga rad moli.
V zadnjem času pa se pogosto izpostavlja italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki z rožnim vencem v roki svari pred
migranti. Tudi med svojimi govori pogosto ″opleta″ z rožnim vencem. Ob tem pove, da ga ne moli. Torej mu rožni venec
služi kot čarobni amulet, talisman ali kot predmet zavajanja? Seveda se Cerkev od takšne uporabe moleka ograjuje.
Vabimo vas h krščanski uporabi moleka. K uporabi moleka za molitev molitve, ki nas vodi po poti Jezusa in Marije do
svetosti. Rožni venec smo povabljeni moliti vsak dan, posebej pa v oktobru, rožnovenskem mesecu.
Oktober 2018, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Ves mesec bomo v cerkvi pred sveto mašo molili rožni venec.
V četrtek, 4. oktobra, vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost in za nove
duhovne poklice, posebej pa še za našega novomašnika Matica in druge duhovnike iz naše župnije. Z molitvijo bomo
pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo, to je ob 17.30.
Na prvo oktobrsko, roženvensko nedeljo, to je nedelja, 7. oktobra, bo, tako kot je že v navadi, organizirano
popoldansko avtobusno romanje k Mariji Pomagaj na Brezje. Prijave že zbira gospa Mira Pepel iz Ojstriške vasi. Prijavite
se lahko po telefonu št: 041 289 818 ali (03) 572 72 26 in povprašate še po drugih informacijah.
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V nedeljo, 14. oktobra, bo dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov. Srečanje bo na Gomilskem, in sicer popoldne ob
15. uri. Srečanja se bo udeležil tudi naš cerkveni pevski zbor. K poslušanju pa smo vabljeni vsi.
V nedeljo, 21. oktobra, na misijonsko nedeljo, bo v naši župniji srečanje zakonskih jubilantov. Med zakonske jubilante
sodite vsi, ki letos praznujete 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ali 50 let zakonskega življenja. Od zlate obletnice poroke dalje
ste jubilanti vsako leto. Srečanje bo skupaj z redno nedeljsko sv. mašo, ki bo za to priložnost nekoliko slovesnejša. Jubilanti
boste prejeli tudi naprsne šopke in vabljeni ste, da kot slavljenci v cerkvi sedite spredaj. K tej sveti maši povabljeni vsi vaši
bližnji. Po sv. maši bomo pripravili skromno pogostitev za vse. Srečanje zakonskih jubilantov lepo sovpada z misijonsko
nedeljo. Zakonci smo zagotovo prvi misijonarji v svojih družinah. Zakonski jubilanti, lepo vabljeni.
Vida Slakan

Literarni utrinki
Gledanje

Nasvet

Glej vrhove smrek,
pod katerimi hitiva,
poglej pod noge, kjer
zeleni mah utišuje
najine hitre korake.
Poglej svetlobo svoje
zvezde, ki sije nad tabo,
poglej vzhajanje lune
in dodaj dotik prsta
osebi,
ki ti podarja svetlobo
življenja!!!
Glej …

Bodi vsaj malo
pameten in
ne glej samo
na zunanjo lepoto …
Glej globino duha,
ki daje dih
prihodnjega dne …
Naj vzbrsti nova
veja tvoje sreče,
ki bo plavala
v bistri vodi
novega življenja.
TKsm

TKsm

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2018
DATUM

6. 10. 2018
10.00
6. 10. 2018
11.00

PRIREDITEV
Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn
KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE
GLAVA, ZMOREJO ROKE
Otroški abonma
MARTIN KRPAN
OBLETNICA PRVE FRONTALNE
BITKE NA ČRETI

6. 10. 2018
19.30

11. LETNI KONCERT
FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO

Kulturni dom Vransko

8. 10. 2018

Začetek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREMO 2018/19

Občinska knjižnica
Vransko

12. 10. 2018
14.00

KOSTANJEV PIKNIK

Prostori Društva
upokojencev Vransko

4. 10. 2018
16.00

KRAJ
Avla Doma II. slovenskega
tabora
Kulturni dom Vransko
Čreta

ORGANIZATOR
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
(03 712 12 52, 03 703 12
80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
KOZB Vransko
Folklorno društvo
Vransko
(041 270 546)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Društvo upokojencev
Vransko
(03 5725 227)
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13. 10. 2018
19.30

Gledališki abonma
LETO ŠLAGERJA

Kulturni dom Vransko

16. 10. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STNOVALCI
DOMA

Naš dom

23. 10. 2018
18.00

ČAROVNIŠKA PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

25. 10. 2018
18.00

Predavanje Sanje Lončar
KAKO OHRANITI MOŽGANE

Občinska knjižnica
Vransko

31. 10. 2018
11.00

KOMEMORACIJA OB
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

Pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

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

Zgodilo se bo
Obveščamo vse občane, da bo v

nedeljo, 14. 10. 2018, 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 v avtu, se lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo, kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj.
Lep pozdrav.
Upravni odbor PGD Loke
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... in še modrosti naših babic
 Sv. Gal (16. 10.) suhoten oznanjuje, da ob letu suša pripotuje. 
 Kakršno vreme sv. Uršula (21. 10.) prinese, tako se rado vso jesen obnese. 
 Če vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije. 

Koledar dogodkov in prireditev – oktober, november 2018
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

SREDA,
10. 10.

9.00‒10.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

SOBOTA,
13. 10.

8.00‒13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

SOBOTA,
13. 10.

18.00‒21.00

Kmetijsko gozdarski
zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)
Steyr klub
Savinjske doline
(041 620 270)
GZ Žalec
(051 382 886)

PETEK,
26. 10.

11.10

TOREK,
30. 10.

18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

SOBOTA,
10. 11.

15.00

MARTINOVANJE
ZA STAREJŠE OBČANE

Dom krajanov
Tabor

NEDELJA,
18. 11.

16.00

TRADICIONALNE
DOMAČE KOLINE

Zajčeva koča

58. SREČANJE VETERANOV
GZ ŽALEC
KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA
MRTVE

Dom krajanov Tabor
pri spomenikih
padlim borcem NOB
pri Vrtcu Tabor

POŠ Tabor
(03 703 23 70)
Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)
Društvo upokojencev
Tabor
(040 323 650)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

»Dokler imam toliko pameti, da jo lahko sam "dirigiram", ne bom odnehal.«
(Boris Pahor)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor.
Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli
blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so
prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si,
najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: internet, Peter Strouhal, PGD Ojstriška vas Tabor, Darko Naraglav, Tone Tavčer, Aleksander Reberšek, Zavod sv. Rafaela
Vransko, Čebelarska zveza Slovenije

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

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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