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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Že sam videz tokratnega informativnega časopisa Novice izpod
Krvavice vam pove, da Občina Tabor praznuje svoj občinski
praznik. Praznovanje bo žal tudi letošnje leto brez prireditev
oziroma brez tradicionalnega Šentjurskega sejma.
To je priložnost, da se ozremo nazaj. V ta namen smo v uredništvu
poiskali albume in izbrali nekaj fotografij iz preteklih let. Lepo je
pogledati fotografije, ki nam prikazujejo pestro in veselo dogajanje
v okviru preteklih šentjurskih praznikov. Upamo, da boste ob
gledanju fotografij uživali in mogoče boste med njimi našli tudi sebe
ali koga poznanega. Prijetno branje in obilo zdravja vam želimo.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 27
Ali vam je datum 24. april kaj znan? Seveda! Na ta dan praznujemo v naši lokalni skupnosti občinski praznik. Ta datum
simbolično obeležuje začetek kmečkih uporov v 17. stoletju, ki so se začeli na gradu Ojstrica. Če bi naši predniki
vedeli, da nam bo skorajda ob vsakokratnem praznovanju nagajalo slabo vreme, letos celo sneg, sem prepričan, da bi
začetek uporov, malo za šalo, malo zares, prestavili v poletne mesece.
V preteklih letih so v tem času potekale različne prireditve v okviru praznovanja, ki so vrhunec dosegle z velikim
tradicionalnim Šentjurskim sejmom in zabavo pod šotorom. Tako lani kot tudi letos pa slabo vreme ni nič moteče, kajti
praznovanja v pravem smislu besede žal ne bo. Razlog je več kot očiten in vsem poznan. Praznovali bomo doma,
potiho, brez druženja. Da je praznik, bo opaziti le po izobešenih zastavah in morda po malo bolj praznični številki
našega in vašega občinskega glasila Novice izpod Krvavice. Tudi slavnostne seje ne bomo organizirali in zato bo
odpadel tudi županov govor, v katerem se po tradiciji vse udeležene seznani z delovanjem občinske uprave in
občinskega sveta v preteklem letu in s tem povezanimi realiziranimi projekti.
Ravno zaradi tega bi vas želel v nekaj besedah seznaniti s tem, kar smo počeli.
Leto 2020 se je začelo povsem običajno, uvodni sestanki med občino in različnimi izvajalci so stekli, aktivnosti so bile
zastavljene. V mesecu marcu pa je udarilo. Spopad z epidemijo ni bil enostaven, kajti na tem področju prav nihče ni
imel potrebnih izkušenj. Če bi mi kdo pred letom dni dejal, da bom pisal odloke in odredbe, namenjene občanom v boju
proti virusu, bi ga malo povprašal po zdravju. Zgodilo pa se je ravno to. Sledila je akcija nabave zaščitnih sredstev,
mask, razkužil, priprave in navajanje na delo od doma, nadgradnja računalniških sistemov za sestanke na daljavo in še
tisoč drugih stvari, poveznih z dodatnimi nenačrtovanimi stroški in aktivnostmi. Vse to se je nekako izšlo, kljub temu da
je to pomenilo za vse nas dodatno delo, ki se je zažiralo v našo osnovno dejavnost. Vendar nismo popuščali in nabor
zaključenih projektov je nadpovprečno lep.
Na področju cestne infrastrukture smo prenovili kar lepo število kilometrov makadamskih cest, ki potekajo po naših
hribih. To sicer počnemo vsako leto, tako da vsaka cesta pride na vrsto približno na štiri leta. V sodelovanju z
uporabniki in v skladu z občinskim odlokom smo asfaltirali cesto v Grabn. Ceste so se še posebej razveselili stanovalci
tega zaselka, saj so do sedaj imeli le makadamsko prometno povezavo z ostalimi naselji.
Naslednji zaključen projekt je makadamski cestni odsek na Vinograde. Problem smo začeli reševati že v letu 2019, kajti
lastnika zemljišča sta bila SIDG in SKZG Republike Slovenije, katerima smo desetletje plačevali precej visoko
najemnino za uporabo. Po mučnih pogajanjih smo zemljišče odkupili za znesek, ki je bil manjši od letne najemnine. Na
Vinograde se sedaj lahko peljete po lepi asfaltni cesti.
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Največji zalogaj je bila obnova cestišča v Dol. Daljši odsek ceste, zgrajene v letu 1982, smo zgradili praktično povsem
na novo. Ni šlo samo za preplastitev, ampak za poseg z vsemi izkopi, v večjem delu z novim sistemom odvodnjavanja,
sanacijo plazovitih odsekov s kamnitimi zložbami itd. Plačilo stroškov za ta projekt se je na našem bančnem računu tudi
najbolj odražalo.
Nova tlakovana pot na pokopališču je bila želja občanov že vrsto let. Imamo jo, želimo pa si, da bi se uporabljala
predvsem za sprehode, za primarni namen pa čim manj, čemur pa se žal ne da izogniti.
V letu 2020 smo izpraznili večstanovanjski objekt na naslovu Tabor 14. Po izračunu statikov je hiša izredno nevarna za
bivanje in zato predvidena za rušenje. Nekaj časa smo se poigravali z mislijo o adaptaciji, ampak že precej površni
izračuni so pokazali, da strošek nikakor ni upravičen. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo in v kratkem bomo
pričeli z rušenjem. Del zemljišča pod stavbo, ki je bil v zasebni lasti, smo uspešno pridobili v našo last in prav tu bo
nekoč mogoče postaviti kaj novega.
Da pa ne bi samo podirali, smo odkupili hišo v strogem centru Tabora, in sicer nekdanjo Tekavčevo hišo. Nakup je
upravičen ne le zaradi potrebe po novih stanovanjskih kapacitetah, temveč tudi zaradi njene strateške lege in bojaznijo
pred morebitnim neprimernim priseljevanjem v naše okolje. Na tej zgradbi smo lani že zamenjali streho, letos pa bomo
z adaptacijo nadaljevali. Še posebej se veselim ureditve zemljišča pred stavbo. To se bo urejalo s sklopu letos začetega
projekta »Jurijev trg« v okviru širše ureditve središča Tabora.
Še vedno smo v igri državnih kolesarskih povezav. Za našo občino je to cesta skozi Podlog. Pot do uresničitve projekta
traja že dolgo, vendar se kljub temu nadejam uspeha.
Kar se tiče skupnega projekta vseh občin SSD, to je vodooskrbe, smo lani zadevo pripeljali tako daleč, da bomo letos
lahko začeli z gradnjo. Za nas, Taborčane, to pomeni zamenjavo dela primarnega voda v Lokah in nov vodohran na
Vinogradih. Gre za sofinanciranje s strani kohezijskih sredstev in manjšega občinskega deleža.
Veliko truda namenjamo tudi varstvu in ohranjanju narave. Poleg sofinanciranja odvoza nevarnih odpadkov je prioriteta
fekalna kanalizacija Ojstriška vas ‒ vzhod. Po težkih večletnih naporih smo v preteklem letu pridobili pravnomočno
gradbeno dovoljenje. Okviren finančni načrt z lastnimi sredstvi za izgradnjo je razdeljen na dve leti, začeli pa naj bi
letos. Natančen rok pričetka še ni znan. Upamo na kakšen razpis, na katerem bi bili upravičeni do sredstev s strani
države ali morda celo Evrope, vendar pa zaenkrat ne kaže najbolje.
Na področju telekomunikacij smo na razpisu pridobili EU sredstva za postavitev notranjih in zunanjih WiFi točk, ki
uporabnikom omogočajo brezplačen dostop do interneta. Omrežje je vzpostavljeno in že služi svojemu namenu. Tudi
družba Telekom, d. d., je v našo občino vložila kar nekaj sredstev in kmalu bo večji del območja opremljen s
telekomunikacijskimi optičnimi vodniki. Dela na terenu še vedno potekajo.
S sofinanciranjem Fundacije za šport smo posodobili telovadnico v Domu krajanov. Prostor je obnovljen v skladu z
najvišjimi športnimi standardi in tudi vizualno izredno lepo opremljen. Žal zaradi trenutne situacije telovadnica ni
izkoriščena v tolikšni meri, kot bi si uporabniki želeli.
Spoštovane in spoštovani, še dolgo bi lahko našteval, predvsem o manjših projektih, ki so za večino ljudi kot nekaj
samoumevnega. Vendar temu ni tako. Njihova izvedba prav tako terja svoj čas, različne spretnosti, potrpljenje, znanje
in denar. Kljub pregovornemu metanju polen pod noge nekaterih se za vse, kar smo dobrega naredili, najlepše
zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem iz občinske uprave ter režijskega obrata, podžupanu, občinskemu svetu in vsem
ljudem dobre volje, ki ste nam na kakršen koli način pomagali na poti do uspeha. Zavedati se moramo, da to, kar
počnemo, počnemo zase in za naše zanamce. Zaradi tega postaja kvaliteta življenja v naši lokalni skupnosti boljša in
privoščimo si jo v največji možni meri.
Želim vam, da naš skupni praznik preživimo kar se da lepo, kljub temu da se ne bomo družili. Z izobešeno zastavo
pokažimo, da spoštujemo in imamo radi svoj kraj ter da smo ponosni Taborčani. Iskrene čestitke, predvsem pa obilo
zdravja, ki je v teh časih zelo zaželena dobrina.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Zasaditev lip pri pokopališču Tabor
Ob koncu lanskega leta sta se zaradi posledic močnega vetra zlomili dve brezi, ki sta več let krasili dvorišče mrliške
vežice in ob sončni pripeki nudili prijetno senco vsem živim bitjem.
Delavci režijskega obrata so v letošnjem aprilu, ko praznujemo tudi svetovni dan Zemlje, na tem mestu zasadili dve
novi drevesi – lipi, simbol slovenstva.
Za to vrsto dreves smo se odločili tudi zato, ker je lipa drevesna vrsta, ki ob cvetenju dobro medi in je pomemben vir
nektarja za čebele.

Saša Zidanšek Obreza

Brezplačne storitve za naše občane
NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE
Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo
sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.

POKLIČITE sokrajanko, licencirano nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,
telefon: 070 911 170, email: stojsvioleta@gmail.com

Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE
www.agencija-nera.si
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Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih
običajev. Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja!
Nudimo vam tudi:
Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse,
zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako prihranimo
številne poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo nepremičnine.
Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko
pomagam uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila
veliko število zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas.

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je do preklica zaprta.
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Prejeli smo
Zahvala Občini Tabor za pozitivno spodbudo
Kar tri leta je, odkar sem prišla na idejo za obliko črk, ki jih prej nisem
zasledila še nikjer. Nove ideje nisem iskala, prišla je sama od sebe v sili
razmer, ko se je hči v šoli učila črk in ni in ni šlo. Rada bi ji pomagala, a nisem
imela prave rešitve. Iskala sem didaktične pripomočke za učenje črk in branje,
a nam v tistem trenutku niso pomagali. Takrat je prav prišlo moje znanje,
izkušnje in nastale so črke, zlite s sliko.
Šlo je za recept, ki je moji hčeri pomagal, da je hitreje usvojila črke. Vedela
sem, da je veliko staršev in otrok, ki bi potrebovali ravno tak pripomoček.
Misel na to, da ga imam, a ga nihče ne more dobiti, mi ni pustila spati.
Leta 2020 sem se prijavila na razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske
doline. To je bil moj prvi korak k uresničitvi cilja. Prvi korak k izpostavljanju.
Prvi korak v čisto nove svetove.
Mojo iskreno željo, da bi rada igro izdala in s tem pomagala mnogim, je
prepoznal župan Marko Semprimožnik. Podprl me je z besedo in kot
pokrovitelj. To se je zgodilo ravno v trenutku negotovosti in obupovanja.
Gospod Marko, iskrena hvala. Izjemno prijeten občutek je, ko stoji za tabo družina, prijatelji in tudi lokalna skupnost.
Hvala.
Jaz sem dobila nov zagon, črke pa ime. Nastal je
Črkoljub.
Črke so dobivale nove ilustracije, igra pa svojo
podobo. Nastala je 101 karta, ki vsebuje velike in
male tiskane črke, karte v dveh velikostih in
navodila za igre. 15 različnih iger z različnimi
težavnostnimi stopnjami je primernih za otroke od
3. do 8. leta. Igra praktično raste z otrokom,
spodbuja otrokovo zanimanje za črke, utrjuje in
povezuje črke v začetno branje. Najpomembnejše
mi je, da vse to poteka skozi igro.
Pri igri so otroci sproščeni, ni pričakovanj, sta le
odprto srce in um. Takrat se zgodijo čudeži. Znanja
usvajajo mimogrede. Po navadi rečemo: »Kje se je
pa to naučil?« Takšno znanje je trajno, izvira iz
otroške radovednosti in notranje motivacije.
Tudi to, da se igramo z otrokom, je zelo
pomembno. Našega časa se ne da kupiti, skupnega
še manj.
Uživajte v igri z otrokom, bodite sproščeni,
nasmejani in ne pričakujte. Samo uživajte.
Če potrebujete še kakšno idejo, poglejte na Facebook stran Učenje črk z igro in seveda na crkoljub.si.
Mateja Jezernik
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Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

objavljajo

PODALJŠANJE
prijavnega roka na razpis
Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2020
Zaradi aktualnih epidemioloških razmer se rok za prijavo na razpis INOVATOR LETA SPODNJE
SAVINJSKE DOLINE 2020 podaljšuje na 15. maj 2021.
Za priznanje in denarno nagrado lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji
inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so
svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin.
Več informacij na RA Savinja, www.ra-savinja.si ali tel. (03) 713 68 60.
Vabljeni k prijavi po načelu, da
»NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE
ISKATI NOVIH INOVACIJ.«
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Tehniški muzej Bistra
Za objavo članka o Tehniškem muzeju Bistra smo se odločili, ker letos praznuje 70. obletnico obstoja. V Našem domu
Vransko stanuje gospod, ki je dolga leta delal v tem muzeju. Takoj je sprejel izziv in napisal članek.
Zavod sv. Rafaela Vransko
Prvi podatki o Bistri segajo že v rimsko dobo. V veselo dolino Freudental so prvi kartuzijani prišli iz Francije leta 1220.
Kraj je miren in odmaknjen od sveta. Pravi razcvet je kartuzija doživela, ko je nastal samostan. Red je bil do menihov
eden najstrožjih, saj ni dovoljeval nobenih stikov z zunanjim svetom, predvsem z ženskami. Vsak menih je živel v
svoji hiški. Menihi so bili zaposleni z delom in molitvijo, vsi visoko šolani, vsi vegetarijanci in seveda brez možnosti
stikov z zunanjim svetom. Večina dela so opravljali bratje, ki so ravno tako živeli v kartuziji. Ti so imeli nižjo
izobrazbo, kljub temu pa je bil režim življenja za vse enak. V Sloveniji smo imeli štiri kartuzije: ena je bila v
Jurkloštru, druga v Žičah pri Slovenskih Konjicah, tretja v Bistri pri Vrhniki in četrta, še sedaj delujoča, je v Pleterjah
pri Šentjerneju. Leta 1782 je cesar Jožef drugi razpustil skoraj vse samostane, tudi Bistro. Menihi so tako morali oditi
domov, saj so dejavnosti razpadle. Leta 1826 je stavbe v Bistri kupil trgovec in lesni manipulant Franc Gale. On in
njegovi nasledniki so samostan obnovili v bivalno graščino, kakršna je še danes. Po drugi svetovni vojni je bil grad
nacionaliziran in od leta 1951 dalje tam domuje tehniški muzej.
Osnovna naloga muzeja je bilo evidentiranje,
zbiranje, urejanje in varovanje tehnološke
dediščine na Slovenskem. Nastali so sicer še drugi
muzeji s tehnično vsebino kot na primer v Kropi,
Idriji, na Jesenicah in v Kranju.
V Bistri se je začelo z gozdarskimi in lesarskimi
razstavami. Leta 1953 so bile dostopne tudi za
javnost. Z leti se je muzej zelo razširil in tako ima
danes oddelke in stalne zbirke na področjih
kmetijstva, lovstva, prometa, lesarstva, tekstila,
grafike, obdelave kovin, elektrike. Zbirke so res
vredne ogleda. Muzej ima danes tudi dislocirane
oddelke, in sicer muzej pošte in telekomunikacije v
Polhovem Gradcu, lokomotive v Ljubljani, geodetske zbirke na gradu Bogenšperk, oddelki pa so tudi v Pivki in Soteski.
Eno največjih doživetij so gotovo Titovi avtomobili, ki so med najbolj gledanimi eksponati. Poleg ogleda muzejskih
zbirk in številnih dejavnosti, ki jih nudijo za odrasle in za otroke, si lahko obiskovalci privoščijo prijeten počitek v
mirnem naravnem okolju.
Albert Mažgon, stanovalec Našega doma Vransko

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. marcem in 15. aprilom 2021
Dogodki:
V petek, 9. aprila 2021, je bila podaljšana epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Še vedno gasilci
opravljamo v večini zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih.
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Nadaljujemo pa tudi izvajanje vseh usposabljanj ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja
nalezljivih bolezni. V zadnjem mesecu dni se je raznih specialnih usposabljanj v organizaciji Gasilske zveze Slovenije v
Gasilski šoli na Igu ter v enotah Pekre in Sežana udeležilo 30 naših gasilcev.
9. aprila se je v GZ Žalec pričel 34-urni tečaj za gasilca pripravnika, kjer trenutno predavanja izvajamo na daljavo, na
tečaju pa je 30 tečajnikov.
V marcu je bil letošnji državni gasilski kviz za mlade gasilce, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije. Izpeljali so ga
v virtualni obliki. Virtualni kviz je potekal v spletnih učilnicah in je bil netekmovalnega značaja, udeležilo pa se ga je
883 mladih gasilcev in mentorjev iz vse Slovenije, od tega 69 udeležencev iz desetih gasilskih društev iz Gasilske zveze
Žalec, kar nas uvršča na 3. mesto med vsemi sodelujočimi zvezami po številu udeležencev. Po doseženih točkah so se
tekmovalci iz GZ Žalec skupno uvrstili na 3. mesto med 73 zvezami. Med izžrebane udeležence je GZ Slovenije
razdelila praktične nagrade, ki jih je v GZ Žalec dobilo 8 tekmovalcev.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 18 intervencij, ki so skupno trajale 22 ur in 35
minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 40 minut, najkrajša pa le 10 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 9 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 6 intervencij, GPO
Polzela so imeli dve intervenciji, GPO Tabor so imeli eno intervencijo, v GPO Vransko pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Osebno dopolnilno delo in vrednotnice ‒ utrjevanje načela vsako delo šteje
Podjetna Tjaša ni želela tvegati z odprtjem s.p.-ja, ko se
je s svojimi ročno narejenimi izdelki odločala za prvi
vstop na trg. »Bolj smiselno se mi je zdelo prej potipati
teren prek osebnega dopolnilnega dela,« je povedala.
Kaj je to? Kdo lahko dela in kaj lahko prodaja?
Primerno je za dodatne zaslužke. Morda se tudi vam ob
branju tega prispevka utrne kakšna prava ideja za delo.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
natančno določa, kaj sodi med osebno dopolnilno delo.
Prav tako je zakonsko določeno, da to delo lahko
opravljajo le fizične osebe, in sicer zaposleni,
brezposelni, upokojeni, študenti in dijaki, starejši od 15
let, ter tujci, ki imajo na podlagi svojega statusa pravico
do prostega dostopa na trg dela. Bistveno je, da
posameznik sam opravlja priglašena osebna dopolnilna
dela.
Na seznamu osebnega dopolnilnega dela sta dve
skupini. V prvo skupino spadajo občasna pomoč v
gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali
stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih
površin in občasna pomoč pri kmetijskih delih. V to
skupino sodi tudi občasno varstvo otrok, pomoč

starejšim, bolnim in invalidom na domu ter spremstvo
oseb, ki potrebujejo nego. Na seznam so vključene
občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih
ali študijskih obveznosti, občasno prevajanje ali
lektoriranje, občasno izvajanje umetniških oziroma
drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih ter
občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika
živali. Pozor! Zgoraj navedena dela se ne smejo
opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali
samozaposleno osebo.
Druga skupina zajema izdelovanje in prodajo izdelkov
domače in umetnostne obrti, ki niso namenjeni zaužitju,
ter izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso
namenjeni zaužitju in jih je mogoče izdelovati na domu
pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih.
Poleg tega za osebno dopolnilno delo štejejo tudi
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi
osnovni obliki ter mletje žita, žganje apna ali oglja na
tradicionalen način in prodaja.
Osebno dopolnilno delo lahko opravljajo posamezniki,
ki se registrirajo preko spletnega portala pri Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
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(AJPES) (https://www.ajpes.si/sodd/prijava.asp) ali
osebno pridejo na Upravno enoto Žalec, kjer uredimo
registracijo na AJPES. To lahko stranke uredijo tudi na
kateri koli drugi upravni enoti v Republiki Sloveniji ali
krajevnem uradu, saj ni krajevne pristojnosti. Iskalci
oziroma potencialni naročniki tovrstnih del si lahko na
spletnih straneh AJPES ogledajo seznam posameznikov
s kontaktnimi podatki, ki opravljajo osebno dopolnilo
delo (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Oseb
no_dopolnilno_delo).
Pogoj za zakonito opravljanje osebnega dopolnilnega
dela je, kot že navedeno zgoraj, poleg registracije pri
AJPES tudi vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo mora
posameznik v primeru del iz prve skupine, ko bo oz.
opravlja delo za znane naročnike storitve, kupiti
naročnik. V primeru del iz druge skupine, vezanih na
večinoma neznane naročnike, pa vrednotnico kupi
izvajalec sam. Vrednotnico je mogoče dobiti fizično na
upravni enoti ali prek spletnega portala e-uprava
(https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id
=2063), za katero je trenutno treba odšteti 10.81 EUR.
Podatki, povezani z vrednotnico, gredo samodejno na
pristojno ministrstvo, plačilo samodejno na Finančno
upravo RS (FURS), s FURS pa na Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ena vrednotnica bo
izvajalcu prinesla približno en dan pokojninske dobe.
Vrednotnica za posameznega izvajalca osebnega
dopolnilnega dela velja za koledarski mesec. Naročnik
mora za posameznika, ki mu denimo večkrat na mesec
čisti hišo, kupiti eno vrednotnico, če bo imel v
koledarskem mesecu več različnih izvajalcev, pa bo
moral za vsakega izmed njih kupiti svojo vrednotnico.
Izvajalec, ki čisti hiše pri različnih naročnikih, bo
pridobil več vrednotnic, od vsakega naročnika za vsak
koledarski mesec svojo. V primerih, ko je zavezanec za
nakup vrednotnice izvajalec sam, bo dolžan kupiti le
eno vrednotnico za koledarski mesec.

pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja
ali stanovanjske stavbe in vzdrževanje pripadajočih
zunanjih površin izdate račun za vsako opravljeno delo
v koledarskem mesecu. Pri prometu z izdelki, sadeži ali
zelišči se izda račun ob prodaji. Kopije računov se
hranijo 10 let.
Osebe, ki imajo registrirano osebno dopolnilno delo,
morajo Finančni upravi predložiti polletno (do 10.
januarja oz. 10. julija) poročilo o doseženem prihodku iz
naslova osebnega dopolnilnega dela na posebnem
obrazcu. Dohodki se vključijo v mesečno napoved za
odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega
pogodbenega razmerja.
Omenjena dela se lahko opravljajo pod pogojem, da
prihodki v posameznem koledarskem polletju v
seštevku ne presegajo treh povprečnih mesečnih neto
plač v Republiki Sloveniji iz preteklega leta, v
letošnjem letu največ 3.625,95 EUR.
Na Upravni enoti Žalec smo od leta 2015, od kar je bilo
na novo uvedeno osebno dopolnilno delo, registrirali
362 oseb, vpisali 134 sprememb podatkov ter izdali
1805 vrednotnic. Posamezniki največ vpisujejo
izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki
jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po
pretežno tradicionalnih postopkih ter popravilo in
prodajo le-teh in občasno pomoč pri kmetijskih delih
(največ zaradi sezonskih del v hmeljarstvu). Ostala dela,
ki jih posamezniki vpisujejo, so tudi občasna pomoč v
gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali
stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih
površin, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim,
bolnim in invalidom na domu ter spremstvo oseb, ki
potrebujejo nego.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Za opravljeno delo je potrebno izdati račun v dveh
izvodih, od katerega enega prejme kupec. Za občasno

Zakaj živimo samo v glavi?
Rene Descartes je rekel: »Mislim, torej sem.« Pa je to res? Ali je res misel tista,
ki definira naš obstoj? Ali pa je misel samo posledica našega obstoja? Obstoj iz
prisotnosti in zavedanja duše ali kakorkoli želimo to imenovati. Misli vsekakor
imajo mesto v našem življenju, vendar prepogosto verjamemo vse, kar mislimo.
Kaj, če je marsikaj od tega odslužilo namenu? Kaj, če marsikaj od tega, o čemer
razmišljamo, sploh ni resnično? Kdo določa, kaj mi verjamemo in na podlagi
česa sprejemamo svoja prepričanja? Kaj se zgodi, če lasten um postavimo pred
preizkušnjo in se vprašamo, kaj pa, če to, kar mislim, ni resnično?
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Da bi lahko odgovorili na vsa ta vprašanja, bi bilo najbrž potrebno napisati nekaj knjig o tej tematiki. Vendar je moj
namen danes zgolj to, da spodbudim k premisleku o tem, ali verjamemo vsemu, kar mislimo? In zakaj? Se poistovetimo
s svojimi mislimi vedno in povsod? Si sploh dovolimo podvomiti v lastne misli? Kako bi nam lahko ozaveščanje in
sprejemanje drugačnih miselnih vzorcev pravzaprav koristilo na poti lastnega razvoja? Ali nismo že mnogokrat skozi
svoje življenje spoznali, da smo s časom samostojno ovrgli prenekatero prepričanje, za katerega bi še nedolgo nazaj dali
roko v ogenj.
Prepogosto vidim ljudi, ki ves čas samo zagovarjajo svoja stališča, prepričanja. Z argumenti za in proti »dokazujemo«
svoj »prav«. Vendar je moj »prav« lahko povsem drugačen kot tvoj »prav«. Zapletamo se v dramo uma in si
povzročamo nepotrebne notranje boje in konflikte, ko pogosto nadaljujemo pogovore sami s sabo in si dokazujemo,
kako znamo mi bolje. Dokazujemo si, kako smo mi več, kako smo mi boljši, kako smo uspešnejši itd. Vendar je to
samo ena velika utvara in iluzija uma, ki nas dejansko vrti okoli prsta. Ničesar ni, kar bi morali dokazovati, ničesar, kar
bi morali presegati. Ne glede na to, kaj bomo dosegli v življenju, koga presegli in kaj bomo imeli, naša vrednost do
vsakega živega bitja bo še vedno enaka. Vsi smo enakovredni. Tekmovanje s samim sabo in dokazovanje samemu sebi
in »družbi« je mreža uma, ki nas ujame kot ujame pajek muho v svojo past. Vrtimo se v krogih brez pravih zaključkov
in spoznanj. Kadar želimo spoznati več, kot znamo in vidimo, je potrebno najprej priti do spoznanja, da je naš um dober
služabnik, vendar zelo slab voditelj.
Kje torej leži odgovor našega neumornega doseganja in vrtenja samih sebe v
večne kroge, ki se nikoli ne končajo? V tem trenutku, tukaj in sedaj. V
spoznanju, da sta prihodnost in preteklost umski koncept, s katerim si
opredeljujemo čas, ki ima tudi svoj prostor, vendar je edina prava resničnost
točno ta trenutek, v katerem smo zdaj. Sedaj se postavi ključno vprašanje.
Kje pa mi živimo večino časa? Ko kuhamo kosilo in razmišljamo o
prihodnosti ali preteklosti, smo zares tukaj? Ko tečemo in razmišljamo o
včerajšnjem pogovoru, smo zares tukaj? Ko delamo v službi in razmišljamo, kako bo, ko pridemo domov, smo zares
tukaj? Nismo. V tem je težava. Samo trenutek tukaj in sedaj nam prinaša to, kar iščemo. Prizemljen občutek prisotnosti
in zavedanja, občutek sprejemanja in miru, hvaležnosti in pristne radosti. Če se želimo resnično naučiti živeti, je
potrebno začeti bivati sedaj in tukaj v čim večji meri. Uporabljati um – seveda. Vendar za situacije, ki so tukaj pred
nami, ne za namišljene situacije vseh mogočih prihodnosti in preteklosti. Smo že kdaj opazovali brezčasnost prostora,
ko smo recimo osvojili vrh hriba, gore ali smo enostavno obsedeli v lepoti narave? V tistem trenutku so bile misli
prazne, srce pa polno čutenja in cenjenja. Skozi prsi se nam je razlival občutek toplote in spoštovanja do vsega, kar je.
To je prisotnost. To je življenje in to je tisto, kar lahko ima vsakdo izmed nas v vsakem trenutku.
Andreja Kotnik, www.obcuti-sebe.eu

Novice iz Državnega zbora
Prva zaslišanja preiskovalne komisije DUTB
Sredi aprila smo imeli v preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab in
negospodarnega ravnanja v DUTB prvo zaslišanje prič.
Glede na dokumentacijo DUTB razumem prodajni postopek deleža, ki ga je
imela DUTB v Adrii Airways, na sledeč način: na DUTB so neznanemu kupcu
prodali podjetje za kupnino neznanega izvora. Država ga je pred tem
dokapitalizirala z neto vložkom 3 milijone evrov. Potem pa je kupec, ki ni imel
izkušenj s panogo in ki je prodajalcem predložil neuporaben memorandum o
prestrukturiranju, družbo pripeljal do stečaja in jo na tej poti oškodoval.
Sprašujem se, kaj je bil motiv take prodaje? Vpleteni v prodajo se ne spomnijo
ničesar, kar bi pomagalo pri rekonstrukciji dogodkov in bi komisiji razjasnilo način prodaje ter ugotavljanje morebitnih
nepravilnosti. Tako kot že kdaj prej je spomin na preiskovalni komisiji nekoliko zbledel.
Več o tem si lahko ogledate na moji Facebook strani, kjer sem objavil video z zaslišanja.
Aleksander Reberšek
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka:
 3. marca se je v Celju rodil 3.190 g težek in 50 cm velik deček
Patrik staršema Urši Kotnik in Juretu Lukmanu iz Ojstriške vasi.

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z
veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi
Strah
Učenci 4. C POŠ Tabor smo pri slovenščini prebrali zgodbo Anne Onichimowske: Skoraj me ni več strah. Nato smo
pisali raparske in »navadne« pesmi na temo strahu. V njih smo predstavili, česa se strah boji, koga straši, kako se
imenuje njegova mama in katera je njegova najljubša hrana. Nastale so zelo zanimive stvaritve.
Strah

Strah prišel je v vas

Kadar si sam,
strah pride na plan.
Se smeje, pleše in te nadleguje.
Se ničesar ne boji,
saj strah je nepremagljivi BAV BAV!

Strah, strah prišel je v vas.
Prdi, smrdi in cigaro kadi.
Velik je kot gorila,
ki uši si pobira.
Česa se strah boji?

Včasih pa tudi malo pretirava
in na vrsti panika je prava.
Potem pa traja dolgo,
da se pomiriš in hitro drugam odhitiš.

Strah se boji
veliko stvari.
Njegova mama
se imenuje Strahmama.

V mislih drugih ljudi
odpira okna in otrokom grozi.
Strah, strah ustrahuje celo vas,
ko pa prestraši ljudi,
si iz domačih prašičev klobase naredi.

A kadar smo skupaj,
se ničesar ne bojimo.
Vedno bolj postajamo pogumni,
saj se v pogovor potopimo in
se pri tem na ves glas smejimo.
Tako takoj pozabimo na strah,
ki se želi naseliti v nas.

Njegova najljubša hrana
je banana.
Ime mu je Žiga,
ker zelo rad miga.

Greznični jašek ima,
ki za prebivališče ga ima.
V njegovem črnem želodcu,
zelenjava res ni dobrodošla.

Boji se kadi,
ker ga je strah, da se utopi.

Zato pa otroci,
vedno imejte zelenjavo pri roki,
saj zelenjava je zdrava in
še strah bo od vas odgnala.

Evelina Koprivnikar, 4. C

Strah ga je tudi dreves,
ker se mu zdi, da plešejo
drevesni ples.

Maks Kvas, 4. C

Ponoči se boji netopirjev
in tudi vampirjev.
Matija Birk, 4. C
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Strah je taka čudna reč
(rap)
Strah je ena taka čudna reč,
zagrabi te za vrat,
ne spusti te več.
Včasih je naloga al' pa kakšno spraševanje,
če drugega ne, prikrajša te za spanje.
A s strahom pred šolo, ne boste dobili mene,
morda pa sem med tistimi, ki se bojijo teme.
Ali pa, da te po poti kakšen pes oblaja,
verjemite mi, tudi takšen strah obstaja.
Kadar nekaj ušpičim in sem v veliki kaši,
tako me je strah, da se strah sam sebe ustraši.
In nauk te zgodbe se glasi:
»Strah je votel, okrog ga pa nič ni.«
Timotej Kreča, 4. C

Aktivnosti naših društev

20 let Društva žena in deklet
A je res, a da je že dvajset let? Kako čas teče, bi verjetno pripomnil kakšen kupec, ki bi se ustavil na naši stojnici na
vsakoletni razstavi peciva na Šentjurskem sejmu. Na razstavi, ki bi bila še bolj skrbno pripravljena za jubilejno leto. Pa
žal, spet ni ničesar od tega.
Tudi letos bomo Šentjurčani doma in se
z nostalgijo spominjali naše najljubše
prireditve. Tudi članice Društva žena in
deklet se z nostalgijo spominjamo
prvih srečanj, ko je društvo po
nekajletnem premoru (prej se je
imenovalo Aktiv kmečkih žena) pričelo
delovati pod današnjim imenom z
mlado in zagnano predsednico Matejo
Kovačič. Z velikimi pričakovanji smo
tedaj pripravile prvo razstavo in požele
številne pohvale. Predvsem pa smo vse
prodale.
Mlade, zagnane, polne svežih idej smo
nekako našle čas in se umestile v
dogajanje v kraju. V prvih letih smo
sodelovale predvsem pri občinskih
praznovanjih in kar dveh novih mašah v župniji. Kljub pohvalam, ki so prihajale od vsepovsod, pa smo vedele, da se
moramo še marsikaj naučiti in tako smo v letu 2004 organizirale dva tečaja, in sicer vezenje in dekoracija sadja in
zelenjave.
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Ob prigovarjanju takratnega župana Vilka Jazbinška smo organizirale samostojno prireditev ličkanja koruze ali po
domače ''kožuhanja'', kjer so ekipe tekmovale v starih običajih.
Tako smo v letih 2004 in 2005 sodelovale s turističnim društvom, nato pa smo skupaj s planinski društvom izpeljale
prve Zajčeve dneve na Zajčevi koči. V vseh teh letih smo postregle nešteto zajčjih specialitet in ime našega društva ter
Zajčeve koče umestile na zemljevid kulinaričnih dogodkov, ki si jih je vredno zapomniti.
Leta 2006 smo pekle za festival potic v Preboldu in tako poklonile trud naših rok starejšim v domovih za ostarele. Tudi
ta spomin poboža naša srca in nas naredi ponosne. V letih 2007 in 2008 smo si širile znanje še z delavnicami o ureditvi
vrta, sodelovale na obrtnem sejmu v Celju in se naučile izdelovati rože iz krep papirja. Tako še zdaj prodajamo butarice
in rože vsako leto na tiho nedeljo. Leta 2010 smo prvič dobile naročilo Občine Tabor za Miklavževanje in tako vsa ta
leta pomagamo tudi Miklavžu pri obdarovanju otrok s simbolično vrečko domačih piškotov.
Članice društva morda nismo istih let, a povezovalo nas je več kot le isto zanimanje, tako da je bilo popolnoma naravno,
da smo se v teh letih veliko družile, tudi kadar nismo delale. Predvsem in najraje smo vsako leto šle na izlet po
Sloveniji. Kaj vse smo obiskale, koliko smeha in koliko lepih spominov nas veže na te čase! Prevandrale smo Goriška
brda, Slovenske Konjice, Prekmurje, pa tudi na Primorsko in Dolenjsko smo se podale.

Leta 2015 smo na ekskurzijo sladka Istra povabile tudi naše može in jim je bilo še kako všeč. Zato smo morale
naslednje leto izkušnjo ponoviti in jih odpeljati na festival praženega krompirja. No, na to, da nam bodo v zameno vrnili
skupni piknik, ki ga bodo pripravili sami, čakamo še vse članice društva.
Med leti 2016 in 2020 smo organizirale še več tečajev in
delavnic, saj se svet kulinarike neprestano spreminja z novimi
trendi, ki jih je vredno posnemati in tako smo tudi dobile
naročila za razne pogostitve ob družabnih dogodkih, predvsem
v povezavi z Občino Tabor. Da pa ni vse v novostih, nas je
naučila naša draga in najstarejša članica Zinka, ki nam je
razkrila skrivnost svoje torte, ki jo je pri svojih častitljivih letih
spekla kar pred nami. Prava mojstrica stare šole. Zinka Ribič je
bila s strani društva, tako kot pokojna Elica Grobler in naša
predsednica Mateja Kovačič, predlagana za občinsko priznanje
Občine Tabor in vse tri so ga tudi prejele. Društvo pa je ob 10letnici delovanja dobilo priznanje župana Občine Tabor. Tako
si upamo z gotovostjo trditi, da je naše društvo v tem času
našlo svoj prostor v družbi. Tabor je gosto naseljen kraj s staroselci in pisano druščino novih krajanov.
Menimo, da nas dobro poznate, ker se na nas obračate s prošnjami za sodelovanje in za naročila. Tudi kakšna nova
članica bi prav prišla.
Peka peciva nam je vedno v veselje, v izziv in ni nekaj, kar bi nas opredeljevalo. V našem društvu se toliko dogaja. Smo
družba, ki svojim članicam postavlja rožice ob jubilejih, smo družba, ki se tudi kulturno udejstvuje na raznih predstavah
in koncertih, in še veliko več kot to.
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20 let prijateljstva, toplih in pristnih vezi, ki se stkejo ob delu, ob uspehu pa tudi ob neuspehu. Takole pod črto lahko
rečemo: ena dobra zgodba, en lep zgled sodelovanja. In prav to so naše želje za naslednjih 20 let.
Društvo žena in deklet Občine Tabor

Iz domače župnije
Zvestoba
Zvestoba? Zvestoba!
Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo zvestoba
opiše kot »lastnost zvestega«. Meni ta opis deluje zelo,
zelo hladno za tako lepo lastnost, pa naj bo to zvestoba
moža in žene v zakonu, zvestoba do prijateljev,
domovine, zvestoba v veri … vse zvestobe recimo tja do
delodajalca ali politične stranke.
Posebna zvestoba je tudi zvestoba živali. Posebej znana
je »pasja« zvestoba. Zveste pa so tudi nekatere druge
živali.
Zvestoba je ena izmed temeljnih moralnih vrednot vse
človeške zgodovine. Tudi v 21. stoletju jo še vedno
cenimo. Morda kdaj samo navidezno, a ko se srečamo z
nezvestobo, odkrijemo neprecenljivo lepoto zvestobe.
V zakonu je zvestoba preizkusni kamen ljubezni med
možem in ženo. V letošnjem maju, juniju in juliju
načrtuje sklenitev zakonske zveze večje število parov.
Želimo jim, da jim uspe zvestoba v dani obljubi. V
zakonu med možem in ženo je dovolj priložnosti za
velike in male zgodbe zvestobe. Evangelist Luka je
zapisal: »Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v
velikem.« (Lk 16,10a)
Danes, predvsem v rumenem tisku, pa tudi sicer,
prevladujejo zgodbe o nezvestobi. Pod to rumenostjo pa
se dogajajo in živijo številni čudoviti in vzorni primeri
zvestobe.
Naj živi zvestoba!

pooblastilu Slovenske škofovske konference za leto
2021 skupaj s Celjsko Mohorjevo družbo pripravil
šmarnice za otroke z naslovom SVETNIKI SO BILI
ČISTO (NE)NAVADNI LJUDJE avtorja Aca Jeranta,
ki v obliki razgibanih dialogov med otroki in malim
angelom Serafinčkom približajo svetniške like vseh
starosti, stanov in obdobij. Otroke vabijo, da bi tudi
sami v vsakdanjem življenju pogumno stopili na pot
svetosti in vedno bolj postajali Jezusovi prijatelji:
»Nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Prav
tako ni nihče tako velik prijatelj z Jezusom, da ne bi
mogel biti še večji.«
Kako bomo letos izpeljali šmarnice za otroke, še
razmišljamo. Seveda bo odvisno od ukrepov proti
širjenju koronavirusa. Sledite župnijskim oznanilom.
1. maj, goduje sv. Jožef Delavec. Praznik sv. Jožefa
Delavca ni praznik, ki slavi delo samo, temveč delavca,
človeka. Uvedba praznika je bila obrazložena kot želja,
naj bo 1. maj za kristjane posvečen dan. Spomin in
češčenje velja tesarju sv. Jožefu, Jezusovemu skrbniku.
Bog ga je poklical, da bi z delom svojih rok preživljal
učlovečenega Božjega sina. Sv. Jožef nas uči, da naj
vsak človek s svojim poštenim in vztrajnim delom
sodeluje pri graditvi človekovega dostojnega življenja.
Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bomo prvi
četrtek v mesecu (6. maj) molili za duhovnike, njihovo
zdravje, stanovitnost in svetost, še posebej za duhovnike
iz naše župnije ter za nove duhovne poklice v naši
župniji in vsej vesoljni Cerkvi. Če ni mogoče moliti v
cerkvi, molimo doma.

Maj 2021 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Pravzaprav si veliko načrtov za mesec maj ne upamo
zapisati. Ukrepi proti širjenju epidemije naše
načrtovanje vedno znova krojijo in omejujejo. Kljub
vsemu se življenje župnije in cerkvenega leta ne ustavi.
Prilagaja se in upa na drugačne čase. Mesec maj je
obogaten s številnimi prazniki in ljudskimi
pobožnostmi.
Maj je mesec šmarnic. Šmarnice so še vedno ena
najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem
in tudi v naši župniji. Slovenski katehetski urad je po

Vsak prvi petek v mesecu (7. maj) se v molitvi posebej
spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Naš
duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen,
seveda v skladu s proti koronavirusnimi ukrepi, vsak
prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v cerkev, in
vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je
na voljo za pogovor, sveto spoved ali bolniško
maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih je na
razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.
Naj umirajoči ne prestopajo pragu večnosti brez
Svete Popotnice.
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13. maj, praznik Gospodovega vnebohoda. Na slovesni
praznik Gospodovega vnebohoda se spominjamo
dogodka, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil
zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Praznik obhajamo
štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus po
svetopisemskem izročilu po vstajenju štirideset dni
prikazoval učencem in izbranim pričam.
23. maj, BINKOŠTI, praznik prihoda Svetega Duha. S
tem praznikom v Katoliški cerkvi sklepamo velikonočni
čas. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je
praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po
svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo
mater Marijo prišel Sveti Duh.
30. maj, praznik SVETE TROJICE. V Katoliški cerkvi
na nedeljo po binkoštnem prazniku praznujemo nedeljo
Svete Trojice. Nauk o Sveti Trojici je kot veroizpoved.
Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere v
enega Boga v treh osebah. Na nedeljo Svete Trojice se
pri bogoslužju zato posebej poglabljamo v skrivnost
verske resnice o enem Bogu v treh osebah, ki so Oče,
Sin in Sveti Duh.

Od 12. aprila dalje je zopet pod določenimi pogoji
(nošenje maske, razkuževanje rok in predpisana
medosebna razdalja) mogoča naša prisotnost pri sveti
maši.
Sicer pa prisostvujmo prenosom svete maše po radiu ali
televiziji, prisluhnimo Radiu Ognjišče, ki se izjemno
trudi spodbujati in duhovno obogatiti naš vsakdan in še
dodatno vse praznične dni.
Vzemimo v roke duhovno branje, okrepimo skupno
družinsko molitev. Molimo za vse okužene s
koronavirusom, vse umirajoče in duše v vicah, pa tudi
za vse zdravstveno in negovalno osebje in vse
znanstvenike, ki si neutrudno prizadevajo razviti
uspešno zdravilo in cepivo. Molimo tudi za vse naše
politike, da bi zmogli svoje poslanstvo odgovorno
opravljati.
Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v
župnijskih oznanilih.
Želimo vam lep mesec maj in ostanite zdravi.

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej naš duhovni
pomočnik redno daruje sveto mašo po naših namenih.

Vida Slakan

Fotokotiček
OBČINSKI PRAZNIK SKOZI ČAS: 2001–2010
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Oglasi
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Čestitke

... in še modrosti naših babic
 Če se na Markovo (25. 4.) bliska, grmi, slane, pozebe se bati ni.


Na sv. Pankracija dan (12. 5.) se mora sejati lan.

 Sv. Zofija (15. 5.) vino popija.



»Lahko porežeš vse cvetove, a prihoda pomladi ne moreš preprečiti.«
(Pablo Neruda)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtor Boris Sajovic. 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: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Mateja Jezernik, Boris
Sajovic, Matija Sušnik, Marko Semprimožnik, Drago Šmit, Danijel Zupančič,
Društvo žena in deklet Občine Tabor, Naš dom Vransko, NIJZ OE Celje.

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 €

20

