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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankomat ponovno v Občini Tabor 
 

V občinski zgradbi smo v preteklosti že imeli postavljen bankomat 

Banke Celje, d. d., ki pa so ga v letu 2013 odstranili zaradi politike 

krčenja mreže bankomatov. 

 

Za občane Občine Tabor in ostale, ki so se množično posluževali storitev 

bankomata, je ukinitev pomenila veliko razočaranje, zato je na 14. redni 

seji Občinski svet Občine Tabor sprejel ponudbo Delavske hranilnice o 

postavitvi bankomata. Bankomat je pričel delovati v začetku julija in so 

že prvi rezultati števila dvigov spodbudni. Ker je uporaba oziroma 

število dvigov na bankomatu izjemno pomembna, vas pozivamo, da 

uporabljate bankomat, ki je postavljen in namenjen vam. 

 

Alenka Kreča Šmid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varno v novo šolsko leto 

 
Za nami so razgibani in kljub dopustom tudi delavni poletni meseci.  

 

Dobili smo težko pričakovani bankomat, delovanje katerega pa so občasno motili izpadi električne energije. Tudi to težavo 

smo odpravili. Še enkrat apeliram na čim večjo uporabo s strani občanov. 

 

Zaradi blokade ceste novega lastnika zemljišč nekdanje domačije Žnidaršič je bila od 25. 6.  2016, torej dneva državnosti, 

zaprta medobčinska javna pot Rezana–Grajska vas. Postopek razrešitve še ni zaključen in se lahko zavleče v leta, zato 

prosim za strpnost uporabnikov ceste. 

 

Veliko vzdrževalnih in sanacijskih del je bilo opravljenih na makadamskih cestah.  

 

Iz županovega kabineta 
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Z asfaltiranjem je zaključena tudi cesta Pri Ton–Konjščica. Jeseni se bo ob soglasju lastnikov zemljišč izvedla tudi 

odmera. 

 

Ob ureditvi parkirišča v centru lokalne skupnosti smo delno sodelovali. S pomočjo sponzorjev smo prevzeli ureditev 

fontane – pitnika. Tudi dobrih idej s strani občanov se ne branimo. 

 

Na koncu še enkrat želim varno pot v šolo našim osnovnošolcem in strpnost voznikov. 

 

Župan Tone Grobler    

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBČINA TABOR 

TABOR 21, 3304 TABOR 

TEL. 03 705 70 80, FAX: 03 705 70 86   E-POŠTA: info@obcina-tabor.si 

 

 
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 97/2010), 29. člena 

Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06-odl.US, 17/08 in 46/14-ZON-C) in 15. člena Statuta Občine 

Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja  

 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2015 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oz. ukrepov varstva divjadi in 

biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje 

gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in 

vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v 

občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.  

 

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo, ki bo 26. 8. 2016 v celotnem besedilu objavljen na spletni strani: www.obcina-tabor.si in oglasni deski občine, ter 

razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dvignete v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Tabor. 

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je 571,43 EUR.  

 

Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza,  telefon: (03) 705 70 80, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

http://www.obcina-tabor.si/
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si


 

3 

Odlaganje odpadkov na ekološke otoke 

 

 

 

 

 

 

 
Ekološki otok je namenjen odlaganju ločeno zbranih 

odpadkov in ga sestavljajo zabojniki za papir, steklo ter 

embalažo. Zabojniki niso namenjeni za odlaganje nevarnih in 

posebnih odpadkov, kot so npr. gume, ker je to prepovedano. 

Naj ponovno spomnimo, da na Zbirni center Vransko - Tabor 

lahko oddate razne odpadke, ki ne sodijo na ekološke otoke 

in je odprt vsako sredo med 14.00 in 18.00 ter vsako soboto 

med 8.00 in 12.00. S sabo morate imeti osebno izkaznico ali 

odrezek zadnje plačane položnice. Pri tem pa poudarjamo, da 

je prevzem azbestnih odpadkov od prvega maja 2016 možen 

le v Zbirnem centru Bukovžlak v Celju. Vse občane prosimo, 

da ne odlagajo neprimernih odpadkov na ekološke otoke, 

prav tako tudi ne na ostale neprimerne lokacije, saj bomo v 

nasprotnem primeru odlaganje prijavili Medobčinski 

inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja. 

 

Alenka Kreča Šmid 

Pse na vrvico 

 
S strani občanov prejemamo pritožbe zaradi psov, ki 

vznemirjajo starše in predvsem otroke,  ker se prosto 

sprehajajo brez nadzora in brez uporabe vrvice s strani 

lastnikov. 

 

Skladno s 5. členom Odloka o javnem redu in miru je 

prepovedano voditi pse brez vrvice in dopustiti 

živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašnike in travnike, 

površine kjer se igrajo otroci, parke in druge javne 

površine. 

 

Ponovno pozivamo vse občane, da privežejo na vrvico 

svoje hišne ljubljenčke ter se tako izognejo kazni 

Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja.  

 

 

 

 

 

Alenka Kreča Šmid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstranitev in vračilo hitrostne opozorilne table 

 
V Občini Tabor smo imeli od septembra lani na osnovi 

uspešne kandidature na razpisu Skupaj za večjo varnost – 

Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« v 

brezplačnem enoletnem najemu hitrostno opozorilno 

tablo. Namen postavitve je bil opozoriti voznike k 

strpnejši vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh 

udeležencev v prometu, posebej pa še otrok na poti v 

vrtec ali šolo. 

 

Prikazovalnik hitrosti je bil lociran ob občinski cesti LC 

490171 Tabor – Spodnja Hosta in sicer na mestu prihoda 

v strnjeno naselje Tabor iz smeri vožnje Loke proti 

Taboru na desni strani cestišča. 

 

Izkazalo se je, da je prikazovalnik hitrosti izjemno 

pripomogel k ublažitvi hitrosti vožnje voznikov, kar 

dokazujejo meritve, hkrati pa so nam odobravajoče o tem 

poročali tudi starši otrok, ki vsakodnevno pešačijo bodisi 

v vrtec ali šolo in nazaj. 

 

Občina je tudi v letošnjem letu v mesecu juliju 

kandidirala na razpisu Javne agencije RS za varnost 

prometa za ponovni brezplačni najem prikazovalnika. V 

prijavi smo navedli dve cestni relaciji – obstoječo: 

Tabor–Spodnja Hosta in dodatno: Ločica–Zahomce–Dol–

Tabor. En prikazovalnik hitrosti bi tako ostal na istem 

mestu, drug pa bi bil nameščen na stavbi Tabor 45 (z 

lastnikom smo podpisali dogovor). 

Za obe relaciji smo pridobili tudi 

mnenje policijske uprave, ki govori 

v prid potrebam po namestitvi. 

 

Agencija praviloma v dveh 

zaporednih letih prikazovalnikov 

hitrosti ne dodeli isti občini, razen če se izkaže, da gre za 

izjemno ogroženo območje zaradi povečanih hitrosti 

vozil. Prednost pri izbiri imajo občine, ki vlogi priložijo 

podatke o številu nesreč, umrlih, hudo in lažje telesno 

poškodovanih na konkretnem cestnem odseku. 

 

Statistični pregled meritev na obstoječem prikazovalniku 

žal ni pokazal tako velike potrebe, da ta ostane nameščen 

na isti lokaciji. Hkrati pa lahko rečemo, da tudi na srečo, 

kar pomeni, da je postavitev prikazovalnika dosegla svoj 

namen, to je upoštevanje cestnoprometnih predpisov v 

smislu omejitev hitrosti. 

 

Prikazovalnik hitrosti vožnje je bil odstranjen in vrnjen 

Agenciji 19. avgusta 2016. 

 

Upamo, da bodo vozniki v izogib prometnim nesrečam še 

naprej dosledno upoštevali predpisane hitrosti vožnje. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

 

 

(vir: www.publishwall.si/revija.kuzek/) 

http://www.kuzek.si/naj-sreca-na-vrvici-ne-postane-nesreca-brez-vrvice/
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Prejeli smo 

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@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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je upravičen do oprostitve plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu 

 

Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu 

določa, da lahko invalidne osebe uveljavljajo pravico do 

oprostitve plačila te dajatve. Gre za oprostitev plačila 

tako imenovanega cestnega sklada, ki jo mora ob 

registraciji vozila v Republiki Sloveniji plačati lastnik ali 

uporabnik avtomobila. V prej citiranem zakonu je 

zapisano, da se lahko oprostitev plačila letne dajatve 

uveljavi za osebna vozila z motorjem delovne prostornine 

bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega 

motorja do vključno 1900 ccm oziroma osebna vozila z 

avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino 

bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega 

motorja do vključno 2200 ccm ter za osebna vozila, 

prirejena za prevoz invalidke oziroma invalida na 

invalidskem vozičku (pravica se lahko uveljavlja šele, ko 

so vse prilagoditve ustrezno zavedene v homologacijski 

kartonček in je v prometnem dovoljenju oblika karoserije 

(8A) spremenjena na SH – vozilo za invalidski voziček), 

pod pogojem, da se ta vozila uporabljajo za prevoz:      

 

 -    oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80-odstotna 

telesna okvara ali 80-odstotna vojna invalidnost, ter 

oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali 

paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice 

ugotovljena najmanj 60-odstotna telesna okvara ali 

60-odstotna vojna invalidnost; 

-      oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih; 

-      oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno 

prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po 

predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno 

prizadetih oseb in 

-      otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki 

jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v 

razvoju. 

 

Osebe iz prve in druge alineje uveljavljajo oprostitev 

plačila letne dajatve v skladu z zakonodajo na osnovi 

odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Republike Slovenije oziroma odločbe, izdane na podlagi 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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predpisov o vojnih invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje 

pristojne zdravniške komisije.  

 

Polnoletne osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali 

duševno prizadetostjo uveljavljajo oprostitev na podlagi 

odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi 

o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, 

za mladoletne upravičence pa je potrebno priložiti 

odločbo pristojnega centra za socialno delo, izdano na 

podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in 

mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju, ali 

odločbo o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda za 

šolstvo, izdano na podlagi strokovnega mnenja Komisije 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.  

 

Oprostitev se za otroke z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju uveljavlja s potrdilom zdravstvenega 

doma ali pravne oz. fizične osebe s koncesijo za 

opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti, ki ne 

sme biti starejše od šestih mesecev, ali pa na podlagi 

odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju 

dodatka za nego otroka.  

Polnoletni upravičenec lahko oprostitev plačila letne 

dajatve uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje 

ime. V primerih, ko polnoletni upravičenec nima 

vozniškega dovoljenja, mora pri registracijski 

organizaciji s pisnim soglasjem določiti uporabnika 

osebnega vozila.  

Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence lahko 

oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano 

na svoje ime, uveljavlja upravičenčev skrbnik, pri 

katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence 

lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, 

registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi 

starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od 

staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki 

dokaže, da otrok živi pri njej. V zvezi s tem bi radi 

izpostavili, da je mladoletnim upravičencem z zmerno, 

težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo potrebno 

urediti podaljšano roditeljsko pravico na pristojnem 

okrožnem sodišču, ko ti postanejo polnoletni in niso 

lastniki vozila. 

Vloga za izdajo odločbe za oprostitev plačila letne 

dajatve se vloži osebno, elektronsko ali pošlje po pošti na 

pristojno upravno enoto po stalnem prebivališču 

upravičenca. Vloži se lahko tudi pri nosilcu javnega 

pooblastila za registracijo vozil, določenem na podlagi 

zakona, ki ureja varnost cestnega prometa, ki vlogo 

nemudoma pošlje upravni enoti. Oprostitev plačila letne 

dajatve za osebna vozila za prevoz invalidnih oseb v 

cestnem prometu izda upravna enota v obliki odločbe na 

zahtevo vložnika. 

Upravičenec, ki je letno dajatev plačal ob registraciji 

osebnega vozila, ima pravico do vračila sorazmernega 

deleža vplačane letne dajatve od dne vložitve vloge za 

oprostitev plačila letne dajatve.  

Oprostitev plačila letne dajatve lahko na pristojni upravni 

enoti uveljavljajo tudi invalidske organizacije na podlagi 

potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda 

ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija 

lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več 

vozil, ki se uporabljajo za prevoz zgoraj naštetih 

upravičenih oseb. Postopek je enak kot za fizične osebe.  

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na sedež 

Upravne enote Žalec na številko (03) 713 51 20 ali nam 

pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

 

                                                                                                   

Simona Stanter, načelnica 

 

Kakšne pogoje morate izpolnjevati, da si pridobite status kmeta 

 

Status kmeta je pomemben pri uveljavljanju prednostne 

pravice do nakupa kmetijskega zemljišča ali kmetije v 

primeru, če je prodajno ponudbo sprejelo več oseb. 

 

Posamezniki, ki se ukvarjate s kmetijsko dejavnostjo ali 

bi se želeli ukvarjati s to dejavnostjo, ste za opravljanje 

kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljeni in iz tega 

ustvarjate dohodek oziroma dokažete, da boste ustvarili 

določen dohodek, vložite vlogo za pridobitev statusa 

kmeta na upravno enoto, na območju katere leži večji del 

kmetijskega zemljišča, ki ga kot posameznik 

uporabljate. Na Upravni enoti Žalec vam bomo ob 

izpolnjevanju pogojev, ki so zapisani v nadaljevanju in 

določeni v Zakonu o kmetijskih zemljiščih, izdali 

odločbo, s katero boste pridobili želen status. Odločba o 

statusu kmeta je ugotovitvene narave (z njo se zgolj 

ugotavlja stanje, saj se status kmeta ne ustanavlja ali 

podeljuje šele z izdajo odločbe). 

Za pridobitev statusa kmeta morate kot fizična oseba 

izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: 

1. ste lastnik, zakupnik oziroma drugače uporabnik 

kmetijskega zemljišča, to zemljišče obdelujete sami ali s 

pomočjo drugih, ste za to obdelovanje ustrezno 

usposobljeni in iz kmetijske dejavnosti pridobivate 

pomemben del dohodka; 
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2. ste družinski član osebe iz prejšnje točke, če opravljate 

kmetijsko dejavnost na kmetiji kot edino oziroma glavno 

dejavnost in ste za to ustrezno usposobljeni; 

3. ste iz kmetijske dejavnosti na kmetiji pridobivali 

pomemben del dohodka, pa zaradi starosti ali delovne 

nezmožnosti ne opravljate kmetijske dejavnosti na 

kmetiji, če poskrbite za obdelavo kmetijskih zemljišč; 

4. podate izjavo na zapisnik pri upravni enoti, da boste 

sami ali s pomočjo drugih obdelovali kmetijska 

zemljišča, za katera izkažete, da jih boste pridobili, da 

boste iz kmetijske dejavnosti na teh zemljiščih 

pridobivali pomemben del dohodka in izpolnjujete pogoje 

glede usposobljenosti. 

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje 

vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s 

prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz 

naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred 

ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne 

povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v 

istem obdobju (trenutno to znaša 12.447,12 EUR). 

 

Kmetje oz. vsi tisti, ki želite pridobiti predmetni status, 

morate na upravni enoti ob vložitvi vloge (dostopna na 

naslednji povezavi 

http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_enoti/o

brazci_upravne_enote_zalec/obrazci_za_kmetijstvo/), ob 

predpostavki, da izpolnjujete enega izmed zgoraj naštetih 

pogojev, priložiti tudi v nadaljevanju navedena dokazila. 

Vaši izdatki, ki jih boste morali plačati na upravni enoti, 

bodo znašali skupno 22,66 EUR. 

 

Dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred 

ugotavljanjem izpolnjevanja pogojev ali izračun 

kmetijske svetovalne službe ali podobne službe o 

predvidenem dohodku iz kmetijske dejavnosti, za tiste 

stranke, ki izkažete, da boste kmetijska zemljišča šele 

pridobili ter da boste iz kmetijske dejavnosti na teh 

zemljiščih pridobivali pomemben del dohodka.  

V nadaljevanju vam želimo pojasniti, kaj šteje kot 

pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti (to so vse 

kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni 

klasifikaciji dejavnosti). To zajema vrednost pridelkov na 

kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske 

politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem 

letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj dve 

tretjini letne plače na zaposlenega v istem obdobju (kot 

že zapisano to znaša 12.447,12 EUR). 

 

Druga priloga je dokazilo o usposobljenosti za 

opravljanje kmetijske dejavnosti. Šteje se, da ste kot 

kmet ustrezno usposobljeni za opravljanje kmetijske 

dejavnosti, če imate strokovno izobrazbo najmanj IV. 

stopnje kmetijske smeri ali katerokoli smer izobrazbe 

najmanj IV. stopnje in imate opravljen preizkus znanja po 

veljavnem programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol 

s področja kmetijske dejavnosti, ki jo opravljate ali jo 

nameravate opravljati ali če pridobite nacionalno 

poklicno kvalifikacijo za področje kmetijstva v skladu z 

zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Šteje 

tudi, da ste kot kmet ustrezno usposobljeni za opravljanje 

kmetijske dejavnosti, če ste starejši od 30 let in imate od 

15. leta starosti dalje najmanj pet let delovnih izkušenj na 

kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti (izjava). 

 

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 

 

 

Klicni center JKP Žalec 

 
V JKP Žalec, d. o. o., želimo izboljšati kvaliteto storitev in tako vam, spoštovani uporabniki, zagotoviti boljšo dostopnost 

oziroma dosegljivost. V ta namen smo za vas vzpostavili klicni center, kjer bo za vas vse dni v letu na voljo ustrezno 

usposobljena ekipa sodelavcev. Na vsa vaša vprašanja, vloge, sporočila, reklamacije ali pobude bodo zaposleni v podjetju 

odgovorili najkasneje v osmih delovnih dneh. V primeru intervencij ali motenj pri dobavi oziroma zagotavljanju naših 

storitev, se bomo na podlagi vašega klica odzvali v roku ene ure.   

 

Nove klicne številke in kontakti JKP Žalec, d. o. o., so od 4. 7. 2016 dalje: 

 

fiksna (03) 713 60 00    Uradne ure: 

mobilna 031 30 80 80  Ponedeljek 8.00–10.00 10.30–12.00 

elektronski naslov info@jkp-zalec.si  Sreda  12.30–16.30 

Fax (03) 713 67 70    Petek 8.00–10.00 10.30–12.00 
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Milena Miklavc 

POTREBUJETE RAZLOGE ZA PITJE VODE IZ PIPE?  

 Voda najbolj odžeja. 

 Je povsod dostopna in ugodna. 

 Samo voda iz pipe je ves čas sveža. 

 

Voda je dragocena dobrina. Odnos do vode je naše zrcalo. Obdržali jo bomo le brez 

onesnaževanja in obremenjevanja ekosistemov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čebričkanje 

 
Ker so poletni meseci čas dodatnih užitkov, sem v mesecu juliju s sodelavkami organizirala čebričkanje za stanovalce. 

Izvedli smo dve delavnici. Stanovalce smo pripeljali v senco pred dom. V čebričke smo jim nalili toplo vodo, dodali 

morsko sol ter jim namakali noge. Pri namakanju, čofotanju ter opazovanju narave so stanovalci zelo uživali. Zaposleni pa 

tudi, saj smo iz nekaterih stanovalcev priklicali občutke in reakcije, ki jih pri njih že dolgo nismo zaznali. Dogovorili smo 

se, da delavnico čebričkanja ponovimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JKP Žalec 
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Obvestilo za prvi šolski dan v šolskem letu 2016/2017 
 

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! 

 

Prijetni počitniški dnevi se iztekajo in čas je, da se ponovno srečamo. Veselimo se srečanja z vami, še posebej pa 

pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem pa želimo zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto, ki je pred nami.  

 

Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij. 

 

Sprejem prvošolcev bo v četrtek, 1. septembra 2016, ob 10.30 v prostorih POŠ Tabor. 

 

Pričetek pouka za vse ostale učence bo v četrtek, 1. septembra 2016, ob 8.25.  

S svojim razrednikom se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je zapisan spodaj. Objavljen 

bo tudi na oglasni deski šole. 

 

Jutranji prevozi šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učence bo 

organizirano od 6.50 dalje. 

 

Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo po 27. 8. objavljeni na spletni strani šole. Učenci naj imajo s seboj šolske 

potrebščine in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk. 

 

Prevozi kombijev domov bodo po objavljenem voznem redu. 

 

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, zagotovljeno bo tudi kosilo. 

 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

 

Pripravila:  

Branko Šketa, vodja POŠ Tabor 

Polona Učakar, pom. ravn. 

Ravnateljica: 

Majda PIKL, univ. dipl.ped. 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
 

 

 

 

 
 

 20. junija se je rodil 54 cm velik in 4040 g težek deček Lovro staršema Urški Dolar in Darjanu 

Kramarju iz Tabora. 

 

 23. julija se je rodil 50 cm velik in 3370 g težek deček Nik staršema Barbari Tekavc in Klemnu 

Brečku iz Lok. 

 

 4. avgusta se je rodil 48 cm velik in 2870 g težek deček Oskar staršema Suzani Podgoršek in 

Mitji Jesenšku iz Kaple.  
 

 
 

 
 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji  

številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
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RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC za šolsko leto 2016/2017 

 

 
VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 ZA POŠ TABOR 

(v primeru sprememb voznega reda bodo učenci o tem pravočasno obveščeni) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V ŠOLO 

POSTAJA URA 

BUKOVEC 06.25 

SKOK 06.30 

LESJAK 06.33 

MASTNAK 06.35 

OJSTRIŠKA VAS 06.38 

ŠOLA 06.40 

POSTAJA URA 

KAPLA 06.45 

PONDOR 06.48 

BLATE 06.55 

ŠOLA 07.00 

POSTAJA URA 

OJSTRICA 07.05 

MIKLAVŽ (BOKAL) 07.10 

ROPRET 07.13 

ŠOLA 07.15 

POSTAJA URA 

DOL 07.20 

ŠOLA 07.25 

POSTAJA URA 

MIKLAVŽ (ZABERLOŽNIK) 07.40 

ČRNI VRH 08.00 

ŠOLA 08.15 

DOMOV 

POSTAJA URA 

ROPRET–OJSTRICA–ČRNI VRH–MIKLAVŽ 

(BOKAL)–ZABERLOŽNIK 

14.00 

KAPLA-PONDOR-BLATE 14.45 

OJSTRIŠKA VAS-MASTNAK–LESJAK–

SKOK–BUKOVEC 

15.05 

DOL 15.25 

ROPRET–OJSTRICA–MIKLAVŽ (BOKAL) 15.35 

 

 

 

Razred Razrednik Matična učilnica 

1. c Stanka Tominšek Kužnik 1. c 

Z
G

O
R

N
JI

 

H
O

D
N

IK
 

2. b Silva Rizmal 2. b 

3. c Darja Savinek 3. c 

4. b Simona Jan 4. b 

5. c Branko Šketa 5. c    SPODNJIHODNIK 

6. c, 8. b Barbara Pertinač GUM 

7. c Darja Cvetko U1 

9. b Polona Miklavc NAR 

https://www.google.si/imgres?imgurl=https://e-ucilnica.8talcev.si/pluginfile.php/924/mod_label/intro/Fotografije/school_bus.jpg&imgrefurl=https://e-ucilnica.8talcev.si/course/view.php?id%3D24&docid=cEA2wfbssh0DcM&tbnid=wl9htgHdDgKtNM:&w=351&h=246&bih=755&biw=1440&ved=0ahUKEwjgk4e2qs3OAhVHWBQKHYslCswQMwg8KBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Friderik 

Pozdravljeni, dragi prijatelji narave 

 
Leto se nagiba v poletje, v čas ko se še posvetim družini. Sokoli gnezdimo v času od pomladi pa tja do julija. Svoje 

nadobudne malčke moram spoznati z različnimi novimi dogodivščinami, spretnostmi in tudi znanji. 

 

Naj bo to zadnji pozdrav do jeseni, ko  moji ptički odletijo z gnezda. Tistim, ki se odpravljate v šolo, vam želim, da se tudi 

tam dobro počutite, še prej pa se objamemo in si rečemo nasvidenje.  

 

V tem času nas bo narava obdarovala s sadovi. Uživajte v njihovih okusih in si jih prijateljsko razdelite. 

  

Obtrgali ste lipo, posušeno cvetje shranite v čisto škatlo, kjer nas bo dišeče čakalo vso zimo. Poglejte po gredicah, tam 

boste našli tudi kamilico in ognjič. Njuni cvetovi so zdravilni, tako za čaj kot za nego kože. Najbolje, da cvetove trgate in 

posušite na bombažni krpi. Suhe shranite v škatlo ali steklene kozarce. 

 

Vabljeni tudi v gozd, kjer vas v svoje gozdove oz. vrtove vabijo borovnice in gozdne jagode. Nikakor pa ne smemo 

pozabiti zelo pomembnega rojstnega dne, ki ga praznuje naša domovina Slovenija.  

 

Pripravite praznovanje, za zaključek izkopljite krompir in uživajte v njegovi pripravi. 

 

Srečno do jeseni! 
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Poletne dogodivščine 

 
V poletnih mesecih so v Vrtcu Tabor od 2 do 3 skupine otrok. Vzgojiteljice se menjamo in takrat koristimo večino letnega 

dopusta. Vsaka posebej poskrbi, da bi otroci v času bivanja v vrtcu doživeli čim več dogodivščin in prijetnih trenutkov v 

igri s prijatelji. Igra je večino časa na igrišču, kamor se odpravimo takoj po zajtrku. Pošiljamo vam nekaj pozdravov z iger 

z vodo, kjer smo se igrali z različno plovnimi predmeti, ledom in soljo, postavljali vodne tobogane in vodne inštalacije. 

Podrto drevo, ki ga je posekal hišnik zaradi njegovega odmiranja, nam je nudil mnogo raziskovanja z žagicami in kladivi 

nato pa tudi s ceradami, palicami, odejami … Kadar ni bilo možnosti za igro z vodo, smo se igrali z oblovino, ki smo jo 

presipali, lopatali in vozili s samokolnicami. Skrbeli smo, da smo veliko pili, peli in se imeli radi. 

 

Pozdravček otrok in vzgojiteljic Vrtca Tabor 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Termini rekreativne vadbe 

 
Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor vabi vas, 

spoštovani občani, 

na naslednje organizirane termine rekreativne vadbe, ki se izvajajo v okviru sekcij Športnega društva Tabor. 

Vadbe bodo potekale v različnih terminih in v prostorih Doma krajanov Tabor. 

 

Vrsta rekreativne vadbe Vodja sekcije Dan Ura Pričetek 

Aerobika 

 

Ga. Nina,  

031 290 241 

torek, 

petek 

17.00–19.00 

17.00–18.00 

september 

Nogomet G. Jernej,  

051 381 306 

nedelja 9.30– 

 

oktober 

Pilates Ga. Vaska,  

031 580 782 

sreda 20.00–21.00 

 

oktober 

 

Namizni tenis G. Andrej,  

031 671 499 

ponedeljek, 

petek 

18.00–20.00 

 

september 

 

Aktivnosti naših društev Aktivnosti naših društev 
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Odbojka G. Miha C.,  

040 431 072 

petek 20.00–22.00 

 

oktober 

 

Košarka G. Miha B.,  

031 895 542 

torek 19.30–21.30 

 

20. september 

Badminton G. Damir,  

031 235 418 

četrtek 17.00–19.00 

 

september 

 

Z gibanjem prispevamo k boljšemu počutju in sprostitvi telesa. 

 

Vsi lepo vabljeni. 

ŠD Tabor  

 

Klub fit senior (vadba za starejše – veterane) 

 
Poseben program za vse veterane (ženske in moške) vsebuje 1x tedensko vodeno skupinsko vadbo, vključno z vadbo za 

zdravo hrbtenico in boljše ravnotežje. Poleg lastne teže se uporabljajo različni pripomočki, kot so: elastike, ročke, 

velike in male žoge, palice, utežke, kettlebell, stopničke, stoli itd. 

 

Vadba bo potekala vsak torek od 17.00–18.00 v Domu krajanov Tabor od oktobra naprej. Vadbo bo vodila Nina Florjan 

Urankar. 

 

Vljudno vabljeni! 

Športno društvo Partizan Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerobika (krožna vadba) – vadba za vsakogar 

 
Aerobika je ena izmed najbolj znanih skupinskih vadb. Namenjena je vsem, ki želijo ob glasbi izboljšati splošno telesno 

sposobnost (povečanje funkcionalnih sposobnosti srčno-žilnega in dihalnega sistema, motoričnih lastnosti, krepitev 

vseh večjih mišičnih skupin, izboljšanje in vzdrževanje telesne kondicije ter izboljšanje koordinacijskih sposobnosti). 

 

Poleg lastne teže se uporabljajo različni pripomočki, kot so: elastike, ročke, velike in male žoge, palice, trx, utežke, 

kettlebell, stopničke, stoli itd. 

 

Vadba je sestavljena iz štirih 

delov: uvodnega dela (ogrevanje), 

aerobnega dela (koreografija), 

krepilnega dela (krepitev vseh delov 

telesa) in zaključnega dela 

(raztezanja). 

 

Vadba bo potekala vsak torek od 

18.00–19.00 in petek od 17.00–18.00 

v Domu krajanov Tabor od 

septembra naprej. Vadbo bo vodila 

Nina Florjan Urankar. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
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Pohod v juniju za 50 + 

 
Za naš zadnji pohod pred poletjem smo si izbrali pot, na kateri smo se udeležili tudi proslave ob dnevu državnosti 

Slovenije. 

 

Krenili smo iz Tabora proti Ribarjevim in po puntarski poti do domačije Mežnar. Tu smo prisluhnili programu, ki ga je 

pripravilo KD Tabor, postrežba pa je bila v izvedbi turističnega društva. Tudi dobrot Mežnarjevih se nismo branili. 

Zahvaljujemo se domačim za dobrodošlico in izkazano gostoljubje. 

 

Še kratek sprehod proti 

razglednemu stolpu smo opravili in 

se nato vračali mimo domačije 

Turnšek. Senčna gozdna pot nas je 

pripeljala na Ribarjeve travnike, 

potem mimo Brišn’kovih »cigunc« 

nazaj na naše zbirno mesto. Ob 

dokaj vročem vremenu, ponekod 

tudi v prijetni senci, ob cvetočem 

kresničevju, ptičjem petju, skrbno 

pokošenih in pograbljenih travnikih 

in prijetni družbi, nam je to peturno 

druženje kar hitro minilo. 

 

Vsem želimo prijetno poletje, s 

pohodi nadaljujemo v septembru, 

do takrat pa SREČNO! 

                                                                                          Društvo upokojencev Tabor 

 
Upokojenci v Logarski dolini 

 
Zgornja Savinjska dolina z dolinama Matkov kot in Robanov kot ter z Logarsko dolino so precej obiskane turistične 

točke. V društvu smo se odločili, da obiščemo Logarsko dolino, eno najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi. 

 

Pot nas je vodila iz Tabora 

mimo Mozirja k naši prvi 

postojanki ogleda, to je 

cerkev sv. Frančiška 

Ksaverija v Radmirju. Po 

udeležbi sv. maše smo si ob 

vodenju in obrazlagi  

tamkajšnjega župnika 

ogledali znamenitosti te 

cerkve in zakladnico mašnih 

plaščev. K prepoznavnosti in 

slavi radmirske cerkve so 

poleg Frančiška, ki je 

priprošnjik zoper kugo in 

hudo uro, veliko pripomogla 

darila kraljevih dvorov in plemiških družin. Videli smo mašne plašče, ki so bili darilo Marije Terezije, poljske kraljice 

Marije Jožefe, francoskega kralja Ludvika XVI in drugih ter ostale dragocenosti iz še nekaterih evropskih dvorov 

(kelihi, monštrance). 

 

Potem smo nadaljevali pot v Podvolovljek k Selišnikovi kmetiji. Mladi gospodar nam je predstavil kmetijo in ostale 

dejavnosti. Ukvarjajo se predvsem z vzrejo živine in predelavo mesa v suhomesnate izdelke po tradicionalnem izročilu, 

brez kemijskih dodatkov. Tu nas je pričakala s harmoniko tudi naša lokalna vodička Neža, ki nas je spremljala naprej v 

Logarsko. Ob degustaciji njihovih dobrot smo si ogledali še multivizijski spot – Biseri Kamniško-Savinjskih Alp. 
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Zgodilo se bo 

Nadaljevali smo vožnjo proti Solčavi, mimo poznane Igle in v Logarsko dolino. Peljali smo se mimo mogočne 

Logarjeve lipe – simbola pogleda na dolino, si ogledali zanimivo slapišče Palenk nad hotelom Plesnik, mogočne vrhove 

okoliškega gorovja: Ojstrice, Planjave, Brane) in po parkiranju avtobusa na koncu doline, pešačili do slapa Rinka in do 

okrepčevalnice Orlovo gnezdo. Potem smo se vračali nazaj v dolino v Dom planincev, kjer smo bili lepo sprejeti in 

postreženi z okusnim kosilom. 

 

Po dvournem postanku smo zapustili Logarsko in se odpeljali proti Lučam še na ogled obnovljene najstarejše Juvanove 

hiše – kulturnega bisera kraja. Tudi tukaj nas je razveselila dobrodošlica gospodarja, kratka zgodovina, ogled hiše in 

starih predmetov, tekmovalne igre, nagrada, muzika. Približeval se je večer, zato smo zadovoljni zapustili Zgornjo 

Savinjsko dolino in se z lepimi vtisi vračali proti domu. 

 

Zahvaljujemo se šoferju za prijetno, varno vožnjo in dobrovoljnost, društvu pa za ta izlet. Srečno! 

 

                                                                           Društvo upokojencev Tabor 
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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) 

 

                                       Dragi otroci, 
 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično uro, ki bo v 
torek, 27. septembra  2016, 

ob 18. uri. 
 
 

Prijazno vabljeni! 
 

                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – SEPTEMBER 2016 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

6. 9. 2016  

10.30 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU 

Zavod sv. Rafaela 

Vransko 

 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

7. 9. 2016  

8.00 
Izlet po Dravinjski dolini  

UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO DOLE 

Odhod z AP 

Vransko 

Društvo za tretje življenjsko 

obdobje Vransko 

(041 760 678) 

13. 9. 

2016 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 9. 2016  

20.00 
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino 

SEKSTET KLARINETOV PanArs 

cerkev sv. Martina 

v 

Šmartnem/Podvrhu 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298)  

 

 

18. 9. 2016 

12.00 

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 
Športna dvorana 

Vransko 

Občina Vransko 

Župnija Vransko 

Župnijska Karitas Vransko    

OO RK Vransko 

(03 703 28 00) 

20. 9. 2016     
10.30 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU 

Zavod sv. Rafaela 

Vransko 

 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

24. 9. 

2016 

10.00 
6. REKREACIJSKI TEK PO OBČINI 

VRANSKO 

start in cilj pri 

Športni dvorani 

Vransko 

 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10,  

041 283 749) 
 

 

OGLAS 
 

Kmetijsko zemljišče v Občini Tabor, njivo, travnik ali celotno kmetijo vzamem v najem. 

 

Za dodatne informacije pokličite na telefon 031 554 500.  
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... in še modrosti naših babic 
 Ako je na malo mašo (8. 9.) lepo, bo potem dva meseca suho.  

 

 

 
 

 
 

 Mavricija (22. 9.) dan če sonce sije, pozimi huda sapa brije.  
 

 Kakršno vreme o kimavca mlaji, takšno vso jesen je najraji.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedelja, 11. september 

ob 15.00  

NOGOMETNA PREDTEKMA: TABOR MLAJŠI – TROJANE 
 

 
 

ob 16.00 

NOGOMETNA TEKMA: TABOR VETERANI – PAX (DUHOVNIKI) 

nogometno igrišče Razgan 

(Viki Urankar, 040 636 295) 

 

sobota, 24. september  

ob 16.00 

HUBERTOVA MAŠA 

cerkev sv. Jurija Tabor 

 

 
 

ob 17.00 

70-LETNICA USTANOVITVE LOVSKE DRUŽINE TABOR 

Dom krajanov Tabor   

(Lovska družina Tabor, 041 335 274) 

 

torek, 27. september, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor  

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 

ŠOLARJEM ŽELIMO USPEŠEN ZAČETEK NOVEGA 

ŠOLSKEGA LETA, 

 MALČKOM PRIJETEN VSTOP V VRTEC,  

VSEM SKUPAJ PA VELIKO USPEHOV NA POTI DO 

ZNANJA! 

 

ŽUPAN, OBČINSKA UPRAVA, OBČINSKI SVET, UREDNIŠKI ODBOR 

 »Resnica o sebi podvomi; laž sama sebi verjame.« 
 (Meta Rainer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koledar dogodkov in prireditev – september 
 

KOLOFON 

 

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: Občina Tabor, ŠD Tabor, DU Tabor, 

Zavod sv. Rafaela Vransko, Vrtec Tabor, LD Tabor, splet 

CENIK OGLASOV 

 

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 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 
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