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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Vsebinska zasnova in uredniška politika občinskega glasila, skladno z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila, omogočata in zagotavljata obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v Občini Tabor. Vsebine morajo
temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku
informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine. Na tem mestu vas obveščamo, da je
Ustavno sodišče Republike Slovenije s sodbo št. U-I-12/16-30 z dne 4. 2. 2021 odločilo o vprašanju oglaševanja
političnih strank v občinskih glasilih. Občinski odloki, ki strankam dovoljujejo brezplačno oglaševanje v glasilih občin,
so v neskladju s prvim odstavkom 25. člena Zakona o političnih
strankah. Glede na navedeno obveščamo vse zainteresirane, da
oglaševanje političnih strank ni več brezplačno, kar se pri nas izvaja že
od začetka učinkovanja navedene sodbe.
Hkrati vas obveščamo, da bo naslednja, dvojna izdaja našega
občinskega glasila sredi avgusta, zato prosimo, da članke pošljete
najkasneje do četrtka, 12. avgusta 2021, na e-naslov info@obcinatabor.si. V splošnem velja, da prispevke pošljete najkasneje do 17. v
mesecu. Za kasneje poslane prispevke, žal, objave ne moremo
zagotavljati. Pohvale vsem, ki si vzamete čas in s svojimi lepimi članki
pomagate pri soustvarjanju našega časopisa. Želim vam prijetne,
brezskrbne in nepozabne počitnice.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 29
Spoštovane in spoštovani, tokrat sporočam samo nekaj informacij o tem, kar počnemo v občinski hiši.
Glavna stvar, ki se dogaja, so priprave različnih projektov, katere nameravamo udejanjiti v bližnji in daljni prihodnosti.
To so zelo pomembne stvari, čeprav na zunaj ni ničesar videti, razen ogromnega kupa papirjev. Brez dobrih priprav
nihče ne more ničesar narediti.
Prijava na razpis za izgradnjo Jurijevega trga je bila pravočasno vložena in sedaj čakamo na ugoden rezultat.
Za kanalizacijo Ojstriška vas ‒ vzhod že imamo izbranega izvajalca. Še malo, pa se bo pričelo graditi. V teku je tudi
priprava projekta izgradnje kanalizacije za Pondor in Kaplo, ki pa je še v začetni fazi.
Še vedno je v teku tudi priprava projekta avtobusnih postaj in nekaj odsekov pločnika v Taboru. S tem bomo povečali
varnost na naših cestah, sploh varnost najbolj ranljive skupine ‒ otrok. Tisti, ki ste bolj ponočnjaki, ste verjetno opazili,
da je cesta v smeri Tabor ‒ jug ponoči drugačnega videza. Pred kratkim je zasvetilo 20 novih uličnih svetilk, s čimer
smo zagotovili boljšo preglednost in vidljivost.
Kot ste opazili, je stara občinska zgradba pripravljena za rušenje. Trenutno čakamo na dovoljenje za zaporo ceste, ki ga
mora izdati direkcija. Upam, da ne bo več dolgo trajalo.
S polno paro urejamo drugi del športnega parka Razgan, da bo končno lahko pošteno služil svojemu namenu. Ravnokar
smo postavili nekaj otroških igral v neposredni bližini obeh naših igrišč in s tem razveselili otroke, pa tudi mlade
mamice. Manjka samo še končni pregled opreme. Igrala smo financirali s sredstvi iz naslova donatorske pogodbe z
Zavarovalnico Triglav, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Naša obveza je še pripraviti otvoritveni dogodek, kar pa bomo
verjetno storili v jesenskem času, ko bosta šola in vrtec spet polna otrok.
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Predvidoma v sredini avgusta se bomo lotili sanacije druge polovice hribovskih in gozdnih cest, katerih smo polovico
uredili že lani. Če boste slučajno naleteli na kakšen velik stroj na cesti in zato morali malo počakati, se ne jezite preveč,
kajti jeza slabo vpliva na zdravje.
Za konec naj vas potolažim z mislijo, da se bodo kmalu začeli dopusti. Napolnili se bomo z novo energijo in takoj bo
lepše na svetu.
Župan Marko Semprimožnik

Občinska uprava sporoča in obvešča
Zaključna dela na športnem igrišču Razgan
Na igrišču Razgan smo že pogumno zakorakali v novo nogometno sezono. Z rekreativci in ostalimi športnimi
navdušenci smo opravili ogromno prostovoljnega dela. Ročno smo zabetonirali temeljno ploščo za dodatni nadstrešek.
Po igrišču smo raztrosili 10 ton kremenčevega peska, ki skrbi za izravnavo igrišča, dodatno pa zadržuje vlago. Prav tako
smo ob pomoči Športnega društva Tabor namestili nov namakalni sistem, občina pa je poskrbela za otroška igrala. Vsa
dela, ki smo si jih zadali še seveda niso zaključena, vendar je viden ogromen napredek.
Želim si, da bo naše delo nadgrajeno s čim več športnih užitkov uporabnikov in dnevi brez COVID-19 omejitev.

Žan Grobler, podžupan

Vse najboljše, najstarejša občanka!
Že deset let je Ojstričanka Slavka Leskovšek najstarejša občanka Občine Tabor. 12. junija letos je dopolnila 102 leti,
nekaj dni po tem pa sta jo v čast njenemu rojstnemu dnevu obiskala naš župan Marko Semprimožnik in predsednik
taborskega društva upokojencev Milan Blatnik, sicer oba njena sovaščana. Razveselila se je njunega obiska, ki ga je
nestrpno pričakovala, saj ji pozdrav in kakšen klepet veliko pomenita. Gosta sta ji zaželela predvsem zdravja in lepega
praznovanja, vse najboljše in najlepše želje pa izreka tudi občinska uprava.
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Alenka Kreča Šmid

Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA
PISARNA
poslanca v
Državnem zboru
Republike Slovenije

ALEKSANDRA
REBERŠKA

je do preklica
zaprta.
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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
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.

Prejeli smo
Pozdravljeni, sokrajani
Župan, ga. Kreča Šmid in tudi in moja malenkost smo pisali o naslednjem: Na oglasni tabli naše občine visi odlok, po
katerem morajo lastniki parcel ob vodah počistiti 5 m na vsako stran vodotoka. In kaj to pomeni? Da morajo počistiti
tudi grde odpadke, četudi so jih zasipali z bagrom, kot se je to zgodilo ob vodotoku v dveh dolinah v Črnem Vrhu in
Lokah.
Pohvaliti moram nekatere domačine, ki so zelo lepo počistili ob nekaterih vodotokih in pobrali plastiko pod balami. Če
je bil bager na razpolago za zasipanje azbesta, bo tudi za čiščenje le-tega. Ljudje, zavedajmo se, da tako ne bi poskrbeli
le za naravo, vodo, temveč tudi za prihodnost naših otrok in vnukov. In vsak naj odgovarja za svojo svinjarijo. Drugače
predlagam, da se zberemo, skupaj počistimo in dostavimo račun onesnaževalcem in pogledamo še, kam sedaj teče
gnojnica, ki je prej desetletja tekla v potok. Meni ni vseeno v kakšni okolici bodo živeli moji vnuki ...
Precej obupana sem govorila z novinarjem o neki drugi zadevi, ki se nas tudi slej kot prej vseh tiče. Moj članek o
razmerah v domovih ostarelih je dvignil precej prahu. Povedala sem mu, da imam težave že v domačem okolju zaradi
netolerance do onesnaževanja okolice in do grdega ravnanja z živalmi. Gospod mi je dobesedno rekel: »Nikoli se ne
oziraj za tistimi, ki govorijo o tebi. Samo za dobrim konjem se prah dviguje!«
To je bila ena najlepših potrditev za moje aktivnosti. In ne bom vrgla puške v koruzo.
Irena Zimmermann
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Spominčica
Spominčica ni samo drobna modra cvetlica, ki nas
razveseljuje v mesecu maju, ampak lahko nekomu
predstavlja tudi spomin na nekoga, ki ga ni več in ga
je imel rad. Lahko jih v šopku prinesemo nekomu, ki
ga imamo radi, da ga razveselimo ali potolažimo.
Spominčica je tudi revija oziroma glasilo društva, ki
se ukvarja z ljudmi, ki zbolijo za demenco ‒
alzheimerjevo boleznijo. V njej najdemo veliko
odgovorov na mnoga vprašanja, ki so povezani s to
boleznijo. Pomaga nam bolje razumeti ljudi z
demenco in opisuje prve znake, ki se pričnejo kazati
pri nam ljubih osebah, ki se začnejo spopadati z
demenco. Z več znanja o demenci lažje spremljamo
in prepoznavamo njihovo drugačno delovanje,
ponavljanje istih vprašanj ter nezanimanje za delo.
Pomaga nam razumeti njihovo prepričanje, da
vsakodnevnih enostavnih opravil ne zmorejo več ali
da običajnih stvari niso še nikoli počeli. Usmerja nas
k možnostim za lažje sporazumevanje z njimi in nas
poduči, kdaj je potrebna strokovna pomoč, ko en sam
človek ne zmore več. V reviji najdemo tudi vaje za

6

krepitev spomina. Svojcem pomaga z različnimi srečanji, svetovanjem, telefonskimi pogovori. Opozarja nas, na kaj vse
moramo biti pozorni, ko se srečamo s spremembo pri vedenju in čustvovanju, kateri rečemo demenca.
Zdravila za to bolezen sodobnega časa ni, samo potrpljenje, spodbujanje in poslušanje takšnega človeka prinese
pozitivne učinke na dolgi rok. Osebo z demenco je potrebno spodbujati k vsakodnevnim opravilom, ki jih še lahko
opravlja. Za takšne ljudi so dobrodošla celodnevna varstva v institucijah. Tam bi imeli ljudje z demenco zagotovljen
socialni stik, prehrano, počitek, zaposlitev, svojci pa bi se delno razbremenili.
Anica Cencelj, Zavod sv. Rafaela Vransko

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. majem in 15. junijem 2021
Dogodki:
V ponedeljek, 17. maja 2021, je bila podaljšana
epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19). Od tega dne dalje še vedno opravljamo zgolj
posredovanja ob nesrečah in požarih ter izobraževanja.

Na tekmovanju je sodelovalo tudi 5 sodnikov gasilskošportnih disciplin iz naše gasilske zveze. Tekmovanje
je tudi organizacijska »predpriprava« na gasilsko
olimpijado, ki bo drugo leto potekala pri nas v Sloveniji,
prav v Celju.

V ponedeljek, 17. maja 2021, smo bili ob 12.55
obveščeni o požaru stanovanja v večstanovanjskem
objektu v Šempetru v Savinjski dolini, Občina Žalec,
kjer je prišlo do vžiga pozabljenega olja na štedilniku.
Ob tej priložnosti bi vas radi gasilci opozorili, da se
gorečega olja ne gasi z vodo, temveč se po možnosti
pokrije s pokrivalko ali vlažno krpo, saj pri gašenju
gorečega olja z vodo pride do burne reakcije, ki pospeši
gorenje.

V četrtek, 10. junija 2021, je na našem območju
potekala 2. etapa kolesarske dirke po Sloveniji »Tour of
Slovenia«. Pri organizaciji smo sodelovali tudi gasilci
GZ Žalec, na progi je bilo namreč kar 70 naših gasilcev,
ki so opravljali delo rediteljev. S tem gasilci
dokazujemo, da se uspešno povezujemo z lokalnim
okoljem in smo pripravljeni pomagati tudi na področjih,
ki sicer ne spadajo v naše osnovno poslanstvo.

V soboto, 5. junija, in nedeljo, 6. junija 2021, je v Celju
potekalo Državno gasilsko tekmovanje mladine, članic
in članov ter starejših članic in članov, ki se ga je
udeležilo okrog 400 enot iz vse Slovenije, od tega tudi
17 enot iz Gasilske zveze Žalec. Tekmovanje je
organizirano vsaki dve leti in bi sicer moralo biti že lani,
a je bilo prestavljeno zaradi znanih razlogov. Z veseljem
vam sporočamo, da so bile enote iz Gasilske zveze
Žalec izredno uspešne, saj so mladinke PGD Andraž
nad Polzelo postale državne prvakinje, pionirji PGD
Drešinja vas so osvojili 3. mesto, tudi ostale enote pa so
dosegle odlične uvrstitve.

Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 21 intervencij, ki so skupno trajale 26 ur
in 15 minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 50
minut, najkrajša pa le 25 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 15 dogodkov, kjer je bila
potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri
intervencije, v GPO Braslovče sta bili dve intervenciji,
GPO Tabor in GPO Vransko pa intervencij v tem
obdobju ni bilo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

S spremembo Zakona o prijavi prebivališča nad navidezne prijave prebivališč
Cilj novele Zakona o prijavi prebivališča, ki se začne uporabljati 27. 6. 2021, je zagotoviti dodatne ukrepe, ki bodo
pripomogli k zmanjšanju števila neresničnih, neobstoječih, lažnih ali t. i. fiktivnih prijav, ko posamezniki na navedenem
naslovu v resnici ne prebivajo.
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Na upravnih enotah problematiko fiktivnih prijav na istem naslovu zaznavamo predvsem pri tujcih, voznikih v
mednarodnem prometu, zaposlenih pri slovenskih delodajalcih (zaradi zdravstvenega zavarovanja, dovoljenja za stalno
bivanje in združevanja družine), družinskih članih tujca, zaposlenega pri slovenskem delodajalcu (zaradi pridobivanja
socialnih transferjev), in državljanih, ki dejansko prebivajo v tujini, a ohranijo rezidentstvo (davčne olajšave). Da bi bilo
teh primerov čim manj, je v noveli zakona ponovno uvedena krajevna pristojnost prijave prebivališča. Zakonodaja na
novo določa površinski standard za število prijavljenih oseb na določenem naslovu.
Bistvena in hkrati najpomembnejša novost novele Zakona o prijavi prebivališča je, kot že navedeno, ponovna uvedba
krajevne pristojnosti za prijavo oziroma odjavo prebivališča, ki je bila več let ukinjena. To pomeni, da prijave
prebivališča ne bo več mogoče urejati na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji, ampak bo za
prijavno-odjavno obveznost pristojna krajevna upravna enota ali krajevni urad, kjer posameznik prijavlja stalno ali
začasno prebivališče (npr. nekdo, ki je iz Ljubljane in bo želel spremeniti naslov na območju Ljubljane, bo to lahko po
novem storil le na Upravni enoti Ljubljana). E-prijava prebivališča bo še vedno mogoča, vendar mora posameznik
izbrati krajevno pristojno upravno enoto. Ukinitev krajevne pristojnosti za prijavo prebivališča se je namreč v praksi
izkazala za neustrezno, saj je to posledično vplivalo na povečanje števila domnevno fiktivnih prijav. Izhajajoč iz prakse
uradne osebe na upravni enoti relativno dobro poznamo območje svoje upravne enote, zato je bistveno manjša možnost
za fiktivne prijave večjega števila posameznikov na naslov, kjer do takšne prijave ne more in ne bi smelo priti. Z novo
zakonodajo bo to onemogočeno.
Druga pomembna novost predmetnega zakona je uvedba površinskih standardov za število prijavljenih oseb na velikost
uporabne površine stanovanja oziroma stanovanjskega objekta. Uvedba površinskih standardov, ki jih na novo določa
Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča, je dopustno število prijavljenih posameznikov na
velikost uporabne površine stanovanja. Normativ uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v
posameznem stanovanju je najmanj 8 m2 na prijavljeno osebo (npr. v stanovanju velikosti 34 m2 bodo lahko prijavljene
največ štiri osebe). Zakonodajalec pa je določil kar nekaj izjem, za katere prej navedeni standard ne bo veljal, kot so to
npr. domovi za starejše, dijaški in študentski domovi, domovi za terapevtske skupnosti, zavetišča za brezdomce,
prevzgojni zavodi, vzgojni zavodi, stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov.
Novela zakona hkrati tudi poenostavlja postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča. Upravna enota Žalec bo
ob prijavi prebivališča tako dolžna preveriti podatek o namembnosti objekta, njegovi uporabni površini in številu že
prijavljenih posameznikov na tem naslovu. Po novem bo uradna oseba na upravni enoti dolžna preveriti tudi nekatere
podatke, ki so vezani na sistem Geodetske uprave Republike Slovenije. V primerih, ko posameznik ne predloži dokazila
(npr. izjava o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali
stanodajalca), da ima pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja, se posamezniku določi osemdnevni rok za
dopolnitev. Če dokazila v tem roku ne predloži, zakon omogoča pristojni upravni enoti takojšnjo izdajo zavrnilne
odločbe, torej brez ugotovitvenega postopka in zgolj na podlagi dejstva, da naslov, na katerega se posameznik želi
prijaviti, nima hišne številke oz. številke stanovanja, stanovanjske namembnosti ali ima premajhno kvadraturo glede na
število že prijavljenih oseb ali če posameznik ne more predložiti dokazila, da ima pravico do prebivanja na naslovu, ki
ga prijavlja.
Ob tem še droben predlog vsem, ki še nimajo urejenih podatkov oziroma prostorskih evidenc nepremičnin (hišne
številke ali številke stanovanja, zahteve za vpis stavbe v kataster stavb, zahteve za vpis sprememb podatkov katastra
stavb), in bodo želeli na takšni nepremičnini prijaviti prebivališče, da si to uredijo v določenem času na pristojni
Geodetski upravi Republike Slovenije.
Dejstvo je, da upravna enota kot prekrškovni organ lahko posamezniku, ki krši prijavno-odjavno obveznost, izreče tudi
globo v višini 200 do 600 evrov. Pri sumu tovrstnih kršitev zgledno sodelujemo s Policijsko postajo Žalec.
V preteklosti smo tako v sodelovanju s policijo uvedli večje število postopkov ugotavljanja stalnih ali začasnih
prebivališč za osebe, ki so bile prijavljene na naslovih z večjim številom prijavljenih oseb. Policija pa je ob ugotovitvah
ponarejanja listin oz. dokazil o prijavi prebivališča že podala več ovadb zaradi storitve kaznivih dejanj overitve lažne
vsebine.
Simona Stanter, načelnica
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Kolesarska pot
Smo druščina rekreativnih kolesarjev, ki večkrat vzamemo pot pod noge in se s
kolesi odpravimo na potep. Naš domet je bolj lokalne narave, smo pa prekolesarili
vse steze v Spodnji Savinjski dolini in to že večkrat. Radi bi izrekli pohvalo Občini
Tabor oziroma fantom, ki urejajo ceste, za odlično urejenost hribovskih cest. Pravo
veselje je vzpon na Čeren, kajti bankine in nabrežine so na vsaki strani ceste
brezhibno pokošene in očiščene. Takšnega reda nismo opazili v nobeni drugi občini.
Zato še enkrat čestitke in pohvala vsem, ki k temu pripomorete. Še se bomo vrnili v
ta gozdni raj, pa tudi razširili dober glas daleč naokoli.
Jaka Černec

Zakaj sem se odločila postati prostovoljka pri Slovenskem društvu Hospic?
Priznam, nisem dosti vedela o samem društvu, niti o širini njegovega delovanja, preden
sem se odločila sodelovati. Vedela sem to, kar ve večina – da gre za programe pomoči
tistim, ki umirajo, in njihovim najbližjim. Vendar je Slovensko društvo Hospic še
mnogo več. Verjamem, da vsi poznamo občutek v sebi, ko nas nekaj »pokliče«. Iz
nekega nam površinsko neznanega razloga nas srce vodi v določeno smer, k določenim
ljudem, v določene situacije. Srce se nikoli ne moti. Naučila sem se že, da ne sprašujem in ne dvomim v izbiro svojega
srca, kamor me pokliče, tja grem brez vprašanj.
O smrti sem pred tem razmišljala ravno toliko, kolikor sem »morala« zaradi smrti svojega očeta, ko sem bila stara 10
let, in ob smrti drugih ljudi v mojem življenju, ki so mi dragi. Vendar sem pravo globino celotnega procesa začela
odkrivati šele v tistem
trenutku, ko sem začela z
usposabljanjem za Slovensko
društvo Hospic. Človek
veliko spozna o sebi in o
svojih globinah prav s
poglabljanjem v minljivost
življenja. Ponuja ti nov
pogled, drugačen pogled,
približa ti vrednost trenutka
tukaj in sedaj.
Menim, da še vedno ne
poznamo dovolj delovanja
tega društva, v katerem se
počutiš in si del velike
družine, kjer se čuti in diha
bližina. Kjer tišina in prostor
nista neka čudna koncepta,
temveč zaželeno stanje. Kjer je sprejemanje ključno. Sprejemanje vsega, kar je, tako kot je. Smrt in proces umirjanja sta
velika učitelja, če si dovolimo se učiti. Vendar ne prinašata zgolj žalosti, kot se morda še vedno prepogosto smatra,
temveč prinašata tudi širino in globino tistemu, ki zna biti, prisluhniti in občutiti.
»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno.«
(Antoine de Saint-Exupery)
Srce se nikoli ne moti, saj sem lahko že ob prvem srečanju začutila, da sem na pravem mestu ob pravem času.
Usposabljanje je bil poseben, globok proces notranjega spoznavanja. Odprl je vrata v prenekatero vprašanje in stanje, v
prenekatero spregledano stvar in odkril nove poglede, nove občutke, nova dojemanja.
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Vsakomur, ki se odloča stopiti na pot prostovoljstva v našem društvu, vsakogar, kogar pokliče, mu polagam na srce: ne
sprašujte, ne pričakujte, samo dovolite si izkusiti. Nihče vas ne bo v tej skupnosti postavil na mesto, kjer bi ne mogli
delovati. Vedno se bo iskalo mesto znotraj društva za vas, kjer boste lahko v polnosti to, kar ste. V procesu pomoči pa
boste imeli možnost spoznati sebe. Ali ni to največje darilo, kar nam ga lahko nekdo podari? Pot k sebi.
Andreja Kotnik

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:
 28. maja se je na Ptuju rodila 3.500 g težka in 51 cm velika deklica
Aurora staršema Andreji Kotnik in Tomiju Goropevšku iz Lok.

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
40 let Vrtca Tabor
Končno je prišel 9. junij 2021, dan, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali. To je bil dan, ki je obudil tisočere spomine,
privabil nasmeh na obraz ob pogledu na stare fotografije tistih, ki so pustili neizbrisen pečat, in je bil dan, poln veselja,
zabave in otroškega smeha trenutnih oskrbovancev Vrtca Tabor. To je bil dan, ko je naš vrtec praznoval svoj 40. rojstni
dan.
Vrtec Tabor deluje pod okriljem Osnovne šole Vransko - Tabor že 40 let. Iz skromnih dveh prostorov v prizidku šole je
nastal vrtec, ki ga trenutno obiskuje preko 100 otrok. Vrtec se lahko pohvali z velikim ograjenim igriščem, veliko igrali
in okolico, ki bi nam jo marsikdo zavidal. Otroci in strokovni delavci vrtca smo po duši raziskovalci. Sodelujemo v
številnih projektih, tudi mednarodnih. Smo ekovrtec, ki spodbuja spoštljivost do narave in ljudi. Otroke spodbujamo k
pozitivni naravnanosti in razvijanju temeljnih vrednot.
Na to, kar danes Vrtec Tabor je, so močno vplivali vsi zaposleni, otroci, starši in lokalna skupnost. Skupaj smo zgradili
skupnost, v kateri se naši otroci počutijo zaželeno, varno, srečno in ljubljeno. Skupnost, ki otroke uči, varuje in bogati,
in jih varno vodi po zavitih poteh odraščanja.
Trenutne epidemiološke razmere nam ne dopuščajo druženja, zato prireditve ob tako častitljivi obletnici nismo mogli
izvesti. Kljub temu smo v goste povabili vodstvo Osnovne šole Vransko - Tabor in vrtca ter predstavnike lokalne
skupnosti, ki so zaslužni za uspešno delovanje in obstoj vrtca. Ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov pred okužbo s
COVID-19 so si ogledali vrtec in praznovanje otrok in zaposlenih po oddelkih. Za konec so si ogledali še kratek film o
našem popotovanju po svetu, kjer smo, tako kot vsi raziskovalci, tudi mi iskali svoj najljubši kotiček. In povem vam, šli
smo okoli sveta, a ni ga kotička, kot je ta.
S tem pa se naše popotovanje ne konča. Res smo odkrili svoj najljubši kotiček, a naša naloga je, da ga ohranjamo,
gradimo in izpopolnjujemo tudi v bodoče. Da za naše zanamce pustimo kotiček, v katerega bodo radi zahajali, se
počutili varno in prijetno.
Zaradi že znanih epidemioloških razmer vabimo starše naših varovancev, krajane Tabora in druge obiskovalce našega
vrtca k ogledu filma z našega popotovanja na povezavi https://youtu.be/7ZFhoKqPpbQ.
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Čisto za konec se še enkrat zahvaljujem vsem in vsakomur posebej, ki ste dodali svoj kamenček v mozaik naših 40 let.

Renata Košica, mag. prof. andr.
11

Drevesa na vrtčevskem igrišču
»Nekdo danes sedi v senci, ker je nekdo že davno posadil
drevo.« (Warren Buffet)
Občina Tabor nam je pred dvema letoma v okviru
evropskega projekta Pešpoti po Občini Tabor podarila tri
drevesa za naše igrišče. Drevesa hitro rastejo in nam že
nudijo prijetno senco v toplejših dneh. Poleg kostanja in
javorja se je uspešno zakoreninil tudi bezeg, iz njegovih
cvetov pa smo si že dvakrat pripravili slastno malico –
bezgove palačinke. Otroci so rekli, da so takšne palačinke
najboljše!
Anuška Križnik, org. vodja

Plesni škratki 2020/2021 v Vrtcu Tabor
V tem šolskem letu smo v Vrtcu Tabor izvajali obogatitveno dejavnost
Plesni škratki malo drugače. Preko govorice telesa, skozi ritem in
glasbo smo ustvarjali v oddelkih 1‒2 in 2‒3 leta.
Izmišljali smo si gibe in telesne položaje, ritmično udarjali, igrali na
glasbila, preizkušali gibanje v različnih smereh, urili koordinacijo,
ravnotežje, orientacijo v prostoru, se izražali. Plesno-gibalno
ustvarjalne minute smo ovekovečili, posneli in poslali na vpogled
drugi skupini plesnih škratkov. Ujete trenutke smo si ogledali,
podoživljali in poskušali posnemati oz. ponoviti ustvarjalni moment
skupine plesnih škratkov. Tako smo si ogledali plesno-gibalni filmček
Mali zvonček, ustvarjalni gib »Rišemo ceste« ob spremljavi
Straussove Tritch-Tratch Polke ter izražanje z ritmom »Afrika«.
Otroci so doživljali svojo vlogo, gradili na samozavesti, si izmišljali in
ponavljali gibe ter telesne položaje in se svobodno izražali.
Koordinatorki Apolonija Križnik in Laura Fekonja

Moj kraj, moj chef
To šolsko leto smo v oddelku 4‒5 let sodelovali
pri projektu Turizem in vrtec s temo Moj kraj,
moj chef.
Raziskovali smo kulinarične značilnosti in
posebnosti Tabora ter Spodnje Savinjske doline
nekoč in danes. Med drugim smo spoznali, da so
se vrsta hrane in prehranjevalne navade ljudi zelo
spremenile.
Med letom smo pripravljali različne jedi, od
preprostih do malo bolj zahtevnih. Kuhali smo
jabolčni kompot, delali obložene kruhke –
pikapolonice, pekli palačinke, krompirjeve
muffine in pripravljali skutne namaze.
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Za pripravo skutnih namazov smo se še posebej potrudili, saj smo cel postopek, od mleka do namazov, izvedli sami.
Začeli smo tako, da smo šli peš do kmetije Ramšak v Loke. Na poti smo na obronkih gozdov in na travnikih, kjer nas je
vodila pot, nabrali cvetove trobentic, vijolic in marjetic. Ob prihodu smo si ogledali kmetijo, hlev z živalmi in mogočno
lipo, ki se že približno 400 let bohoti na dvorišču.
Dobili smo mleko, ki smo ga potem v vrtcu
spremenili v skuto. To smo dosegli s segrevanjem.
Preden je mleko zavrelo, smo mu dodali kis. Mleko
se je začelo siriti in ko je bilo dovolj gosto, smo ga
precedili. Dobili smo skuto in sirotko. Ko je bilo
dovolj ohlajeno, smo seveda vse poskusili.
Naslednji dan smo nadaljevali s pripravo namazov.
Vse dodatke za namaze so otroci narezali sami. V
enega so dali skuto, cvetove trobentic, vijolic in
marjetic ter naredili zeliščni namaz, za lešnikov
namaz so zmešali skuto z zdrobljenimi lešniki in
bananami, tretji, bučni namaz pa je bil iz skute,
bučnic ter bučnega olja. Otroci so pomagali tudi pri urejanju igralnice ter pripravi miz in pogrinjkov. Narezali smo še
kruh in se lotili degustacije.
Naj povem, da se je za vsak okus nekaj našlo. Otroci so bili pri pripravi vseh jedi zelo aktivni in z zanimanjem
sodelovali, tudi s svojimi idejami. Brez težav so lupili z lupilniki, rezali, strgali, eni manj, drugi pa bolj spretno. Tudi pri
pospravljanju, pomivanju in pripravi pogrinjkov je teklo vse gladko. Še najmanj težav pa je bilo pri poskušanju
pripravljenih jedi.
Mojca Lobnikar

Tudi mali Taborčani beremo
Otroci iz Vrtca Tabor smo tudi v letošnjem šolskem letu pridno sodelovali v projektu »Mali Savinjčani beremo«, ki je z
nami že osmo sezono. V dveh starejših oddelkih našega vrtca smo si vestno izposojali knjige, jih prebirali s svojimi
starši in pripovedovali njihovo vsebino vzgojiteljicam in prijateljem v vrtcu. To leto je bilo zelo posebno, zato smo se še
posebej potrudili, da smo opravili bralni projekt. Za nagrado nas je v ponedeljek, 7. junija, na vrtčevskem igrišču
pričakalo prav posebno presenečenje. Najprej nam je vzgojiteljica Polona pripravila lutkovno predstavo Štiri črne
mravljice, obiskali pa so nas tudi zelo pomembni gostje. Nagovorili so nas župan Občine Tabor, ravnateljica OŠ
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Vransko - Tabor, knjižničarka Občinske knjižnice Tabor in Jolanda Železnik, direktorica Medobčinske splošne
knjižnice Žalec. Vsi so nam povedali, kako zelo pomembno je branje za nadaljnje življenje.
Največja nagrada za naš trud pa so bile medalje in brošure, ki nam jih je prinesla velika, prijazna, plešoča čebela.
Zagotovo v projektu sodelujemo tudi naslednje leto.
Otroci oddelkov 4‒5 let in 5‒6 let z vzgojiteljicami

Obogatitveni dnevi 2020/2021 v Vrtcu Tabor
Pri načrtovanju obogatitvenih dni je bilo izhodišče razvijanje
temeljnih vrednot (spoštovanje, strpnost, empatija …). Tako
smo ob obogatitvenih dneh, sicer na nivoju enote A v
»mehurčkih«, razvijali otrokove sposobnosti.
Izvedli smo tri obogatitvene dni, prvega oktobra na temo
Bonton. Pri tem smo spoznali gozdni bonton, bonton pri
rokovanju s knjigo in bonton za vsak dan. Govorili smo o
spodobnem vedenju v družbi in se spoznavali s kulturnim
prisostvovanjem na prireditvi ob ogledu senčne predstave Mili.
Ob ponovnem odprtju vrtcev smo obogatili dan s perečo
tematiko Ne zavrzi oblek, ohrani planet! Izdelali smo plakat in
letak zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj in spoznali
korake odgovornega ravnanja z oblačili, katerih ne potrebujemo
več. Predelovali smo oblačila, rezali, šivali, lepili, nadaljevali
vzorec, si priredili modno revijo, izvedli FAM (fit aktivno
metodo) OBLECI ME. Kritično smo razmišljali in razvijali
temeljne vrednote. V aprilu – mesecu knjige, smo ozaveščali
otroke o pomenu knjig. Spoznali smo pisatelje, ilustratorje,
izdelali svojo leporello, sami ilustrirali po zgodbi Kravica
Mica, poslušali pravljice, pripovedovali, urejali knjižne kotičke
in razvijali pozitiven odnos do knjige.
Ob izvajanju obogatitvenih dni v tem šolskem letu smo
ponujali vsebine, kjer otroci spoznavajo sami sebe, druge ljudi,
oblikujejo zdrave življenjske navade, se potrjujejo kot
posamezniki, si pridobijo konkretne izkušnje, spoznavajo, da
pripadajo in so pomembni, razvijajo družabnost in s tem
pripadnost. Pri vsem tem pa sta cilja aktivno sodelovanje in
procesna naravnanost.
Koordinatorka Laura Fekonja

Živalski vrt
Učenci 1. C smo v torek, 15. junija, kljub izrednim razmeram odšli v živalski vrt. Preživeli smo prijetne urice ob
opazovanju živali. Učenci so pobližje spoznali sivega ameriškega goža in madagaskarskega sikajočega ščurka, ki so ju
na željo lahko prijeli in pobožali. Še vreme nam je bilo naklonjeno, saj je sijalo sonce.
Učenci so svoje doživetje živalskega vrta opisali takole:
•

S šolo smo šli v živalski vrt. Videli smo medveda, volka, kenguruja, koze, slona, žirafo, risa, leva, zebro in
kačo. Všeč so mi bili ris, kenguru, kača, koze in ko sem božal kačo. V živalskem vrtu sem videl tudi kamelo.
Nejc Natek
14

•

Zbudil sem se ob sedmi uri, da gremo v živalski vrt. V nahrbtniku sem imel frutabelo in vodo in še kekse. V
živalskem vrtu smo videli tjulnja.
Nik Lopan

•

Šli smo v živalski vrt. Videli smo morskega leva. Bili sta dve žirafi. Imeli sta imeni Rastko in Cvetko. Videli
smo opico, ki nam je pomahala. Videli smo veliko živali: leva, laboda, želve, pujse, koze, volke, medvede,
kačo, ščurka. Všeč so mi bile opice. Ni mi bil všeč ščurek.
Glorija Blatnik

•

Danes gremo v živalski vrt. Komaj sem čakal, da pride beli avtobus. Peljali smo se eno uro. V živalskem vrtu
je bilo veliko živali. Najbolj mi je bil všeč gepard.
Blaž Jezernik

•

Šli smo v ZOO. Moja najljubša žival je morski lev. Ajdo je bilo strah kače. Jerca je prva videla slona. Otroci so
skakali po trampolinu.
Maruša Blagotinšek

•

Lev je sladko spal. Žirafa ima dolg vrat. Pujsek je imel bele pike in črn nos. Opica zelo rada pleza. Videli smo
kačo in kača je bila prijazna.
Leo Mikek

Zbrala in zapisala Silva Rizmal

Aktivnosti naših društev
Državno gasilsko tekmovanje in pohod v spomin na Ivana Derčo
V soboto, 5. junija, ter v nedeljo, 6. junija 2021, je v Celju potekalo državno gasilsko tekmovanje. Mladina se je na
tekmovanje podala v soboto, nedelja pa je bila rezervirana za člane. V našem društvu, Prostovoljnem gasilskem društvu
Kapla - Pondor, smo se na tekmovanje uvrstili s kar tremi ekipami (pionirji, članice A, starejše gasilke).
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Žal se pionirji tekmovanja v soboto niso smeli udeležiti zaradi izdane karantene. Nad to odločitvijo NIJZ smo bili zelo
razočarani, saj so se otroci močno trudili in veselili tekmovanja. Tega pa so se udeležile članice A ter starejše gasilke
dan kasneje.
V nedeljo zgodaj zjutraj sta izpred gasilskega doma v Kapli odpeljala dva kombija ter nekaj avtomobilov s
tekmovalkami in mentorji. Sam prihod v deževno Celje se je zelo razlikoval od prejšnjih tekmovanj. Vsi ukrepi zaradi
epidemije, so raztegnili časovnico poteka tekmovanja ter odpihnili zbiranja gasilcev. Ob natančno določeni uri so svoj
nastop na stadionu Kladivar odlično izvedle članice A, ki so zasedle izvrstno 9. mesto. Le nekaj minut za njimi pa so na
stadionu Skalna klet tekmovale starejše gasilke. Verjetno ste tako kot mi tudi vi stiskali pesti zanje. Naše 'veteranke' so
se že 4. udeležile državnega tekmovanja in v skladu s tem so bila njihova pričakovanja zelo visoka. S pomanjkanjem
športne sreče se je pokal izmaknil iz njihovih rok. Že tretje leto zapored so osvojile še vedno fantastično 5. mesto.

Velika zahvala gre mentorju Milanu, ki je praktično pripravljal vse tri ekipe na tekmovanje.
Po končanih nastopih so se tekmovalke in spremljevalci srečali na enem mestu. Čakal nas je namreč težak podvig. V
spomin na Ivana Derčo, ki je bil vse do konca mentor starejših gasilk, smo se podali na njegovo obljubljeno pot, peš iz
Celja do Kaple.
Sam je namreč obljubil, da se bo, če starejše gasilke
prejmejo pokal, podal peš domov. Članice A pa so
obljubile, da mu bodo delale družbo na poti. Glede na
to, da Ivču ni bilo dano izpolniti obljube, smo se v
njegov spomin odpravili peš domov.
Naša pot je bila zelo deževna, dolga in pa
zadovoljujoča. Zahvalili bi se vsem, ki ste nas na poti
bodrili, nas postregli, se nam pridružili ali na
kakršenkoli način sodelovali z nami. Verjamemo, da
ta pohod ni bil le enkraten, saj spomin na našega Ivča
ne bo usahnil. Mogoče pa se vidimo drugo leto, ko jo
ponovno mahnemo peš iz Celja do Kaple.
Našim članicam A ter starejšim gasilkam iskreno
čestitamo za njihov rezultat. 5. in 9. mesto na
državnem tekmovanju vas postavljata v sam vrh
gasilstva. Naj se o vas sliši še naprej.
Zahvalili bi se Občini Tabor ter županu Marku
Semprimožniku za sponzoriranje majic, zahvala pa
gre tudi občinskemu poveljniku Petru Jezerniku za
'tekoče zadeve'.
PGD Kapla - Pondor
16

Čestitka
Z vso spoštljivostjo in
skromnostjo je zrl v višavo
smreke, ki je bila visoka in
ozaljšana
kot
majska
deklica.
Da, to je naš častitljivi član
KD Ivan Cankar, Likovne
sekcije Mavrica, Franci
Bregar, ki je dopolnil 80 let.
Pondorčani in Taborčani, ki
smo ponosni na snovalca
Sejalca, kipa iz lipe, smo se
zbrali, da mu damo roko in
zaželimo zdravja.
Pravzaprav si človek res ne
želi drugega kot zdravja. Če
imaš to, potem imaš vse.
Vse dobro vam in vašim
dragim, g. Bregar!
Julijana Juhart, Likovna
sekcija Mavrica

Teden ljubiteljske kulture v maju
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Kot že nekaj let doslej smo se tudi letos organizirali in se 21. maja priključili vseslovenskemu dogajanju, to je Tednu
ljubiteljske kulture. Moči smo združila tri likovna društva: Tabor, Polzela in Andraž.
Dogodek se je odvijal v Andražu, kjer so dobro poskrbeli za nas. Bil je vetroven dan, a dobre volje in ustvarjalnosti ni
manjkalo. Da se ni preveč zatikalo, je poskrbel mentor Dragan.
Naše druženje je s svojo prisotnostjo obogatila podsekretarka na Ministrstvu za kulturo RS mag. Marija Minka Jerebič,
ob zaključku pa sta nas obiskala gospod in gospa Schrattenbach iz Ojstrice v Občini Tabor. V dar smo dobili lep
unikatni medeni spominek, ki je simbolično predstavljal našo občino. Naredila ga je naša čebelarka Mira Pepel.
Vsa likovna dela smo postavili na ogled v avlo občine in v društvene prostore Doma krajanov. Razstavo si lahko
ogledate tudi v knjižnici v Prebold od 1. do 20 julija.
In na koncu dogodka smo, kot se spodobi, naredili gasilski posnetek. Njegov avtor je dolgoletni spremljevalec naših
kulturnih dogodkov Tone Tavčer.
Julijana Juhart, Likovna sekcija Mavrica

Biodinamično kmetovanje
Na sončni torek, 8. junija 2021, se je nekaj članic
našega društva sestalo s terensko kmetijsko svetovalko
na kmetijskih površinah. Seznanile smo se z ekološkim
tržnim pridelovanjem semen in sadik ter pridelovanjem
za konzum. Biotska pestrost kmetijskih kultur, začimb
in zelišč je vedno dobrodošla, žal pa nas tabuji o čisti
njivi še zapopadejo, ravno tako tudi »nuja« uporabe
pesticidov in umetnih gnojil. Cvetoč travnik, cvetoč
vrt, njiva ali trajni nasad ima vedno bogato vlogo pri
krepitvi življenja, pa naj bo to rastlinskega, živalskega
ali človeškega. Da so pridne roke in razum med
pridelovanjem temeljni kamen za dolgoročni uspeh,
smo si bile enotne vse udeleženke tega dogodka. Maja Klemen Cokan nam je na primeru pridelovanja čebule
predstavila pot od semena do semena, predstavila nam je hitro tržno in počasnejše klasično pridelovanje, pridelovanje v
rastlinjaku v pred- in posezonskem obdobju ter pridelovanje vrtnin za lastne potrebe. Predstavila nam je homeopatski
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pristop za uravnavanje škodljivcev na njivi ter izdelovanje pripravkov. Bilo je zelo zanimivo in nekaj posebnega. Na
kratko in miselno zahtevno je predstavila kompostiranje z biodinamičnimi preparati ter uporabo preparata Kravjek po
Mariji Thun.
Da bi prejete informacije lahko učinkovito začele uporabljati v praksi, smo se z Majo dogovorile, da se bomo srečevale
enkrat mesečno ter utrjevale in dopolnjevale znanje za pot v ekološko kmetovanje na naših vrtovih in kmetijah. Podarila
nam je semena črne kumine, ker nas je fasciniralo njeno cvetenje in koristnost uporabe olja iz njenih semen. Z mislijo,
da iz malega zraste veliko, smo se vrnile v svoje domove, zavedajoč se, da veliko tega že počnemo, čeprav se tega
vedno ne zavedamo.
Društvo žena in deklet

Zgodilo se bo
Planinsko društvo Tabor v sodelovanju z Društvom žena in deklet in
Lovsko družino Tabor
VABI

v soboto, 3., in v nedeljo, 4. julija 2021, na

ZAJČEVE DNEVE
na Zajčevo kočo.
Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli v soboto od
13. ure dalje in v nedeljo.
Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor
organizirali prikaz ročnega načina košnje trave na
Šnepovem travniku.
Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep.
Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov!
Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni vsi
ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe!

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JULIJ IN AVGUST 2021
DATUM
4. 7. 2021
19.00
6. 7. 2021
9.00–12.00
10. 7. 2021
20.00

PRIREDITEV
Predpremiera oddaje RTV Slovenija Sledi
O ANTONU PERKU
1. srečanje
POLETNE POČITNIŠKE ANIMACIJE
(vsak torek, sredo in četrtek v juliju in avgustu)
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
SLOVENSKI GODALNI SEKSTET

KRAJ
Graščina Podgrad
Nogometno igrišče
Vransko
Podružnična cerkev
sv. Martina v
Šmartnem/Podvrhu

ORGANIZATOR
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Medgeneracijski center
Vransko
(030 281 606)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
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26. 7.–1. 8. 2021
9.00–15.30
31. 7. 2021
20.00

Oratorij 2021
»ORIGINALEN SEM«
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
KVARTET VIOLONČEL
SIMFONIČNEGA ORKESTRA RTV
SLOVENIJA

Vransko

Župnija Vransko
(031 227 694)

Podružnična cerkev
sv. Marije Magdalene
na Ločici pri
Vranskem

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

... in še modrosti naših babic
 Če sta Peter in Pavel (29. 6.) jasna, bo letina krasna, če pa na Petrovo grmi, tisto leto lešnikov in orehov ni.


Če Elija (20. 7.) ropoče, se kmetič joče.

 Sv. Lovrenc (10. 8.) pa sv. Jernej (24. 8.) lep, še dolgo v jeseni bo topel svet.

Koledar dogodkov in prireditev – julij 2021
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

od 13. ure
dalje

ZAJČEVI DNEVI

Zajčeva koča

ORGANIZATOR
Društvo žena in deklet OT
(031 762 324)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

ob 16. uri

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP

Šnepov
travnik

Lovska družina Tabor
(041 335 274)

Zajčeva koča

Društvo žena in deklet OT
(031 762 324)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

SOBOTA,
3. 7.

NEDELJA,
4. 7.

ves dan

ZAJČEVI DNEVI

»Nič ni trajnega na tem zmešanem svetu ‒ niti naše težave.«
(Charlie Chaplin)

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 Andrej Turnšek. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in
škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine Tabor.
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo
objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na enaslov: 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, Vrtec Tabor, POŠ
Tabor, Zavod sv. Rafaela Vransko, Društvo žena in deklet Tabor, PGD Kapla Pondor, Likovna sekcija Mavrica, Jaka Černec, Žan Grobler, Andreja Kotnik,
Tone Tavčer.

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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