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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 
 

Obveščamo vas, da je s ponedeljkom, 20. aprila 2020, s 

poslovanjem pričela Pogodbena pošta Tabor in Turistično 

informacijski center Tabor v skrajšanem delovnem času. 

 

Občane prosimo, da v prostore pošte vstopate posamezno, 

pri čakanju pred vhodom upoštevate varnostno razdaljo, poskrbite za 

razkuževanje rok in zaščito z maskami. 

 

Z upoštevanjem ukrepov nam bo s skupnimi močmi uspelo, da zajezimo 

koronavirus. 

 

Že sam videz Novic izpod Krvavice pa nam pove, da ima Občina Tabor svoj občinski praznik, ki ga praznuje 23. in 24. 

aprila. Tokrat praznujemo malo drugače, kar boste prebrali v nadaljevanju Novic.  

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 16 
 

Spoštovane občanke in občani, 

 

zopet je mesec naokoli in čas je, da vam napišem nekaj besed.  

 

V primežu nove bolezni se je tudi življenje v naši občini precej spremenilo. Družabno življenje je zreducirano na 

minimum, ampak mi se ne damo. Mislim, da smo se kar dobro prilagodili na izredne razmere in z manjšimi odstopanji 

odlično izpolnjujemo državne in lokalne predpise. Seveda bi se počasi že močno prilegla kakšna kavica pri sosedovih, 

ampak bo v naše skupno dobro to še malo počakalo. Bo pa potem toliko slajša. 

 

Šolski sistem na daljavo deluje odlično, je pa res, da marsikatera mamica potoži, da imajo doma veliko dela z učenjem. 

Na podoben način deluje tudi občinska uprava in občinski svet. Delo teče, vendar je precej bolj komplicirano.  

 

Občina Tabor je bila prva izmed vseh občin Spodnje Savinjske doline, ki je na naslov vseh gospodinjstev dostavila 

komplet zaščitnih mask skupaj z velikonočnim voščilom. Prav tako smo nekaj zaščitne opreme zagotovili tudi za 

uslužbence Zavoda sv. Rafaela z Vranskega in ostale javne inštitucije. Nekaj mask in opreme smo kupili, nekaj pa je 

bilo podarjene s strani donatorjev. Upam, da ste jih skrbno uporabili. 

 

Zopet smo odprli našo poštno poslovalnico, ki trenutno obratuje s skrajšanim delovnim časom. Prosim, da dosledno 

upoštevate varnostna pravila, kot so posamezno vstopanje, uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok … 

 

Spoštovani, bliža se tudi datum, ko bomo praznovali naš občinski praznik. Žal bo letos drugače in precej bolj skromno 

kot je bilo v navadi. Pravzaprav skupnega praznovanja ne bo, bomo pa v našem lokalnem časopisu obujali spomine na 

pretekla druženja ob prazniku. Še posebej mi je žal za naše letošnje občinske nagrajence, ker podelitev priznanj, ki so si 

jih s trdim delom prislužili, ne bo prav nič slavnostna. Priznanja bomo sicer podelili, vendar na način, ki ga dopuščajo 

trenutne razmere. Obljubim, da boste o dogodku obveščeni v naslednji številki naših Novic. 

 

Za konec iskrene čestitke vsem nam ob našem prazniku, z željo, da se naše življenje čim prej vrne v ustaljene tirnice in 

da posledice teh drastičnih ukrepov ne bi imele pretirano velikega negativnega vpliva na gospodarstvo v občini in tudi 

nasploh. 
 

Župan Marko Semprimožnik 

Delovni čas 

ponedeljek 8.00–10.30 

torek 8.00–10.30 

sreda 8.00–10.30 

četrtek 8.00–10.30 

petek 8.00–10.30 

sobota zaprto 

Telefon: (03) 703 10 40 

Iz županovega kabineta 
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Zaščitne maske za vsa gospodinjstva 
 

Virus COVID-19 je s sprejemom Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 

površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) od 30. marca 2020 v naša življenja prinesel 

obvezno uporabo zaščitnih mask na zaprtem javnem kraju. 

 

Ob splošnem pomanjkanju ustrezne zaščitne opreme, ki je primanjkuje tudi Upravi za zaščito in reševanje, je Občina 

Tabor napela vse sile, da je za vsa gospodinjstva v občini priskrbela zaščitne maske. 1000 kosov sta donirala župan 

Marko Semprimožnik in podžupan Žan Grobler. Komplet zaščitnih mask je vseboval tri maske za enkratno uporabo in 

eno pralno. Poleg smo priložili navodila Vlade RS za pravilno namestitev in odstranitev zaščitne maske. 

 

Na občini smo ob upoštevanju predpisanih ukrepov pripravili skoraj 600 kompletov, ki so jih v četrtek in petek, 9. in 

10. marca 2020, pripadniki taborske Civilne zaščite, člani vseh treh prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljci 

dostavili gospodinjstvom v poštne nabiralnike. 

 

Ob tem bi se Občina Tabor rada zahvalila vsem, ki so pomagali ali bili pripravljeni pomagati, tako denarno kot časovno 

ali še kako drugače. Če se bo izkazalo, da bi pomoč prostovoljcev še bila potrebna, se še bomo povezali z vami. Pravijo, 

da ni človeka, ki ne bi hotel dobrega, kot ni vode, ki ne bi tekla dalje. Hvala. 

 

Za kakršnokoli pomoč v povezavi s koronavirusom lahko pokličete na Občino Tabor na telefonsko številko 041 335 

271 (Marko Semprimožnik). 

 

 

Ana Leskovšek  

Občinska uprava sporoča in obvešča 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0688
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Uživajmo lokalno hrano 
 

To pomlad smo precej bolj 

kot običajno vezani na 

gibanje znotraj občine, poleg 

tega marsikomu stanje v 

dolgih vrstah pred trgovino in 

nakupovanje ob strogih 

ukrepih ni v nikakršen užitek. 

V  času, ko je svet zaradi 

koronavirusa skoraj obstal, se 

je izkazalo, da ima kupovanje 

od lokalnih ponudnikov 

dobrin mnoge prednosti. S 

tem spodbujamo domače 

kmetijstvo, si prizadevamo za 

vedno večjo samooskrbo in 

skrajševanje oskrbovalne 

verige, v svoje prehranjevanje 

pa vnesemo manj industrijsko 

predelane hrane. 

 

Ker letos Šentjurski sejem odpade, smo se na Občini Tabor odločili, da vzpostavimo sejmišče kar na spletu. Na spletni 

strani Občine Tabor v novici Uživajmo lokalno hrano (www.obcina-tabor.si/novica/lokalne-skupnosti/u%C5 

%BEivajmo-lokalno-hrano) objavljamo ponudnike domačih prehrambnih izdelkov ali pridelkov, ki jih lahko v tem 

trenutku ponudijo.  

 

Do sedaj se je našemu vabilu odzvalo sedem ponudnikov. Vabljeni, da se nanje obrnete, hkrati pa vabljeni tudi tisti, ki 

še imate ozimnico ali pridelke, ki jih lahko ponudite, da nam to sporočite. Redno objavljamo spremembe in osvežujemo 

podatke o ponudnikih. 

 

Ana Leskovšek  

 

 

Hmeljarji iščejo pomoč 
 

Taborski hmeljarji za opravila v hmeljiščih iščejo pomoč. Vsi zainteresirani, ki bi bili pripravljeni pomagati v 

hmeljarstvu, lahko več informacij dobite pri Marku Semprimožniku na telefonski številki 041 335 271. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

Ana Leskovšek 
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Tabor praznuje doma 
 

V teh dneh, ko se prav vsak po svojih močeh trudi, da bi lahko pomagal pri zajezitvi zahrbtnega virusa, ki se je pririnil 

med nas, in v dneh, ko bi naj uživali v pomladnih razgledih, Občina Tabor praznuje svoj praznik. A Tabor letos 

praznuje doma, zato smo se odločili, da na spletni strani objavimo izzive za naše občane, s katerimi bi počastili občinski 

praznik.   

 

1. izziv 
 

2. izziv 
 

3. izziv 

Če bi čevelj lahko spregovoril  Zahvalno pismo moji vasi  
Naj vas domišljija in 

ustvarjalnost poneseta 

 

Izberite čevelj, ki vas najbolje 

predstavlja, ga najraje obujete ali 

bi ga radi obuli, in v njegovem 

imenu zapišite, kako vidi naše 

vasi. Kaj vidi, kod hodi, koga 

sreča, kaj se mu pripeti. Kaj 

počne? Mogoče ta čevelj nastopa, 

mogoče se skriva, mogoče je sam, 

mogoče v družbi. Hodi, teče, 

skače ali se igra?   

 

  

Zapišite, naslikajte ali narišite 

miselni vzorec, zakaj in čemu ste 

hvaležni domačemu kraju ali 

kateri izmed taborskih vasi. Kaj bi 

radi pohvalili, s čim bi jo 

razveselili in kako ona 

razveseljuje vas, kaj je v njej 

lepega in vas prevzame, zakaj ste 

veseli, da v vasi živite in jo 

poznate. Je domači kraj vaš 

prijatelj? 
 

  

Ustvarjajte na temo naše lokalne 

skupnosti po svoje. 

  

Na pomoč smo se obrnili tudi na Vrtec in POŠ Tabor. Prijazno in z veseljem so se odzvali, veliko ustvarjalnega zagona 

pa kažejo tudi drugi sodelujoči občani.  

 

Oglejte in preberite, kakšne zapise, fotografije in druge ustvarjalne dosežke smo Taborčani ustvarili v čast sedmih vasi, 

ki sestavljajo Občino Tabor.  

 

Ana Leskovšek 
 

 

Koronavrtec 

 

V Vrtcu Vransko - Tabor dajemo posebno pozornost vzdrževanju stika med družinami, ki so doma v karanteni. Zato 

smo strokovne delavke 

pripravile otrokom delo na 

daljavo. Vsak teden jim 

pošljemo sklop dejavnosti, 

kaj lahko počnejo doma 

sami ali skupaj s svojimi 

starši. Starši so sklope 

dejavnosti pohvalili in nam 

poslali nazaj že veliko 

fotografij in posnetkov. 

Podobne razmere doživljajo 

družine povsod po Evropi, 

zato smo se preko 

mednarodnega projekta 

eTwinning povezali z 

italijanskim, španskim in 

Tabor praznuje doma 
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slovaškim vrtcem. Na portalu, kamor dostopajo tudi starši, si izmenjujemo ideje za dejavnosti in pokažemo, kaj počno 

otroci po Evropi. Na daljavo smo se lotili tudi projekta Če bi čevelj lahko spregovoril, ki ga je organizirala Občina 

Tabor.  

 

Odzivi staršev: »Super ste! Hvala vam za ideje! Upamo, da se kmalu vidimo!« 

Odzivi otrok: »Kdaj bodo spet poslali nalogo iz vrtca? Igrala sem se Hiško.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuška Križnik, vzg. pr. otr.  

  

Korona »počitnice« 
 

Bil je četrtek, 12. marca, ko smo kar naenkrat začutili, da je dogajanje v tujini in pri nas veliko resnejše, kot si mislimo. 

Učencem namignem, da se lahko zgodi, da se nekaj časa ne bomo srečevali v šoli … In v en glas zaslišim: 

»POČITNICEEEEEEE!« 

 

No, pa smo že kar prvi teden ugotovili, da … smo se prehitro veselili. 

 

Eno izmed sporočil, namenjeno staršem, začnem takole: »Pozdravljeni, dragi starši, mentorji, učitelji, zaposleni ...«  

 

Znašli smo se v vseh teh vlogah, če tako želimo ali ne, če to znamo ali ne, če to zmoremo ali ne. Iz dneva v dan, iz 

tedna v teden … Ampak zdržali bomo in na koncu se bomo počutili kot pravi zmagovalci! 

 

V 3. c-razredu naj pohvalim učence in učenke, ki se trudijo in delajo po pripravljenih gradivih. Hvala staršem, ki več 

kot odlično opravljajo vlogo učiteljev in mentorjev. Res lepo sodelujemo. 

 

Preberite si še, kaj smo o življenju prej in potem napisali s skupnimi močmi. V čast občinskemu prazniku pa smo se 

zahvalili še našemu domačemu kraju.  
 

Tjaša Mikek, razredničarka 3. c-razreda 
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Pouk na daljavo 
 

Pouk od doma poteka že 5. teden. Vsako jutro, ko vstanem, se najprej uredim, nato pa odhitim na zajtrk, ki mi ga 

pripravi mamica. Nato si pripravim vse, kar potrebujem tisti dan za šolo. Vsak teden nam učiteljica Tjaša pošlje 

gradivo, kaj moramo storiti vsak dan posebej. Je kar zabavno. Včasih nam naloži veliko dela, včasih malo manj. Najraje 

imam SLJ in MAT. Sedaj smo se že dvakrat slišali in videli tudi preko video klica. Bilo je zelo zabavno, saj že nekaj 

časa nisem videl sošolcev. Malo smo poklepetali, nekaj pa smo imeli pouka. Pridružila se nam je tudi gospa Manja. Naj 

vam povem, da ta virus sploh ni tako slab, saj mi ostane več časa za igro s sestrico ali se s starši odpravim na sprehod. 

Vseeno pa upam, da se kmalu vrnemo v šolske klopi in tam zaključimo šolsko leto. 

 

Andraž Slapar, 3. c 

 

 

Prej in potem 
 

Pred napadom korone smo v šoli se učili, 

se s prijatelji igrali in se borili. 

Zdaj pa moramo ostati doma, 

le kako dolgo bo ta zgodba trajala? 

Po igriščih smo se podili, 

in se lovili. 

Sedaj pa na terasi sedimo 

in muhe lovimo. 

S prijatelji in prijateljicami smo klepetali 

in po igrišču cepetali. 

Zdaj pa sami smo ostali 

in čakamo, da bi se že spet skupaj igrali. 

 

Pri pouku SLJ na daljavo skupaj spesnili učenci 3. c-razreda 

 

 

 

Pred korono z učiteljico Urško plezam, 

sedaj pa bratca Jona in Lana 

na svoji steni hecam, 

veselo na oprimku sedim, 

se soncu smejim 

in čakam, 

da korono v karanteno spodim. 

 

Ula Kovačič, 3. c 

 

 

Učenci 3. c so se našemu prelepemu kraju zahvalili za marsikaj. Tudi za prekrasno naravo in lepe sprehajalne poti, ki 

nam jih nudi. Kako pa je to videti skozi oči Zalinega čevlja? 

 

Če bi čevelj lahko spregovoril 
 

Jaz sem dekliški športni čevelj. Rad prehodim vsak kotiček, četudi so tla mokra in umazana ali suha in prašna, naju z 

Zalo nič ne ustavi. Uživam v vsakem koraku. Najraje hodim po gozdnih poteh, kjer so korenine, listi in kamenje. 

Velikokrat srečam svoje prijatelje čevlje, velike in male, različnih barv in oblik. Nekatere na kolesu druge pa na trdnih 

tleh. Včasih hodim, včasih tečem in pri tem se kdaj spotaknem. Kdaj pa kdaj skačem s kolebnico in dobim kakšno 

odrgnino. Sprehajam se po blatni njivi ali mokrem travniku. Zaradi tega pristanem v pralnem stroju in potem sem spet 

kot nov ter pripravljen na nove dogodivščine z mojo Zalo. 

 

Zala Miklavc, 3. c 
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Učenci 3. c-razreda  

 

 

Če bi čevelj lahko spregovoril 

 
Pozdravljeni, dovolite mi, da se predstavim. Čevelj je moje ime, pišem se Planinski. Prijatelji mi pravijo kar Gojzar.  

 

Res je, da izgledam robusten in grob, a ne bojte se me. Rad imam naravo, prijazen sem do živali in nežen do rastlin. 

Zdaj sem že star in obrabljen, a moja življenjska pot je dolga ter nadvse zanimiva. V svojem življenju sem že marsikaj 

videl in lepega doživel. Ko sem bil nov in bleščeč sem svojega lastnika velikokrat ponesel daleč in še dlje. Zdaj, ko se 

mi že poznajo leta, rad strumno stopam po naših, taborskih bregovih. Tu sem doma, tu skoraj na slepo poznam poti.  

 

S sabo vzamem brata, prav tak je, kot bi sebe gledal v 

ogledalu, le zavezan je vedno na drugi nogi. Noga, moja 

sopotnica, me potrebuje in jaz jo ščitim. Kdaj pa kdaj se 

zgodi, da se ne razumeva najbolje, slaba volja pa vedno 

prinese posledice ‒ boleče žulje. Zdravim jih, a takrat 

komaj čakam, da lahko spet krenem na pohod.    

 

Kadar le lahko, me od doma pot rada ponese čez sosednji 

travnik, kjer prav zdaj poganja mlada travica, ki me rada 

požgečka po podplatih. Korak me ponese v gozd, kjer se 

skrijem v svetlo zeleno podrast. Tu me pozdravljajo 

mravlje, pa črički, žuželke in polži, kdaj pa kdaj tudi 

kakšna žabica in močerad, včasih od daleč zagledam 

srnico. Ko zaslišim ptičke, ki prepevajo svoje živahne pesmice, tudi meni zaigra srce. Všeč mi je, ko se skrijejo v 

grmovje in lahko ugibam, kod poskakujejo in s katere smeri bodo s svojimi drobcenimi nožicami priskakljali v mojo 

bližino. K meni ne morejo, to sami dobro vedo, a sam jim ne bi storil nič žalega.  
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Ko se ravno dobro poženem v hrib, se moj korak v enakomernem tempu vzpenja, pri tem pa se mi mišice dodobra 

pretegnejo. Diham globoko, da zajamem svež in čist zrak, malo tudi sopiham, priznam. Zdaj je moja pot mehka, saj je 

posuta s tisoči in tisoči drobnih smrekovih iglic. Previdno 

stopam po koreninah, oblečenih v mah, ki križem 

prepredajo pot. Da sem na pravi poti, mi pritrjujejo 

rdeče-beli simboli, jasno vidni na drevesnih deblih. Moja 

družba so visoke smreke in mogočne bukve, kamenčki in 

kamni ter bistri studenci, ki jih veselo prestopam. »Malo 

postoj,« si rečem, na hitro počijem in se odžejam. Dalje 

ob poti zagledam skrbno urejeno krmišče za divje živali. 

Zelena bratovščina je neumorna v svojih prizadevanjih za 

varstvo narave in zdravje gozdnih živali. Pot me nese 

naprej in višje pa spet navzdol. Sredi bogatih gozdov, še 

dlje od zadnjih domačij, se kakor hišica Janka in Metke 

pred mano pojavi Zajčeva koča. Majhna, a vsa ponosna, 

klena, dostojanstvena, pravljična ...  

 

Čas bo, da grem spet domov. Malo po cesti in malo po 

gozdnih poteh. Spuščam se, se kdaj pa kdaj malo 

spotaknem, a nič ne de. Stopam dalje in vesel kot radoživ 

otrok si malo zažvižgam. Zdaj ob poti srečam prijatelja 

gozdarja. Malo od daleč poklepetava in že jo mahnem v 

dolino.  

 

Zdaj pa resnično ni več daleč, le malo še in spet bom na 

klopci za domačo hišo užival na sončku, ki me bo 

pobožal po obrazu.  

 

Tako po obronkih taborskih vasi stopam jaz, vaš 

 

Gojzar.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Če bi čevelj lahko spregovoril 
 

Jaz sem tak športni čevelj, ki me 

najraje obuje Anže. Skupaj počneva 

vse možne stvari. Večino časa 

preživim na zeleni preprogi, kjer mi 

družbo dela okrogla gospa (nogometna 

žoga). Včasih pa se odpraviva tudi 

drugam. Na potepu po gozdu hodiva 

po listih in iglicah, prestopava 

korenine in srečujeva mravlje. Ko se 

odpraviva po zaprašenih kolovoznih 

poteh, tečeva po travnikih in 

preskakujeva jarke, naju vedno 

spremlja kosmatinec Don. Kadar me 

Anže odpelje na cesto, sem hiter kot 

blisk, da naju nihče ne more ujeti. 

Veliko se nama dogaja in vesel sem, da 

sem njegov čevelj. 

 

Anžetov čevelj  

(Anže Ribič Čvan) 

Če bi čevelj lahko spregovoril 
 

Zame to niso navadni čevlji. To je par tekaških 

čevljev, ki me čaka na hodniku, vedno na istem 

mestu. Čevlji nikoli niso odvezani, vedno so 

pripravljeni na nove korake. Zadnji mesec tečejo 

po naši občini vsak dan, tudi dvakrat na dan. V 

tem času so vse skupaj pretekli 390 kilometrov in 

pridelali luknjo na desnem čevlju. Všeč jim je 

jutranja spokojnost, ob kateri lahko koraki 

stečejo še hitreje. Včasih jim ustreza pobeg po 

makedamskih poteh, drugič po gozdnih, 

največkrat po asfaltu. Ob pogledu na takšno 

okolje hitro pozabijo, da si včasih želijo kakšen 

dodaten kilometer čiste ravnine. Ob trenutni 

situaciji so zelo hvaležni, da imajo možnost 

nabiranja korakov. Sploh pa, da lahko to počnejo 

obdani s prečudovito naravo. Najbolj od vsega 

jim dni polepšajo veseli obrazi in pozdravi 

sokrajanov. Če bi lahko leteli, bi bili leteči, a 

zaenkrat ostajajo tekaški.  

 

Anja Lončarek 



 

10 

Staro orodje: putrnik, prelca, lupnik za lubje, kolo lojtrnika, sveder za 

les, petrolejka, tehtnica, ovratnica z zvonci za živino. Uporabljali so 

domače izraze, katerih danes skoraj ne poznamo več. 

Zgodba iz družinske zgodovine 

 

Za svojo zgodbo sem se odločila, da povprašam svojo 

staro mamo. Pokazala mi je kar nekaj orodij, ki so jih 

uporabljali na kmetiji. Večino orodij so uporabljali že 

njeni starši, gre pa za obdobje med 2. svetovno vojno, 

okoli leta 1942. Izdelovali so jih doma, uporabljali pa 

so jih iz roda v rod.  

 

Stari mami je najbolj ostalo v spominu izdelovanje 

masla s putrnikom. Imeli so 6 krav, ki jih je pomolzel 

njen ata. Njena mama je nato mleko precedila v veliko 

posodo ter jo postavila na rob zidane peči. Na vrhu se 

je naredila smetana, ki jo je pobrala z vrha in ko jo je 

bilo dovolj, jo je dala v putrnik. Stepala se je s palico, 

ki je na koncu imela okroglo ploščico z luknjami. 

Stara mama je bila vesela, kadar je lahko tudi ona 

pomagala stepati. Ker je bilo to dolgotrajno in 

zahtevno, je večinoma to delala mama, moja stara 

mama pa jo je pridno opazovala. Ko je bilo maslo 

nared, se je dalo v lesene modele. Nekaj se ga je 

pojedlo doma, večinoma pa se ga je neslo čez hrib v 

Trbovlje, kjer se je prodalo. Stara mama je vstala že 

ob dveh zjutraj, da je ob sedmih že bila na tržnici. 

 

Tako so si doma pridelali hrano ter jo tudi prodajali in 

s tem zaslužili denar in se tako preživljali. Bili so lepi 

časi, ki se jih stara mama še danes z veseljem 

spominja. Zelo rada jo poslušam, ker se s tem veliko 

naučim. Najbolj mi je bilo všeč, ko mi je pokazala 

stare predmete, ki jih danes ne uporabljamo več. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zala Čulk, 6. c 

Glinena posoda za kislo mleko. Notranjost putrnika z leseno žlico. Putrnik za izdelavo masla. 
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Kaj vse je sestra 

 

Sestra je najprej sestra  

in jaz njej sledim, 

saj mi vedno pomaga  

ter od nje nove informacije dobim. 

 

Ker je starejša, ima s šolo več dela, 

ampak zame ima vedno čas, 

v družbo me je takoj sprejela, 

in skupaj vedno hodiva v vas. 

 

Je prijazna, lepa in pogumna, 

skupaj tečeva, se kotalkava in igrava 

in brez nje ne bi bilo vse tako zabavno, 

še najraje pa se skupaj rolava. 

 

Včasih se skregava in jo jezno vprašam 

»Ali imaš kaj v glavi?!« 

Potem mi je takoj žal,  

saj mi je najpomembnejše, da smo vsi zdravi. 

 

Res je super imeti starejšo sestro,  

saj me ščiti in varuje, 

življenje z njo je zanimivo, 

ker si vedno srečo skuje. 

 

Ella Vecej, 4. c 

Kaj vse je dedi 

 

Dedi ima vedno veliko časa zame, 

po navadi me tudi malo razvaja. 

Včasih me kaj nauči, ker on veliko doživi. 

Zdaj, ko družiti se ne smemo,  

velikokrat napišem mu sporočilo. 

 

Tudi na morje sva skupaj odšla  

in tam na glavo skakala. 

Pozimi sva se kepala, 

spomladi pa za babico šopek nabrala in 

ko jesen je nastopila, sva se v listje zapodila. 

 

Marsikaj sva že doživela  

in se vedno zabavala. 

Lahko bi vam o dediju še marsikaj povedala, 

a bom le dodala,  

da za vedno se bova rada imela. 

 

Laura Goršak, 4. c 

Kaj vse je prijatelj 

 

Prijatelj se s tabo igra,  

te rad ima  

in ti zaupa kar za dva.  

 

On te ne tepe,  

ne žali  

in ti ne krade kot dva nasilneža. 

 

Jure Maček, 4. c 

Kaj vse je brat   

 

Moj brat je zlat.  

Zvit je kot en škrat. 

Rad igra nogomet, 

na vrtu pa pomaga kot kmet. 

 

Včasih lego kocke sestavlja, 

po tem pa jih nalašč razstavlja. 

Nikoli copat ne obuje, 

in zato ga mami kaznuje. 

 

Maj Krivec, 4. c 

Kaj vse je dedi 

 

Moj dedi Zvone v Beli krajni živi 

in se mi od tam smeji.  

Za Kolpo hodi in ribe lovi. 

Rad vozi traktor in travo kosi. 

 

Moj dedi se rad z mano igra, 

večkrat rada se kaj pohecava. 

Moj dedi je prijazen in nikoli nesramen. 

 

Iz Bele krajine pride k nam,   

pomagat na kmetijo, 

da čim več naredimo.  

Po končanem delu hitro gremo na 

kosilo.  

Jaz mislim, da je zelo priden moj dedi. 

 

Mark Miklaužič, 4. c 
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Simona Jan 

Zgodba mojih čevljev  

 

Pozdravljeni, midva sva Nikina čevlja, levi in desni. V Taboru živiva kakšno leto in se z Niko potepava po Taboru. 

Nika gre včasih na sprehode, se podi po gozdu, velikokrat se igra s prijatelji, najbolj pa naju boli, ko igra nogomet. S 

prijatelji gredo na spodnje nogometno igrišče, na "Razgan". Velikokrat pospremi prijatelje do cerkve, potem pa gre na 

majhen sprehod, okoli "Kresničk", kjer stanujemo.  

 

Ko gre v gozdiček nasproti naše hiše, smo zelo veseli, saj gremo do potoka, kjer se lahko na hitro včasih zmočimo. Joj 

… Tu je res lepo! 

 

Nika se rada tudi vozi s kolesom. Takrat gremo z njo po približno 6 kilometrov dolgi poti, ki vodi od  našega doma, čez 

Črni Vrh, po gozdu mimo kmetij, čez Pondor in nazaj do nas. Takrat večkrat na polovici poti srečamo prijaznega kužka, 

ki se Niki pusti pobožati.  

 

Žalostni smo, ko nas doma sezuje in zamenja za kotalke … Takrat pa si malo spočijemo na polički za čevlje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nika Košir, 5. b 

 

Tabor je tudi moj prijatelj 

 

Za vaš domači kraj Tabor lahko rečem, da je tudi moj prijatelj, čeprav sedaj z družino živim na Ložnici pri Žalcu. V 

Taboru se je namreč rodil moj oče. Kot majhna deklica sem obiskovala babico v Miklavžu, na ta miren kotiček imam 

zelo lepe spomine. Kasneje sem se pridružila MePZ Tabor, takrat pod vodstvom Milana Kasesnika. Sedaj se v Tabor 

vozim vsak dan, saj poučujem na POŠ Tabor 4. razred. 

 

V vseh teh letih sem spoznala, da je Tabor z okolico res prečudovit kraj v Sloveniji, kjer živijo krasni ljudje, ki so med 

seboj zelo povezani. Rada hodim na delo v Tabor. 

 

Draga občina Tabor, hvala, da sem lahko del tvoje zgodbe. Ob tvojem prazniku ti iz srca čestitam. Želim, da se še 

naprej razvijaš in ohranjaš svojo naravno lepoto in skrbiš za svoje srčne ljudi.  
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Zgodba iz družinske zgodovine 

 

Pri zgodovini smo dobili nalogo, naj malo pobrskamo med starimi fotografijami in opišemo zgodbo ene izmed njih. 

Med slikami našega domačega arhiva smo našli to fotografijo, ki prikazuje udeležence kmečke poroke.  

 

Poroka se je zgodila 26. januarja 1939, kar lahko razberemo s poročnega lista, ki je tudi ohranjen (slika).   

 

Poročila sta se starša moje babice po očetovi strani: Franc 

Dečman in Ema Zupan. Torej sta to bila moja pradedek in 

prababica. Poleg neveste in ženina sedijo njuni starši, 

torej moji praprababici in prapraded. Oče ženina je že 

umrl, zato se je njegova mama kmalu po tem poročila kar 

z njegovim bratom, ki je na sliki (krušni oče).  

 

Franc in Ema sta se poročila v takrat župnijski cerkvi na 

Sv. Planini, kar je razvidno s poročnega lista. Slika s svati 

je bila posneta pred staro hišo domačije Pr' Gašperi v 

Miklavžu pri Taboru, kjer sta mladoporočenca nato tudi 

živela. Rodilo se jima je 9 otrok, ena izmed njih je moja 

babica Štefanija. 

 

Njuna priča je bil sosed Ignacij Zaberložnik. To je bil 

prastric mojega dedka Franca Zaberložnika. 

  

Moja mami pravi, da so takšne fotografije in dokumenti 

veliko vredni in jih moramo skrbno hraniti, da jih bomo 

lahko pokazali tudi svojim otrokom. 

 

Teodor Zaberložnik 
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Tabor praznuje 
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Vito Božič, 5. b 
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Nina in Naja  

 
Nina ˗ malina, 

rada jo imam, 

kdaj tudi nagaja, 

ampak vseeno je "fajn". 

 

Jaz nalogo pišem, 

Nina se igra, 

potem pa bereva knjige 

in poljubček ji dam. 

 

Naja Šalamon, 1.c 

 

 

 

 

 

 

Naša vasica je majhna, poštena, zelena in razsvetljena. 

Ko pa v njej posije sonce in se pridruži dež, 

postane še bolj barvita, tako barvita, da ujame mavrico. 

 

Vse najboljše, Tabor!!! 

 

Lara Jezernik 
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V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti) Polivalentna 

patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno 

varstvo, prvenstveno  namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, 

ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene, 

ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi 

predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj na 

telefonski številki: 031 424 147. 

 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA IN 

KISIKA V KRVI 

 
do nadaljnjega odpadejo.  

 

 

Prosimo za razumevanje.  

Ana Bogataj 

Brezplačne storitve za naše občane 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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Srečko po okrevanju išče zanesljiv dom 
 

Srečko je bil novembra lani najden v slabem stanju pri taborskem 

pokopališču.  

 

Ostal je brez očesa, pa tudi brez bolh in uši. Je kastriran, živahen in ima 

rad otroke. Rad ima, da ga božajo. Lahko je notri in kdaj pa kdaj tudi v 

okolici hiše, če ni v bližini ceste.  

 

A mu kdo lahko ponudi stalen, zanesljiv dom? 

 

Irena Zimmermann 

(041 315 926) 

 

 

 

 

Zahvala 
 

V času razsajanja te nove bolezni so na pobudo gospe Vesne v HIŠI LISJAK poskrbeli za zaposlene v Zdravstveni 

postaji Vransko. Kar nekaj dni v marcu so samoiniciativno dostavljali toplo malico, gospa Vesna pa je s tem 

kulinaričnim razvajanjem v aprilu občasno še sama nadaljevala. V  teh težkih časih smo iskreno hvaležni za vso skrb in 

podporo, ki jo prejemamo od vseh vas, dobrih ljudi. Skupaj bomo zmogli prebroditi vse težave. Hvala vam in ostanite 

zdravi.  

 

Vsi zaposleni v ZP Vransko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejeli smo 
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
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Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa pri stanovalcih v Zavodu sv. 

Rafaela 
 

Trenutno dogajanje in razmere, ki so povezane z epidemijo koronavirusa, imajo velik vpliv na naše življenje in 

vsakdan, zaradi česar so naši dnevi zelo spremenjeni. Povsem razumljivo in normalno je, da se lahko v takšnih 

okoliščinah odzovemo z zaskrbljenostjo, strahom, tesnobo, 

žalostjo, razdražljivostjo, jezo. Prisotni so lahko tudi občutki 

napetosti, pospešen utrip srca, glavobol, težave s spanjem.  

 

Čeprav so ti občutki naravni odzivi na takšne okoliščine, je 

dobro skrbeti zase in za svoje bližnje. V nadaljevanju je 

povzetih nekaj psiholoških napotkov, ki so nam lahko v 

pomoč za ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času 

koronavirusa, predvsem pri delu s starejšimi osebami, pri 

tem pa je še vedno potrebno upoštevati obstoječe ukrepe in 

priporočila. 

 

Zelo pomembni so socialni stiki in pogovori stanovalcev s 

pomočjo telekomunikacijskih sredstev. Stanovalci imajo 

možnosti, da se pogovarjajo s svojci, prijatelji in drugimi, ki 

jim zaupajo. S pogovori se pomirijo in ozavestijo, da gre za 

obdobje, ki je težko, a bo minilo. S stanovalci je potrebno 

biti v tem času strpen, potrpežljiv, treba je ponavljati razlage 

in pomagati pri spreminjanju njihovega utečenega vedenja.  

 

Osebe s prehodnimi težavami v duševnem zdravju, osebe s 

kroničnimi boleznimi, socialno ogroženi in tudi zdravstveni 

delavci smo v tem obdobju lahko bolj dovzetni za psihološke 

stiske. Pomembno je, da se podpiramo in razumemo. 

 

Ko se pojavijo negativne misli in neprijetna čustva je zelo 

pomembno, da pomagamo z načini, ki preusmerijo pozornost in se 

stanovalci zamotijo s prijetnimi aktivnostmi. 

 

Stanovalce opozarjamo na te neprijetne občutke in jih osredotočamo na 

stvari, ki jih pomirjajo in se posvetijo aktivnostim, kot so npr. reševanje 

križank, branje, gledanje filmov, pletenje, šivanje. Ker je stanovalcem 

onemogočeno gibanje na prostem, lahko vsi tisti, ki so še dovolj gibalno 

spretni, v sobi izvedejo kakšno gibalno spretnost, telovadijo na postelji ali 

na stolu.  

 

Stanovalcem je zagotovljena kvalitetna in uravnotežena prehrana ter 

zadostna količina spanja, kar pripomore k ohranjanju fizičnega in 

psihičnega počutja. 

 

Vzdrževati je potrebno pozitivno naravnanost in pomisliti tudi na stvari, za 

katere smo lahko hvaležni. Tudi pohvale so zelo dobrodošle v tem obdobju. 

 

Dogajanje postavimo v perspektivo in imejmo v mislih, da bomo z upoštevanjem priporočil pomembno pripomogli k 

zmanjševanju širjenja okužb z virusom in k zajezitvi posledic ter rešili življenja drugim. S skupnimi močmi bomo 

zmogli.  
 

 

 

Simona Novak, dipl. fizioterapevtka 
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. marcem in 15. aprilom 2020 

 
Dogodki: 

 

V četrtek, 12. marca 2020, je bila v Sloveniji razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od 

tega trenutka dalje smo gasilci prekinili vsa tekmovanja, izobraževanja ter vsa ostala nenujna dela, glede na dogovor z 

ustreznimi službami opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih ter določeno pomoč drugim službam pri 

izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. 

 

Vse informacije glede koronavirusa lahko spremljate na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/ in na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.  

 

Klicni center za informacije o koronavirusu: 080 14 04. 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 9 intervencij, ki so skupno trajale 12 ur in 5 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 20 minut, najkrajša pa 40 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so imeli 5 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Braslovče so imeli dve 

intervenciji, v GPO Tabor ter GPO Vransko intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19: 041 443 443 
 

Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu z 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in v 

sodelovanju s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, 

Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov, 

Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem 

društvu in Ekipo za psihološko pomoč pri Civilni zaščiti 

vzpostavlja telefon za psihološko podporo ob epidemiji 

COVID-19 za prebivalstvo 041 443 443.  

 

S telefonom želimo zagotoviti podporo ljudem, ki se v 

času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov, 

soočajo z različnimi stiskami. Prek telefona bodo pomoč 

nudili izkušeni psihologi in psihoterapevti. Na povabilo 

k sodelovanju pri nudenju prostovoljne psihosocialne 

podpore se je do 6. aprila 2020 odzvalo več kot 200 

strokovnjakov.  

 

Telefon je namenjen krajšim pogovorom za: 

- čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, 

jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih 

odzivov;  

- podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo 

COVID-19; 

- podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni COVID-

19; 

- priporočila in podporo pri vzgoji otrok in izvajanju 

šolskih obveznosti v teh posebnih okoliščinah; 

- podporo ob soočanju s partnersko krizo v času bivanja 

v izolaciji; 

- razmislek o drugih duševnih spremembah, ki jih 

doživljamo v tem obdobju. 

 

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 

bo obratoval vsak dan: 

- med delavniki: od 16. do 24. ure in 

- ob sobotah in nedeljah: od 12. do 24 ure. 

 

Dopoldne oziroma med ordinacijskim časom, ko telefon 

za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 ne 

deluje, so na voljo tudi drugi viri pomoči, ki so zbrani 

na:  

- www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilk-za-

psihosocialno-pomoc/ 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
http://www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilk-za-psihosocialno-pomoc/
http://www.dps.si/seznam-telefonskih-stevilk-za-psihosocialno-pomoc/
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- www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-

zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-

brezplacne  

 

Storitev klicnega centra je društvu doniralo podjetje 

Telekom Slovenije. 

 

Kontaktne osebe: 

dr. Matej Vinko, matej.vinko@nijz.si (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje); 

Marko Vrtovec, predsednik Društva psihologov 

Slovenije (DPS): 041 769 489, marko.vrtovec@dps.si; 

Mateja Štirn, koordinatorica krizne skupine DPS, 041 

424 564, mateja.stirn@isainstitut.si; 

Julija Pelc, sokoordinatorka, predsednica Strokovnega 

sveta DPS: 031 389 906, julija.pelc@gmail.com. 

 

Uporabni viri in gradiva za samopomoč: 

http://www.dps.si/za-javnost/koronavirus/ 

 

Več o pobudi: 

V Društvu psihologov Slovenije dejavno spremljamo 

dogajanja povezana z epidemijo koronavirusa COVID-

19. Spremljamo in ocenjujemo 

potrebe posameznikov oziroma 

skupin prebivalstva in 

zaposlenih, ki z večjo 

verjetnostjo potrebujejo 

psihosocialno podporo za 

zmanjševanje stisk v aktualni 

krizni situaciji. Za psihologe 

smo pripravili smernice za 

izvajanje psihosocialne podpore 

in za prilagojeno svetovalno in 

psihoterapevtsko delo ter druga 

aktualna gradiva. Aktivno se 

vključujemo tudi pri pripravi 

različnih prispevkov za medije, s ciljem psihoedukacije. 

 

Nenadne spremembe, ki jih nismo izbrali sami in zdi se, 

da nanje nimamo vpliva, v ljudeh krepijo občutek 

negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje 

se lažje soočajo z izzivi, nekaterim pa predstavlja 

aktualna situacija realno eksistencialno grožnjo z vidika 

izgube zdravja, zaposlitve, socialno-ekonomskega 

preživetja. Že obstoječe težave lahko postanejo za 

posameznike v prihodnje še težje obvladljive, rešitve pa 

oddaljene v prihodnost, negotove in neznane.  

 

Na to, kako se ljudje prilagodimo na krizno situacijo in 

spremenjene razmere, vpliva več dejavnikov. Zagotovo 

je eden ključnih varovalnih dejavnikov pri tem podpora 

družine, prijateljev, za šolajoče tudi podpora strokovnih 

delavcev in za zaposlene podpora delovnega okolja. 

Posebnost sedanje situacije je, da smo ljudje v 

(samo)izolaciji, prikrajšani za svobodo gibanja, za 

mobilnost, delo in druženje. Znano je, da se v takšnih 

pogojih povečujejo simptomi stresa tako na telesni, 

čustveni, kognitivni in vedenjski ravni. Čeravno 

odmaknjeni, lahko v krogu družine začutimo celo 

preveč bližine. Ni možnosti umika, za nekatere niti 

sposobnosti odmika. Doživljamo številne obremenitve, 

povezane z delom na domu, šolanjem na daljavo, 

spremenjenim načinom preživljanja prostega časa, 

čakanjem na delo ali skrbmi zaradi izgube dogovorjenih 

projektov, nelikvidnost podjetja ipd. Prihaja lahko do 

pogostejših konfliktov v medosebnih odnosih, včasih 

tudi do nasilja v družini. 

 

V aktualnih okoliščinah je za mnoge ljudi zelo 

pomembna psihosocialna podpora, ki se lahko 

zagotavlja v obliki paketa hrane ali toplega obroka na 

prag doma, lahko pa tudi z zagotavljanjem kontakta s 

socialno mrežo, nudenja čustvene podpore.  

 

Takšne stiske se lahko dotaknejo človekovega 

dostojanstva in samopodobe, osebe lahko čutijo tudi 

sram, nemoč, nevrednost. Med svojci in prijatelji ali 

sosedi morda o vsem tem težje spregovorijo. S kom pa 

lahko? Komu lahko 

povemo za svojo 

situacijo, zaklenjeni med 

»štiri stene«. Otrokom ne 

smemo naložiti tega 

bremena. Komu lahko 

povemo za težo, ki je ne 

moremo spremeniti? Ali 

lahko že občutek, da v 

tem nisi čisto sam, 

občutek, da te nekdo 

posluša, sprejema in ne 

spreminja, daje 

zadovoljstvo, začasno 

pomiritev? Lahko 

doživljanje ob pogovoru, da je tam nekdo, ki je 

prisluhnil zgodbi in ti pomagal, da lahko razmisliš, kako 

naprej, deluje spodbudno? Rešilno? 

 

Izkušnje kažejo, da lahko. Zato je odgovor na ta 

vprašanja vzpostavitev telefona za psihološko podporo 

ljudem, ki potrebujejo strokovnjaka, usposobljenega, da 

jim prisluhne, se pogovori, skupaj z njimi razmišlja, 

načrtuje, raziskuje, da bi bili lažje kos obremenitvam, s 

katerimi smo soočeni, in bi uspeli ohraniti dobro počutje 

in zdravje tudi v teh zahtevnih časih. 

 

Na telefonu za psihološko podporo ob epidemiji 

COVID-19 delujejo izkušeni strokovnjaki; psihologi in 

psihoterapevti. Prijazno vabljeni, da pokličete, delite 

svojo stisko, prejmete čustveno podporo, informacije. 

To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je 

znak naše moči. 

 

Vaše Društvo psihologov Slovenije 

http://www.dps.si/za-javnost/koronavirus/
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Natečaj Prostovoljec leta 

 

Dragi (potencialni) prijavitelji na natečaj Prostovoljec leta, zaradi trenutnih razmer smo preložili rok v natečaju 

Prostovoljec leta (na 21. april). Če se bo pokazala potreba, da rok preložimo na še kasnejši datum, bo rok ponovno 

preložen. 

 

To v prvi vrsti pomeni, da bo rok najverjetneje preložen tako, da ne bo potekel v času izrednih razmer, ko so mnoge 

institucije (delno) zaprte. Druga bistvena zadeva pa je, da lahko izjavo pri prijavah prostovoljcev izpolnite vsak posebej 

(prijavitelj posebej in prostovoljec posebej, ne nujno na istem listu) in vsak posebej pošljete po e-pošti (na 

prostovoljec@mss.si). Izjava je lahko fotografirana s telefonom oz. skenirana. 

 

Natečaj bo v vsakem primeru izveden, podrobnosti in časovnica pa bodo prilagojene trenutnim razmeram. Kljub 

trenutno težkim razmeram ali pa morda ravno zato, želimo še bolj poudariti pomen prostovoljstva za našo družbo.  
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Ključne povezave na podatke o natečaju najdete spodaj. Če potrebujete kakršnokoli pomoč pri prijavi, nam pišite na 

prostovoljec@mss.si. Še to: prijave bomo pregledovali in pošiljali odzive nanje (najmanj) enkrat tedensko, zato boste 

morda morali malo počakati na odziv. 

 

Vabljeni k prijavi v natečaj! 

 

Povezava na spletno prijavnico: https://www.1ka.si/a/250021 

 

Vse informacije in dokumentacija letošnjega natečaja: http://mss.si/novice/objavljen-natecaj-prostovoljec-leta/ 

 

Kontakt: prostovoljec@mss.si 

 

Prostovoljec leta na Facebooku: https://www.facebook.com/prostovoljec.leta/ 

 

Tanja Baumkirher, Mladinski svet Slovenije 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se štorklja Bela vrača v Slovenijo? 

 

V času, ko vsi bolj ali manj razmišljamo o epidemiji, je vsaka spodbudna novica toliko bolj pomembna. Te dni nas je 

razveselilo dejstvo, da v naravi nekatere stvari še vedno potekajo, kot bi morale. Ptice so začele svoje selitve.  

 

Na interaktivnem zemljevidu, kjer spremljamo potovanje štorklje Bele, smo opazili, da se je ta premaknila iz Šarm El 

Šejka in da potuje proti severozahodu. Projekt Leti, leti štorklja se je začel lansko poletje, ko so v Elektru Ljubljana v 

sodelovanju z Društvom za opazovanje in 

proučevanje ptic dve štorklji z Ljubljanskega barja 

opremili s telemetrijskima napravama. 

Poimenovali so ju Srečko in Bela in na zemljevidu 

sledili njuni selitvi v Afriko. Štorklji sta ornitologe 

presenetili že takoj na začetku poti, saj sta se, 

čeprav iz istega gnezda, v tople kraje odpravili 

vsaka po svoji poti – Srečko čez Italijo, Bela pa 

čez Turčijo. Za Srečka se potovanje na žalost ni 

dobro končalo. V Tuniziji se je najverjetneje 

zapletel v plastično vrečko in nesrečno poginil. 

  

Bela pa na presenečenje znanstvenikov ni 

nadaljevala poti proti jugu Afrike, temveč se je 

ustavila v Šarm El Šejku in tam prezimila. Tako smo vso zimo spremljali Belo, kako vsakodnevno dela le manjše 

prelete nad egiptovskim letoviščem. S pomočjo kolegov so ornitologi iz DOPPS-a ugotovili, da Bela dnevno hodi k 

bližnjemu vodnemu zajetju, kjer pije. Na žalost se je izkazalo, da je voda v zajetju precej onesnažena, zato je bila tudi 

Belina prihodnost negotova. 

 

Prav ob prihodu pomladi pa je Bela presenetila vse, ki ji sledijo, saj se je že začela vračati proti severozahodu. Kot 

pojasnjuje dr. Damijan Denac, direktor DOPPS, mlade štorklje po prvi selitvi na jug običajno prezimijo v toplih krajih 

do tri leta, šele nato se vrnejo v kraje, kjer so se izvalile. Prav zato je tudi težko napovedati, do kod bo Bela poletela 

tokrat. Možno je, da do Turčije, takšen primer so v DOPPS že spremljali. »Morda pa se, četudi je še spolno nezrela, 

celo vrne v Slovenijo in se bo tukaj potikala okrog,« še dodaja Denac. 

 

Bela se trenutno nahaja v Izraelu, njeno nadaljnjo pot je mogoče spremljati na https://www.elektro-ljubljana.si/leti-leti-

storklja. 

 

mag. Kristina Sever, vodja Službe za korporativno komuniciranje 

Elektro Ljubljana, d. d. 

https://www.facebook.com/prostovoljec.leta/
https://www.elektro-ljubljana.si/leti-leti-storklja
https://www.elektro-ljubljana.si/leti-leti-storklja
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Novice iz Državnega zbora 
   

 

 

 

Ukrepi protikorona paketa za ohranitev delovnih mest in izboljšanje socialnega položaja ljudi 
 

Državni zbor  je na izredni seji potrdil zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom 

zaradi epidemije novega koronavirusa. Ukrepi so vredni tri milijarde evrov, veljali pa bodo od razglasitve epidemije 13. 

marca do konca maja, morda mesec dni dlje. 

 

Cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še 

posebej najbolj ogroženih zaradi epidemije koronavirusa, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti 

podjetij, pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na 

državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu. 

Pomoč podjetjem 

Podjetjem, ki bodo zaradi zmanjšanja obsega dela kot posledice epidemije poslala zaposlene na čakanje, bo država 

priskočila na pomoč s tem, ko bo namesto delodajalcev poravnala nadomestila plač za te delavce ter tudi socialne 

prispevke. Pogoj pri tem je, da bodo njihovi prihodki v prvem letošnjem polletju za 20 odstotkov manjši kot v enakem 

obdobju lani, hkrati pa v letošnjem drugem polletju ne bodo za 50 odstotkov presegli prihodkov iz enakega obdobja 

lani. Do financiranja plač delavcev na čakanju prav tako ne bodo 

upravičeni finančne družbe in zavarovalnice ter proračunski 

uporabniki. Država bo v aprilu in maju poravnala tudi prispevke za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene v zasebnem 

sektorju, ki v času epidemije delajo. Tudi tu so izjema banke in 

zavarovalnice. 

Pomoč samozaposlenim 

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, 

ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če 

bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli 

po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država 

krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.  

Krizni dodatek za študente, upokojence in velike družine 

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega 

kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona 

namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga 

že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi 

višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh 

različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 

600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za 

ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni 

namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo 

potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do 

enkratnega dodatka v višini 150 evrov so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. 

Izredni dodatek za trgovke in trgovce, policiste, vojake 

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije koronavirusa. Do zneska v višini 200 

evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika 

slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni 

tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje 
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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 . 

novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko 

zavarovanje. V javnem sektorju pa se bo dodatek gibal med 10 in 100 odstotki urne postavke osnovne plače 

zaposlenega. 

Ukrepi za kmete 

Oprostitev plačila socialnih prispevkov za april in maj, izredna pomoč v višini 700 € zaradi izpada dohodka ali 

nezmožnosti za delo, zmanjšanje davka na katastrski dohodek za 50 %, v javnih zavodih bo najmanj 50 % slovenske 

hrane, prejemniki »kmečkih« pokojnin bodo prejeli krizni dodatek. 

Znižanje plač državnih funkcionarjev 

Za čas trajanja epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku 

republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem 

predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in 

poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših 

funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje 

plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti. 

Aleksander Reberšek 

  

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:  

 

   14. aprila se je v Mariboru rodila 3260 g težka in 48 cm  

      velika deklica Eva staršema Alji in Bojanu Čontali ter bratcu  

      Dinu iz Tabora.  

 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z  

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Spoštovani starši! 

 

Ker smo morali zaradi izrednih razmer odpovedati prvotni termin za vpis v Vrtec Vransko - Tabor, razpisujemo nov 

termin, ki bo od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020. 

 

Če izredne razmere do takrat ne bodo odpravljene, bo vpis za novince potekal v elektronski obliki. Sicer bo potekal v 

živo, tako kot prejšnja leta. 

 

Nove prijavnice za vpis otrok za šolsko leto 2020/2021 bodo objavljene na naši spletni strani od 18. 5. 2020 dalje. 

Takrat bo tudi potekal vpis na daljavo za vse novince. 

 

Obiskala nas je štorklja 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Aktivnosti naših društev 

VPIS NOVINCEV  

 

Na naši spletni strani pod rubriko ZA STARŠE najdete zavihek OBRAZCI. Za Vrtec Vransko izbirate med prijavnico 

za obdobji 1–3 let ali 3–6 let, za Vrtec Tabor je prijavnica univerzalna.  

 

Prijavnico natisnete v obliki PDF, obvezno izpolnite vse rubrike in skenirano pošljete na e- naslov:  

vrtec.vransko@gmail.com . 

 

Če te možnosti nimate, izberite prijavnico v Wordovi različici  in  jo ustrezno izpolnjeno (izbrišite prazna polja, kamor 

vpišite podatke, da ohranite obliko na dveh straneh) pošljete na zgornji e-naslov. Ko bodo preklicane izredne razmere, 

jo boste naknadno podpisali. 

 

Če nimate nobene od omenjenih možnosti, lahko izpolnjeno prijavnico oddate na pošto. 

 

EVIDENČNI VPIS  

 

Vpis starih varovancev bo v primeru, da bo vrtec v času vpisa od 18. do 22. 5. 2020 že normalno posloval, potekal 

nemoteno, to pomeni, da boste pri vzgojiteljicah svojih otrok dobili prijavnice, jih izpolnili in vrnili nazaj v oddelek. 

Evidenčni vpis morate opraviti tudi starši tistih otrok, ki jim bo šolanje odloženo. Če tega še ne veste zagotovo, 

prijavnico prav tako izpolnite in jo boste po potrebi naknadno preklicali. 

 

Če bodo takrat še veljale izredne razmere, boste starši vpis starih varovancev opravili v živo, ko bomo zopet 

nazaj. 

 

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in pozitivno naravnanostjo uspeli uspešno izpeljati tudi letošnji vpis, ki bo 

morda malce drugačen. V upanju, da ostanemo vsi zdravi in da se čim prej vrnemo v ustaljene tirnice, vas lepo 

pozdravljamo in vas prosimo za razumevanje. 

 

 

   Pom. ravnateljice: 

   Mojca Brglez, mag. manag., l. r. 

                             Ravnateljica: 

                             Majda Pikl, univ. dipl. ped., l. r. 

 
 

 

 

 

Pomen lovstva 

 

Lovstvo je dejavnost, ki se je v zgodovini človeštva izvajala na različne načine in z različnimi nameni. Sprva je služilo 

preživetju ljudi, torej pridobivanju hrane ter obleke, kasneje pa se je poslanstvo lovcev nenehno spreminjalo in širilo. 

Lovstvo je pogosto pripadalo višjim družbenim slojem, predvsem večjim posestnikom, uradnikom, učiteljem, itn. V 

zadnjem stoletju so lovske 

organizacije v Sloveniji 

prevzele pomembne vloge 

naravovarstva in ohranjanja 

prostoživečih divjih živali ter 

njihovega življenjskega 

okolja. Danes lov pomeni 

veliko več kot zgolj odstrel 

divjadi. Je izjemno družbeno 

pomembna dejavnost, ki poleg 

osnovnega poslanstva skrbi še 

za ohranjanje kulturno-

zgodovinskih vrednot 

slovenskega naroda, hkrati pa 

splošno javnost ozavešča o 

delovanju naravnih sistemov. 

mailto:vrtec.vransko@gmail.com
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Marsikateremu človeku pomeni lovstvo pomemben hobi ali celo način življenja.  

 

Slovenija je za namen upravljanja z divjadjo razdeljena na 

lovišča, s katerimi upravljajo lovske družine, ter lovišča s 

posebnim namenom (bivša državna lovišča), ki so pod 

okriljem Zavoda za gozdove. Vsaka lovska družina 

gospodari z loviščem na podlagi koncesijske pogodbe, ki 

jo je z Republiko Slovenijo sklenila leta 2009 za obdobje 

20 let. V njej so med drugim navedene temeljne naloge, ki 

se morajo izvajati v okolju divjadi. Gre predvsem za 

lovsko-čuvajsko službo, izvedbo številnih del v okolju, 

obravnave in povračila škod zaradi divjadi ter lovsko 

pravičnega odstrela divjadi. Za izvajanje s koncesijo 

določenih nalog mora družina zagotavljati ustrezne 

kadrovske in materialne pogoje. Zagotavljati mora 

potrebno število lovskih čuvajev, ustrezne higiensko-

zdravstvene pogoje za prevzem divjačine itn. Vsi ukrepi v 

loviščih se izvajajo na podlagi lovskih načrtov, ki jih 

vsako leto pripravlja Zavod za gozdove Slovenije v 

sodelovanju s kmetijskimi, naravovarstvenimi in lovskimi 

organizacijami. V njih so podrobno navedeni tako ukrepi 

v okolju kot ukrepi za normalno oz. usklajeno stanje 

divjadi z ostalimi rabami prostora – predvsem kmetijstva 

in gozdarstva.  

 

Primarne naloge lovskih družin v sodobni družbi 

postajajo ohranjanje in izboljševanje prehranskih ter 

bivalnih možnosti za vse vrste divjih žival – tudi tistih, ki 

se ne lovijo. Velika večina ukrepov v okolju divjadi se 

izvaja v prvi polovici leta, torej pozno pozimi in 

spomladi, ko velja lovopust – to je čas, ko se lov ne 

izvaja. V tem času je zelo pomembno spremljanje stanja 

divjadi – torej zdravstvenega stanja živali, gibanja v 

okolju in vitalnost populacij ter stanje njihovega 

življenjskega okolja (prisotnost psov brez nadzora v 

okolju, vožnja z motornimi vozili v naravi,  negativni 

človeški vplivi itn.).  

 

Drugi sklop ukrepov se strokovno imenuje 

biomeliorativni ukrepi. Za tem imenom se v bistvu 

skrivajo mnogotere dejavnosti, s katerimi lovci in gozdarji 

krepimo naravne danosti, ki so pomembne za številne 

vrste prostoživečih živali. V tem sklopu se vzdržuje in 

kosi pašnike v gozdnem prostoru, vzdržuje travnike 

znotraj gozda, skrbi za primerno obliko gozdnih robov in 

grmišč, vzdržuje remize za malo divjad, kaluže in vodne 

vire ter postavlja gnezdnice za ptice pevke.  

 

Tretji sklop – biotehnični ukrepi so namenjeni predvsem 

lažjemu preživetju divjih živali v ostrejših obdobjih leta – 

predvsem ostri zimi, hkrati pa z njimi normaliziramo oz. 

reguliramo prekomerne vplive divjadi na njeno okolje. Tu 

so zajete vse tiste dejavnosti lovcev, s katerimi v naravo 

prinašamo dodatno hrano. V tem sklopu ukrepov se izvaja 

t. i. zimsko krmljenje divjadi, ki je namenjeno predvsem 

mali poljski divjadi (poljskemu zajcu, fazanu in jerebici). 
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Služi lažjemu preživetju živalim v času prehranske ožine, tj. v obdobjih ostrih zimskih razmer in posledično dvigu 

številčnosti populacij 

poljske divjadi. 

Polaganje krme je 

torej treba omejiti na 

obdobje daljše zime 

in neugodnih 

vremenskih pogojev, 

kot so dolgotrajen 

visok sneg, nizke 

temperature in žled. 

Za ostale rastlinojede 

vrste se v ostrih 

razmerah polaga čim več naravne hrane (omela, 

bršljan, jelka, vejniki itd.) in vzdržuje grmišča. 

Z odvračalnim krmljenjem preprečujemo 

nastanek škode na kmetijskih površinah, zaradi 

česar so taka krmišča običajno postavljena 

globoko v gozdni krajini. Najpogosteje se v 

loviščih izvaja t. i. privabljalno krmljenje, ki je 

namenjeno predvsem opazovanju in spremljanju 

divjadi preko celega leta, nenazadnje pa tudi 

ustreznemu številčnemu in strukturnemu 

odstrelu. V tem sklopu opravil v loviščih se 

izvaja tudi vzdrževanje krmnih njiv, ki prav 

tako zadovoljujejo potrebe divjih živali v 

zimskem obdobju in so namenjene zadrževanju 

živali v okolici navedenih območij in 

zmanjšanju škod na kmetijskih kulturah. 

Pomembna opravila v spomladanskih mesecih so tudi vzdrževanje in gradnja visokih prež, bivakov in lovskih koč, 

čiščenje lovskih poti itn.  

 

Kot je moč razbrati, je dejavnost lovstva pomembna tudi z vidika ohranjanja strpnih, kulturnih  in konstruktivnih 

odnosov lovcev z lastniki zemljišč, lokalnim prebivalstvom in nenazadnje tudi z naključnimi obiskovalci narave.  

 

Peter Terglav, LD Tabor 

 

Če ne gre drugače, pa od doma 



 

31 

Obiskovalci različnih 

kulturnih prireditev 

nastopajoče večinoma 

vidite le na odru, ko so 

pesmi izpiljene, besedila 

zasidrana v spominu, 

vsak premik po odru in 

vsak plesni korak do 

potankosti naštudiran. 

Seveda je vsem jasno, da 

so nastopi uspešni le, če 

imamo izvajalci pred tem 

veliko vaj, med katerimi 

te nastope neštetokrat 

bolj ali manj uspešno 

ponovimo, vadimo 

melodijo, izgovorjavo, si 

poskušamo zapomniti 

besedila … skratka vse, 

kar bomo na koncu 

povezali v privlačno 

celoto.  

 

Kot trenutno kaže, bomo 

pevke in pevci v 

spomladanskem delu 

sezone še vedno »delali 

od doma«. Ta čas z 

revijo, letnim koncertom, 

srečanjem malih 

vokalnih skupin in kar nekaj nastopi in prireditvami (med drugim v okviru občinskega praznika) pomeni naša najbolj 

aktivna dva meseca in prikaz rezultatov dela preko cele sezone. Pomeni pa tudi zelo aktivno druženje na vaji najmanj 

dvakrat na teden – kjer poleg piljenja programa vedno najdemo čas tudi za bolj ali manj resne pogovore, izmenjavo 

novic, praznovanje rojstnih dni ... odklop od vsakdanjih skrbi in problemov. In to pogrešamo skoraj bolj kot vajo! Zato 

smo si omislili druženja drugačne vrste, doma, pred računalniki. Priporočamo! Čeprav ne nadomesti srečanja »v živo«, 

je zabavno. 

 

Pevke in pevci  

                                                             

 

 

 

 

V vsakem položaju je kaj dobrega 

 

V začetku letošnjega marca se je vse spremenilo. Spremenilo se je, kot še nikoli doslej, saj v našem spominu nimamo 

takšnega dogodka. Mali, samo pod mikroskopom viden virus, je ustavil naše šolstvo, kulturno-družabno življenje, 

promet in gospodarstvo. Še posebej v mestih je zavladala praznina. Med ljudmi je negotovost. Od naših mnogih želja 

ostajata le še dve: se ne okužiti in preživeti. Očitno se naša visoko razvita, moderna civilizacija preoblikuje v nekaj 

novega, nepoznanega.  

 

Za kristjana je ta čas poseben izziv. Kristjan se v tem času lahko še posebej zave bližine Božje ljubezni in upanja, da 

nas Bog nikoli ne zapusti. Čas koronavirusa je za kristjana čas za več molitve, branja Svetega pisma, verske literature, 

zavedanja pomena svete maše in prejemanja Jezusa pod podobo hostije. To je čas zavedanja resničnega vira naše 

trdnosti, poguma in miru. Prav težki časi so tudi čas milosti za vse ljudi.  

 

Iz domače župnije 



 

32 

Poslovili so se 

Častni občan Milan Lesjak starejši ob prevzemu priznanja leta 2009. 

Tudi letošnjo veliko noč, praznik Gospodovega vstajenja, smo praznovali kot še nikoli doslej. Celo papež je velikonočni 

blagoslov mestu in svetu podelil pred praznim Trgom sv. Petra.  

 

Ko je nekaj narobe, ko smo v težki situaciji, imamo vedno dve možnosti, lahko vržemo puško v koruzo ali pa 

dopustimo, da nas nesreča spremeni v boljšega človeka. V vsakem položaju je kaj dobrega. Vse, kar moramo narediti, 

je, da to dobro najdemo. Vedno znova nas k temu spodbuja tudi papež Frančišek, ki je v intervjuju z britanskim 

novinarjem Austenom Ivereighom opozoril: »Ta kriza zadeva vse, bogate in revne. Je poziv k pozornosti, proti 

hinavščini.« Sveti oče je že večkrat poudaril, da ga skrbi dvoličnost nekaterih politikov, ki pravijo, da želijo soočiti 

krizo; ki govorijo o lakoti v svetu ter hkrati proizvajajo orožje. »Čas je, da se spreobrnemo od te dvoličnosti k dejanjem. 

To je čas doslednosti. Ali smo dosledni ali pa vse izgubimo,« je zatrdil sveti oče ter dejal, da je vsaka kriza, poleg tega, 

da predstavlja nevarnost, tudi priložnost. Pri tem je spomnil, da moramo danes upočasniti določen ritem uporabe in 

proizvodnje ter se naučiti razumeti in opazovati naravo in se ponovno povezati s svojim realnim okoljem. To je 

priložnost za spreobrnjenje. 

 

Maj 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Ko omenimo mesec maj, se mnogi najprej spomnimo na šmarnice. Tiste šmarnice, ki jih beremo, molimo, prepevamo. 

Tiste šmarnice, ki nas združujejo po cerkvah, pri kapelicah, po domovih. Slovenski katehetski urad je v sodelovanju s 

Celjsko Mohorjevo družbo tudi letos pripravil šmarnično branje za mesec maj. Zgodbe za otroke z naslovom Največji 

dar je napisala Marjeta Cerar, dr. Bogdan Dolenc pa je v zgodbah za odrasle strnil življenjepis, v katerem se nam 

predstavi sveti Janez Henrik Newman. Obe knjigi lahko naročite pri 

Mohorjevi na tel. št.: (03) 490 14 20. Vse naročene knjige bodo s 

pomočjo pošte dostavljali od 23. aprila naprej. 

 

Letošnja šmarnična pobožnost je posebna priložnost, da se v Marijinem 

mesecu maju toliko bolj izročimo njenemu varstvu. V primeru 

nadaljevanja karantene zaradi koronavirusa, lahko šmarnice naredimo 

doma v krogu družine. Naredimo si mali Marijin oltarček, ob katerem se 

bo družina vsak večer zbrala, prebrala šmarnice tistega dne, zmolila 

večerno molitev, še kaj zapela in se tudi kaj pogovorila. Tudi to je 

priložnost, da potrdimo že zgoraj zapisano: V vsakem položaju je kaj 

dobrega.  

 

V kolikor bo karantena zaradi koronavirusa v mesecu maju že 

sproščena, bo tudi v župniji več dogodkov. V tem primeru jih bomo sproti napovedovali v župnijskih oznanilih, ki jih 

lahko prejemate tudi na svoj e-naslov. Na e-prejem župnijskih oznanil se naročite na naslovu: vida.slakan@gmail.com. 

 

Vida Slakan 
 

 

V spomin Milanu Lesjaku starejšemu 

 

2. aprila 2020 je v 83. letu umrl Milan Lesjak starejši, po domače 

Žilnikov Milan iz Ojstriške vasi. V spominu bo ostal zapisan kot 

človek, ki ga je odlikovala ljubezen do domačega kraja.     

 

Za svoje dosežke in požrtvovalno delo na področju gasilstva in za 

doprinos k razvoju lokalne skupnosti je leta 2009 prejel priznanje 

častni občan Občine Tabor, ki mu ga je ob občinskem prazniku na 

slavnostni seji občinskega sveta podaril takratni župan Vilko 

Jazbinšek.  

 

Aktiven član gasilskega društva je postal s šestnajstimi leti. Opravljal 

je naloge tajnika, podpredsednika, podpoveljnika in poveljnika 
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Puntarji. 

Kmečki upor. 

društva. Poleg pomembnega udejstvovanja na gasilskem področju je opravljal vodstvene in druge funkcije v Aktivu 

mladih zadružnikov, upravnem in nadzornem odboru KZ Tabor in odboru Zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev za 

Vransko in Tabor. Bil je tudi sodnik porotnik na sodišču v Žalcu in član poravnalnega sveta KS Tabor. Organiziral je 

hmeljarsko strojno skupnost in vaško skupnost ter bil izbran za hmeljarskega starešino. Njegova življenjska pot je bila 

vseskozi prepletena s skrbjo za razvoj domačega kraja. Velja za lokalnega kronista, saj je vse dogodke v kraju in na 

področju delovanja lokalnih društev pridno beležil v obliki kronike in tako ohranjal za kasnejše rodove spomin na 

dogodke, ki bi jih sicer kolesje časa potisnilo v pozabo. 

 

Ob boleči izgubi našega častnega občana Občina Tabor izreka iskreno sožalje družini Lesjak. 

 

Občina Tabor  
 

 

 

 

 

 

 

Drugi slovenski kmečkih upor leta 1635 – II. del 

 
Kronologija dogodkov na Schrattenbachovih gospostvih 

 

11. april: Ojstriški podložniki so postajali vedno bolj 

nemirni. Feliks Schrattenbach na osnovi vladarjevega 

odloka pozove štajerskega deželnega profosa Lovrenca 

Maasa v akcijo. Puntarji okoli Vranskega so bili že v 

tesnih stikih z gornjegrajskimi podložniki. 

 

13. april: Kranjski stanovi pošljejo na štajersko-kranjsko 

mejo k Vranskemu 100 vojakov. Ljubljanski mestni 

magistrat obravnava Schrattenbachov poziv, naj v mestu 

zaprejo njegove pobegle podložnike. 

 

april: Profos Lovrenc Maas pride s četo 40 mož v grad 

Lemberg (južno od Dobrne) na posest Feliksovega sina 

Janeza Friderika Schrattenbacha. 

 

19. april: V noči med 20. in 21. aprilom odide Maas s 

svojimi vojaki in lemberško grajsko posadko proti 

zbirnemu mestu celjske četrtne vojske ob Savinji. Tu ga 

je pričakoval celjski četrtni mojster Janez Friderik 

Schrattenbach 

s svojimi 

vojaki. Prišli 

so tudi 

Feliksovi 

vojaki in 30 

mož iz 

Rifnika. Kljub 

strogi tajnosti 

so za situacijo 

izvedeli 

podložniki in 

poslali svoje 

glasnike na 

Kranjsko, med 

njimi tudi mladega Jakoba Skorjo. 

 

Zbralo se jih je okoli 200, utrdili so se v Grajski vasi. 

20. april: Navsezgodaj pošlje Feliks Schrattenbach 

delegacijo k puntarjem v Grajsko vas. Ta bi naj 

puntarjem odsvetovala nadaljnje zbiranje. Uporniki so 

jih napadli in zvonili pri dveh bližnjih cerkvah. Nato so 

napadli Grajsko vas plemiči z 200 možmi z zastavami in 

trobentami, a so se morali umakniti. Profos Maas se je 

približal Grajski vasi iz nasprotne smeri, kakšnih 100 

kmetov pa mu je zaustavilo pot in ga napadlo s strelnim 

orožjem in kamenjem. Dva kmeta sta bila ubita, enajst 

pa ujetih. Nato so Schrattenbachovi skupaj s profosovim 

spremstvom znova napadli Grajsko vas. Podložniki so 

izgubili v tem boju pet mož, dvanajst je bilo ujetih, 

ostali so se umaknili v hribe. 

 

 

22. april: Podložniki se množično zbirajo v hribovju, ne 

samo ojstriški, temveč že tudi drugi, zlasti laški. 

Medtem seje profos zadrževal v Preboldu, od koder je 

ujete upornike odpeljal v Celje. 

 

23. april: Ojstriški puntarji, med njimi že tudi laški in 

Trboveljčani, so zavzeli Feliksov Heckenberg (Stopnik)  

Po poteh in spominih 
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Kmečka vojaška organizacija. 

Najemniška vojska. 

in Prebold, posest Feliksovega sina Janeza Friderika. 

Grad Prebold so v treh urah razrušili in njegove 

stanovalce pobili. Še istega dne je 300 upornikov pod 

vodstvom 70-letnega Skorje napadlo grad Podgrad pri 

Vranskem, mitnico na Vranskem in dvorec Ojstrico. 

Uporniki so se pri napadu na mitničarjevo hišo zaradi 

delitve denarja med seboj spopadli. Uporniki dvorca 

Ojstrica niso poškodovali, so pa dvorec in gospodarska 

poslopja izropali ter med drugim odpeljali sode z 

vinom, hrano, živino, sveče, konjsko opremo, posodo, 

posteljnino in urbarja. Feliks Schrattenbach se je zadnji 

hip, baje skrit v sodu, rešil iz Ojstrice, kamor se je 

umaknil iz Prebolda. 

 
 

 

Pri zavzetem ojstriškem dvorcu je bilo zborovanje, kjer 

je govoril stari Skorja. Tu so sestavili poziv za splošni 

upor. Skoraj vsi Vranšani so se pridružili puntarjem, 

razen treh in župnika. Braslovški župnik je na zahtevo 

puntarjev pisal v Celje, naj takoj izpustijo ujete kmete, 

drugače bo več 1000 upornikov napadlo mesto. Ujetnike 

so res takoj izpustili, vrnili so se v uporniške vrste. 

Podložniki so si povsod delili plen. Po začetnih uspehih 

so se zbrali pri Preboldu in se odžejali z grajskim 

vinom. Tako so ravnali prepogosto tudi kasneje. 

 

25. april: Ko so se polastili gradov okoli Ojstrice, so 

puntarji odšli k laškim podložnikom in na markovo 

zborovali z njimi. Profos se je ta čas vračal iz Celja v 

Gradec brez ujetnikov, ker so jih 23. aprila izpustili. 

 

30. april: Puntarji, med njimi tudi Schrattenbanhovi, 

zavzamejo šoštanjski grad. Tukaj je bilo zatem veliko 

zborovanje. 

 

1. maj: V Celje sta prišla vladna komisarja Winter in 

Manikor. Na Schrattenbachove upornike sta naslovila 

vladarjevo poslanico z zahtevo, naj se pomirijo, vrnejo 

gradove in se pri njiju pismeno pritožijo, puntarji naj 

položijo orožje komisarjem. 

 

4. maj: Ojstriška skupina 200 kmetov se je pod 

vodstvom mladega Jakoba Skorje napotila na pohod v 

Špitalič in ga oplenila. 

 

6. maj: Ojstriška skupina mladega Skorje je skupaj z 

domačimi podložniki osvojila Valvazorjev medijski 

grad Gamberg in še razdejala mitnico v Čemšeniku.  

7. maj: Žovnek so napadli po veselem zborovanju v 

Braslovčah domači podložniki pod vodstvom zelo 

doslednega borca Štefana Raka. Med napadalci je bil 

tudi 90-letni očanec Tomaž Destanko. 

 

8. maj: Ojstriška skupina mladega Skorje je razdejala 

mitnico v Zagorju. 

  

9. maj: Pod vodstvom Andreja Berneka, njegovih treh 

sinov in Martina Vojaka se je skupina 150 mož polastila 

novokloštrskega samostana, si vzela nekaj orožja in 

veseljačila vso noč. 

 

14. maj: Graška vlada zbere v celjski četrti na račun 

štajerskih deželnih stanov 350 najetih pešcev. Žalski 

zemljiški gospod Matija Qualandro je ta dan udaril po 

kmetih in jih 27 ubil, drugi so se razbežali. Štajerskima 

deželnima komisarjema je v Žalcu uspelo vzpostaviti 

prve pogajalske stike med uporniki. Popustljivost 

upornikov je razumljiva, saj se je pojavil Ludvik 

Švarcenberg s 1600 krajišniki iz slavonske krajine. 

Štajerska deželna vlada imenuje Švarcenberga za 

vrhovnega poveljnika.  

 

19. maj: Štajerski deželni glavar izda kmetom ukaz o 

prepovedi zbiranja. Vrhovnemu poveljniku 

Švarcenbergu je naročil, naj upor zatre kar se da mirno. 

Na ta dan se je braslovška puntarska skupina predala. 

 

22. maj: Švarcenberg paradira z vso svojo vojaško silo 

po žalskem trgu, da bi tudi tako prestrašil kmete.   

Avstrijska vojska. 
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Ojstriški in laški podložniki izjavijo, da bodo 23. in 24. 

maja položili orožje in se javili v Celju. 

 

23. maj: Pri Šoštanju se puntarji spopadejo s krajišniki. 

V boju je padlo 31 kmetov, 23 jih je bilo ujetih. 

Podložniki vračajo gradove gospodi. 

 

Feliks Schrattenbach je bil v teh majskih dneh na 

varnem pri svojem svaku celovškem trgovcu Crotu. 

 

Bog čuvaj kmete pred krajišniki 

 

Krajišniki so bili slovenski Štajerski v pravo pogubo. 

Borili so se po turško, nikjer jih niso marali. 

Švarcernbergovi vojaki so divjali, ropali uporno, a 

mirno prebivalstvo. Plenili so župnišča, pretepali 

župnike, mnogo puntarjev, zlasti vodilnih, so mučili in 

pobili, plemstvo pa pošiljali v slavonsko krajino. 

Podložniki so bežali, širša celjska okolica je bila 

izpraznjena. Takrat je sekovski stolni prošt (Seckau pri 

Judenburgu) ob vesteh o grozodejstvih nad slovenskimi 

kmeti zapisal: »Bog, čuvaj kmete, da jim ne pride na 

vrat krajišniška kazen.« 

  

Štajerske deželne oblasti so se želele čim prej otresti 

vedno bolj nadležnih krajišnikov. 12. junija je 

Švarcenberg izročil poveljstvo celjske četrti Juriju 

Ernestu Herbersteinu. Takoj za tem so se po 

štiritedenskem bivanju v deželi vračali s celotno opremo 

v slavonsko krajino. Štajerski deželni stanovi so jim 

izplačali 15.287 goldinarjev. 

 

Spet vse po starem 

 

Do 8. junija so novačili vojake za Jurija Ernesta 

Herbersteina. Celjski meščani so novemu poveljniku 

izročili 113 mož močne štajerske protipuntarske vojske. 

 

Na štajerskem stanovskem zasedanju so se odločili za 

nove visoke davke.  

 

Komisarja Winter in Manikor sta poročala vladi o 

sklenitvi sporazumov med podložniki in zemljiškimi 

gospodi.  

 

Vlada poroča vladarju: »Kriv za upor je Feliks 

Schrattenbach, ki pa je utrpel toliko škode, da je s tem 

njegova krivda že poravnana.« 

 

Vlada naroča gospostvom, da morajo skrivače, 

oborožene puntarje, prijeti in izročiti sodišču. Štajerski 

deželni stanovi so 6. novembra razpustili stanovsko 

vojsko, kateri je poveljeval Jurij Ernest Herberstain. 

Vojaki so se zadovoljni razšli. 

 

Na priporočilo vladarja je vlada zahtevala od Feliksa 

Schrattenbacha, naj svoja zemljiška gospostva izroči 

sinu Maksu. 

 

Tudi Feliksov sin Maks Schrattenbach je bil v sporu s 

svojimi podložniki. Sledile so obojestranske pritožbe 

vladi. Bile so napovedi, da se bodo uporniki znova 

dvignili. Poslej vladar ni bil več v stikih s Feliksom, 

ampak le z njegovim sinom Maksom. 

 

Upor iz leta 1635 je bil močno prisoten še v naslednjih 

letih. 

 

Celjski protipuntarski proces 

 

V Celju je Herberstain zavzeto iskal puntarske vodje. 

Zaprl jih je 124. Po ukazu vladarja zaprtih puntarjev 

niso smeli pokončati, morali so jim soditi. Po vladnem 

odloku je grof Janez Filip Turn 34 v Celju zaprtih 

obsojencev odvedel čez morje za vojake v Španijo ali v 

Srednjo Ameriko. 

 

Na začetku septembra je celjski zasliševalec Miha 

Niedermayer pripravil predlog obsodb v Celju zaprtih 

puntarjev in ga poslal graški notranjeavstrijski vladi. V 

tem poročilu piše, da se je odločil za nadaljnja 

zasliševanja in za različne stopnje kazni za 48 

zapornikov. 12. oktobra je 69 celjskih zapornikov 

priznalo, da si s svojim ravnanjem proti gospostvu, 

oblastem in proti pravnemu redu zaslužijo smrt. Po 

cesarjevi milosti so bili z obvezo poravnave naloženih 

glob izpuščeni iz zapora. Pred odpustom domov so 

morali še istega dne biti navzoči pri usmrtitvi dveh 

sojetnikov. 

 

46-letnega Štefana Raka iz gospostva Žovnek je krvnik 

obglavil, razčetveril in obesil dele njegovega trupla na 

štirih krajih. 

 

50-letni Adam Šrovatnik iz gospostva Dobrna je bil 

obešen pred mestnimi koroškimi vrati. Gregor in mladi 

Jakob Skorja sta bila obsojena na dosmrtno robijo in 

poslana na reko Rabo, kjer so utrjevali mejo proti 

Krajišnik. 
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Turkom. 8. aprila 1636 so ju skupaj z drugimi 

obsojenimi uporniki na predlog cesarjeve pomilostitve 

izpustili. 

 

Sklepna beseda 

 

Drugi slovenski kmečki upor je bil dejanje podložnikov. 

Med njegovimi udeleženci so bili veliki kmetje, navadni 

kmetje, kočarji in hlapci. 

 

Zadostnih idejnih in ideoloških ter organizacijskih 

priprav ni bilo, mnogi so sodelovali pod prisilo. Blaž 

Zavernik, ki se je sam pokončal, ko so ga sovražniki 

presenetili, je bil redek herojski vzor. Upor ni dozorel, 

ker ga je izjemno močna izurjena krajišniška vojska 

razmeroma naglo razbila. Ni bil zadnja velika 

podložniška puntarija, vsekakor pa poslednja, ki je 

pretresla večino Slovenije. Manifestirana volja ljudstva 

postati usmerjevalec lastne usode, ni ugasnila. 

 

Feliks Zamuda 

  

VIR: Jože Koropec: Mi smo tu. Založba Obzorja 

Maribor, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglasi 
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OBČINSKI PRAZNIK SKOZI ČAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotokotiček 
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CENIK OGLASOV 

 

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 

 

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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Slana v začetku maja zorenju sadja nagaja.  

Dež pred majem – tisto noč, pride dobra letina v pomoč. 

Če je maja dosti dežja, v jeseni bo dosti blaga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

  
(Afriški) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

... in še modrosti naših babic 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, 

Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib 

Krvavica – 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, Vrtec Tabor, Naš dom 

Vransko, Elektro Ljubljana, Pevsko društvo Tabor, Peter Terglav, Darko Naraglav, 

Irena Zimmermann, Aleksander Reberšek, Vrtec Tabor, Teodor Zaberložnik, Vito 

Božič, Nika Košir, Lara Jezernik, Zala Čulk, Tjaša Mikek. 

 

»Nekateri ljudje lovijo ribe, drugi pa samo kalijo vodo.« 


