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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

DOBITNIKI PRIZNANJ OBČINE TABOR 2022 

 
Na predlog predlagateljev in komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet 

Občine Tabor na 21. redni seji sprejel sklep o 

podelitvi priznanj za leto 2022: 

 

Prejemnik: Peter Strouhal 

Priznanje: Častni občan Občine Tabor 

Kratka obrazložitev: Za življenjsko delo na področju 

strokovne medicinske pomoči sočloveku 

Predlagatelj: Župan Marko Semprimožnik 

 

Prejemnik: Jernej Grobler 

Priznanje: Zlata plaketa Občine Tabor 

Kratka obrazložitev: Za prizadevno delo na 

področju športnih  dejavnosti 

Predlagatelj: Društvo za športno rekreacijo in 

telesno vzgojo Partizan Tabor 

 

Prejemnik: Ivan Kozmelj 

Priznanje: Srebrna plaketa Občine Tabor 

Kratka obrazložitev: Za požrtvovalno delo na 

področju družbenih dejavnosti 

Predlagatelj: Medobčinsko društvo invalidov Žalec 

 

Iskrene čestitke! 

 

 

ČISTILNA AKCIJA V OBČINI TABOR 

 

Vsako leto, 22. aprila, zaznamujemo svetovni dan 

Zemlje, ki nas opominja, da je Zemlja naš planet in 

da moramo skrbeti za okolje, v katerem 

živimo. S čistim okoljem ohranjamo tudi 

čiste vode in ni povsod samoumevno 

(tako kot pri nas), da lahko natočimo 

čisto vodo iz pipe in jo brez skrbi 

popijemo.  

 

Kljub stalni skrbi in opozarjanju na 

problematiko onesnaževanja okolja, se 

še vedno najde dovolj odpadkov. 

Posledično spomladi organiziramo 

očiščevalno akcijo. 

 

Po dveh letih premora zaradi epidemije, 

nam je s skupnimi močmi uspelo 

izpeljati čistilno akcijo. Čistilna akcija je 

potekala v soboto, 2. 4. 2022, na 

celotnem območju Občine Tabor. K 

sodelovanju smo povabili vsa društva v 

občini, zainteresirane občane ter 

učence in učitelje POŠ Tabor. Udeležencem oz. 

društvom smo vrečke in rokavice predhodno 
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IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 38 

razdelili ali so jih prejeli na dan akcije pri domu 

krajanov. Občina je poskrbela za dostavo dveh 

velikih zabojnikov, udeleženci pa so zagnano 

poskrbeli za prevoz odpadkov do njiju. Na koncu 

sta bila oba zabojnika nabito polna. Po končani 

akciji je bilo poskrbljeno za okrepčilo. 

 

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se udeležili 

čistilne akcije, da ste vztrajali, ne glede na to, da 

nam je aprilsko vreme malce ponagajalo.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

 

 

LETOŠNJEMU OBČINSKEMU PRAZNIKU NAPROTI 

 

 

Zelena pomlad je čas, ko naša lokalna skupnost 

praznuje. V spomin na kmečke upore iz 17. stoletja 

je za datum občinskega praznika določen 24. april. 

 

V letošnjem letu bodo na ta dan potekale 

državnozborske volitve, zato bo 28. tradicionalni 

Šentjurski sejem po dveletnem premoru, skupaj z 

glavnino prireditev, potekal na nedeljo, 1. maja, ko 

bo zaradi praznika dela vse skupaj še bolj 

praznično. 

 

Slavnostna seja občinskega sveta, ki jo skupaj z 

občino letos prireja Pevsko društvo Tabor, bo v 

četrtek, 21. aprila. Na seji bodo podeljena letošnja 

občinska priznanja, beseda pa bo tekla tudi o 

projektih, ki so bili izvedeni v zadnjem letu. Za 

pogostitev bodo poskrbele članice Društva žena in 

deklet Občine Tabor.  

 

Želim si, da se občani slavnostne seje udeležite v 

čim večjem številu in tudi na ta način pokažete 

slogo in pripadnost naši skupnosti. 

 

Poskrbeli smo tudi za pester program prireditev, ki 

bodo potekale v tednu pred Šentjurskim sejmom in 

verjamem, da bo prav vsak našel zase kaj 

zanimivega. Na občini je na voljo brošura s 

programom, katerega si lahko ogledate tudi na naši 

spletni strani: www-obcina-tabor.si/prireditve ter 

v Novicah izpod Krvavice. 

 

Živimo v času, ki od nas zaradi nepredvidljivih 

razmer doma in po svetu vsakodnevno terja veliko 

mero medsebojnega razumevanja, strpnosti in 

spoštljivih odnosov ter združevalnega delovanja. 

Ob tem bi se želel dotakniti nedavne žalne seje, v 

spomin na našega nekdanjega člana občinskega 

sveta in sodelavca občinske uprave, o katerem je 

bilo in še bo izrečeno veliko lepega. Na tem 

žalostnem dogodku me je nekako preplavilo 

sladko-grenko veselje, da so bili v domu krajanov 

prvič na nek način združeni pomembni ljudje, ki so 

v svojem mandatu veliko doprinesli k razvoju 
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

lokalne skupnosti; bivša županja in oba bivša 

župana občine.   

 

Ob prazniku Občine Tabor vam želim prijetno 

praznovanje, veselo medsebojno druženje in 

obilico užitkov na prireditvah. 

 

Marko Semprimožnik, župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IN MEMORIAM: VID POZNIČ (14. 6. 1954−3. 4. 2022) 
 

Svojo poklicno pot v javni upravi je 

začel kot  tajnik KS Tabor pod 

okriljem tedanje Občine Žalec. 

Spekter njegovega dela je bil 

izredno širok in ljudje so si že od 

takrat podajali kljuko na vratih 

njegove pisarne, kajti vedeli so, da 

jim bo  prisluhnil, si vzel čas zanje 

in poiskal rešitev, pa naj je bila to 

samokolnica peska za cesto ali 

pomoč pri birokraciji. Svoje delo je 

opravljal vestno in z veliko mero 

natančnosti. S svojim značilnim 

smehom je vsakogar znal spraviti v 

dobro voljo. Po razdružitvi Občine 

Žalec je z zaposlitvijo leta 1999 nadaljeval na Občini 

Tabor. Pokrival je obsežno in zahtevno področje 

okolja ter varovanja pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, ki je vključevalo administrativna dela 

ter nadzor v zvezi z gradnjo in obnovo občinske 

infrastrukture. Kasneje je bil tudi koordinator 

enote za urejanje javnih površin. Pri opravljanju 

dela se je vedno izredno potrudil, da so na prvi 

pogled še tako nerešljive zadeve postale rešljive. 

Izpod njegovih rok so vedno nastajali slovnično 

dovršeni in estetski pisni izdelki, še posebej ga je 

odlikovala lepa pisava in natančne tehnične risbe. 

Znal je ustreči vsakomur in pomagati po svojih 

najboljših močeh. Opravljal je tudi naloge s 

področja dela občinskega sveta in njegovih 

delovnih teles. Dodatno se je usposobil in izobrazil 

ter postal član komisij za 

ocenjevanje škode na objektih in 

poljih. Njegova doslednost, 

natančnost in perfekcionizem so 

pomembno doprinesli h 

kvalitetnemu delu občinske 

uprave in uspešni realizaciji 

mnogih projektov na področju 

okolja in prostora. Upokojil se je v 

juniju 2013, poln načrtov in ciljev 

za prihodnost, vesel, da bo imel 

končno čas za svoja veselja in 

hobije.  

 

Vid Poznič je bil kar 52 let član PGD 

Kapla-Pondor in se tudi v zadnjih letih občasno 

udeleževal gasilskih tekmovanj. Bil je član Zveze 

borcev za vrednote NOB, Krajevnega odbora Tabor 

in član Društva upokojencev Tabor. 

 

Bil je ustanovni član Planinskega društva Tabor in 

od leta 1979 vseskozi aktivno sodeloval pri raznih 

obnovitvenih delih Zajčeve planinske koče in njene 

okolice, pa naj je šlo za delo z lopato, zidarskim 

orodjem ali pa za zasaditev drevja. Z veseljem je 

pomagal pri izvedbi raznih prireditev društva. 

Vedno je podpiral dobre ideje in sodeloval pri 

njihovi uresničitvi. Nešteto je bilo prostovoljnih ur, 

ki jih je vložil v delovne akcije društva.  Bil je gonilna 

sila in srce društva, ki mu je do zadnjega izkazoval 

svojo veliko pripadnost. 
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Leta 2014 mu je bilo na Slavnostni seji Občinskega 

sveta Občine Tabor podeljeno Priznanje župana za 

doprinos k razvoju lokalne skupnosti,  predvsem na 

področju komunalne infrastrukture in varstva 

okolja. 

 

Bil je človek številnih talentov. Rad se je lotil 

kuhanja in vrtnarstva ter se izkazal za pravega 

mojstra zidarskih in obnovitvenih del svojega doma 

ter drugje. Vse, česar se je lotil, mu je uspelo. Ljudje 

so o njem govorili, da je imel zlate roke.  

 

Kmalu po upokojitvi je postal ponosen lastnik pol 

stoletja starega »Spačka« in se včlanil v Citroen 

klub Slovenije. Eden njegovih večjih podvigov v 

poletju 2018 je bilo popotovanje po Balkanu, lani 

pa projekt »S Spačkom iz Goričkega v Piran«.  

 

Rad je prebiral knjige in publikacije o zgodovini in 

geografiji, v zadnjem času pa tudi knjige kuharskih 

receptov, ki jih je prakticiral ob obisku svojih 

najbližjih. Svojo sprostitev je našel tudi v reševanju 

križank. 

Največ na svetu mu je pomenila njegova razširjena 

družina; hčerka Katja z družino in partnerka Marija 

s svojimi otroci in vnuki.   

 

Skupaj so ustvarjali, gradili, obnavljali, se veselili in 

praznovali. Skupaj so se odpravljali na izlete in 

prirejali piknike, se podali na krajša potovanja in 

dopuste. 

 

Vid je bil dober sodelavec. Znal je poslušati in 

slišati. Bil je spoštljiv in znal je pohvaliti. Znal se je 

veseliti skupnih uspehov in uspehov posameznika. 

Bil je vzdržljiv in vztrajen, človek dobrih ter 

uporabnih nasvetov na mnogih področjih življenja 

in dela. 

 

Vidu se je v mesecu aprilu nepričakovano ustavilo 

srce. Odšel je človek, ki je s srčnostjo, 

dobrovoljnostjo, prostovoljstvom in pridnimi 

rokami prinašal sonce, kamor koli je prišel. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNE ENOTE ODLOČAMO O VLOGAH ZA ZAČASNO ZAŠČITO ZA RAZSELJENE OSEBE IZ 

UKRAJINE 
 

Nudenje zatočišča ljudem, ki zaradi naravnih 

nesreč ali preganjanja, v strahu za golo življenje 

puščajo vse za seboj, je ena najstarejših in 

najtemnejših plati zgodovine človeštva. To izročilo 

človečnosti, ki sočloveka, bližnjega ali tujca v stiski 

ne pušča samega, omenjajo že pisna dela o velikih 

zgodovinskih imperijih Bližnjega vzhoda izpred 

3000 let, na primer Hetitov, Babiloncev, Asircev, 

starih Egipčanov, starozaveznih in antičnih 

ljudstev. Danes je to civilizacijska pridobitev, 

zapisana v temeljnih dokumentih mednarodnega 

humanitarnega prava, ki mu v svojih pravnih 

sistemih sledijo tako rekoč vse napredne države 

sveta.    

 

Sodobna znanost tudi z najnovejšimi analizami 

starodavne človeške DNK razkriva, da so naravne in 

druge nesreče, vojne in druga opustošenja, ki 

množice ljudi v strahu za preživetje poženejo v 

neznano, od nekdaj stalnica človeške zgodovine. 

Svet si še ni opomogel od oboroženih spopadov in 

vojn na pragu 21. stoletja, ko je izbruhnila kriza 

covid19. Do zadnjega smo zaman upali, da se bo 

Evropa po strahotnih izkušnjah druge svetovne 

vojne in vojn na območju nekdanje skupne države 

PREJELI SMO 
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vendarle izognila novim oboroženim spopadom. 

Zaradi kriznih razmer v Ukrajini je Svet Evropske 

unije 4. marca 2022 sprejel odločitev o aktiviranju 

začasne zaščite razseljenih oseb v Evropski uniji, ki 

omogoča takojšnjo in začasno zaščito osebam, ki so 

bile 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz 

Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih 

sil. Vlada Republike Slovenije je skladno s to 

odločitvijo 9. marca 2022 sprejela sklep o uvedbi 

začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine v 

Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 10. marca 

2022. Z uveljavitvijo sklepa se je začel uporabljati 

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, ki ureja 

uvedbo, trajanje in prenehanje začasne zaščite 

razseljenih oseb, pogoje in postopke za pridobitev 

in prenehanje začasne zaščite ter pravice in 

obveznosti oseb z začasno zaščito v Republiki 

Sloveniji. 

 

Ukrajinski pribežniki lahko za začasno zaščito v 

Republiki Sloveniji zaprosijo bodisi na upravni enoti 

bodisi na policijski postaji. Vlogo (glej povezavo: 

https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-

drzavljanom-ukrajine/), ki je na voljo tudi v 

ukrajinskem jeziku, je treba oddati praviloma v treh 

dneh po prihodu v Slovenijo, o njej pa odloča 

upravna enota, na območju katere bodo te osebe 

nastanjene. Če pribežniki vlogo oddajo na policiji, 

jo mora ta nemudoma posredovati pristojni 

upravni enoti. Na zgoraj navedeni spletni strani oz. 

povezavi so v slovenščini in ukrajinščini dostopne 

informacije o statusih in pravicah, prav tako je na 

voljo Klicni center za informacije o pomoči osebam 

iz Ukrajine na telefonski številki 080 41 42 vsak 

delovnik med 8. in 16. uro ali elektronski naslov: 

info.ukrajina@gov.si. Za klice iz tujine je na voljo 

številka +386 1 478 75 30.   

 

Upravne enote v skrajšanem ugotovitvenem 

postopku ugotavljamo, ali prosilec izpolnjuje 

pogoje za pridobitev začasne zaščite za prebivanje 

v Republiki Sloveniji, kot to določa zakonodaja. 

Upravičenci so državljani Ukrajine, posamezniki, ki 

so imeli v Ukrajini status mednarodne zaščite, in 

tujci, ki so v Ukrajini prebivali na podlagi dovoljenja 

za stalno prebivanje ter se ne morejo varno vrniti v 

domovino, in njihovi družinski člani, ki so v Ukrajini 

prebivali pred 24. februarjem 2022. 

 

In kaj upravne enote še ugotavljamo v postopku 

priznanja začasne zaščite? Med odločanjem 

moramo preveriti tudi, ali prosilec ni osumljen 

kakšnega kaznivega dejanja in ali je pravnomočno 

obsojen v Sloveniji. Vse to zahteva komunikacijo in 

vpogled v evidence drugih organov, kar terja 

določen čas. 

 

Trenutno še niso vzpostavljene vse potrebne 

podlage za izdelavo in izdajo izkaznic osebe z 

začasno zaščito. Zato upravne enote – na podlagi 

navodil, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za 

notranje zadeve – ukrajinskim beguncem, ki 

izpolnjujejo pogoje, izdajamo pisne odločbe o 

priznani začasni zaščiti, na podlagi katerih lahko le-

ti uveljavljajo pravice (npr. pravica do nastanitve, 

zdravstvenega varstva, denarne pomoči ali 

žepnine, izobraževanja, brezplačne pravne pomoči, 

združitve družine, dela). Te odločbe bodo veljale do 

izdaje izkaznice. 

 

Od dneva, ko je bil aktiviran Zakon o zaščiti 

razseljenih oseb, in sicer od 10. marca 2022 do 15. 

aprila, smo na Upravni enoti Žalec prejeli 149 vlog 

beguncev iz Ukrajine. Do sredine aprila 2022 smo 

rešili oziroma izdali 32 odločb o začasni zaščiti 

razseljenih oseb. Več kot 50 vlog smo odstopili v 

pristojno reševanje krajevno pristojnim upravnim 

enotam, saj so se osebe preselile izven našega 

območja. Dejstvo je, da se število pribežnikov 

spreminja iz dneva v dan. Sredi aprila je tako bilo 

na našem območju približno 90 razseljenih oseb iz 

Ukrajine. O statusu pribežnika na upravni enoti 

lahko hitro in enostavno odločimo le v tistih 

primerih, ko   imajo prosilci pri sebi biometrične 

potne liste (podatki so zapisani poleg ukrajinščine 

tudi v angleškem jeziku) z žigi izstopa iz Ukrajine in 

morebitnega vstopa v sosednjo državo.   

 

Težave, s katerimi se soočamo pri našem delu (ob 

tem, da gre za nove nepredvidene naloge), se 
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nanašajo na nepopolne vloge beguncev (niso 

navedeni vsi podatki potrebni za odločitev in niso 

priložena vsa ustrezna dokazila). Poleg tega je 

problem tudi identifikacija oseb, saj imajo 

pribežniki pri sebi različne osebne dokumente (npr. 

potni list ali izpisek o rojstvu v ukrajinskem jeziku 

ali so celo brez kakršnegakoli dokumenta), na 

katerih so podatki največkrat izpisani le v cirilici in 

jih je treba prevesti v latinico. Pogosto iz 

dokumentov prav tako ni razvidno, kdaj so zapustili 

matično državo. V takšnih primerih moramo 

(največkrat ob prisotnosti tolmača) osebo povabiti 

na upravno enoto z namenom, da poda izjavo o 

bistvenih okoliščinah za odločitev v postopku. To 

seveda vpliva na podaljšanje časa za izdajo odločbe 

o začasni zaščiti. Kljub vsem našim prizadevanjem, 

da bi vlogo rešili čim prej, se stiska čakajočih glede 

tega žal neizogibno povečuje.  

 

Zakon o zaščiti razseljenih oseb določa tudi razloge 

za prenehanje in odvzem začasne zaščite. Skladno 

s sklepom Vlade RS je določeno trajanje začasne 

zaščite eno leto od uveljavitve sklepa Sveta 

Evropske unije (do 4. marca 2023) in se lahko 

podaljša še največ dvakrat po šest mesecev. 

Dodajamo še, da  morajo osebe z začasno zaščito 

na krajevno pristojni upravni enoti ali krajevnem 

uradu prijaviti prebivališče in vsako spremembo 

prebivališča v treh dneh po spremembi. Pri prijavi 

morajo osebe predložiti dokazila o pravici do 

prebivanja na naslovu (npr. pisno soglasje 

(so)lastnika nepremičnine, najemno pogodbo, 

podjemno pogodbo), na katerem se prijavljajo. 

 

Številne kritike na račun dela upravnih enot, ki smo 

jih zadnje čase pogosto deležni s strani medijev, in 

sicer, da ne odločamo dovolj hitro, verjetno 

izhajajo iz nepoznavanja našega dela. Dejstvo je, da 

se upravnim enotam nalagajo nove in nove 

pristojnosti ob omejenem številu kadra in da smo 

dolžni postopati v okviru zakonskih določil. 

Postopek pa neizogibno mora upoštevati 

preverljiva dejstva tudi zato, da podpora države in 

državljanov res pride v prave roke tistih, ki jo 

potrebujejo in so do nje po zakonu upravičeni.      

                                                                                                   

Simona Stanter, načelnica

                                                                                                                

 

PODALJŠUJEMO ČAS URADNIH UR ZA IZDAJO OSEBNIH IZKAZNIC, POTNIH LISTIN IN 

VOZNIŠKIH DOVOLJENJ 
 

Z namenom, da državljanom zagotovimo hitrejšo 

obravnavo, bomo dodatno poslovali. 

 

Uradne ure bodo tudi: 

• v četrtek, 21. aprila 2022 od 8. do 15. ure; 

• v soboto, 14. maja 2022 od 8. do 12. ure; 

• ob sredah od 17. do 18. ure do preklica. 

Poslovanje namenjamo strankam za pridobitev 

osebnih dokumentov.  

 

Vljudno vabljeni! 

 

Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 10. MARCEM IN 10. APRILOM 2022 
 

Določeni ukrepi za omejevanje širjenja epidemije 

Covida-19 so še v veljavi. 

Izvedeni so bili občni zbori naslednjih gasilskih 

društev:  
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12. 3. 2022 Tešova 

12. 3. 2022 Grajska vas 

12. 3. 2022 Gotovlje 

19. 3. 2022 Trnava 

19. 3. 2022 Vransko 

26. 3. 2022 Levec       

26. 3. 2022 Vrbje 

26. 3. 2022 Ločica ob Savinji             

26. 3. 2022 Prekopa – Čeplje -  Stopnik 

27. 3. 2022 Ložnica pri Žalcu  

8. 4. 2022 Dobriša vas – Petrovče 

8. 4. 2022 Žalec  

 

S tem je občne zbore izvedlo vseh 32 gasilskih 

društev v Zvezi.  

 

67. Skupščina Gasilske zveze Žalec bo 22. aprila 

2022. 

 

V soboto, 26. marca 2022, je  v dvorani Prebold 

komisija za delo s članicami Savinjsko-Šaleške 

regije organizirala ogled predstave »Skočiva pod 

kovter«, v izvedbi Dramske sekcije KD PAVZA iz 

Selnice ob Dravi. Predstave se je udeležilo 78 članic 

iz Gasilske zveze Žalec. 

 

V četrtek, 31. marca 2022, je v dvorani PGD 

Gotovlje pod okriljem Komisije za veterane 

Savinjsko-Šaleške regije potekal posvet 

tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk, kjer so 

v sliki in besedi skupaj obnovili potek vaje s 

hidrantom in vaje raznoterosti, s poudarkom na 

novostih iz državnega tekmovanja v Celju 2021. 

 

V soboto, 2. aprila 2022, je v prostorih dvorane 

Prebold potekal regijski posvet za članice 

Savinjsko-Šaleške in Celjske regije. Prisluhnile so 

predavanjem Gradbeni zakon (legalizacija gas. 

domov), Nova gasilska uniforma, Zvišane maščobe 

v krvi in Masovna nesreča Vrbje 2020. 

 

V soboto, 2. aprila 2022, so potekali kvizi mladine 

po gasilskih poveljstvih občin. V OŠ Vransko-Tabor 

so bili kvizi gasilske mladine GPO Braslovče, Tabor 

in Vransko, v gasilskem domu PGD Polzela je 

potekal kviz mladine GPO Polzela, v prostorih 

gasilskega doma PGD Kasaze - Liboje pa kviz 

mladine GPO Žalec. Najboljše tekmovalne ekipe iz 

vseh petih tekmovanj so se uvrstile na tekmovanje 

mladine Gasilske zveze Žalec.  

 

 V sredo, 6. aprila 2022, je v prostorih GZ Žalec 

potekal sestanek tekmovalnih enot in 

organizatorjev tekmovanj s starimi, ročnimi in 

motornimi brizgalnami za pokal Savinjsko-Šaleške 

regije, kjer so se dogovorili o letošnjih tekmovanjih 

za pokal SŠR s starimi, ročnimi in motornimi  

brizgalnami.  

 

V sredo, 6. aprila 2022, je v gasilskem domu PGD 

Drešinja vas potekal Posvet mentorjev gasilske 

mladine GZ Žalec. Udeleženci posveta so prisluhnili 

predstavitvi programa dela  mladinske komisije GZ 

Žalec za leto 2022, informacijam s posveta 

mentorjev Gasilske zveze Slovenije v Zrečah, 

predstavitvi tekmovanj mladine v letu 2022, 

usposabljanja mladine ter primerom dobre prakse 

dela z mladimi. 
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V petek, 8. aprila 2022, 100 dni pred pričetkom 

Gasilske olimpijade, smo se zbrali gasilci iz celotne 

Slovenije in skupaj izvedli prireditev z izobešanjem 

zastave Gasilske olimpijade Celje 2022. V Gasilski 

zvezi Žalec je izobešanje zastave potekalo pred 

gasilskimi domovi PGD Žalec, PGD Polzela, PGD 

Braslovče, PGD Ojstriška vas-Tabor in PGD Vransko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 9. aprila 2022, je v OŠ Vransko-Tabor 

potekal Kviz mladine GZ Žalec 2022. Gasilska 

mladina se je pomerila v treh starostnih 

kategorijah pionirji, mladinci in gasilci pripravniki.  

Tekmovalne ekipe so tekmovale v teoretičnem 

znanju ter v praktičnih vajah.  

 

Najboljše ekipe so se uvrstile na regijski kviz, ki bo 

potekal jeseni:  

• pionirji: 1. Drešinja vas 1, 2. Braslovče, 3. 

Kapla-Pondor; 

• mladinci: 1. Kapla-Pondor, 2. Drešinja vas, 

3. Parižlje-Topovlje; 

• gasilci pripravniki: 1. Kapla-Pondor,  

2. Parižlje-Topovlje, 3. Braslovče. 

 

11. marca 2022 je Državni zbor Republike Slovenije 

sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki 

med drugim prinaša postopen dvig splošne davčne 

olajšave s 3.500 na 7.500 EUR za vse rezidente v 

Sloveniji ter dodatno splošno davčno olajšavo v 

višini 1.500 EUR za prostovoljce, ki nepoklicno 

opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči 

nepretrgoma najmanj deset let in jih upravni 

organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, 

vodi v evidenci. 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske 

zveze Žalec opravili 35 intervencij, ki so skupno 

trajale 69 ur in 35 minut. Najdaljša intervencija je 

trajala 12 ur in 30 min, najkrajša pa le 10 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so imeli 26 dogodkov, kjer je bila 

potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli 

štiri intervencije in v GPO Braslovče tri intervencije, 

v GPO Vransko in GPO Tabor pa po eno 

intervencijo. 

 

Tadej Zupan,  

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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CVETNA NEDELJA IN PRIPRAVA NA VELIKO NOČ 
 

Prvi dan velikega tedna se začne s cvetno 

nedeljo, ko se verniki spominjamo 

Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem. 

Posebnost cvetne nedelje pa je blagoslov 

butar. Ponekod namesto butar blagoslovijo 

oljčne vejice, ki prav tako simbolizirajo 

palme ob prihodu Jezusa v Jeruzalem. 

 

Ko se ozrem nazaj, se spomnim, kako smo z 

družino na vrtu za hišo nabirali 

spomladanske cvetlice in zelenje za izdelavo 

butare. Moj oče je skrbno zvezal palice, 

dodal zelenje in cvetlice, s sestro sva butaro 

10 



 

okrasili s pisanim krep papirjem, mami pa je dodala 

še kakšno pomarančo. Spomnim se, kako smo v 

cerkvi otroci tekmovali med seboj, kdo bo imel 

največjo in najlepšo butaro ter jo ponosno 

dvigovali v cerkvi med obredom. Po maši je sledil 

blagoslov butar, nato pa smo eno blagoslovljeno 

butaro postavili na vrt in eno v hišo. Za veliko noč 

sva se s sestro sprehajali po travniku in nabirali 

trobentice, vijolice ter razno zelenje, da sva kasneje 

v hlačne nogavice zavili jajca in nabrane rastline. 

Vse skupaj sva pokuhali v vodi s čebulnimi olupki, 

da so se jajca lepo rjavo obarvala, na njih pa so 

ostali lepi vzorci nabranih rastlin. To je bila naša 

tradicija in ob tem me preplavijo lepi spomini. A po 

drugi strani, kadar razmišljam o teh stvareh, se tako 

znanje kot tudi tradicija hitro izgubljata. 

 

V našem domu 

smo v ta namen 

organizirali dve 

delavnici 

namenjeni za 

stanovalce. 

Prva delavnica 

je bila na 

četrtek, 7. 4., ko 

je dom dišal po 

potici. Pridne 

roke 

stanovalcev so 

spretno 

zamesile testo 

za orehov kolač 

in naredile 

nadev, kuharice 

pa so v kuhinji 

poskrbele za 

peko. Ker je v 

Preboldu 

potekal že 17. 

festival potic je 

Naš dom 

ponovno sodeloval na tekmovanju in razstavi dveh 

izdelkov: orehove potice, ki so jo pripravile naše 

kuharice in orehovega kolača, ki so ga pripravili naši 

stanovalci. Naš dom je že nekajkrat sodeloval na 

festivalu potic, prejeli smo že bronasto, srebrno in 

zlato priznanje.  

 

Naši stanovalci so na drugi delavnici, ki je potekala 

na petek, 8. 4., obujali spomine na otroštvo in kako 

so v mladosti izdelovali butare. V delavnici na 

cvetno nedeljo so stanovalci skupaj s pomočjo 

medgeneracijskega društva in Vranskih rožic 

izdelovali butarice, ob tem pa ni manjkalo veselja, 

klepeta ob kavi, predvsem pa skupnega druženja. 

Stanovalci so bili že željni druženja, ki jim ga je ta 

koronačas za nekaj časa odvzel. Tako je vsak s svojo 

spretnostjo in idejami izdelal svojo butaro, ki so jo 

(tisti, ki so lahko) odnesli v nedeljo k maši na 

blagoslov. S tem pa smo se začeli pripravljati na 

prvi večji praznik - Veliko noč. Kristjani na ta dan 

praznujemo Jezusovo vstajenje od mrtvih, prav 

tako pa predstavlja praznik veselja in upanja. Na 

veliko soboto se namreč pripravljajo velikonočne 

jedi, ki jih nato nesemo k blagoslovu. Tako se peče 

potica, barvajo se jajca, kuha se prekajeno meso, 

pripravi se hren. Vsaka našteta jed pa ima svoj 

pomen in simbol. Na primer velikonočna jajca oz. 

pirhi simbolizirajo večnost, Kristusovo vstajenje, 

ponovno stvarjenje in upanje. Otroci pa veliko noč 

povezujejo tudi z velikonočnim zajcem, ki raznaša 

darila, jajca pa skrije po polju in grmičkih, da jih 

lahko potem poiščejo. Te jedi potem položimo v 

pleteno košaro in jih nesemo k blagoslovu. Po 

nedeljski velikonočni sveti maši pa ljudje odhitijo 

na domove, zberejo se družine in uživajo v 

skupnem velikonočnem zajtrku. Velikonočni 

nedelji sledi še velikonočni ponedeljek - praznik, 

dan namenjen sprostitvi, obiskom in druženju. 

 

Veronika Petz, dipl. m. s., vodja ZNO 
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PRAVLJIČNA URICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR 
 

V Občinski knjižnici Tabor smo lahko po dolgem 

času ponovno izvedli pravljično urico za najmlajše. 

Po pravljici je zadišalo v torek, 22. marca 2022, ko 

so otroci z velikim veseljem in v pričakovanju 

prisluhnili pravljici o simpatični pikapolonici, ki je 

skupaj s prijatelji izdelala čudovito darilo za svojo 

mamico. Skozi pravljico so otroci prejeli 

pomembno sporočilo, da je pomemben namen, ne 

le darilo.  

 

Ker je pomlad čas prvih cvetlic in cvetenja, prav 

tako pa se bliža materinski dan, so otroci skupaj z 

vzgojiteljico izdelali raznobarvne tulipane, ki jih 

bodo lahko podarili svojim mamicam ob njihovem 

prazniku. 

 
 

Nataša Koren 

 

SANACIJA RAMŠAKOVE LIPE V LOKAH 

 

Ramšakova lipa je naravna drevesna vrednota 

(dediščina), z občinskim odlokom zavarovana kot 

naravni spomenik. Status naravne vrednote 

drevesa »pridobijo« zaradi dimenzij, oblik in 

markantnosti. Zaradi tega si zaslužijo vso 

pozornost. Njihov pomen je raznovrsten: biotski, 

kulturno-zgodovinski, pričevalni, krajinsko-

ekološki, estetski …  

 

Že dlje časa se z lastnikom g. Makom pogovarjava 

o mogočni lipi na njegovi domačiji. Beseda je tekla 

o zgodovini, ugibanju o starosti lipe in nenazadnje 

o ohranitvi ter negi drevesa ter s tem povezani 

varnosti ljudi, ki pod lipo živijo ali jo le tu in tam 

obiščejo. Lipa je bila sanirana že l. 2016, tudi takrat 

v dogovoru in s sodelovanjem med Zavodom RS za 

varstvo narave, lastnikom in Občino Tabor. 

 

Zaradi stanja drevesa, pojava suhih vej in vidnega 

sušenja enega izmed večjih vrhov smo tudi letos vsi 

trije partnerji sprejeli odločitev, da je potrebno 

nekaj narediti. Na pomoč smo poklicali 

strokovnjake, arboriste iz podjetja Tisa d. o. o. Ti so 

drevo res temeljito pregledali in premerili, saj lahko 

samo ob najboljšem možnem poznavanju drevesa 

sprejmemo dobre odločitve. 

 

Pregled in meritve so pokazale, da je bilo drevo 

nekaj let nazaj v šoku, po katerem si je opomoglo 

in ponovno začelo relativno močno poganjati. To 

kaže na dobro vitalnost drevesa. Vseeno je močno 

prizadet predvsem zahodni vrh drevesa, ki se 

obsežno suši, osrednji vrh pa ima veliko duplino, v 

kateri so nekdaj gnezdile tudi sove. Prav tako je v 

krošnji veliko suhih, debelejših in tanjših vej, ki so 

posledica šoka v preteklosti in tudi naravnega 

trebljenja. 

 

Logična odločitev je bila, da je potrebno krošnjo 

drevesa sanirati.  

 

Sanacija krošnje drevesa je potekala 24. marca 

2022. Vreme je bilo idealno, sončno in brez vetra, 

ne prevroče in ne premrzlo. Za strokovno in 

pravilno obrezovanje je skupaj z izvajalcem 

poskrbel Zavod RS za varstvo narave, sanacijo pa je 

v celoti financirala Občina Tabor.   
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V skladu z arboristično stroko (arboristika je veda, 

ki se ukvarja s preučevanjem, gojenjem in 

ohranjanjem dreves) je bila sanacija opravljena 

predvsem s čiščenjem krošnje. Odstranjene so bile 

suhe veje (tako pritrjene kot obvisele) in pravilno 

odžagani štrclji odlomljenih vej. Skrajšane so bile 

veje nad objekti. Posebna pozornost je bila 

namenjena sušečim se vrhovom. Pri tem smo se 

odločili, da vrhov ne odstranimo popolnoma, saj bi 

s tem drevo na mestu reza dobilo izjemno veliko 

poškodbo, poškodovani pa bi bili tudi zdravi deli 

debla. Vrh je bil tako skrajšan, s čiščenjem krošnje 

razbremenjen, ohranili pa smo večino živih vej. Ob 

sanaciji neposrednega rastišča drevesa lahko 

upamo, da bo drevo reagiralo in na vrhu pognalo 

sekundarno krošnjo, ki bo omogočila debelinsko 

rast in s tem večjo stabilnost vrha. Zagotovila za to, 

žal, ni. 

 

Pri vseh sanacijah dreves sledimo trem ciljem, in 

sicer varnost za ljudi in za drevo samo, vitalnost 

drevesa ter naravni in estetski vidik drevesa. Poleg 

tega želimo tudi popularizirati ustrezno nego 

dreves, ki temelji na strokovnem in načrtnem delu, 

z veliko mero spoštovanja do dreves.  

 

O uspešni sanaciji dreves večinoma lahko 

govorimo, kadar so vidne razlike med drevesom, 

pred in po sanaciji, minimalne, a je drevo kljub 

temu bolj varno, neprizadeto in naravnega videza. 

Takšne bodo tudi posledice sanacije Ramšakove 

lipe. Nevešče oko bistvenih sprememb na drevesu 

verjetno ne bi niti opazilo. 

 

Ker pa drevo nima samo krošnje, debla in drugih 

nam vidnih delov, spregovorimo še nekaj o 

koreninskem sistemu, na katerega pogosto kar 

pozabljamo. 

 

To se žal, navkljub naklonjenosti in spoštovanju do 

drevesa s strani lastnika, dogaja tudi pri Ramšakovi 

lipi. Neposredno rastišče drevesa, ki ga lahko 

minimalno opredelimo z obodom krošnje, je 

namreč kar precej spremenjeno in ne nudi idealnih 

razmer za rast, razvoj in ohranitev koreninskega 

sistema. Površine pod krošnjo drevesa so namreč, 

ali tlakovane ali posute s peskom. Pod drevesom se 

veliko vozi in pozimi celo pluži. Redno se 

odstranjuje tudi odpadlo listje in ostala biomasa. 

Vse to povzroča močno zbitost podlage, ki 

posledično ni zračna, kar onemogoča naravno 

revitalizacijo tal in zaradi hitrejšega odtoka vode 

tudi sušo. Prav tako so vidne tudi poškodbe 

površinskih korenin in koreničnika drevesa. 

 

K strokovnemu mnenju pri sanaciji drevesa, poleg 

izvedene sanacije krošnje, tako predlagamo tudi 
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sanacijo neposrednega rastišča drevesa. Minimalni 

ukrepi bi bili, da se iz dela neposrednega rastišča 

odstrani pesek in neploden material, seveda z vso 

previdnostjo, da se pri tem ne poškoduje korenin. 

Odstranjeni material se nadomesti z rahlo plodno 

zemljo in povrhu se bo posipalo z zelenimi sekanci, 

kasneje tudi z zmletim listnim opadom. Del 

saniranega rastišča drevesa bi bilo najbolje ločiti z 

nizko lično ograjo od preostalega dvorišča, ki bi 

preprečevala vožnjo in delno tudi dostop. Tako bi 

podlaga ostala zračna in vodoprepustna, pospešila 

pa bi se tudi naravna revitalizacija tal. Večjo 

površino, kot jo bomo namenili drevesnim 

koreninam večja bo možnost, da si drevo opomore. 

 

Prav tako predlagamo, da se odstrani pritrjena in 

dotrajana klop tako, da se ne poškoduje tkiv 

drevesa. 

 

Pred nami so torej še izzivi in verjamem, da nam jih 

bo uspelo realizirati s sodelovanjem in skupno željo 

po ohranitvi mogočne lipe. Nadomestiti takšno 

drevo je namreč skoraj nemogoče in zato se je 

treba truditi in včasih čemu odreči, da ga ohranimo 

tudi za zanamce. 

 

Na tem mestu pa velja opozoriti še na neustrezno 

nego dreves, ki jo prevečkrat opazimo v obliki 

»obglavljenih« dreves in rezih predebelih vej ali 

celo vrhov dreves. Tak način poseganja je 

nesprejemljiv. Drevo močno poškodujemo (velike 

rane na mestu reza) in sprožimo procese razkroja. 

Pri tovrstnih posegih je odstranjene večina listne 

mase, kar zmanjšuje vitalnost drevesa in s tem 

odpornost na zunanje dejavnike. Nenazadnje, 

drevo ob tem načinu »nege« postane celo bolj 

nevarno za okolico, saj so veje sekundarne krošnje, 

ki bujno poženejo (drevo se »pomladi«) in lahko 

odpadejo ali se zlomijo že ob manjši obremenitvi. 

 

Pri “Ramšak” nam je s skupnimi močmi drevo 

zaenkrat uspelo ohraniti. Tako bodo lahko 

domačini in obiskovalci še desetletja uživali ter se 

hladili v senci mogočnega drevesa, v vonju lipovih 

cvetov, poslušali brenčanje čebel in petje ptic, ki 

gnezdijo v krošnji. Drevo bo še naprej dajalo pečat 

tako kmetiji in bližnji okolici, kot celotni lokalni 

skupnosti. 

 

Matej Demšar, 

Zavod RS za varstvo narave,  OE Celje 
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DRAGI SOVAŠČANI! 

  

Ugotavljam, kako sebični in egoistični so nekateri 

občani. Zadnje čase se kaže katastrofalni odnos 

ljudi, ki odvržejo odpadke v kante, brez recikliranja. 

Smeti se postavljajo kamorkoli, četudi kante niso za 

te odpadke. Ali se zavedate, kaj bomo zapustili 

našim otrokom 

in vnukom? 

 

Odvrgle so se 

še lepe igrače, 

katere sem 

podarila vrtcu. 

Da ne govorim 

o še vedno 

lepih oblačilih, 

katere bi lahko 

oddali v Karitas 

zabojnik. 

Škoda. Najbolj brezobzirno je ravnal občan, ki je 

napolnil vse štiri zabojnike (prazne) s starimi 

reklamami in časopisi. Če ne potrebujete in ne 

želite prejemati reklam, jih prekličite. To lahko 

storite na Pošti Vransko. Ker so bile kante polne 

papirja, so se smeti nalagale naokrog. Ob vsem tem 

lahko odpadke v takšnih količinah peljete v zbirni 

center Vransko. A za nekatere je pot do tja očitno 

predaleč.  

 

Dragi občan, vemo, kdo ste. Vprašamo Vas, ali Vam 

je res tako vseeno, da s tako brezobzirnostjo 

mečete stare reklame kamorkoli? Ljudi, ki počnejo 

take stvari, bi moralo biti sram. Tudi mene bi bilo.  

 

Dajmo, bodimo obzirni do drugih in do narave. Ne 

odlagajmo plastenk in pločevink kar tako, kjerkoli! 

Gnojnica naj se ne spušča v potok, saj jo je po 

travnikih toliko, da še regrata ne moremo nabirati. 

Nimam besed glede razvijanja naše okolice in 

odnosa ljudi do te. Ko sem se pred 28. leti preselila 

v Črni Vrh so bile v vodotokih še ribice in raki, v 

dolini pa smo nabirali regrat. In danes? 

 

Irena Zimmermann 

 

 

 

 

PRAVILNA RABA FITOFARMACEVTSKH SREDSTEV IN VAROVANJE ČEBEL   
 

Ob uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v 

nadaljevanju: FFS) je čebelam in drugim koristnim 

organizmom treba nameniti posebno pozornost, 

saj imajo ti pri kmetijski pridelavi velik pomen.  

Zaradi navedenega Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike 

Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin, Čebelarska zveza Slovenije in Kmetijsko 
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gozdarska zbornica 

Slovenije tudi letos 

pripravljajo vsakoletne 

aktivnosti obveščanja 

in ozaveščanja 

uporabnikov o pomenu 

pravilne rabe FFS. Cilj 

aktivnosti je tudi 

zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in okolje.  

 

Da bi se kmetijski pridelovalci čim bolj približali cilju 

zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi in okolje, so 

danes v ospredju okolju prijaznejše tehnologije 

varstva rastlin, celovito ravnanje s kmetijskimi 

rastlinami in uporaba metod varstva rastlin z 

nizkim tveganjem. To pomeni, da FFS uporabimo 

šele takrat, ko smo izkoristili vse druge nekemične 

metode varstva rastlin oz. uporabimo čim bolj 

specifična in učinkovita FFS glede na namen 

uporabe, z malo neželenih učinkov na čebele in 

druge koristne organizme. FFS, ki predstavljajo 

tveganje za čebele in druge opraševalce, so 

označena z grafičnim opozorilnim znakom  

»Nevarno za čebele«.  

 

Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v 

zvezi z  varstvom čebel določene obveznosti: 

• cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti 

v času tretiranja s FFS, ki so označena kot 

čebelam nevarna,  pokošena oz. mora biti 

na drug način onemogočeno, da bi jo FFS 

doseglo, 

• uporaba sistemičnih FFS, ki so označena 

kot čebelam nevarna, je prepovedana v 

času cvetenja gojenih rastlin, 

• uporaba kontaktnih FFS, ki so označena kot 

čebelam nevarna, je v času cvetenja 

gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času, 

od dve uri po sončnem zahodu, do dve uri 

pred sončnim vzhodom, razen če je na 

etiketi in navodilu za uporabo navedeno, 

da je uporaba takega sredstva v celoti 

prepovedana v času cvetenja, 

• pri uporabi FFS, ki so nevarna za čebele, 

mora uporabnik tretiranje izvajati na način,  

da se prepreči zanašanje na sosednje 

površine s cvetočimi rastlinami, 

• škropilno brozgo  pripravimo na mestih, 

kjer morebitno razlitje ne more doseči 

vodnih virov, 

• pozornost je treba nameniti tudi ravnanju 

z odpadno embalažo, čiščenju naprav za 

nanašanje FFS ter uporabo semena 

tretiranega s FFS.  

 

Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na 

morebitne druge omejitve uporabe in opozorila, ki 

so navedena na etiketi FFS, zato je vedno treba 

dosledno prebrati navodila za uporabo.  

 

Na spletni strani uprave lahko dostopate do vseh 

pomembnih informacij v zvezi z rabo 

fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji, 

kot tudi do seznama FFS, nevarnih za čebele:   

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_SeznL.a

sp 

https://www.gov.si/assets/organi-v-

sestavi/UVHVVR/FFS/Brosure/brosura_varna_rab

a_FFS_2021.pdf 

 

S pravilno rabo FFS bomo pripomogli k varovanju 

zdravja ljudi in okolja, vključno s čebelami in 

drugimi koristnimi organizmi, ki so eden izmed 

kazalcev čistosti okolja.  

 

mag. Vlado Auguštin, svetovalec specialist za 

tehnologijo, ČZS 
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E-OSKRBA NA DALJAVO ZA VARNO BIVANJE NA DOMU JE ODSLEJ BREZPLAČNA 
 

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa 

za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je 

pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-

oskrba izbralo Telekom 

Slovenije s konzorcijskim 

partnerjem Zvezo društev 

upokojencev Slovenije. 

Slovenija je sredstva pridobila 

od Evropskega socialnega 

sklada in virov REACT-EU, 

skladno s tem pa bo uporaba 

storitve E-oskrba za 5.000 

upravičencev do 30. 

septembra 2023 brezplačna. 

Telekom Slovenije bo z vklopom prvih 

upravičencev pričel sredi aprila 2022. 

 

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega 

servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim 

bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in 

neodvisno bivanje v domačem okolju, saj 

zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim 

centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo 

pomoči, če jo uporabniki potrebujejo. Do 

brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki: 

• so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo 

sami; 

• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih 

bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva 

v primeru zbolevanja za koronavirusno 

boleznijo; 

• jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega 

in pokojninskega zavarovanja priznana 

invalidnost; 

• v skladu s predpisi s področja invalidskega in 

pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek 

za pomoč in postrežbo; 

• so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških 

oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za 

padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri 

demenci izpostavljeni različnim neželenim 

dogodkom v okolju.  

 

Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni center na 

pomoč pokliče 24 ur na dan in vse dni v letu, in sicer 

s preprostim pritiskom na gumb varovalnega 

telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s 

pritiskom na gumb za klic na 

pomoč na zapestnici, ki jo 

ima vedno pri sebi. Poleg 

zapestnice uporabnik prejme 

tudi mobilni detektor gibanja 

na obesku, ki ima prav tako 

poseben gumb za proženje 

klica na pomoč, hkrati pa 

detektor tudi samodejno 

zazna padec in ob tem sproži 

klic v asistenčni center. 

Uporaba opreme je zelo enostavna. Uporabniki 

bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli: 

• varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč, 

• zapestnico z gumbom za klic na pomoč, 

• mobilni detektor gibanja na obesku za klic na 

pomoč, 

• SIM kartico z mobilnim paketom, ki omogoča 

neomejene dohodne in odhodne klice ter 

prenos podatkov za potrebe izvajanja storitve E-

oskrba, 

• storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse 

dni v letu, 

• tehnično pomoč, vzdrževanje, servis.  

 

Za brezplačno namestitev opreme na dom 

uporabnika bo poskrbel Telekom Slovenije, 

namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih 

napeljav.  

Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev 

samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja 

starejšim, bolnim in invalidnim osebam na 

njihovem domu z uporabo E-oskrbe.  

 

Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-

oskrba lahko pokličejo na brezplačno številko 080 

12 13 ali pošljejo sporočilo na eoskrba@telekom.si, 

vse informacije so na voljo tudi pri Zvezi društev 

upokojencev Slovenije.  

 

Simon Šketa, Telekom Slovenije 
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ŽAN KOVAČIČ – EVROPSKI PRVAK V TAEKWON-DO-JU 

 

V Taekwon-Do klubu Sun Braslovče so in še vedno 

trenirajo številni taborčani in nekateri izmed njih so 

se povzpeli v sam vrh slovenskega, evropskega in 

celo svetovnega Taekwon-Do-ja. Mladi taborčani 

nadaljujejo tradicijo odličnih športnikov! 

 

V Poreču na Hrvaškem se je zaključilo XXXVI. 

člansko, XXVII. mladinsko, XIII. veteransko in XI. 

otroško evropsko prvenstvo v Taekwondo-ju 

verzije ITF. Slovenski taekwondoisti so osvojili 18 

medalj, od tega 5 zlatih, 4 srebrne in 9 bronastih, 

pokal za najboljšo veteranko in pokal za 3. mesto 

med otroškimi reprezentancami.  

 

Med člane slovenske reprezentance se je na 

podlagi svojega dela in rezultatov uvrstil tudi 

taborčan Žan Kovačič, ki je na EP tekmoval v 

formah; kadeti črni pas I DAN in borbah; kadeti -50 

kg. V formah je klonil v finalu proti predstavniku 

Anglije ter osvojil odlično 2. mesto. V borbah pa je 

Žan suvereno nastopil ter po zmagah nad 

predstavnikom Estonije in dvema predstavnikoma 

Bolgarije osvojil naslov evropskega prvaka. Za Žana 

je bil to drugi nastop na evropskih prvenstvih, saj je 

v letu 2021 že nastopil na evropskem prvenstvu, ki 

se je odvijalo na otoku Kreta, v Grčiji. Trdo delo na 

treningih ter pripravljalnih tekmovanjih se je Žanu 

obrestovalo in uspelo se mu je povzpeti na evropski 

vrh. Evropskega prvenstva sta se iz braslovškega 

kluba poleg Žana udeležila tudi Ana Jan in Simon 

Zajec ter Simon Jan kot eden izmed trenerjev 

reprezentance. Ana Jan je v borbah po zmagah nad 

predstavnicama Walesa in Grčije ter porazu proti 

drugi predstavnici Grčije osvojila odlično tretje 

mesto in ravno tako Simon Zajec, ki je med člani v 

formah črni pas III DAN (zmaga proti 
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predstavnikoma Latvije in Bolgarije) in tudi v 

borbah -78 kg (zmaga proti predstavnikom Španije, 

Češke in Grčije) ravno tako osvojil odlična tretja 

mesta. 

 

Poleg Žana sta iz Tabora v letošnji sezoni s svojimi 

nastopi presenetili tudi sestrici Gaja in Zala 

Stojčević, ki uspešno začenjata s svojimi 

tekmovalnimi nastopi. Na državnem prvenstvu v 

Kickboxingu, v disciplini pointfighting so Žan, Gaja 

in Zala osvojili naslov državnega prvaka, poleg tega 

pa je Žan osvojil tudi naslov državnega prvaka v 

disciplini light contact. Na tekmovanjih za kadete, 

ki se organizirajo 4x letno v različnih krajih v 

Sloveniji, vsi trije taborčani odlično nastopajo in se 

z vsakega tekmovanja vračajo z bogato mero 

medalj, ki običajno sijejo v zlatih barvah. 

 

Simon Jan 

 

 

 

 

ZBOR ČLANOV KORONARNEGA KLUBA SAVINJSKA DOLINA  
 

Članice in člani Koronarnega kluba Savinjske doline 

smo, 23. 3. 2022, izvedli zbor članov. Potrdili smo 

poročila o poslovanju za 2021 in plan za 2022. 

 

V 2021 smo izvedli večino načrtovanih aktivnosti, 

posebej smo ponosni, da smo uspeli z vadbami. 

Opravili smo jih 77 v treh vadbenih skupinah in s 

tem izpolnili kriterij FIHO. 

   

Članice in člane kluba povezuje pripadnost, 

pozitivna energija in volja do kvalitetnega življenja, 

kar je pokazala tudi udeležba na Zboru, ki je bila 50 

%. 

 

Zbora so se udeležili tudi župani Spodnje Savinjske 

doline in predstavniki zavodov, s katerimi 

sodelujemo. Posebej nas je razveselila udeležba 

prim. dr. Janeza Poles, predsednika ZKDKS in prim. 

dr. Ivana Žurana, našega strokovnega vodja.  

 

Vsi povabljeni gostje so pohvalili naše delo in naše 

poslanstvo ter nam namenili spodbudne besede za 

v prihodnje. 

 

Slavko Ivezić,  

predsednik Koronarnega kluba Savinjske doline 
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI 

KDO SO ČLANI KORONARNEGA KLUBA? 
 

Bolniki: 

• s stabilno angino pektoris; 

• prebolevniki srčnega infarkta; 

• po premostitveni operaciji ali širitvi koronarnih 

arterij; 

• z vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali s srčnim 

spodbujevalnikom; 

• s srčnim popuščanjem – stabilna faza; 

• z dejavniki tveganja (povišan krvni tlak, 

sladkorna bolezen, maščobe v krvi). 

 

Naloga kluba je: 

celostna vseživljenjska rehabilitacija in 

neposredno delo s koronarnimi bolniki, ki obsega: 

 

• redne telesne dejavnosti: 

- vaje v dvorani in v naravi; 
- druge oblike koronarnim bolnikom 

prilagojene telesne aktivnosti; 

• zdravstveno izobraževanje: 

- predavanja, 
- delavnice psihičnega sproščanja, 

- delavnice zdrave prehrane, 
- tečaji prve pomoči, 
- šolo zdravega življenja; 

• izleti in druge oblike druženja. 

 

Vse informacije dobite na spletni strani 

www.koronarni-zalec.si  ali na tel. št. 031 622 454, 

vsak dan od 10. do 12. ure, razen sobote in nedelje. 

 

Spremenite nezdrav življenjski slog: 

primerno se hranite, 

bodite telesno aktivni, 

opustite kajenje! 

 
S procesom spreminjanja pričnite takoj in zaupajte 

vase, ker zmorete več, kot si mislite! 
 

Bodite pogumni, radovedni in dejavni! 

 

Slavko Ivezić,  

predsednik Koronarnega kluba Savinjske doline 

 

 

 

 

 

 

»PLESNO MESTO« V VRTCU TABOR 
 

V tem tednu, smo otroke Vrtca Tabor popeljali 

skozi »mesto plesa«. Dopoldanske dejavnosti smo 

popestrili in v goste povabili profesionalnega 

plesalca g. Jerneja Brenholca (JB Dance) s 

soplesalko Elviro Krošelj našo vzgojiteljico, 

sodelavko, ljubiteljsko plesalko. Predstavila sta 

nam nekaj plesov, ritmično kot tudi emocionalno 

različnih. Standardni ples - počasni angleški valček 

v svečani rdeči obleki in latino plesa cha-cha-cha 

ter salso. Zanju pa je značilno intenzivno gibanje, 

igrivost in temperament. Bili smo navdušeni, 

motivirani za gibanje, ples, zabavo. Napeli smo 

čutila in sledili plesalcu Jerneju. Preko koreografije 

smo spoznali, zaplesali in se naučili plesa ob glasbi 

Jerusalema. Po nekaj minutah je plesala vsa šolska 

športna dvorana 

polna otrok. 

»Plesno mesto« 

smo zaključili v 

svojih igralnicah, 

kjer smo 

otrokom 

pripravili plesne 

dejavnosti - od 

baleta v tu-tu 

krilcih, plesa z 

rekviziti, 

ustvarjalnega 

giba, do ljudskih 

plesov in plesnih kartic, kjer zapleše le obarvani del 
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telesa ob spremljavi glasbe na pobudo otrok. V 

igrivem opazovanju, spoznavanju in doživljanju 

plesa, plesnega gibanja, plesalcev, prostora smo 

estetsko doživeli in skupaj oblikovali otrokov 

prirojeni umetniški čut ter razvijali svoja plesnost.   

 

Nekaj izjav otrok: 

• Laura, všeč mi je! 

Lavro (3-4) 

• Moja mami ma 

obleko doma. Gašper 

(4-5) 

• Všeč mi je bila 

tista oblekica, ki jo je 

imela punca. Modra. 

Nina ( 3-4) 

                                                                          

Koordinator Laura 

Bašič in  

ljubiteljska plesalka 

Elvira Krošel 

 

 

 
 

BERI MI, PROSIM! 

 

Odkar ljudje berejo, velja, da postaneš to, kar 

bereš. V našem vrtcu se držimo načela, da je branje 

kvalitetne literature zelo dobra naložba za 

otrokovo življenje. Na mednarodni dan knjige za 

otroke, ki ga vsako leto obeležimo v aprilu, smo z 

otroki spoznavali slovenske otroške ilustratorje in 

pisatelje. V naši skupini imamo najraje ilustracije 

Zvonka Čoha iz izštevank Enci benci in Anjo Štefan 

ter Svetlano Makarovič ter veliko njunih pravljic.  

 

Ker smo res že zelo veliki, smo se tudi sami obuli v 

čevlje ilustratorja in pisatelja ter si izdelali svojo 

knjigo. Kaj pa v njej piše, vam povemo, ko se 

srečamo! 

 

Otroci odd. 2−3 let z vzgojiteljico Anuško Križnik 

 

OBISKAL NAS JE TIMI ZAJC 

 

V četrtek, 14. 4. 2022, nas je s svojim obiskom 

presenetil Timi Zajc. Obisk je bil presenečanje za 4. 

c in 6. c razred. Za organizacijo se javno 

zahvaljujemo gospodu Blažu Lesjaku. Bilo je 

nepozabno. 

Vtisi četrtošolcev: 

 

Srce mi je razbijalo sto na uro. Lan Topovšek, 4. c 

Zelo je visok. Mina Hrastovec, 4. c 
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Učenci 4. c 

Od veselja so se mi usta raztegnila do oči. Tijaž 

Jazbinšek, 4. c 

Medalje, ki jih je prejel so zelo lepe in težke. Enja 

Gaber, 4. c 

Bilo mi je neverjetno, ker sva si butnila pesti. 

Manca Drča, 4. c 

 

Učenci 4. c 

 

 

 

ŠIVANJE MEDVEDKOV V 4. C RAZREDU POŠ TABOR 

 

Učenci 4. c razreda smo v okviru projekta Naša 

mala knjižnica poslušali zgodbo litovskega 

ilustratorja in pisatelja Kestutisa Kasparavičiusa, 

Medvedovanje, ki nam jo je prebrala razredničarka 

Simona Jan. Zgodba nam je bila všeč. Spoznali smo 

tudi, da je avtor že štirikrat obiskal Slovenijo, saj so 

mu zelo všeč majhne podeželske osnovne šole, ker 

ga spominjajo na njegovo otroštvo. Njegove 

najljubše slovenske jedi so ocvrta postrv, jabolčni 

zavitek in kremna rezina.  
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Po prebrani zgodbi je bila naša naloga, da še sami 

zašijemo medvedka. Zašili smo ga iz ostankov 

blaga, ki nam ga je podarila gospa Maja Nose 

Mijanović, za kar se ji še enkrat javno zahvaljujemo. 

Uživali smo pri izbiranju različnih vzorcev, saj je bilo 

blaga zelo veliko.  

 

Nekateri učenci smo se naučili, kako se prišijejo 

gumbi. Pri svojem delu smo bili zelo vztrajni. 

Medvedke smo zašili zase, tri smo tudi podarili 

otrokom vrtca, stanovalcem Zavoda Sv. Rafaela 

Vransko in učencem 4. razreda Osnovne šole 

Vransko – Tabor. 

 

Otroci vrtca so nam že napisali, da so bili medvedke 

Marjetke zelo veseli.  

 

Tudi nam je v veliko veselje, če smo komu na ta 

način polepšali dan. 

 

Učenci 4. c 

 
 

24 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini 

Tabor (Uradne objave OT, št. 8/2020) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor (Uradne objave OT, št. 3/2022), Občina 

Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE 

V OBČINI TABOR ZA LETO 2022 

 

 

1. Predmet Javnega razpisa: 

 

so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor  za leto 2022 za sofinanciranje programov in dejavnosti na 

področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor. 

 

Za izvajanje razpisanih programov in področij je Občina Tabor v proračunu za leto 2022 zagotovila  sredstva v 

višini 6.000,00 EUR na naslednji proračunski postavki: 

 

18031 Sofinanciranje programov iz področja kulturne dejavnosti 

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

 

kulturna društva, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu.  

 

3. V letu 2022 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje programe/področja: 

 

 

VSEBINA  

 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini 

Tabor za leto 2022 
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PROGRAMI/PODROČJE 

Vokalna glasbena dejavnost 

Instrumentalna glasbena dejavnost 

Gledališka dejavnost 

Plesna dejavnost 

Likovna dejavnost 

Fotografska dejavnost 

Dejavnost šolskega kulturnega društva 

Jubileji društev in skupin 

Organizacija in izvedba prireditev krajevnega pomena 

Projekti 

Nagrade in tekmovanja 

SKUPAJ: 6.000,00 EUR 

 
 
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: 

 

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor: 

www.obcina-tabor.si/javni-razpisi).  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o 

registraciji društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič) 

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021, če je program bil sofinanciran s strani  občinskega 

proračuna v letu 2021, ki je potrjeno na ustreznem organu društva ( v kolikor je poročilo že bilo posredovano, 

to ni potrebno) 

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2022; 

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja 

Občine Tabor ter podatke o višini članarine. 

 

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: 

a) popolno ime in naslov izvajalca programa, 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  

pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov, 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja, 

d) časovno dinamiko realizacije programa. 

 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja 

društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 

 
5. Pogoji za dodelitev sredstev: 

 

Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja zg. navedenih programov, če izpolnjujejo pogoje: 

• imajo sedež v Občini Tabor,  

• so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z 
veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje zg. navedenih programov; 

• se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje; 

• imajo zagotovljene materialne, prostorske ter kadrovske pogoje,   

• izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
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• imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programov ter plačani članarini. 
 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

 

petek, 29. april 2022, do  12. ure, osebno ali s priporočeno pošto, na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj! »Javni razpis za sofinanciranje 

ljubiteljske kulture 2022« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.   

 

7. Postopek in izid javnega razpisa 

 

Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele 

na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 

predlagatelja, da ga v roku osem dni dopolni. 

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. 

  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis 

najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  

  

Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

 

8. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-
tabor.si. 
 
 
 

Številka: 093-5/2022-3                                

Tabor, 21. 4. 2022 
 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r. 
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV 
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POHOD, AKTIVNO DOŽIVETJE STARIH 50+ 

 

Bil je lep, sončen, zadnji torek v mesecu marcu. S 

takimi dnevi nas je razvajal ves sušec in z namenom 

so mu dali tako ime v preteklosti, kajti zemlja je 

klicala po vlagi. 

 

Zbrala se je mala druščina in veseli smo bili dveh 

novih pohodnikov. 

 

Od zbirališča pri zadrugi smo krenili mimo občinske 

stavbe in Sirševih ter Jožovih proti Namarjevim. 

 

Pri Martinkovih smo se za malenkost ustavili, da 

smo pokramljali z domačinko in naredili nekaj 

posnetkov. Pot nas je naprej vodila čez Blate in 

skozi Prekopo do avtoceste. Nekaj časa smo hodili 

ob njej, nato smo zavili v gozd do Vindije, kjer nam 

je naša pohodnica skuhala kavico in poskrbela, da 

smo se odžejali. Skozi Pondor smo se vrnili nazaj na 

izhodiščno točko. 

 

Pohod je ob živem klepetu hitro minil. Sem ter tja 

ga je prekinil kakšen ropot avta, ki nas je prehitel. Z 

zanimanjem smo prisluhnili izvoru imena krajev, 

katere smo prečkali, kako so se gradile ceste, 

primerjali smo nekoč z danes, vmes pa se je 

podoživel kak pretekli dogodek. 

 

V času, ko pišemo ta članek, je vse drugače. Narava 

se prebuja, drevje brsti, rožice odpirajo svoje lepe 

cvetove, ptički žvrgolijo, Viteza pa ni več med nami 

… 

 

DU Tabor 
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KOŠARKARSKA TEKMA STARI - MLADI 2022 

 

Končno so razmere dopuščale, epidemija je, 

upajmo, končno izvodenela in lahko se je odigrala 

tekma stari - mladi. Tekma presežkov (kakor za 

koga), največ doseženih točk na vseh 22. odigranih 

tekmah, najvišja razlika in največ doseženih točk 

posameznika. Pa pojdimo po vrsti. Dvoletno zatišje 

zaradi epidemije je prineslo prenovljeno 

telovadnico z zamenjavo talne površine, stenskin 

oblog in tabel z obroči (in še kaj). Sedaj imamo res 

dobre pogoje za vadbo. Prejšnjo gumirano podlago 

je zamenjal kvaliteten parket, ki je prijaznejši do 

sklepov rekreativcev in do otrok, ki tam izvajajo 

športno vzgojo. Hvala občini in županu (ki je 

prisluhnil našim sugestijam) za ta projekt oz. za 

naložbo v zdravje.    

 

Tekmo je vodila sodnica, ki je delo opravila zelo 

dobro. Kljub začetni nervozi, je hitro vse steklo kot 

mora, zlasti za mlade, ki so dobro zadevali, 

posledično pa se je razlika hitro večala. Ob polčasu 

so vodili že za 20 točk, 39:59 za mlade. Tudi drugi 

polčas je potekal podobno, zapisnikarska miza je 

komaj sledila toči košev in rezultat je bil 79:113 za 

mlade. 

 
 

Sedaj je skupni rezultat 11:11, rezultati so 

poravnani. Največ točk za Mlade je dosegel David 

Borštner (38 točk), za Stare pa Primož Krivec (25 

točk). Kot običajno, je bilo tekmovanje v metanju 

trojk s 15 poskusi, zmagal je Rok Pustoslemšek s 

petimi zadetki.  

 

Hvala vsem za sodelovanje skozi vso sezono in za 

pošteno odigrano tekmo brez poškodb. 

 

ŠD Tabor 
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TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR IMA NOV STATUS 

 

Čas epidemije je bil čas, ko so člani društva veliko 

razmišljali o prihodnosti društva. V tem času je 

društvo praznovalo polnoletnost in čas je bil, da se 

v društvu začnejo spremembe. Novi člani so v 

društvo prinesli nove ideje in tako je bilo poletje 

leta 2021 zelo aktivno in polno idej, ki so se začele 

počasi uresničevati.  

 

Občni zbor je bil sklican konec avgusta in 

predstavile so se nove ideje. Člani so bili nad njimi 

navdušeni, vsem pa je bilo pomembno le eno 

vodilo, in sicer, da postane društvo 

prepoznavnejše, posledično pa tudi kraji v občini. 

Ni dovolj, da Slovencem in popotnikom razlagamo, 

od kod smo, ponuditi jim je treba nekaj več. 

 

Najpomembnejša odločitev je bila to, da v društvu 

delujejo tri sekcije: dramska sekcija Ojstriška 

gospoda, ki ponazarja zgodovinske dogodke tega 

dela (takratne dežele Štajerske) in čas grofa 

Schrattenbacha, ki je prevzel grad Ojstrica, kjer je 

žalosten konec dočakala Veronika Deseniška. 

Druga sekcija je sekcija za promocijo turizma, saj 

želimo, da bi tudi naši kraji postali prepoznavni in 

da bi medse privabili čim več obiskovalcev. Tretja 

sekcija pa je sekcija za ohranjanje kulturnih 

običajev.  

 

Zavedamo se, da gresta kultura in turizem z roko v 

roki v svet, zato smo sklenili, da nismo zgolj 

navadno društvo, ki je bilo ustanovljeno pred 19 

leti, ampak želimo nekaj več. Ekipa, ki sestavlja 

naše društvo, to zmore. Razdelili smo si delo po 

skupinah in ena od skupin je bila tista, ki je 

pripravila spremembo statuta. Že v mesecu 

septembru smo ga poslali na upravno enoto, nakar 

smo po nekaj tednih dobili uradno obvestilo, da je 

treba vanj vnesti malenkostne popravke. To smo 

storili in v začetku decembra dobili potrjen nov 

statut, katerega smo prilagodili Zakonu o društvih 

in Zakonu o nevladnih organizacijah. To pa je bil 

šele začetek. Takoj po prejemu statuta, smo stopili 

še korak dlje in vložili vlogo za pridobitev statusa 

nevladne organizacije s statusom v javnem 

interesu na področju kulture.  

 

Polletne sanje so se članom društva uresničile v 

sredini januarja 2022, ko smo prejeli modro 

kuverto in v njej odločbo Ministrstva za 

kulturo, da smo postali nevladna 

organizacija s statusom v javnem interesu 

na področju kulture. Veselje je bilo 

nepopisno in ko smo se člani društva srečali 

na občnem zboru, smo bili enotni, da 

nadaljujemo z načrti, ki smo si jih zastavili.  

 

Turistično društvo Tabor se povezuje z 

drugimi društvi in zavodi po Sloveniji. 

Seveda, smo najprej pomislili na društva v 

naši bližini oz. občini. Danes uspehe žanjejo 

društva, ki so medsebojno povezana, ki 

imajo razdelano mrežo prijateljskih odnosov, 

enako mislečih z enakimi cilji, ki nadgrajujejo svoje 

poslanstvo. Žal, smo v domačem kraju naleteli na 

hlad, a to nam je dalo še večjo energijo in voljo, saj 

vemo, da je naša pot naravnana k pravilnemu cilju.  

 

Brez medijske prepoznavnosti danes pač ne gre. 

Tako bodo društvo, občina ter naši kraji v njej 

prepoznavnejši, ne bodo nas zamenjevali z drugimi 

kraji in člani društva bomo še bolj ponosni, da smo 

mi tisti, ki pišemo novo poglavje v zrelostni korak 

društva. Imamo nov status in iz kolovoza smo 

zapeljali na avtocesto … Sanje se nam uresničujejo 

in na to smo člani društva zelo ponosni.  

 

Feliks Zamuda
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OJSTRIŠKA GOSPODA VEDNO BOLJ PREPOZNAVNA 

 

Dramska sekcija Ojstriška gospoda, ki deluje v 

okviru Turističnega društva Tabor, postaja po 

Sloveniji vedno bolj prepoznavna. Potem ko smo se 

začeli množično pojavljati v medijih, nas številna 

društva vabijo na svoje prireditve.  

 

Res je, da gradu in dvorca Ojstrica ni več, toda duh 

tistega časa še vedno živi. Člani Ojstriške gospode 

se zavedamo, da več, kot bomo hodili na kulturne 

prireditve in predstavljali našo zgodovino, bolj 

bodo prepoznavni naši kraji ter občinska društva.  

 

V mesecu marcu smo bili kar dvakrat na gradu Dvor 

v Preddvoru. V petek, 11. marca 2022, nas je v 

goste povabila Občina Preddvor, Turistično-

informacijski center Preddvor in Zavod grof ter 

grofica. To je bil dan na predvečer slovenskega 

praznika gregorjevo. Toda na ta dan se niso na 

Gorenjskem ženili le ptički, temveč so na dvoru 

organizatorji priredili zanimiv večer o urejanju 

vrtov. Na pogovorni prireditvi sta sodelovala 

botanik dr. Ignacij Janžekovič in Vera Borlak, 

pogovor pa je povezovala Ivka Sodnik. S svojo 

prisotnostjo je goste navdihovala tudi Ojstriška 

gospoda, ki je med drugim povedala o urejenosti 

grajskega vrta, ki je nekoč krasil dvorec Ojstrica. 

 
Le teden dni kasneje je bila Ojstriška gospoda 

ponovno gostja na gradu Dvor v Preddvoru. Več kot 

očitno je, da smo pustili dober vtis. Tokrat je 

Preddvor gostil Kulturno-zgodovinsko društvo 

Rusalka. Predstavili so se člani s svojimi literarnimi 

in pesniškimi deli ter tako predstavili zgodovino 

vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana. Bil je 

čudovit večer, poln pozitivne energije. Ob poeziji 

smo za trenutke pozabili na vsakdanji vrvež ter 

spoznali, kako so rečne nimfe slavili že Rimljani, 

Slovani, danes pa člani omenjenega društva. Ob 

koncu prireditve smo spoznali, koliko skupnega 

imamo. Tako kot so bili prisotni Rimljani na vzhodu 

Ljubljane, tako so potovali tudi prek naših krajev in 

v njih puščali sledi … 

 
Ojstriška gospoda premore tudi grajskega 

trubadurja Borisa, ki je ob ljubezni polnem večeru 
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v roke vzel kitaro in zabrenkal nekaj čudovitih 

skladb. Le kaj bi želeli še lepšega ob koncu tedna. A 

še preden smo se poslovili, že so nas organizatorji 

povabili na prireditev Okusi čemaž, ki je ravno tako 

potekal v Preddvoru. Seveda smo se odzvali, saj ta 

zdravilna rastlina raste tudi v naših krajih in zato 

smo, danes temu lahko tako rečemo, naše 

prijatelje presenetili s kulinariko iz čemaža iz 

Spodnje Savinjske doline. Nedelja, 10. aprila 2022, 

je minila zelo hitro. Ojstriška gospoda je popestrila 

ta dogodek in dokazala, da med Gorenjci in Štajerci 

ni meja, pač pa eno samo prijateljstvo, ki ga poleg 

zgodovine, povezuje še kulinarika.  

Ko vsak mesec pregledam dnevnik aktivnosti 

sekcije Turističnega društva Tabor, mi je lepo pri 

srcu. Vidim energijo članov in zavzetost, da 

obogatimo naše poslanstvo. V zadnjih treh mesecih 

smo se prijavili na natečaje, ki jih razpisujejo 

društva ali pa javni zavodi. Tako preko literature in 

poezije nosimo v svet naše znanje, našo zgodovino 

in prepoznavnost naših članov. Sploh ni 

pomembna zmaga, pomembno je, da sodelujemo, 

saj vse to naše člane društva duhovno bogati. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD 

 
 

LJUDJE SMO TURIZEM 

 

Lahko bi dejali, da gre že za obrabljeno frazo, toda 

kaj, ko je ta še kako resnična. Tega se zavedamo 

tudi v Turističnem društvu Tabor. Da bo naše 

društvo vedno bolj prepoznavno in da bomo pustili 

spomine tam, kamor nas bo pot zanesla, smo se 

odločili, da bomo v naslednjih mesecih izdali 

zgibanke o našem društvu, naših sekcijah in o naši 

občini, ki jo bogatijo številni kraji, zgodovina in  

naravne ter kulturne znamenitosti. 

 

Člani sekcije za promocijo turizma imamo besedila 

že pripravljena. Sedaj so na vrsti odločitve, in sicer 

katere fotografije bodo bogatile zgibanke. Delo ni 

lahko, saj imamo veliko za pokazati.  Prepričani 

smo, da ko bodo ugledale luč sveta, bodo v ponos 

krajanom naše občine in nam, članom turističnega 

društva.  

 

V soboto, 26. marca 2022, smo člani društva 

obiskali vas Skomarje oz. muzej na prostem. Tu na 

obronku južnega dela Pohorja najdemo hišo Jurija 

Vodovnika, ki je bila zgrajena že v 

18. stoletju. Člani Turističnega 

društva Skomarje in Društva Jurija 

Vodovnika Skomarje so nas 

prijazno sprejeli. Pokazali so nam 

vas, kjer še vedno stojijo lesene 

hiše, župnišče, kjer je Jurij 

Vodovnik deloval kot mežnar, 

majhno cerkvico in zadnji dom tega 

vaškega pesnika. V Skomarjevi hiši 

je sledila kulturna prireditev, kjer je 

Jožica Koren predstavila pesniško 

zbirko Zakaj se je polje v belo odelo. 

Po zaključku prireditve je sledil 

prijeten klepet in obljubili smo si, 

da se še srečamo.  

 

Beseda da besedo in tako so se na tem srečanju 

stkala nova prijateljstva. Tam je bila tudi 

31 



 

predsednica Turističnega društva Oplotnica, Marija 

Perkljič, ki bo v mesecu maju pripeljala svoje člane 

na ogled znamenitosti naše občine. To pa je tisto, 

kar pomeni zgoraj omenjena fraza. Ne glede na to, 

ali je obrabljena ali ne, ljudje smo tisti, ki delamo 

turizem. 

 

S ponosom lahko povemo, da je naša sekcija tudi 

poskrbela, da bodo lahko cvetlice v cvetličnih 

koritih zacvetele v vsej svoji veličini. Letos 

nameravamo prebarvati obledelo barvo na 

otroškem vlakcu pred vrtcem.  

 

Ponašamo pa se še z novo pridobitvijo, in sicer 

izdelavo spletne strani. Ni še dokončno izdelana, 

saj še pripravljamo članke za objavo ter fotografije, 

ki jo bodo krasile. Veseli smo, da jo imamo in 

vabimo vas, da si jo ogledate. Našli jo boste na 

povezavi www.ojstrica.si. Z naštevanjem bi lahko 

nadaljeval, a nekaj je treba pustiti za prihodnji 

mesec, ko se vam spet oglasim. Rad bi povedal, da 

smo na občnem zboru sprejeli program društva za 

letošnje leto. Načrtovali smo veliko udeležb na 

dogodkih, tako po Sloveniji kot tudi tujini. Danes pa 

lahko rečem, da smo se pošteno zmotili. Seznam 

dobiva nove datume, potrjujemo udeležbe na nove 

dogodke in prireditve. V tem tednu smo potrdili še 

povabilo našega Veleposlaništva Republike 

Slovenije v Pragi. Ojstriška gospoda se bo 

predstavila na prireditvi Slovenija v Pragi 2022.  

 

Sedaj pa vse sekcije čaka veliko dela, saj si želimo, 

da bomo uspešni … Saj veste: »Turizem smo 

ljudje.«. 

 

Feliks Zamuda, 

predsednik sekcije za promocijo turizma 

 
 

PUST ODŠEL IN PRIŠEL POST 
 

Prvega marca, ko se je poslavlja nagajivi Pust, je 

predsednica sekcije za ohranjanje kulturnih 

običajev, Nevenka Vidmar, sklicala sestanek 

ženskega dela sekcije. Sestanek je bil pustno 

obarvan, jedli smo krofe, klepetali in delali 

Veronikine klobučke. Zgodbo o Veroniki Deseniški 

pozna marsikdo, malo pa je tistih, ki vedo, da se je 

vse to dogajalo na gradu Ojstrica. Prav to je namen 

naše sekcije, da na temeljih zgodovinskih dejstev 

ohranjamo našo identiteto.  

 

Veronikine klobučke podarjamo ob obiskih, kamor 

nas povabijo društva ali zavodi. Tako delamo 

»blagovno znamko«, po kateri nas prepozna vedno 

več ljudi. Veronikini klobučki so 

vpadljivi in tudi praktični.  

 

V načrtu prireditev smo imeli tudi 

pustno rajanje, a kaj, ko nam jo je virus 

zagodel in prireditve nismo mogli 

izpeljati. Pred cvetno nedeljo smo se 

zbrali člani društva in v prijetnem 

vzdušju izdelovali velikonočne butare, 

na malo drugačen način. Za izdelavo 

smo uporabili veliko zelenja in pa 

cvetje iz papirja. Spoznali smo, da smo 

naredili lične »butare« in zato bomo v 

prihodnjem letu te izdelovali s širšo 

javnostjo na ustvarjalni delavnici. 

Vsekakor bomo v ta krog povabili tudi 
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naše najmlajše, da bomo svoje znanje prenašali 

tudi na njih.  

 

Zanimiv je bil pogovor grajske čebelarke Mire, ki 

nam je pripovedovala o peki slastnih medenih 

piškotov. V besedo je takoj posegla tudi grajska 

kuharica Nevenka in povedala o zanimivem 

receptu o čebeljih panjih – seveda izdelanih iz 

slastnega testa … 

 

Pripravljamo pa se že tudi na prihodnji mesec, ko 

bo Teden ljubiteljske kulture. Kaj vam bomo 

pripravili, naj ostane skrivnost, vsekakor pa bo 

zanimivo in že danes vas vljudno vabimo, da se 

udeležite naših prireditev. Do takrat pa ujemite čim 

več idej, kajti vse se da uresničiti, če je le volja …  

  

Hani Zamuda, 

predsednica TD 

 
 

 

 

 

ZGODOVINA OJSTRICE PRI SVETEM JURIJU OB TABORU 
 

K  pisanju zgodovinskega članka o gradu in dvorcu 

Ojstrica me je vzpodbudil izvirni znanstveni članek 

avtorja izr. prof. dr. Igorja Sapača, ki ga je objavil v 

Kroniki 2017, letnik 65, št. 3 (Iz zgodovine Spodnje 

Savinjske doline, razprava Grad in dvorec Ojstrica. 

Kroniko izdaja Zveza zgodovinskih društev 

Slovenije. 

 

Stavbno zgodovinski pomen Ojstrice je do 

njegovega znanstvenega članka prezrt. V 

preteklosti so poskušali oživeti projekt Stari grad, ki 

pa je bil zavrnjen zaradi pomanjkanja znanstveno-

zgodovinskih dokazov. Turistično društvo Tabor, 

skupaj z občino Tabor, si je na osnovi zgodovinskih 

dokazov zadalo nalogo postopne ureditve okolice 

srednjeveškega gradu Ojstrica. Gre za obuditev 

spomina na Veroniko Deseniško in 2. kmečki punt 

na Slovenskem. 

  

S tem člankom želim vzbuditi zanimanje občanov 

za našo zgodovino in jih povabiti k sodelovanju. 

 

SREDNJEVEŠKI GRAD OJSTRICA 

 

Ojstriški grad je nastal na vzpetini nad domnevno 

traso rimske ceste, ki se je iz ljubljanske kotline 

skozi Črni graben dvignila do sedanjih Trojan in 

Šentgotarda, ter se nato čez Zaplanino in Presedle 

spustila po pobočjih Čemšeniške planine proti 

Taboru. Kopasta vzpetina, na kateri so postavili 

grad, dobro obvladuje cesto mimo nje in je 

postavljena kot dolinska zagozda med višji 

dominantni vzpetini Kozico in Krvavico. Cesta med 

Krvavico in grajsko vzpetino je bila vse do 

sodobnega časa najkrajša povezava med celjsko in 

ljubljansko kotlino. Vse kaže, da v srednjem in 

novem veku nikoli ni imela funkcije tranzitne ceste 

in da na njej ni bilo mitnice. Cesta mimo Ojstrice je 

opravljala vlogo lokalne prometnice za okoliško 

prebivalstvo, ki ob vsakdanjem življenju ni bilo 

zavezano plačilu mitnine. 

 

Grad Ojstrica je prvič omenjen v listini Margarete 

Žovneške, 23. marca 1288, ki je bila izdana na gradu 

Žovnek, in v kateri sta skupaj z njo poleg Žovneka 

prvič izpričana bližnja gradova Šenek in 

Liebenstajn. Vsi štirje omenjeni gradovi so bili 

posest Žovneških. Ime je najverjetneje dobil po 

vzpetini Ojstrica, na kateri so ga postavili, ta pa je 

bila poimenovana po ostrem zašiljenem oz. 

koničastem vrhu. Vse kaže, da je bila Ojstrica že od 

začetka skupaj z Žovnekom, Šenekom in 

Libenštajnom alodialni grad rodovine, visoko 

svobodnih gospodov Žovneških – poznejših grofov 

in knezov Celjskih.  

 

Matični grad Žovnek je najverjetneje nastal pred 

koncem 30. let 12. stoletja. Ni verjetno, da so drugi 

trije gradovi nastali prej ali hkrati z Žovnekom. 

Verjetno so nastali v 13. stoletju, ko so Žovneški 

začeli krepiti svojo moč in utrjevati meje svoje 

posesti v Savinjski dolini.  Vsekakor je Ojstrica v 13. 
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stoletju določala in reprezentirala južno mejno črto 

svobodne posesti Žovneških. S postavitvijo gradu 

so si na dominantni vzpetini zagotovili tudi nadzor 

nad enim od strateško pomembnih  prehodov med 

Ljubljansko in Celjsko kotlino. Sklepajo, da je grad 

Ojstrica najverjetneje nastal med letom 1200 in v 

sredini 13. stoletja.  

 

Žovneški oz. Celjski so Ojstrico z drugimi gradovi 

obdržali trdno v svojih rokah do izumrtja rodovine 

leta 1456. Grad za Žovneške oz. Celjske ni imel 

posebnega rezidenčnega pomena. Zanj so vseskozi 

do leta 1456 skrbeli plačani Žovneški oz. Celjski 

gradiščani z upravno in vojaško službo. 

 

S krepitvijo moči Žovneških oz. Celjskih je grad 

Ojstrica gotovo izgubil del prvotnega pomena. 

Vsekakor je ohranil simbolno vlogo enega prvih 

gradov Celjskih in zato tudi svoj posebni status med 

drugimi gradovi Celjskih. Vsaj v prvi polovici 15. 

stol. je imel funkcijo zanesljive močne celjske 

utrdbe in morda tudi posebnega celjskega zapora 

na težko dostopni vzpetini daleč od naselij. 

  

KALVARIJA VERONIKE DESENIŠKE 

 

Kronika grofov Celjskih navaja, da je po poroki 

Friderika II. z Veroniko Deseniško, Herman II. 

Celjski najprej zaprl sina Friderika v stolp na Ojstrici, 

ki so ga pozneje pripeljali na zgornji grad v Celju. 

Nato so zajeli Veroniko v njenem skrivališču v 

stolpu na Ptujskem polju – domnevno v Majdburgu 

in jo dali zapreti na Ojstrici v stolp. Po neuspešnem 

čarovniškem procesu v Celju, ki jo je zagovarjal 

prior Jurkloštrskega samostana Arnold, jo je 

Herman II. pripeljal nazaj na Ojstrico ter jo dal 

utopiti 17. oktobra 1425 pod Ojstrico pri spodnji 

pristavi. Izvršitelj je bil vitez Jošt Soteški in na 

Ojstrici je služboval žovneški gradiščan Ušalk. Po 

umoru so njeno truplo pripeljali v Braslovče in ga 

tam pokopali. 

 

Navedbe v kroniki grofov celjskih so zgovorne tudi 

z vidika stavbne zgodovine, ko je zanesljivo izpričan 

stolp na Ojstrici. Po značaju teh navedb je mogoče 

sklepati, da je bil omenjeni stolp dominantni glavni 

del grajske zasnove in ne morda eden od več 

stolpov ojstriškega grajskega kompleksa.   

 

CELJSKO HABSBURŠKA FAJDA – ZAPUŠČINA 

CELJSKIH 

 

Po izumrtju Celjskih, leta 1456 (umor Ulrika II. 

Celjskega v Beogradu, 9. novembra 1456), je grad 

pripadal Habsburžanom in postal deželno knežja 

komorna posest. Prenos lastništva ni potekal brez 

zapletov. Ojstrica se ni takoj vdala cesarju Frideriku 

III. Ojstriški gradiščani so ostali zvesti Ulrikovi vdovi 

Katarini. V bojih za dediščino Celjskih so čete 

cesarja Friderika III. maja 1457 napadle in zavzele 

Ojstrico. Od leta 1458 naprej so za grad skrbeli 

oskrbniki, ki so morali na gradu za njegovo 

veličanstvo vzdrževati oboroženega moža s 

konjem. 

 

V tistem obdobju, najverjetneje kmalu po turškem 

vpadu v Celjsko kotlino leta 1493, so v bližnji 

naselbini severno od gradu utrdili gotsko cerkev Sv. 

Jurija ter jo obdali z novim tabornim obzidjem, po 

katerem je naselbina dobila sedanje ime Tabor.  

 

Srednjeveški grad je po izgradnji nove ceste skozi 

Zajasovnik do Trojan v prvi polovici 16. stoletja, ki 

so jo izpeljali približno po trasi starejše poti, in po 

prenehanju nevarnosti turških vpadov na tem 

območju v 2. polovici 16. stol., izgubil obrambni 

pomen. Zaradi težke dostopnosti na  vrh vzpetine, 

morda tudi zaradi slabega gradbenega stanja, so ga 

opustili ter v njegovi upravni in rezidenčni vlogi 

nadomestili z novim dvorcem v dolini. Okoli leta 

1680 se je grad spremenil v popolno razvalino. 

 

(2. del zapisa sledi v naslednji številki Novic izpod 

Krvavice) 

                                                                                                                 

Feliks Zamuda                                                              
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE 

VELIKA NOČ - GOSPODOVO VSTAJENJE IN VELIKONOČNI ČAS 
 

Praznik Gospodovega vstajenja, Velika noč je 

največji praznik krščanstva. To je dan našega 

največjega veselja. Na ta dan se spominjamo in 

globlje doživljamo, da nam je Kristus s svojo smrtjo 

in vstajenjem obnovil življenje. Jezus je premagal 

smrt in izničil tudi našo smrt.  

                                                                                                                                                                                                        

S praznikom Gospodovega vstajenja (letos 17. 

aprila) smo vstopili v Velikonočni čas – sveto 

petdesetdnevje, ki bo trajalo vse tja do praznika 

prihoda Svetega Duha, Binkošti (5. junij).  

 

To je čas spominjanja 40-dnevnega prikazovanja od 

mrtvih vstalega Jezusa. Večkrat se je prikazal 

apostolom, popotnikoma v Emavs, pa Mariji 

Magdaleni in še mnogim. Glej prispevek v NiK z 

naslovom: Ki je od mrtvih vstal, objavljen marca 

2019. 

 

40 dni po veliki noči obhajamo Gospodov 

vnebohod, ki je dopolnitev njegovega vstajenja. To 

je njegov slovesni, vidni odhod v nebeško slavo. 

Jezus Kristus je šel v nebesa kot prvi med mnogimi 

brati in sestrami, da nam pripravi prostor. Ta 

vnebohod se je zgodil pred očmi apostolov. Opisan 

je v Apostolskih delih, prvo poglavje, od 6. do 11. 

vrstice. 

 

50 dni po veliki noči ali 10 dni po vnebohodu so 

binkošti. To je praznik Svetega Duha. V Apostolskih 

delih je posebej doživeto zapisano poročilo o 

prvem binkoštnem prazniku (2. poglavje od 1. do 

41. vrstice). Vsi takrat zbrani so bili napolnjeni s 

Svetim Duhom in so govorili ter razumeli različne 

jezike, bili navdihnjeni s pogumom itd.  

 

Ta prvi binkoštni dogodek ni nekaj končnega. 

Dogaja in obnavlja se nenehno. Sveti Duh je 

neprestano navzoč v Cerkvi, v posameznih 

vernikih. Sveti Duh nas nenehno razsvetljuje, 

posvečuje in vžiga v naših srcih ogenj svoje ljubezni. 

 
 

 

MAJ 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU  
 

Po velikonočnih praznikih 

bomo pristopili k 

nadaljevanju lani začetih del 

obnovitve fasade naše 

župnijske cerkve. Letos bomo 

obnovili, stabilizirali in na 

novo prepleskali fasado 

zvonika. Zvonik naše 

župnijske cerkve je (do 

jabolka) visok 36 m. Kar 

pomeni dodatno previdnost 

oz. zahtevnost pri delu. 

 

Maj je mesec šmarnic. Letos 

zopet načrtujemo ljudske 

šmarnice pri posameznih 

krščanskih znamenjih ob 

nedeljah popoldne, običajno 

ob 15. uri. Pri teh šmarnicah 

združujemo molitev, petje in 
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druženje. Kraji šmarničnega srečanja za letošnji 

maj še niso določeni. Če želite imeti ljudske 

šmarnice v vašem kraju, javite to duhovnemu 

pomočniku dr. Pirnatu ali predstavniku Župnijskega 

pastoralnega sveta iz vašega kraja. 

 

Nedelja, 1. maj, goduje sv. Jožef  delavec. Praznik 

sv. Jožefa Delavca ni praznik, ki slavi delo samo, 

temveč delavca, človeka. Cerkveni praznik sv. 

Jožefa Delavca je uvedel leta 1955 papež Pij XII. 

Torej je to sorazmerno mlad, nov praznik. Uvedba 

praznika je bila utemeljena med drugim z željo, da 

naj bo 1. maj za kristjane posvečen dan. Ker letos 

praznik sovpada z nedeljo, ga bomo lahko še toliko 

bolj slovesno in doživeto praznovali.  

 

Spomin in čaščenje velja tesarju sv. Jožefu, 

Jezusovemu skrbniku. Bog ga je poklical, da bi z 

delom svojih rok preživljal učlovečenega Božjega 

Sina. Sv. Jožef nas uči, da naj vsak človek s svojim 

poštenim in vztrajnim delom sodeluje pri graditvi 

človekovega dostojnega življenja. 

 

Četrtek, 5. maj, je v naši župniji dan molitve za 

duhovnike, njihovo  stanovitnost, svetost in 

zdravje. Posebej molimo in prosimo ter izročamo v 

Božje varstvo duhovnike naše župnije. Molimo in 

prosimo tudi za nove duhovne, redovne in 

misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej 

vesoljni Cerkvi. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut 

pred večerno sveto mašo. Lepo vabljeni. 

 

Petek, 6. maj. Vsak prvi petek v mesecu je naš 

duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen 

obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete 

priti v cerkev, in vam na vašo željo prinesti 

Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za 

pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Ne 

bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali smrti, 

temveč upanje in tolažbo. Dr. Pirnata lahko 

pokličite na tel. št.: 040 429 894.  

 

Sobota, 7. maj. V naši župniji bomo obhajali četrto 

od petih prvih sobot v letu 2022. Pobožnost prvih 

sobot obstoji predvsem v prejemu svetega obhajila 

v zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu Srcu.  

 

Poleg tega bomo prvo soboto v mesecu maju našo 

molitev znova namenili za mir v Ukrajini. Molili 

bomo pred izpostavljenim kipom Fatimske Marije. 

Lepo vabljeni k molitvi. Pričeli bomo 30 minut pred 

sveto mašo. 

 

Nedelja, 8. maj, je nedelja duhovnih poklicev. 

 

Nedelja, 22. maj, je nedelja turizma. 

 

Torek, 24. maj, je godovni dan Marije pomagaj na 

Brezjah. Ta dan imenujemo tudi praznik Marije 

Pomočnice. 

 

23., 24. in 25. maja so prošnji dnevi. Od nekdaj 

so tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda 

pred mašo zjutraj imeli procesijo med polji, ki se je 

pričela pred glavnim oltarjem v cerkvi s petjem 

litanij vseh svetnikov.  

 

Ko se je procesija vrnila v cerkev, je bila posebna 

maša »prošnjih dni«.  Procesije so se vile za križem, 

zato so se dnevi pred praznikom Gospodovega 

vnebohoda imenovali tudi »križev teden«. 

Procesije na tri prošnje dneve so ponekod še danes 

dobro obiskane.  

 

Lahko pa se nadomestijo z drugimi oblikami 

prošnje in molitve. Molimo ne samo za blagoslov 

na polju, ampak tudi za blagoslov drugega 

človekovega dela in za odvrnitev naravnih nesreč. 

 

Četrtek, 26. maj, Gospodov vnebohod. 

 

Petek, 27. maj, začetek binkoštne devet dnevnice. 

 

Torek, 31. maj, praznik obiskanja Device Marije. 

 

Praznični in posebni dnevi v mesecu maju si kar 

sledijo. Če s prazniki bogatimo naš delovni vsakdan,  

je življenje lepše.  

 

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter 

njihovih namenov, objavljamo v tedenskih 

župnijskih oznanilih.  

  

Vida Slakan  
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FOTOKOTIČEK 

POSLOVILI SO SE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Z A H V A L A 

Vid POZNIČ 
 

»Ni smrt tisto, kar nas loči. In življenje ni, kar druži nas.  
So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.«  

(Mila Kačič) 

 

Ob težki izgubi našega dragega očeta, dedija Vida, partnerja in prijatelja, bi se radi zahvalili vsem 

sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem, bivšim sodelavcem, sošolcem, društvom, govorniku, 

pogrebni službi Ropotar, skupini Eros in kitaristu Maticu Dolencu, da ste ga 8. aprila na taborskem 

pokopališču pospremili na njegovi zadnji poti in pomagali na kakršenkoli način. Duhovnemu 

pomočniku g. Pirnatu hvala za pogrebni in cerkveni obred. 

Iskrena hvala tudi županu in celotni Občinski upravi Občine Tabor za izvedbo žalne seje 7. aprila, v 

Domu krajanov Tabor. Posebna zahvala gre ga. Saši Zidanšek Obreza, ki je zapisala izjemno ganljiv 

žalni govor. Hvala tudi Občinskemu svetu Občine Tabor, vsem bivšim županom, članom društev, 

sosedom in ostalim posameznikom, ki ste se udeležili seje.  

Vedite, da je imel Vid zelo rad delo, ki ga je opravljal, ljudi v lokalni skupnosti, katere del je bil z vsem 

srcem, ter okolje v katerem je živel, gradil, ustvarjal.  

 

Zahvaljujemo se: hčerka Katja Poznič z družino in prijateljica Marija Tifengraber z družino 
 

 

 

 

 

 

TABORSKE RAZGLEDNICE  

Zbiratelj: Janez Osetič (2. del)  
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OGLASI 
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ČESTITKE 
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KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – APRIL, MAJ 2022 
 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

14.–30. 4. 
2022 

11.00–15.00 

Razstava del ustvarjalnega natečaja 
OD BESED K DEJANJEM - OD SEMENA 

DO KROŽNIKA 

Schwentnerjeva 
hiša Vransko 

Svetovalni center za 
spodbujanje sonaravnega 

vrtnarjenja 
(041 737 482) 

22. 4. 2022 
20.00 

Gledališka predstava 
DENAR Z NEBA 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko  
(031 210 298) 

23. 4. 2022 
9.00 

MAVRIČNI TURNIR V ODBOJKI 
Športna dvorana 

Vransko 
Športno društvo Vransko 

(031 283 113, 031 284 649) 

1. 5. 2022 
 

10.30 
12.00 
13.00 

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO 
SREČANJE NA ČRETI 

delavska maša 
spominska slovesnost 

družabno srečanje 

cerkev Matere 
Božje 

spomenik padlim 
NOB 

Planinski dom na 
Čreti 

Občina Vransko, 
Občina Nazarje, 

Planinsko društvo Vransko 
(03 703 28 00) 

7. 5. 2022 
10.00 

Otroška predstava 
DINOZAVRIJA 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko 
(031 210 298) 

9. 5. 2022 
19.00 

Zaključna prireditev 
SAVINJČANI BEREMO 

Dom II. slov. 
tabora Žalec 

Medobčinska splošna 
knjižnica  Žalec 
(03 712 12 52) 

13. 5. 2022 
11.00 

PREDSTAVITEV ČEBELARSKE UČNE POTI 
pri šolskem 
čebelnjaku 

Čebelarsko društvo Vransko 
(051 302 417) 

13. 5. 2022 
19.00 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU 

Športna dvorana 
Vransko 

Občina Vransko  
(03 703 28 00) 

14. 5. 2022 
9.00 

Košarka na vozičkih 
LIGA NLB WHEEL 

Športna dvorana 
Vransko 

Zveza paraplegikov Slovenije 
(041 238 749) 

14. 5. 2022 
10.00 in 

15.00 

VODEN OGLED ŠOLSKE ČEBELARSKE 
POTI IN ČEBELNJAKOV 

pri šolskem 
čebelnjaku 

Čebelarsko društvo Vransko 
(051 302 417) 

17. 5. 2022 
19.00 

Predavanje Andreja Pešca 
VPLIV ČUSTEV NA TELO IN ZDRAVJE 

avla kulturnega 
doma 

Občinska knjižnica Vransko 
in DUTŽO Vransko  

(03 703 12 80) 

19. 5. 2022 
20.00 

Dobrodelni koncert 
ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH 

Športna dvorana 
Vransko 

Rotary club Žalec, 
Občina Vransko, 

Občina Tabor 
OŠ Vransko-Tabor 

(03 703 28 00) 

21. 5. 2022 
9.00 

5. KULINARIČNI POHOD 
»Z Guštom po poti dediščine« 

start pred gasilsko 
zbirko v Prekopi 

ZKTŠ Vransko 
(041 919 829) 

24. 5. 2022 
18.00 

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 
avla kulturnega 

doma 
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

26. 5. 2022 
9.00 

Zaključek bralnega projekta 
MALI SAVINJČANI BEREMO 

igrišče pri Vrtcu 
Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 
(03 703 12 80) 

26. 5. 2020 
18.00 

Odprtje razstave 
SLIKE SKOZI ČAS 

Schwentnerjeva 
hiša 

ZKTŠ Vransko 
(041 919 829) 

28.–29. 5. 
2022 

10.00–18.00 

7. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 
ROŽ IZ KREP PAPIRJA 

Športna dvorana 
Vransko 

DUTŽO Vransko 
(041 511 988) 
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PRISRČNO VABLJENI  
na 

PRIREDITVE 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE TABOR  

 

 
in na 

28. TRADICIONALNI  
 

2022 
 

 
 

ČETRTEK, 21. APRIL, 19.00 
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA  

S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 
Dom krajanov Tabor, dvorana 

(Občina Tabor, Pevsko društvo Tabor) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBOTA, 23. APRIL, 10.00 

OBČINSKI TURNIR V BALINANJU 
Balinišče pri POŠ Tabor 

(ŠD Tabor, Balinarska sekcija) 
 
     
 

 
 

 
     OBČINA TABOR 

 
     PGD LOKE 
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SOBOTA, 23. APRIL, 14.00 
MEDVAŠKI TURNIR 

V NOGOMETU 
Igrišče Razgan Ojstriška vas 

(ŠD Tabor, Nogometna sekcija) 

 
 
 

PONEDELJEK, 25. APRIL, 18.00 
PREDSTAVITEV KNJIGE 

»MOJA POT DO OSEBNE SREČE«  
Občina Tabor, sejna soba 

(Andreja Goropevšek, Občuti sebe d.o.o.) 
  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

TOREK, 26. APRIL, 18.00 
PREDAVANJE O NEGI IN SAJENJU CVETJA  

IN OKRASNIH RASTLIN  
PREDSTAVITEV NOVOSTI ZA LETO 2022 

Občina Tabor, sejna soba 
(Alen Kovačič, Arboretum Volčji potok) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SREDA, 27. APRIL, 11.00 
TOVARIŠKO SREČANJE  

OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 
pri spomenikih padlim borcem, pri Domu 

krajanov Tabor 
(ZB za vrednote NOB, KO Tabor) 

 
 

ČETRTEK, 28. APRIL, 18.00 
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA 

IN UPORABA DEFIBRILATORJA 
Občina Tabor, sejna soba 

(Peter Strouhal, dr. med., spec. spl. med.) 
 

 
 
 

       

 
 
 
 

 
 

 

NEDELJA, 1. MAJ 
28. tradicionalni 
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8.00 
PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC  

IN  KMEČKE TRŽNICE  
okolica občinske stavbe, POŠa in v domu 

krajanov 
(Občina Tabor) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

9.00  
SVETA MAŠA  

MOŽNOST OGLEDA PLEČNIKOVE KRSTILNICE  
do 19.00 

cerkev sv. Jurija 
(Župnija sv. Jurij ob Taboru) 

 
 
 
 
 

 
 

10.30 
SLAVNOSTNA PREDAJA GASILSKEGA 

VOZILA GVV2 MERCEDEZ BENZ V 
UPORABO 

šotor pri Domu krajanov Tabor 
(PGD Loke) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

10.00 
PARADA KONJENIKOV, HMELJSKIH 

STAREŠIN, GASILCEV,  
DRUŠTEV, HARMONIKARJEV, OLDTIMERJEV 

od KZ Tabor do Doma krajanov Tabor 
(Občina Tabor) 

 

 

 
  

 
11.00 

SEKAŠKO TEKMOVANJE LASTNIKOV 
GOZDOV 

Ribičev travnik  
(Društvo lastnikov gozdov SSD in Zavod za 

gozdove Slovenije) 
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NAVIHANI MUZIKANTI in VESELI SVATJE 
šotor pri Domu krajanov Tabor 

  (PGD Loke) 

 
 

 
 

 
 

11.00 
  PREDSTAVITEV 

  JUDO KLUBA SHIDO TABOR 
  šotor pri Domu krajanov Tabor 

   (Judo klub Shido Tabor) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
11.15 

TABOR IMA TALENT 
šotor pri Domu krajanov Tabor 

 (KD Ivan Cankar Tabor) 

 
 
    

12.30-22.00 
ZABAVA Z ANSAMBLI  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gostinska ponudba 

PGD Loke 
 

 
 

RAZSTAVE  IN PRODAJA  
8.00-15.00 

 
Dom krajanov Tabor - dvorana 

 
TABORSKE PODEŽELSKE DOBROTE  

(drobno pecivo, torte) 
Društvo žena in deklet Občine Tabor 

 

46 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LESENI IZDELKI, NAKIT in PREDSTAVITEV 
KNJIGE »MOJA POT DO OSEBNE SREČE«  

Andreja Goropevšek, Občuti sebe d.o.o. 

       

 
 

 
LESENE MINIATURE IN SKULPTURE  

Franci Parašuh 

      
 
 

»LEPOTE TABORA« 
Fotosekcija KD Ivan Cankar Tabor 

 

 
 

 

»PRAVLJICA O DRAGOPOLJU V OBČINI IN 
FARI  SV. JURIJ OB TABORU« 

Uroš Zorenč in Miha Drolc 

 
 

ROČNA DELA 
Vida Strožič 

    
 

ROŽE IZ KREP PAPIRJA 
Društvo za 3. življenjsko obdobje Vransko 

Sekcija Vranske rožice 

 
 

RAZSTAVA MOTORNIH KOLES TOMOS 
Klub starodobnih vozil sv. Jurij ob Taboru 
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 RAZSTAVE 
8.00-15.00 

 
Pri Domu krajanov Tabor 

 
»MEDENA ZGODBA« 

Predstavitev čebelarstva na slovenskem 
 

Čebelarsko društvo Tabor 

 

 
 

Pod kozolcem kmetije Lukman 
 

RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 
Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine 

Žalec 

  
  

Občina Tabor -  avla 
 

SLIKARSKA DELA 
Likovna sekcija Mavrica, KD Ivan Cankar 

   

 
TOREK, 3. MAJ, 11.00 

PREDSTAVITEV PROJEKTA PROSTOFER 
Občina Tabor, sejna soba in parkirišče za občino 

(Miha Bogataj, Zavod Zlata mreža) 

   
 

SOBOTA, 7. MAJ, 9.00 
2. ŠENTJURSKI VZPON NA KRVAVICO 

Start: Loke-izhodišče planinske poti na Krvavico 
(skozi okno) 

(Športno društvo Tabor) 
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    Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 

     Če v januarju ni snega, šele april ga da. 

    Če v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloženo stoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    April sedemkrat na dan podi kmeta s poljan. 

     Če je na Jurija (24. 4.) lepo, vina dosti bo. 

    Sončen je april in suh, bo maj za lepo vreme gluh.

»Moraš izbrati med šampanjcem za 

peščico ali pitno vodo za vse.« 

Thomas Sankara 

KOLOFON 

 Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna 

fotografija: hrib Krvavica – avtor Boris Sajovic. Poštnina plačana pri 

pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino 

in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju 

neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu 

posameznika ali institucije. 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 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, OŠ 

Vransko-Tabor, Vrtec Tabor, Tone Tavčer/Vito Sorčan/Aleš 

Založnik/Gregor Serdoner za GZ Žalec, MSKŽ, Naš dom, Matej 

Demšar, Irena Zimmermann, Telekom Slovenije, Simon Jan, ČZS, 

Koronarni klub SD, DU Tabor, TD Tabor. 

 

 

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 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 




