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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Pomladanska čistilna akcija bo 28. marca
Voda je dragocena dobrina, brez katere ni življenja, a jo prepogosto dojemamo kot samoumevno. Da bo kakovostna
voda iz naših pip tekla tudi jutri, je potrebno preventivno delovanje že danes.

V skrbi za čisto okolje tudi letos organiziramo čistilno akcijo in k sodelovanju vabimo vsa društva, občane ter seveda
tudi učence in učitelje POŠ Tabor.
ČISTILNA AKCIJA bo potekala v
soboto, 28. 3. 2020, med 9. in 13. uro
po naprej dogovorjenem programu po celotnem območju občine.
Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta do sedaj. Vrečke in rokavice bomo šoli in društvom predhodno
razdelili, za ostale udeležence pa bodo na voljo na dan akcije od 8.30 dalje pred Domom krajanov Tabor. Društva
poskrbijo za zbiranje in prevoz zbranih odpadkov do kontejnerjev na zbirnem mestu na parkirišču pri igrišču POŠ
Tabor. Po končani akciji bo poskrbljeno tudi za okrepčilo.
Upamo, da bomo ponovili lanskoletno množičnost in naredili nekaj dobrega in koristnega za naše prihodnje rodove. Za
vsa dodatna vprašanja glede izvedbe čistilne akcije se lahko obrnete na Ano Leskovšek na tel. (03) 705 70 80 ali preko
e- pošte: info@obcina-tabor.si.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 14
V tem mesecu je po Evropi, pa tudi Sloveniji, marsikomu dom in drugo premoženje uničil vetrolom, močan veter je
jemal celo življenja. Podnebje se nedvomno spreminja, ljudje pa se bomo morali navaditi in prilagoditi. To bodo morale
storiti tudi pustne maske in kurenti, saj letos niso imeli pretiranega dela. Zime pravzaprav nismo dočakali, zato je tudi
preganjati ni bilo treba. Rado se zgodi, da nam po mili zimi kasneje, ko narava odganja brste ali že vse okrog nas cveti,
zagode zmrzal. Upajmo, da tokrat ne bo tako in se bomo jeseni lahko veselili dobre letine. Veselimo pa se lahko tudi
naslednjih tednov, ki so pred nami, saj bo lokalna skupnost kmalu praznovala. Priprave za letošnji občinski praznik so
že v teku, pred vrhuncem, ki ga dosežemo s slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj ter s
tradicionalnim Šentjurskim sejmom, pa nas čaka kar nekaj zanimivih prireditev, predavanj, predstav in prostovoljnih
akcij. Vabim vas, da sodelujete v pestrem lokalnem utripu in k temu spodbudite še sosede in prijatelje.
Župan Marko Semprimožnik
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Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11. do 12. ure.
VABLJENI!

BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA,
KRVNEGA SLADKORJA IN
KISIKA V KRVI
v prostorih Občine Tabor
vsak tretji ponedeljek v mesecu od
13. do 14. ure.

V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti) Polivalentna
patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno
varstvo, prvenstveno namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam,
ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi
predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj na
telefonski številki: 031 424 147.
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Prejeli smo
Kdo pogreša fotoaparat?
Malo pred novim letom se je ob cesti našel fotoaparat na naslovu Ojstriška vas 26.
Kdor pogreša fotoaparat, naj pokliče Katico Basle na (03) 5727 174.
Katica Basle
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Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, februar 2020
• Pollard, H.: Dvorišče vrtnic,
▪ Vrnitev v Dvorišče vrtnic;
▪ Poletje v Dvorišču vrtnic;
• Lončar, S.: Kako do več energije; zmanjšajte izgube : 77 nasvetov in receptov;
• Golob, T.: Dolina rož;
• Štampe Žmavc, B.: Kraljična onkraj ogledala : pravljičnih devet in ena za nasmeh;
• Farkas, R.: Moja prva knjiga o vesolju : kako se rodijo zvezde?
Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.
Karmen Kreže

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor
V Občinski knjižnici Tabor smo se na januarski pravljični urici že dotaknili slovenskega kulturnega praznika, ki ga sicer
praznujemo 8. februarja. Z otroki smo se pogovarjali o življenju in delu našega največjega slovenskega pesnika dr.
Franceta Prešerna ter prebrali njegovo znamenito balado Povodni mož. Ker nam je pred ustvarjalnico ostalo še nekaj
časa, smo prebrali še posodobljeno Prešernovo Urško, ki je nastala izpod peresa Andreja Rozmana – Roze.
V drugem delu pravljične urice pa so si otroci izdelali okvirček oz. nekakšno ogledalce, kamor so zapisali svojo dobro
lastnost, ki jih dela lepe ljudi, tako navznoter kot tudi navzven.

Karmen Kreže

Obisk otrok Vrtca Tabor v Občinski knjižnici Tabor
V torek, 11. februarja 2020, je bilo v Občinski knjižnici Tabor živahno že od jutranjih ur. Knjižnico so namreč obiskali
otroci Vrtca Tabor. Vse od najmlajših pa do tistih, ki bodo letos že prestopili šolski prag, so pozorno poslušali
knjižničarko Karmen Kreže, ki jim je predstavila taborsko knjižnico. S pomočjo starejših otrok so obnovili
knjižničarska pravila in bonton, ki velja po vseh knjižnicah. Prav tako so se dotaknili slovenskega kulturnega praznika
in življenja največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna. Otroci so z veseljem in pozornostjo prisluhnili
pravljicam, ki jim jih je prebrala knjižničarka, prav tako pa so ji v zahvalo zapeli pesmice, ki so se jih naučili v vrtcu.
Ker pa je ljubezen do branja ena izmed največjih vrednot, ki jih lahko privzgojimo otroku, je prav, da začnemo tovrstno
vzgojo že v predšolskem obdobju. In obisk knjižnice je vsekakor dobra začetna pot.
Karmen Kreže
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. januarjem in 15. februarjem 2020
Dogodki:
V petek, 24. januarja 2020, se je v Braslovčah pričel tečaj za gasilca pripravnika. Prijavljenih je 30 tečajnikov iz PGD
Andraž nad Polzelo, Braslovče, Kapla - Pondor, Ložnica pri Žalcu, Parižlje - Topovlje, Prekopa – Čeplje - Stopnik,
Velika Pirešica.
V nedeljo, 2. februarja 2020, je v gasilskem domu PGD Polzela, potekal strokovni posvet mentorjev mladine GZ Žalec.
Udeležilo se ga je preko 40 mentorjev mladine. Na posvetu je poleg ostalega Oskar Neuvirt, član komisije za preventivo
GZ Slovenije, predstavil zanimivo temo Velike zgodbe na malem odru, kjer je podal veliko možnosti za zanimivo
preživljanje časa z mladimi gasilci.
Vetrolom, ki je v začetku meseca februarja prizadel večino Slovenije, ni prizanesel naši dolini. Gasilci gasilskih društev
v Gasilski zvezi Žalec so bili v ponedeljek, 10. februarja 2020, zjutraj že od zgodnjih ur na terenu in skozi cel dan vse
do večera odpravili precej posledic, ki jih je močan veter povzročil. Najbolj prizadeto je bilo območje Liboj,
Zabukovice ter Griž, kjer je bilo neprevoznih več cest ter odkritih veliko stanovanjskih hiš. Gasilci 11 gasilskih društev
iz območja Gasilske zveze Žalec so s cest na območju doline ta dan odstranili preko 10 dreves in pomagali pri sanaciji
20 objektov, ki jim je veter odkril strehe. Nekaj aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic močnega vetra pa so gasilci
opravili tudi še v torek.
V soboto, 15. februarja 2020, je v prostorih Kulturnega doma Štore potekal regijski posvet za članice Savinjsko-Šaleške
in Celjske regije. Posveta se je udeležilo 130 članic, med njimi preko 20 iz naše zveze. Aktualnosti v gasilski
organizaciji je predstavil predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik, gašenje fotovoltaike Vasja Krenker, o kemiji v
gasilstvu pa je predaval Leon Žaberl. Po posvetu so si članice ogledale Poklicno gasilsko enoto Celje.
Prihajajoči občni zbori gasilskih društev in Skupščina Gasilske zveze Žalec:
7. 3. 2020: Vransko;
7. 3. 2020: Kapla – Pondor;
7. 3. 2020: Andraž nad Polzelo;
14. 3. 2020: Žalec;
7. 3. 2020: Dobriša vas – Petrovče;
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27. 3. 2020: 65. SKUPŠČINA GZ ŽALEC v Domu kulture Braslovče
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 50 intervencij, ki so skupno trajale 57 ur in 30
minut. Najdaljša intervencija je trajala 6 ur in 5 minut, najkrajša pa le 10 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 25 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče in GPO Vransko so imeli
pet intervenciji, GPO Polzela 12 intervencij, v GPO Tabor pa so imeli eno intervencijo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Vetrolom tudi v Savinjski dolini
Vetrolom, ki je 10. februarja 2020 prizadel večino
Slovenije, ni prizanesel naši dolini. Gasilci
gasilskih društev v Gasilski zvezi Žalec so bili že
od zgodnjih ur na terenu in skozi cel dan vse do
večera odpravili precej posledic, ki jih je močan
veter povzročil. Najbolj prizadeto je bilo območje
Liboj, Zabukovice ter Griž, kjer je bilo
neprevoznih več cest ter odkritih veliko
stanovanjskih hiš.
Gasilci 11 gasilskih društev iz območja Gasilske
zveze Žalec so s cest na območju doline ta dan
odstranili preko 10 dreves in pomagali pri sanaciji
20 objektov, ki jim je veter odkril strehe.

Utrinek s posredovanja gasilcev na območju Savinjske doline.

Nekaj aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic
močnega vetra so gasilci opravili tudi še kasneje.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Kaj storiti ob izgubi, pogrešitvi ali kraji osebnih dokumentov?
Ker je izguba, kraja ali pogrešitev osebnih dokumentov
(potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje,
orožni list) zelo resna in neprijetna stvar, je dobro
vedeti, kako ravnati v takšni situaciji. Dejstvo je, da je v
primeru izgube dokumentov odgovornost za izgubo
vedno na posamezniku, ki je dokument izgubil. Po
podatkih Ministrstva za notranje zadeve vsako leto
obravnavajo več kot 15.000 pogrešitev, izgub ali kraj
osebnih izkaznic in potnih listov. Na Upravni enoti
Žalec beležimo na leto nekaj več kot 400 izgub, tatvin
oz. pogrešitev osebnih dokumentov.

dneh, naznaniti osebno na katerikoli upravni enoti ali
krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali preko

Ob izgubi, kraji ali pogrešitvi potnega lista ali osebne
izkaznice ste dolžni to čim prej, najpozneje pa v osmih
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enotnega državnega portala Republike Slovenije euprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranim potrdilom. Če se vam je to zgodilo v
tujini, lahko potni list naznanite najpozneje v 30 dneh na
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini ali v osmih dneh po vrnitvi v
Slovenijo na upravni enoti ali krajevnem uradu.
Svetujemo vam, če sumite, da so vam bili ukradeni
osebni dokumenti, da, zaradi morebitne zlorabe vašega
dokumenta (npr. kraje identitete), o tem čim prej
obvestite tudi policijo.
Zelo neprijetna situacija, ki se vam lahko zgodi na poti
v tujini, je, da ostanete brez kakršnegakoli dokumenta s
fotografijo, ki bi izkazoval vašo identiteto. Kot prosilec
za izdajo začasnega dokumenta (za potovanje v
domovino) na diplomatsko-konzularnem predstavništvu
v tujini ste namreč dolžni dokazati svojo identiteto.
Potrebujete dokazilo o prijavi na policiji in osebno
fotografijo. Če imate (overjeno) fotokopijo dokumenta,
bo ta občutno skrajšala postopek, čeprav potovanje
samo s fotokopijami ni mogoče. Zato vam priporočamo,
da si pred odhodom v tujino naredite fotokopijo potnega
lista ali osebne izkaznice, ki jo hranite ločeno od
originalnega dokumenta.
Tudi pogrešitev, izgubo ali krajo vozniškega
dovoljenja morate prijaviti na katerikoli upravni enoti
ali krajevnem uradu. Namesto pogrešanega ali
ukradenega vam upravna enota na vašo zahtevo izda
dvojnik vozniškega dovoljenja.
Kdor kljub skrbnosti pogreši orožje ali orožni list,
dovoljenje za posest orožja oziroma dovoljenje za
zbiranje orožja, mora o tem nemudoma obvestiti
najbližjo policijsko postajo, v osmih dneh pa je treba
obvestiti tudi upravno enoto, ki je registrirala pogrešano
orožje oziroma je izdala orožno listino. Upravna enota
izda potrdilo oziroma prijavo o pogrešitvi na obrazcu
"Potrdilo o naznanitvi pogrešitve orožja ali orožnih
listin" ter izda dvojnik orožne listine.
Eno izmed pogostih vprašanj, ki nam jih zastavljajo
stranke, je, ali je potreben preklic osebnih dokumentov
v Uradnem listu Republike Slovenije. Odgovor je ne,
preklic ni potreben že od leta 2008.
Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa se na
enotnem državnem portalu e-uprava objavljajo podatki
o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listih,
osebnih izkaznicah, vozniških dovoljenjih ter orožnih
listih, in sicer: ime organa, ki je izdal osebni dokument,
številka dokumenta, datum izdaje, datum veljavnosti in
datum naznanitve pogrešitve osebnega dokumenta.

Stranke nas sprašujejo, ali lahko še naprej uporabljajo
osebno izkaznico ali potni list, ko so že naznanili
njihovo pogrešitev na upravni enoti in so osebni
dokument kasneje našli. Odgovor je seveda ne. Zaradi
zaščite državljanov pred zlorabo identitet s strani tretje
osebe se podatki o pogrešanih, izgubljenih in ukradenih
osebnih izkaznicah in potnih listih dnevno posredujejo
policiji, zato uporaba osebnega dokumenta ni več
mogoča, saj je le-ta razveljavljen. Podatke o ukradenih
osebnih dokumentih pa v Schengenski informacijski
sistem vnaša tudi policija, če je kraja prijavljena na
policijski postaji.
Izjemoma je mogoče ponovno aktiviranje osebne
izkaznice, potnega lista ali orožnega lista, ki ga je
državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali
izgubljenega, le do konca poslovnega časa istega dne,
ko je naznanil pogrešitev tega dokumenta. Ni pa možno
aktivirati vozniškega dovoljenja.
Če se vam zgodi, da naknadno najdete osebni
dokument, ki ste ga pred najdbo naznanili kot
pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega pri upravni
enoti, ste le-ta dokument dolžni prinesti na upravno
enoto ali krajevni urad v uničenje in evidentiranje
najdbe v evidenco izdanih osebnih izkaznic ali potnih
listin oziroma v register voznikov.
Imetniki osebnih dokumentov ste dolžni z njimi skrbno
ravnati. Dolžno skrbnost ugotavljamo na upravni enoti
na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih ob prijavi navede
posameznik. Uradna oseba sestavi zapisnik o izjavi in
tako na podlagi podanih okoliščin loči med pogrešitvijo
in tatvino, pri katerih je bilo ravnanje z dolžno
skrbnostjo in na tiste, pri katerih dolžne skrbnosti ni
bilo. Kot ravnanje z dolžno skrbnostjo se šteje
pogrešitev ali kraja dokumenta v okoliščinah, na katere
državljan ni mogel vplivati oz. tega ni mogel preprečiti.
Gre na primer za pogrešitev dokumenta po vlomu v
stanovanje, ob požaru ali prometni nesreči. Pogrešitev
oziroma kraja dokumenta zaradi malomarnega ravnanja
ali izpostavljanje dokumenta kraji pa se obravnava kot
opustitev dolžne skrbnosti. Takšni primeri so, če
dokument na primer pustimo v denarnici odklenjenega
vozila ali v žepu jakne, ki visi na obešalniku v lokalu ali
v garderobi čakalnice.
Predvsem pa vedno pazite na svoje osebne stvari, v
izogib morebitni slabi volji in težavam, ki bi jih lahko
imeli zaradi njihove pogrešitve.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter,
načelnica
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Sekanje obvodne vegetacije je poseg v naravo
Leto je naokrog in spet je prišel čas obrezovanja dreves, sadnega drevja ter grmovja. Prav tako pa je to tudi čas, ko
lastniki sekajo in redčijo obvodno vegetacijo ter mejice. Na prvi pogled morda nedolžen poseg, ki pa v primeru, da ni
pravilno izveden, prinaša s sabo posledice, ki jih občutijo ne le živalske in rastlinske vrste, temveč tudi ljudje.
V zadnjih desetletjih se zaradi težnje po vse večjih površinah
kmetijskih zemljišč in posledično uporabe težke kmetijske
mehanizacije odstranjuje oziroma krči vedno več obvodne
vegetacije. Vendar je prav obvodna vegetacija tista, ki s svojim
koreninskim sistemom utrjuje rečne bregove ter na ta način
preprečuje, da bi zaradi erozije prišlo do izgube kmetijskih površin
ob strugi. Hkrati predstavlja tudi filter za vodo, ki se spira z bližnjih
kmetijskih površin. Vegetacija v poletni vročini vodotoku nudi tudi
senco, zaradi česar se zmanjšajo temperaturna nihanja vode, kar je
bistvenega pomena za življenje rib in drugih vodnih organizmov.
Nikakor pa ne gre pozabiti, da obvodno rastlinje zagotavlja
življenjsko okolje številnim organizmom. Nekateri od njih si tukaj
ustvarijo dom, drugi najdejo hrano, tretji pa partnerja za
razmnoževanje. Mejice so prav tako pomembne kot selitvena pot,
ne samo ptic, ampak tudi sesalcev, dvoživk in plazilcev.
Pozitivni učinki, ki jih ima vegetacija na ekosistem, so pomembni
na vseh vodotokih, tudi tistih, brez varstvenega statusa. Na
varovanih območjih, tj. zavarovanih območjih in območjih Natura
2000, pa si je pred izvedenim posegom potrebno pridobiti
dovoljenje za poseg v naravo, ki ga pošljete na pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave. Informacijo o tem, ali se
vaša parcela nahaja na katerem od navedenih območij, lahko preverite v naravovarstvenem atlasu, ki se nahaja na
povezavi https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/.
Eva Langerholc,
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje

Financiranje predhodnih arheoloških raziskav
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo 11. februarja 2020 začelo s sprejemanjem zahtevkov za financiranje
predhodnih arheoloških raziskav za investitorje stanovanjske gradnje (skladno z drugo alinejo tretjega odstavka 34.
člena ZVKD-1). Zahtevke bo ministrstvo sprejemalo predvidoma do 12. julija, za raziskave ob gradnji pa do 31. maja
2020 oziroma do porabe sredstev. Za natančnejše informacije o postopku financiranja se investitorji obrnite na
ministrstvo oziroma spletno stran ministrstva https://www.gov.si/zbirke/storitve/financiranje-predhodnih-arheoloskihraziskav-za-investitorje-stanovanjske-gradnje/.
Za vse informacije glede upravičenosti in glede pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev smo vam na voljo na sedežu
ZVKDS OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, na elektronskem naslovu tajnistvo.ce@zvkds.si in na tel. št.: (03) 426 0
300 v času uradnih ur.
Danijela Brišnik,
Vodja območne enote
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V Sloveniji pijemo kavo in čaj z medom
Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik projekta »Pijmo kavo in čaj z medom« in spodbuja Slovence k uživanju kave in
čaja z odličnim medom slovenskih čebelarjev. Čebelji pridelki in izdelki slovenskih čebelarjev so izredno cenjeni.
Zaradi vse hitrejšega in stresnega načina sodobnega življenja so tako primerna hrana za ljudi.
Ali tudi vi uživate kavo in čaj z medom? Več o tem, zakaj je priporočljivo kavo in čaj sladkati z medom, je predstavila
Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. teh., ki je zapisala:
»Najprej se vprašajmo, kaj se zgodi, če čaj in kavo sladkamo z navadnim belim sladkorjem. V tem primeru bosta
prebava in presnova sladkorja iz obeh napitkov potekali tako, da bo telo jemalo obstoječe zaloge mineralov za
razgraditev tega sladkorja. Če pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne bomo osiromašili telesa z odvzemanjem
mineralov, kajti med ima sam dovolj mineralov, ki so potrebni
za njegovo razgradnjo. Pravzaprav ima dovolj velike količine
najrazličnejših mineralov, ki so vrh vsega v pravilnem
medsebojnem razmerju, da presežek tega mineralnega prepleta
lahko telo uporabi za druge presnovne namene.
Vendar pa sladkanje z medom zahteva več pozornosti kot
preprosto umešanje belega sladkorja v vroč čaj ali kavo. Vedeti
namreč moramo, da izgubimo večino prednosti medu, če ga
vmešamo v vroč čaj in kavo. To pomeni, da moramo oba napitka ohladiti na največ 40 °C. V tem primeru bosta čaj in
kava, sladkana z medom, ohranila vse, kar je v medu, in neprimerno bolj bosta koristna za telo, saj bomo na tak način
poleg mineralov v telo vnesli tudi vitamine in encime kot biokatalizatorje prebavnih in presnovnih procesov.«
Slovenci imamo čebelarstvo tako rekoč »zapisano v genih« in je del naše tradicije in zgodovine. Ponosni smo na bogato
znanje, ki smo ga prejeli od naših prednikov in hkrati vizionarsko gledamo naprej. S pobudo, razglasitvijo in
praznovanjem svetovnega dne čebel smo ponesli prepoznavnost slovenskega čebelarstva v svet. Na svetovnem nivoju
smo spodbudili ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebelarstva za človeštvo. Ob zavedanju, da je čebelarstvo
pomembna kmetijska in tudi gospodarska panoga, da je kar 2/3 svetovne hrane posredno ali neposredno odvisne od
opraševanja čebel, lahko s ponosom ugotovimo, da smo del zgodbe, ki spreminja svet.
Vabimo vas, da tudi sami postanite del te zgodbe in uživajte kavo in čaj z odličnim medom slovenskih čebelarjev –
uživajte napitek z zgodbo.
Med lahko namažemo na kos kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo, dodajamo ga pa tudi mesnim jedem, ribam,
omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko-pekovskemu pecivu. ČZS, JSSČ je izdala prvo
kuharsko knjižico v elektronski obliki Jedi z medom od tu in tam. Knjižico najdete na spletni stani www.czs.si.
Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med je najbolj primeren za pripravo posameznih jedi. Vabimo vas,
da preizkusite uporabne recepte in postanite "master šef" v kuhanju medenih jedi.
Nataša Klemenčič Štrukelj

Korak zase, korak za sladkorčke
Dobro se z dobrim vrača – dobrodelno izobraževalni projekt za sladkorčke – 17. april 2020
Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) smo se v sodelovanju s Pediatrično kliniko, Kliničnim oddelkom za
endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove ter Društvom za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami odločili, da v
mesecu aprilu izvedemo vseslovensko dobrodelno prireditev, s katero želimo pomagati sladkorčkom.
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Zagotovo ste že slišali za sladkorčke – otroke, ki so zboleli za sladkorno boleznijo, ki zahteva neprestano pozornost pri
vzdrževanju ustrezne ravni krvnega sladkorja, saj telo ne proizvaja dovolj inzulina ali se telesne celice nanj ne odzovejo
pravilno. Otroci si morajo zato inzulin preko injekcij ali s pomočjo črpalk dovajati sami. Sladkorna bolezen je tudi pri
otrocih v porastu in mnogi starši se soočajo z občutkom nemoči, krivde in bremena, ki ga takšna bolezen prinese.
Mogoče se bo marsikdo vprašal, zakaj in čemu ČZS organizira takšen projekt? ČZS že dolga leta dokazuje, da je
organizacija, ki v prvi vrsti skrbi za dobrobit čebel in čebelarjev, vendar pa je tudi organizacija, katere člani imamo
veliko srce in aktivno podpiramo tudi ranljivejše skupine. Znano je uspešno sodelovanje z Zvezo paraplegikov
Slovenije, Zvezo slepih in slabovidnih Slovenije, pomagamo in vključujemo v čebelarstvo ljudi z motnjami v razvoju,
skratka ČZS je organizacija, ki ji ni mar samo zase, temveč želimo po najboljših močeh pomagati tudi drugim.
Projekt »Korak zase, korak za sladkorčke,« poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja.
Veseli nas, da naša prizadevanja podpira tudi podjetje HOFER, s katerim nas druži večletno sodelovanje na področju
ohranitve čebel in zavedanja njihove pomembnosti. Kot glavni podpornik dobrodelnega projekta Korak zase, korak za
sladkorčke so ob tem izpostavili: »S Čebelarsko zvezo Slovenije aktivno sodelujemo in veseli nas, da lahko podpremo
projekt, ki bo javnosti omogočil večje zavedanje, s kakšnimi izzivi se vsakodnevno srečujejo sladkorčki. Otroci so naše
bogastvo, zato je naša naloga in odgovornost, da jim omogočimo lepo prihodnost.«
In zakaj dobrodelni projekt za sladkorčke?
K izvedbi projekta sta nas spodbudili zgodbi naših sodelavcev Nine in Aleša, ki sta starša dveh sladkorčkov. Obe
zgodbi se lahko zgodita komur koli izmed nas, na tak ali drugačen način.
Drugi razlog pa je, da imamo čebelarji stalno vprašanja, katere čebelje pridelke lahko uživajo sladkorni bolniki, in zato
bo ČZS v sodelovanju s priznanimi zdravniki izdala smernice za uporabo čebeljih pridelkov v prehrani sladkornih
bolnikov.
Nina: Življenje malih sladkorčkov in njihovih družin je precej bolj zapleteno. Otroci s sladkorno boleznijo tipa 1 nosijo
veliko breme in odgovornost. Zelo pomembno je, da jih okolica razume, sprejme in podpira, zato menim, da je treba
veliko delati na ozaveščanju. Diabetes tip 1, za katerim večinoma zbolijo otroci, je sicer bolj redek, je pa zato diabetes
tipa 2 v velikem porastu. Zdi se, kot da imajo sladkorčki posebno misijo v svojem življenju. Zaradi svoje bolezni so
pravi ambasadorji zdravega načina življenja, pravilne in zmerne prehrane ter življenjskega sloga, ki bi ga morali imeti
vsi ljudje. Zanimivo je, da nas na vsakem koraku obkroža hrana in aktivnosti, ki niso dobre za nas, a smo jih vsi vzeli za
svoje. Sladkorčki morajo biti zmožni reči ne vsemu, kar je slabo za njih in posegati po hrani, ki ni sladka, predelana in
že pripravljena, se veliko gibati, namesto večurnega posedanja pred računalnikom in televizijo. So nam torej lahko
vsem vzor, če si želimo dobro in zdravo živeti.
Aleš: Skoraj 6 let je že od dneva, ko so zdravniki pri najini Neji diagnosticirali sladkorno bolezen tipa 1. Zbolela je pri
18 mesecih, zato je že naslednji dan prijela inzulinsko črpalko, s katero je povezana 24 ur na dan. Življenje, v katerega
smo se skupaj šele dobro podali, se je obrnilo na glavo. Po prvem občutku krivde in spraševanja, ZAKAJ, nismo imeli
izbire kot nadaljevati. Sladkorna bolezen nam ne dopušča lažjih poti. Meritve sladkorja v krvi in zdrava pestra
prehrana Nejo spremljata vsak dan. Vsak obrok je načrtovan in stehtan v naprej ter prilagojen sladkorju v krvi. Temu
smo prilagodili tudi vse dejavnosti in aktivnosti, saj za lažje uravnavanje sladkorja mora biti Neja čim bolj aktivna.
Sedaj, ko Neja odrašča in hodi v šolo, se potrebe po inzulinu stalno spreminjajo in vzdrževanja pravega nivoja
sladkorja v krvi predstavlja velik napor in marsikatero neprespano noč. Zato je takšen projekt osveščanja ljudi in
predvsem tistih, ki imajo vpliv na spremembe, več kot dobrodošel. Res je, kar pravijo o sladkornih bolnikih, so na svoj
pozitiven način prav posebni ljudje. To lahko potrdiva tudi za najino Nejo, saj je v vseh pogledih pravi sladkorček.
Tudi ostali starši sladkorčkov se vsak na svoj način spopadajo s to boleznijo.
Alisa in Rok Ferengja: K sreči večina družin ne ve in prav je, da ne, kakšno je življenje s sladkorčkom. Skupaj
preračunavamo količino živil, količino ogljikovih hidratov, glikemični indeks živil, itd. V restavraciji prosimo za
tehtanje porcije in smo nemalokrat deležni čudnih pogledov, vendar samozavestno povemo, da smo sladkorčki. Hčera
ni sama v tem, ampak živimo življenje, kakor da bi bili vsi sladkorčki in jo podpiramo. Najbolj, kar boli, je, da hčeri ne
moreva dati odgovora, zakaj se je to zgodilo ravno njej! Nihče si ne predstavlja, kakšen stres je to za vso družino. Nihče
si ne predstavlja, kaj pomeni, če se mora otrok 15–20 x na dan zbosti, da preveri in uravnava nivo sladkorja v
krvi. Zdaj hčera uporablja inzulinsko črpalko, vendar marsikdo misli, da samo nekaj odtipkaš na to črpalko in je stvar
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rešena. Nešteto noči imava neprespanih, ker hčera presliši alarm, ki ji ga sporoča črpalka ... Pokliče iz šole, včasih tudi
med poukom, ker naju potrebuje, rabi potrditev ... Na srečo nam šola stoji ob strani, vse čestitke šoli, za podporo in
organizacijo ustrezne prehrane. Vse šole bi morale biti take, naša šola, OŠ Škofljica, je lahko vzor marsikateri drugi
šoli ali vrtcu. Zdaj je naša punčka že najstnica in ne želi odstopati. V šoli jo občudujejo prav vsi, z ravnateljem vred,
kako ona to vse uspe, kako je odgovorna in vse spelje.
Seveda se tudi kdaj "pregreši", saj je najstnica. Ji ne žugamo. V šoli je super učenka in ocene ji ne delajo nobenih težav.
Meniva, da širša javnost ni dosti informirana o sladkorni bolezni. Hčera ima sladkorno bolezen tipa 1, kar pomeni, da
je popolnoma odvisna od stalnega dovajanja inzulina. Ljudem sporočava, da naj se ustavijo na cesti, na igrišču, na
avtobusni postaji ... naj ne hodijo mimo ... naj pogledajo osebo, ki se je zgrudila ... da pogledajo, zakaj se je zgrudila ...
niso vsi samo pod vplivom določenih substanc ... morda boste pomagali ravno sladkornemu bolniku, ker mu/ji je
padel sladkor v krvi pod minimum in je zato izgubil/a zavest. S tem lahko rešite življenje! Zdravje nikakor ni
samoumevno!
Dobrodelno izobraževalno prireditev bomo zaznamovali s skrbjo za lastno zdravje in gibanje, zato bomo 17. aprila
2020 organizirali vseslovenski pohod na sedež ČZS, s ciljem, da skupaj stopimo korak po korak, po svojih
zmožnostih zase in za dobrodelnost. Tudi predsednik ČZS si je zadal zaobljubo, da bo v dobrodelni namen za
sladkorčke peš premagal razdaljo od domače Žirovnice do Lukovice (58 km – približno 15 ur hoje). Na poti se mu bodo
pridružili številni podporniki dobrodelne akcije. Od svojega doma bosta peš proti ČZS šla tudi Nina (Celje, okrog 50
km) in Aleš (Gabrje, okrog 32 km). Isti dan ob 17.00 bo potekal tudi dobrodelni koncert v organizaciji ČZS in
Občine Lukovica z znanimi slovenskimi glasbeniki.
Z izobraževalno noto želimo opozoriti javnost, predvsem pa pristojne in odgovorne institucije, na problematiko, s
katero se soočajo sladkorčki. Poudariti želimo pomen in možnost uživanja čebeljih pridelkov tudi pri sladkorni
bolezni in hkrati ozaveščati o zdravem načinu življenja. Poleg tega želimo s to akcijo tudi zbrati finančna sredstva za
otroke s sladkorno boleznijo, da bi jim omogočili nakup drage UZ aparature za oceno stanja ožilja, ki se redno rabi
pri pregledih sladkornih bolnikov. Novi aparat bi zamenjal že zdavnaj iztrošenega starega ter tako omogočili
veliko hitrejše in zanesljivejše preglede. Za kar moramo zbrati več kot 30.000 EUR.
Poglavitni cilji dobrodelne akcije so: pripraviti smernice za uporabo čebeljih pridelkov v prehrani diabetikov,
sporočilo vsem sladkorčkom, da nam je mar zanje, ozavestiti javnost o sladkorni bolezni, ozavestiti javnost o pomenu
zdravega načina prehranjevanja, opozoriti pristojne institucije, da se vsem ljudem s sladkorno boleznijo omogočijo
tehnološko najnaprednejši pripomočki za nadzorovanje te zahtevne in potencialno usodne bolezni, s hojo opozoriti na
pomen gibanja in s tem na zdrav način življenja, večja podpora staršem sladkorčkov.
Vabimo vse, da se nam v projektu za dober namen pridružite. Aktivno kot udeleženci pohoda, dobrodelnega koncerta,
veseli pa bomo tudi medijskih objav, da dosežemo čim večji krog ljudi. Nenazadnje je naš namen ozaveščati ljudi o
zdravem načinu življenja, kamor zagotovo sodita zdrava prehrana in vsakodnevno gibanje.
Zbrana sredstva bodo namenjena Društvu za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami in bodo strogo namenska
v korist in lažje življenje malih sladkorčkov.
Pomagajmo po svojih zmožnostih in naredimo korak zase in korak za sladkorčke.
Čebelarska zveza Slovenije,
Boštjan Noč, predsednik

KO za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni,
prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.

Društvo za pomoč otrokom s
presnovnimi motnjami,
izr. prof. dr. Nataša Bratina

Zdrava, uravnotežena prehrana in telesna aktivnost – osnova za zdrav način življenja
»Hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana,« so besede antičnega grškega filozofa, pisatelja in
zdravnika. Vendar dandanes v hitrem tempu življenja pogosto pozabljamo na pomen redne, zdrave in uravnotežene
prehrane. Največkrat posegamo po hitro pripravljenih živilih, ki so zaradi postopkov pridelave ali predelave
osiromašena številnih hranilnih snovi in s tem slabše kakovosti, ne prehranjujemo se zmerno v več dnevnih obrokih,
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posegamo po premastni in sladki hrani, ne dajemo pozornosti telesni aktivnosti, prepuščamo so razvadam, kot je npr.
kajenje, uživanje alkohola itd.
Največkrat se zavemo, da je potrebno nekaj spremeniti, ko na naša vrata potrkajo zdravstvene težave. Poleg ostalih
kroničnih bolezni, ki so posledica nezdravega načina življenja, je lahko to tudi sladkorna bolezen tipa 2, nekoč
imenovana tudi »starostna sladkorna bolezen«, ki se razvije v kasnejšem življenjskem obdobju. Najnovejši podatki
kažejo, da se starostna meja spušča, tako da se sladkorna bolezen tipa 2 lahko razvije tudi že v otroštvu. Največji
dejavniki tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 so prekomerna telesna masa, telesna nedejavnost, prekomerno
uživanje nasičenih maščob in prekomerno uživanje alkohola.
Za sladkorno bolezen je značilna povišana vrednost sladkorja v krvi. Gre za presnovno motnjo, ki nastane zaradi
pomanjkanja (sladkorna bolezen tipa 1) ali povečane odpornosti celic (sladkorna bolezen tipa 2) na hormon inzulin.
Sladkorna bolezen je najbolj razširjena kronična bolezen sodobnega časa in vse več je bolnikov, ki zbolijo za sladkorno
boleznijo tipa 2. Predvsem neustrezna prehrana in pomanjkanje telesne aktivnosti prispevata k prekomerni telesni teži in
debelosti, kar je lahko vzrok za razvoj sladkorne bolezni.
Pomembno je, da svojim prehranjevalnim navadam in zadostni
telesni aktivnosti posvetimo več pozornosti, predvsem pa, da z
vzgojo in medgeneracijskim sodelovanjem svojim otrokom damo
koristno popotnico za njihovo življenje in zdravje.
Zanimivo je, da se prehrana sladkornih bolnikov bistveno ne
razlikuje od zdrave, uravnotežene prehrane, ki naj bi jo užival
vsakdo izmed nas. Poskrbite, da bo vaša prehrana čimbolj pestra in
vanjo vključujte različna živila. Naj bo zdrav zajtrk energijska
popotnica za vaš dan. Zaužitje od 3 do 5 dnevnih obrokov,
predvsem pa čim več v prehrano vključujte svežo, lokalno,
Priporočamo uživanje lokalno pridelane hrane.
sezonsko pridelano presno sadje in kuhano ali presno zelenjavo,
Prehranske navade izoblikujemo že v otroštvu, zato
saj vsebujeta zdravju koristne snovi, kot so vitamini, minerali,
bodimo zgled otrokom in jim tako privzgojimo dobro
antioksidanti, prehranska vlaknina itd. V prehrano vključite več
popotnico za življenje.
živil rastlinskega izvora, posegajte po izdelkih iz polnovrednih
žit (naravni riž, polnozrnate testenine, kaše), večino živalskih maščob (nasičene maščobe) zamenjajte z nenasičenimi
rastlinskimi olji, pri pripravi jedi uporabljajte kakovostna rastlinska olja, kot sta npr. repično in oljčno olje. Izberite bolj
pusta živila živalskega izvora, kot so npr. manj mastno meso in mlečni izdelki. Hrano zmerno dosoljujte (priporočen
vnos pri odraslih do 5 g/dan) in omejite uživanje sladkorja in sladkih živil. Enostavni sladkorji, ki jih vsebujejo
sladkarije in sladke pijače, naj v naši dnevni prehrani ne predstavljajo več kot 10 % dnevnega energijskega vnosa. Tudi
pri sladkornih bolnikih se uživanje sladkorja ne izključuje iz prehrane, potrebno pa ga je omejiti, sladkorni bolniki pa
morajo nadzirati tudi vnos sestavljenih (kompleksnih) ogljikovih hidratov. Poskrbite, da dnevno spijete dovolj tekočine,
izogibajte se gaziranim pijačam in vodam z različnimi okusi, saj pogosto vsebujejo veliko sladkorja. Ne pozabite na
redno telesno aktivnost, njeno pomanjkanje predstavlja tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Pri
sladkornih bolnikih je dokazano, da telesna aktivnost zniža raven krvnega sladkorja in poveča občutljivost celic na
inzulin, predvsem pa z izvajanjem redne telesne aktivnosti pripomorete k vzdrževanju, pa tudi zmanjšanju telesne mase.
Pri normalni telesni masi se priporoča vsaj pol ure telesne vadbe dnevno.
Podatek zdravnikov, da lahko z uživanjem ustrezne, zdrave, uravnotežene prehrane in s telesno aktivnostjo sladkorno
bolezen tipa 2 marsikdaj upočasnimo ali celo preprečimo, je dovolj zgovoren, da začnemo z zdravim življenjskim
slogom že danes. Zdravje je naša največja vrednota, zato naj nam ne bo samoumevno.
Damjan Justinek, dr. med. spec. int. med., in
Nataša Lilek, univ. dipl. inž. živil. tehnol.
Viri:
Skvarča A. 2015. Abecedarij sladkorne bolezni. Ljubljana, Zveza društev diabetikov Slovenije: 33 str.
Poličnik R. 2018. Zdrava prehrana. V: Prehrana in sladkorna bolezen (C. Hlastan Ribič). Ljubljana, Nacionalni inštitut
za javno zdravje: 90–94
Načela zdravega prehranjevanja, upoštevajoč socialno-ekonomske determinante. Ljubljana, Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/nacela_zdravega_prehranjevanja.pdf
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Natečaj Prostovoljec leta 2019
- razpis Mladinski svet Slovenije objavlja natečaj, po katerem
bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj
prostovoljce, Naj mladinskega voditelja, Naj
prostovoljski in Naj mladinski projekt leta 2019.
Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo
potegovali za naslov Naj prostovoljke in Naj
prostovoljca v treh starostnih kategorijah, in sicer:
do 19 let, od 20 do 29 let ter 30 let ali več. Kot starostno
mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2019. Z
namenom promocije organiziranega prostovoljskega
dela bomo izbirali tudi Naj prostovoljski projekt, z
namenom promocije mladinskega dela pa Naj
mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj
mladinski projekt.
Tako pri mladinskem voditelju kot pri mladinskem
projektu gre za prostovoljsko delo, ki je hkrati
mladinsko delo. Prijavnica za vse kategorije
posameznikov je enotna. Prijavnica za obe kategoriji
projektov je prav tako enotna.

1.
POGOJI
ZA
SODELOVANJE
ZA
POSAMEZNIKE: KANDIDATI IN KANDIDATKE
ZA NAZIVE NAJ PROSTOVOLJKA, NAJ
PROSTOVOLJEC
IN
NAJ
MLADINSKI
VODITELJ oz. VODITELJICA 2019
• Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali
skupina oseb; torej posameznica oz. posameznik,
neformalna skupina, društvo, mladinski svet, zavod,
ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna
institucija. Predlagatelj
mora imeti utemeljeno
povezavo s predlaganim prostovoljcem in poznati vsaj
del njegovega prostovoljstva. Predlagatelj mora oddati
prijavnico v skladu z navodili iz 3. točke.
• Prijavljeni posameznik oz. posameznica mora biti ali
državljan_ka Slovenije ali tujec oz. tujka, ki se
udejstvuje v Sloveniji ali v okviru slovenske
organizacije.
• Prijavljeni posameznik oz. posameznica za svoje delo
v letu 2019 ni bil plačan_a oz. zaposlen_a za izvajanje
dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja v natečaj.

• Prijavljeni posameznik oz. posameznica mora biti s
prijavo seznanjen_a in se mora z njo strinjati. Svoje
strinjanje potrdi s podpisom izjave, ki je obvezni del
prijavnice za posameznike.
Pojasnilo: Mladinski voditelj (v okviru tega razpisa) je
prostovoljec oz. prostovoljka, (v letu 2019) star_a manj
kot 30 let, ki vodi mladinsko organizacijo oz. njeno
enoto ali skupino oz. več skupin posameznikov v
okviru mladinske organizacije, neformalne skupine ali
drugih institucij. Lahko je član_ica vodstva
organizacije, lokalni voditelj oz. voditeljica, vodja
projektnih skupin ipd.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE ZA PROJEKTE:
ZA NAZIVE NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT NAJ MLADINSKI PROJEKT 2019
• Projekt je organizirana in običajno skupinska
aktivnost z določenimi nameni oz. cilji. Pri
prijavljenih projektih ni nujno, da je bila prijavljena
aktivnost že ob izvedbi poimenovana kot "projekt".
• Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali
skupina oseb; torej posameznica oz. posameznik,
neformalna skupina, društvo, mladinski svet, zavod,
ustanova ali katerakoli druga zasebna ali javna
institucija. Predlagatelj mora biti ključni organizator
oz. izvajalec oz. nosilec prijavljenega projekta, in s
tem tisti, ki ima o projektu tudi največ informacij. Če
gre za projekt, ki je potekal v okviru določene
organizacije ali institucije, je zaželeno, da je
predlagatelj ta organizacija oz. institucija, in ne npr.
kateri od sodelujočih posameznikov. Predlagatelj
projekta je tisti, ki lahko ob koncu natečaja prejme
priznanje za izvedbo projekta oz. za osrednjo vlogo v
projektu. Če je pri projektu sodelovalo več popolnoma
enakovrednih institucij, to zabeležite v prijavnici.
• Prijavi se lahko projekt, pri katerem je prostovoljsko
delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma kvaliteti
izvedbe projekta; ni pa nujno, da je bil projekt v celoti
izveden s prostovoljskim delom.
• Projekt se je moral zaključiti v letu 2019, četudi se je
začel v letu 2018 ali še prej.
• Predlagatelj mora oddati prijavnico v skladu z navodili
iz 3. točke.
Pojasnilo: Mladinski projekt (v okviru tega razpisa) je
prostovoljski projekt, pri katerem je večina sodelujočih
prostovoljcev mladih (starih med 15 in 29 let).
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3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
• Predlagatelj mora izpolniti spletno prijavnico, preko
katere mora oddati vsaj osnovne podatke o prijavi.
Zaželeno je, da preko spletne prijavnice odda tudi
vsebinski del, izjavo in priloge; lahko pa jih pošlje tudi
po e-pošti na prostovoljec@mss.si ali priporočeno po
pošti na Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000
Ljubljana.
• Prijavnica je sestavljena iz 4 delov, in sicer:
1. Osnovni podatki o prijavi (Te je potrebno
obvezno oddati preko spletne prijavnice.
2. Vsebinski del prijave predstavljajo odgovori na
vprašanja oz. rubrike v prijavnici. Nekatere rubrike
je potrebno obvezno izpolniti, kar je tudi razvidno iz
prijavnice (spletne in elektronske).
3. Izjava: izjava predlagatelja pri prijavah za
projekte oz. izjava predlagatelja in izjava
prostovoljca pri prijavah posameznikov je obvezen
del prijave. Nahaja se v e-prijavnici za posameznike.
Izjava prostovoljca mora biti nujno lastnoročno
podpisana. Nato jo lahko v spletni prijavnici naložite
ali pošljete po e-pošti (če jo imate v skenirani
obliki). Lahko jo pošljete tudi v papirnati obliki na
naš naslov.
4. Priloge, ki so neobvezen del prijave. Zaželena
priloga je kratek življenjepis prostovoljca (do 5000
znakov, lahko tudi v Europass ali pd. obliki).
Prijavnici lahko priložite dokazila o opravljanju
prostovoljskega dela; to so lahko fotografije, objave
v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih idr.
dokazila o prostovoljskem delu.
Spletno
prijavnico
najdete
tu:
https://www.1ka.si/a/250021.
• Elektronsko prijavnico si lahko prenesete s spletne
strani MSS ali nas zanjo zaprosite preko e-pošte
(prostovoljec@mss.si).
• Prijava je lahko izločena kot neveljavna, če osnovni
podatki niso oddani preko e-prijavnice, če se
predlagatelj ne drži omejitev znakov, če ne izpolni vseh
obveznih rubrik v prijavnici ali če prijavnica ne vsebuje
podpisanih izjav.
• Prijavnica mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in
v e-obliki (preko računalnika in ne ročno).
• Če prijavnico oddajate iz tujine, mora biti v celoti
posredovana preko e-prijavnice oz. e-pošte.
• Prijava je veljavna, ko prijavitelj po e-pošti prejme
obvestilo, da je bila prejeta. Obvestilo o vsaki prejeti
prijavi bo poslano v roku 3 dni od prejema.
• Posamezen predlagatelj lahko v natečaj prijavi več
posameznikov in projektov, omejitev ni.
• Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 30. marec 2020.
Pri pošiljanju s priporočeno pošto je to zadnji možni dan
oddaje na pošto v Sloveniji.

4.
IZBIRA
NAJBOLJŠIH,
PRIREDITEV IN PRIZNANJA

ZAKLJUČNA

O izbiri naj prostovoljk, prostovoljcev, mladinskih
voditeljev in projektov bo na podlagi prispelih prijav
odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnic
oz. predstavnikov institucij, povezanih s promocijo
prostovoljstva. Kot kriterij odločanja bodo komisiji
služili dosežki posameznikov – rezultati njihovega dela,
njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela,
samostojnost in samoiniciativnost, aktivna participacija
(v kolikšni meri so bili prostovoljci soustvarjalci) pri
delu, vpliv prostovoljskega dela oz. projekta na širjenje
prostovoljstva, vpliv na organizacijo in druga okolja, v
katerih je delo potekalo. Odločitev komisije je
dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da podeli
posebna priznanja izven navedenih kategorij in da v
posamezni kategoriji ne podeli naziva, če presodi, da je
število ali kvaliteta prijav prenizka. Sestava komisije, ki
bo izbrala nosilca naziva Naj mladinski voditelj in Naj
mladinski projekt, se bo razlikovala od tiste, ki bo
odločala o izbiri v ostalih kategorijah.
Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili
vse prijavljene posameznike in njihove mentorje oz.
nosilce projektov, bo predvidoma potekala v juniju. Na
prireditvi bomo podelili naj nazive, priznanja in
nagrade; slednje bodo predvsem simbolične narave.
Priznanja za sodelovanje bodo prejeli vsi veljavno
prijavljeni posamezniki in projekti.
5. RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI
Vsi osebni podatki, oddani v tej prijavnici, bodo
uporabljeni zgolj za namene natečaja in zaključne
prireditve za prostovoljce. O prostovoljcih, ki bodo
izbrani za ključne nazive oz. nagrade, bomo javno
objavili naslednje podatke: ime in priimek ter občina
bivanja – strinjanje poda prostovoljec oz. prostovoljka s
podpisano izjavo, ki je del prijavnice. Vsi osebni
podatki bodo iz naših evidenc izbrisani najkasneje do
31. marca leta 2021.
6. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKT
Za kakršnekoli težave pri izpolnjevanju prijave, za eprijavnice, vprašanja in več informacij se lahko obrnete
na nas: preko e-pošte na prostovoljec@mss.si ali oz. na
tel. številko 01 425 60 55 (Tanja Baumkirher). Zaradi
narave našega dela in velikega zanimanja za projekt je
zaželeno predvsem komuniciranje po e-pošti.
Informacije lahko vedno najdete tudi na spletnih straneh
MSS http://mss.si/ in na omrežju Facebook na
https://www.facebook.com/prostovoljec.leta/.
Anja Fortuna, l.r. predsednica MSS
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
 20. januarja se je rodila 48 cm velika in 2065 g
težka deklica Mila staršema Mateji Ropas in Janku
Pečovniku iz Lok.
 2. februarja se je rodila 52 cm velika in 4100 g
težka deklica Julija staršema Lei Marii in Mihi
Lesjaku iz Ojstriške vasi.
 14. februarja se je rodil 49 cm velik in 2900 g težek
deček Urban staršema Sanji Hrastnik in Urošu
Vozliču iz Kaple.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic,
sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite
na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si .

Iz vrtca in šolskih klopi

Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 2020/2021
Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 23. 3., do
petka, 27. 3. 2020.
V petek, 27. 3., bo vpis možen v Vrtcu Tabor od 8.00 do 14.00, od ponedeljka, 23. 3., do četrtka, 26. 3. 2020, pa v
pisarni Vrtca Vransko - Tabor (zgradba Vrtca Vransko) vsak dan od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. (03) 703
23 92 pa tudi izven tega termina. V petek, 27. 3. 2020, ste vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo potekal v igralnicah
vrtca od 9.00 do 10.00.
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate
pridružiti med šolskim letom 2020/2021.
EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od ponedeljka, 16. 3., do petka, 20. 3. 2020. Starši
prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo.
In še dva napotka:
- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne
strani vrtca.
- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske
številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da te
podatke prinesete s sabo.
STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2020 (za otroke, ki se
nam bodo priključili 1. 9. in bodo takrat izpolnjevali pogoj, starosti najmanj 11 mesecev).
Veselimo se sodelovanja z vami!
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VSEBINA
• SKLEP o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za
leto 2020
• JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Tabor v letu 2020

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 6. člena Statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015 ter Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine
Tabor, na 10. redni seji sprejel

SKLEP
O DOPOLNITVI SKLEPA O SPREJEMU LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TABOR ZA LETO 2020

1.
Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020, ki zajema:
Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja,
-

parc. št. *13/3, k.o. Vojnik - okolica v izmeri 246 m².
2.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Številka: 711-3/2020
Datum: 24. 2. 2020
Občina Tabor
Župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 10/2019), Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne
objave Občine Tabor, št. 4/2017), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne objave Občine Tabor, št.
4/2019), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči št. priglasitve:
K-BE161-1357727-2017 ter Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Spodbujanje
dopolnilnih dejavnosti v Občini Tabor« (št. priglasitve: M001-1357727-2019) Občina Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TABOR V LETU 2020

I. NAROČNIK
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Tabor v skupni višini 10.000,00 EUR
za namene, ki prispevajo k ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju Občine Tabor.
Nepovratna sredstva se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
UKREPI:

Višina sredstev (v EUR):

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14.
členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
10.000,00
UKREP 2: Pomoč za naložbe v pridelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –
de minimis (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013);

Če za določen ukrep prispe manjše število vlog glede na razpoložljiva sredstva, se le-ta lahko prerazporedijo za drug
ukrep znotraj okvira skupine ukrepov javnega razpisa.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018‒2020 ter
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:
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1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma
v primeru ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju in so lastniki
gozda, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po
Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev.
IV. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA PO UKREPIH
UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH
GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
-

-

izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega
veljavne standarde Unije;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo;
povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrba občine;
preprečevanje zaraščanja podeželja.

2. Pomoč se ne dodeli za:
-

nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.

3. Omejitve:
a) Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni vračljiv.
b) Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so:
-

naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
- podjetja v težavah.
c) Pomoči po tem razpisu se ne uporablja za:
-

-

pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
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d) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
e) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel ali je v
postopku pridobivanja javnih sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije.
f) Upoštevati je potrebno kumulacijo skladno z 11. členom pravilnika ter 8. členom Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014.
g) Najnižji znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa 4.000,00 EUR na posamezno kmetijsko
gospodarstvo. Posamezne investicije prijavitelja morajo znašati najmanj 500,00 EUR brez DDV.
h) Investicije ne smejo biti začete pred prejemom odločbe.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1. Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
2. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s
pooblastilom.
3. Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije;
- stroški opreme gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
- stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;
- stroški nakupa trajnih rastlin.
4. Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in katerih
naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
5. Pogoji za pridobitev pomoči:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja
vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
6. Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
2. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
3. Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
4. Upravičenci do pomoči:
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5.
6.
-

posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna
skupnost, agrarna skupnost …);
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine;
dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore
ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;

UKREP 2: POMOČ ZA NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH
PROIZVODOV TER NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI – de minimis (Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013)
1. Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
2. Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske
dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
3. Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
5. Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih oziroma do 4.000 EUR;
6. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek
de minimis pomoči iz šestega odstavka 14. člena tega pravilnika.
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo javnega razpisa;
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Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje
2018–2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020;
prijavne obrazce z vzorci pogodb in zahtevki za izplačilo sredstev (ukrep 1).

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani www.obcina-tabor.si
ali v sprejemni pisarni Občine Tabor. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani dobijo v času
uradnih ur Občine Tabor na tel. št. (03) 705 70 80 pri kontaktni osebi Ani Leskovšek.
VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 10. 2020 – do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo.
VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUM ODPIRANJA VLOG IN ROKI
ZA ODDAJO ZAHTEVKOV
Vloge za UKREP 1 in UKREP 2 morajo biti oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Tabor ali poslane na naslov
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do
6. 4. 2020 (datum poštnega žiga na dan 6. 4. 2020).
Vloga za posamezni ukrep mora biti oddana v zaprti kuverti, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja
oziroma z nazivom in naslovom pravne osebe na hrbtni strani kuverte. Na sprednji strani kuverte mora biti napisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2020«
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Vzorca pogodbe vlagatelji vlogi ne prilagajo.
Rok za oddajo vlog za UKREP 1 in UKREP 2:

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog ne bo javno.
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s
strani župana občine.
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev oz. kriterijev upravičenosti do pomoči, bo komisija zavrnila.
Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala na dopolnitev vloge. Rok
za dopolnitev vlog bo 8 dni od dneva prejema poziva na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem
roku ne bodo dopolnili ali ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bodo s sklepom zavržene.
Po preteku roka za dopolnitev vlog bo strokovna komisija vse popolne vloge ocenila na podlagi pogojev, navedenih v
javnem razpisu ter pripravila predlog upravičencev do pomoči in predlagano višino sredstev, ki se dodeli posameznemu
upravičencu.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, razpisanih za posamezen ukrep. V
primeru prijave večjega števila upravičencev se bo dodeljena pomoč sorazmerno znižala.
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Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo na predlog strokovne komisije izda pooblaščena oseba
občinske uprave, najpozneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. V sklepih bo opredeljen namen, ukrep, višina odobrenih
sredstev in upravičeni stroški za posamezen ukrep.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Za datum dodelitve pomoči se šteje datum pravnomočnosti sklepa.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine nakažejo na transakcijski račun na podlagi zahtevka posameznega
upravičenca. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na
posamezen ukrep. Zahtevki in računi morajo biti dostavljeni na Občino Tabor najkasneje do v razpisu določenih rokov
za oddajo zahtevkov.
IX. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor, pridobljenih
po tem javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva. Komisija, ki jo imenuje župan, preveri realizacijo naložb na terenu.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po
tem pravilniku za naslednji 2 leti.

Št. zadeve: 331-1/2020
Datum: 24. 2. 2020
Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l. r.
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Prešernov praznik v vrtcu
Otroci so del družbenega okolja v katerem živimo. Da lahko vplivajo na družbeno okolje, morajo spoznati, sodelovati,
doživljati in uživati umetnost kot del družabnega in kulturnega življenja.
V Vrtcu Tabor smo si priredili proslavo, na kateri so sodelovale vse skupine. Otroci so se za nastop pripravljali na
različne načine, s tem pa spoznavali našo kulturo oz. pesnika Franceta Prešerna. Najmlajši so se nam predstavili s
pesmicami, ki so jih prikazali s telesnimi gibi. Sledila je točka, pri kateri so si otroci izdelali glasbila ter nam predstavili
glasbeno pravljico »Trije prašički«. Videli smo tudi dramatizacijo pravljice »Čmrlj in piščal« ter poslušali ljudske in
otroške izštevanke ter šaljivke.

Otroci so bili seznanjeni z življenjem in delom našega največjega pesnika Franceta Prešerna.
Koordinatorka Apolonija Križnik

Eksperimenti pri nas!
V Vrtcu Tabor smo izvedli 5. obogatitveni dan, otroci so prehajali po igralnicah in spoznavali znanost. Preko
opazovanja in zaznavanja ter z lastnim preizkušanjem so raziskovali in eksperimentirali.
Pogovarjali smo se o vzgonu, izdelali smo si
»mavrične« vrtavke, ki se vrtijo s pomočjo
vrvice. Mešali smo snovi in pri tem
opazovali kemijsko reakcijo, ki nastane kot
posledica mešanja sode bikarbone in kisa.
Ugotavljali so smrdeč vonj, plin in vrenje, to
smo poimenovali vulkan. Opazovali smo tri
poskuse z jajcem in spoznali lastnosti
beljaka. Se igrali in »lovili« z magneti, pri
tem spoznali odbojno in privlačno silo ene
snovi na drugo. Govorili smo o agregatnem
stanju vode, okušali led, razmišljali o
taljenju in eksperimentirali. Raztapljali smo
snovi v vodi in predvidevali, kaj se bo
zgodilo. Izvedli smo poskus plavalci,
neplavalci ga zabeležili. Naredili smo si
mlinčke na vodo in jih preizkusili.
Opazovali smo naelektrenost las med igro z napihnjenimi baloni, se zabavali in občutili statično elektriko. Ločili smo
snovi na izolatorje in prevodnike, sklenili električni krog. Naredili smo eko baterijo. Ob spremljavi klasične glasbe pa
so otroci razposajeno zaznavali barvne snope v treh dimenzijah in se igrali z lastnimi sencami.
Otroci so burili svojo domišljijo, postavljali vprašanja, eksperimentirali ter se učili strategij mišljenja in raziskovanja.
Tako si pridobivajo pomembne izkušnje za razvoj naravoslovnih kompetenc.
Koordinatorki Laura Strojanšek in Laura Fekonja
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Mednarodni projekti v Vrtcu Tabor
Mednarodni projekt eTwinning spodbuja sodelovanje
evropskih vrtcev in šol s pomočjo informacijskih in
komunikacijskih tehnologij (ICT), tako da nudi
podporo, orodja in storitve, ki vrtcem in šolam
poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih
partnerstev na kateremkoli področju.
Tudi v naši skupini 5–6 let smo vpeti v tri mednarodne
projekte. Eden izmed njih je matematični projekt, kjer
otroci preko igre in izkustvenega učenja usvajajo
osnove matematičnega mišljenja in logike. Dejavnosti
zajemajo igre s količinami, merjenje, tehtanje, številske
predstave, vzorčenje, igre s svetlobnimi efekti,
eksperimenti ipd.
Na platformi eTwinning si ogledamo, kakšne dejavnosti izvajajo otroci v drugih državah, predstavimo svoje dejavnosti
in jih skupaj ovrednotimo.
Eva: »Všeč mi je bilo, ko smo delali sence.«
Lovro: »Igrali smo se žabice.«
Glorija: »Tehtali smo, na kateri strani je težje.«
Anuška Križnik

Zimski pohod učencev razredne stopnje
Padla je odločitev, da je tik pred počitnicami čas še za zimski športni dan. V torek, 18. februarja 2020, smo se odpravili
na triurni pohod. Kljub neobetavni vremenski napovedi nam je jutro postreglo z brezvetrjem in tudi o dežju ni bilo ne
duha ne sluha. Prvi dve uri smo preživeli pri pouku, po malici pa smo se podali na pot mimo novega naselja, igrišča
Razgan, čez Ojstriško vas do doma nekdanje učiteljice gospe Ive Leskovšek, ki nas je pospremila del poti skozi gozd
proti Miklavžu.
Na poti smo spoznali zgodovino velike mlake. Nastala je, ker so nekoč tam kopali ilovico. Iz ilovice so izdelovali
opeko, jo žgali in jo uporabili za gradnjo okoliških stavb.
Gozdna pot nas je pripeljala do
travnika pri kmetiji Lesjak. Zaslužili
smo si postanek s sadno malico in
prosto igro.
Potem smo se po cesti
pokopališča vrnili v šolo.

mimo

Vtisi učencev:
Gospa je imela tri kužke. Dva sta bila
majhna in eden večji. Lahko smo jih
božali. Mali puhast kuža mi je bil
najbolj všeč. (Zala Miklavc, 3. c)
Nama je bilo všeč, ko sva božala
kužka. Ko smo se ustavili, sva pila tudi
vodo. (Maruša in Taj, 1. c)
Fajn je bilo, ko smo božali kužka in ko smo bili na travniku in smo skakali po kupčkih in ko smo prišli nazaj. (Eva, 1. c)
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Meni je bilo fajn, ko smo bili na travniku. Tam
smo se lovili in pogovarjali. Nisem želela nazaj
v šolo. (Ula K., 3. c)
Med odmorom za sadno malico smo se s
puncami lovile. Bilo je zelo zabavno. (Gaja, 3.
c)
Včeraj smo imeli triurni pohod. Ful je bilo fajn,
ko smo šli v gozd in ko smo božali kužke. Potem
smo jedli in se igrali na velikem travniku. Bilo je
fajn. (Lina in Mina, 2. c)
Imel sem se zelo lepo, ker smo šli na lep pohod.
(Bor, 4. c)
Bilo mi je zelo všeč, ko smo šli mimo Ojstriške vasi, ker je tam doma moj prijatelj. (Mark, 4. c)
Na pohodu mi je bilo zelo všeč. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili na travniku in smo s puncami delale kolesa. (Lucija,
4. c)

Šola v naravi s tečajem plavanja – Murska Sobota 2020

Tudi letošnje šolsko leto smo za učence 4. razreda
Osnovne šole Vransko in POŠ Tabor organizirali šolo v
naravi s tečajem plavanja. Izvedli smo jo od 27. do 31.
januarja 2020 v CŠOD Murska Sobota. Za nemoten
potek dela so skrbeli učitelji: Simona Jan, Danijela
Jeršič, Maja Jerman, Polona Vodičar in učitelji v CŠOD
Murska Sobota (Karla Karnet, Miha in Irena Škarica). V
dom nas je sprejel vodja OE gospod Peter Vervega, ki
nas je tudi seznanil s pravili obnašanja v jedilnici in
domu.

Učenci so bili pet
dni zelo aktivni.
Spoznali so veliko
novega. Ogledali so
si mesto Murska
Sobota, kjer so si
ogledali vodni stolp,
park in grad. V
domu
so
bile
organizirane
številne dejavnosti,
v katerih so učenci
zelo
uživali.
Streljali so z lokom,
pekli
perece,
preizkusili so se v
cirkuških
spretnostih,
igrali
igro
»štrbunk«,
izdelovali izdelke iz
krep papirja …
Vsak dan pa so
učenci intenzivno
plavali v Zdravilišču Radenci in vsi dosegli velik
napredek.
Vtisi učencev:
Dejavnosti v CŠOD Murska Sobota
Z gospo Ireno smo pekli perece. Za peko smo
potrebovali moko, kvas, vodo, jajca, maslo in mleko. Pri
tem smo se zelo zabavali.
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Gospod Miha nam je pokazal različne cirkuške trike,
kot so žongliranje, hoja s hoduljami in naučili smo se
spretnosti z diablo.
Pri igri »štrbunk« smo morali ciljati v luknjo v leseno
škatlo.
Pri lokostrelstvu nas je gospa Karla naučila, kako
pravilno streljamo z lokom, kako poimenujemo glavne
dele loka in na koncu smo priredili tekmovanje v
streljanju v tarčo.
Te dejavnosti so nam bile zelo všeč.

V ponedeljek, 27. januarja 2020, smo prišli v šolo.
Komaj sem čakal, saj je končno nastopil dan odhoda v
ŠVN. Vstopili smo na avtobus, s katerim smo se
odpeljali v Mursko Soboto. Ko smo prispeli, nam je
gospod povedal, kje so naše sobe. Midva z Aljažem sva
bila v sobi 325. Ko smo razpakirali in se najedli, je
sledilo plavanje.
Naslednji dan, ko sem se zbudil, me je bolela glava. Šli
smo na zajtrk. Začelo se mi je vrteti. Ko sem pojedel,
sem mislil, da bom bruhal. Zopet se mi je vrtelo.
Učiteljica mi je zmerila temperaturo. Imel sem jo 39 °C.
Počival sem in nato odšel na kosilo. Popoldne je pome
prišel ati. Poslovil sem se. Med potjo sem spal.

Maj Krivec, Tevž Mlakar in Mark Miklavžič, 4. c
Bivanje v CŠOD Murska Sobota
Na recepciji CŠOD Murska Sobota so nas razdelili v
sobe. Vsi učenci 4. c–razreda smo bili v 3. nadstropju,
kjer je bilo 18 sob. Skupaj z nami je bilo še nekaj
učencev z Vranskega. Sobe so bile zelo urejene. V sobi
sta bili dve postelji, pisalni mizi in omari. Najlepša soba
v 3. nadstropju je bila soba z imenom LUNA 323 (Tevž
M. in Jure). Na dve sobi je pripadala ena skupna
kopalnica. V njej je bil tuš, stranišče in umivalnik.
Lahko si se tudi zaklenil. V jedilnici so bile razporejene
mize po vrstah. Ločeno smo sedeli učenci in učitelji. Na
razpolago smo imeli tri glavne obroke (zajtrk, kosilo in
večerja). Hrana je bila zelo dobra. Imeli smo tudi malico
dopoldne na bazenu in popoldne v domu. Po vsakem
obroku smo si lahko natočili en kozarec soka. V
primeru, da nisi želel vsega pojesti, si rekel: »Lahko,
prosim, bolj malo.« Garderoba je bila podobna naši
šolski. Zraven garderobe smo imeli sušilnico za mokre
stvari od plavanja. Najbolj nam je bilo všeč, ker smo
spoznali nekaj čisto novega. To je peka perec in
lokostrelstvo.
Tevž Gosak, Lucija Topovšek in
Martin Luka Pihlar, 4. c
Zadnji večer v Murski Soboti
Zadnji večer smo se zbrali v jedilnici doma. Imeli smo
prireditev z naslovom »Murska Sobota ima talent«.
Učenci smo na odru predstavili različne točke na katere
smo se pripravljali med tednom. Bilo je zelo zanimivo.
Po predstavi smo vklopili disko kroglo in utripajoče
barvne luči. Gospa Irena je predvajala različno glasbo,
mi pa smo plesali. Plesali smo lahko zelo dolgo, a žal se
je morala ta zabava končati. Bilo nam je zelo vroče.
Počasi smo odšli v sobe in hitro zaspali. Bilo nam je
zelo všeč.
Diana Konovalova in Maks Gregl, 4. c

Zelo sem bil žalosten, da sem moral domov, ker zelo rad
plavam.
Dejan Savanovič, 4. c
Plavanje
Ko smo prispeli v Zdravilišče Radenci, so nam učitelji
razdeli modre zapestnice. Razdelili smo se v pare in se
preoblekli v kopalke.
Prvi dan smo opravili preizkus plavanja, razdelili so nas
v skupine. Bilo je pet skupin. Plavanje so nas učili
gospe Barbara, Maja, Karla, Simona in gospod Miha.
Vsak dan smo plavali 4 ure. Po dveh urah plavanja smo
imeli malico. Pred malico smo vedno odšli v termalni
topel bazen in v zunanji bazen. Zadnji dan smo imeli
ponovni preizkus plavanja. Usvojili smo lahko
bronastega, srebrnega in zlatega delfina. Imeli smo tudi
tekmovanje v hitrostnem plavanju. Tekmovanje je
potekalo ločeno za dekleta in fante.
»Meni je bilo zelo všeč. Zelo je bilo zabavno skakati na
glavo« (Laura)
»Zelo mi je bilo všeč! Všeč mi je bil cel dom in hrana.
Tudi na bazenu je bilo zelo zabavno.« (Ella)
»Zelo navdušena sem bila, ker so me prestavili v
najboljšo skupino in ker sem usvojila zlatega delfina.«
(Zala)
Laura Goršak, Ella Vecej in Zala Stojčević, 4. c
Pohod
V sredo smo šli na pohod do gradu in vodnega stolpa.
Spoznali smo, da se pitna voda zbere v zbiralniku in
nato zaradi visokega pritiska teče do vseh hiš. Ko smo
šli mimo gradu, smo videli račke v mlaki. Bilo nama je
zelo všeč, še zlasti, ko smo streljali z lokom.
Lidija Zaberložnik in Aljaž Cestnik, 4. c
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Moj prvi dan v ŠVN
Ko smo prispeli v CŠOD Murska Sobota, sem se bolj
čudno počutil, saj sem bil daleč stran od svojih staršev.
Gospod nam je povedal, kje bomo spali. Ko sva z
Martinom prišla v sobo, sva se je zelo razveselila, saj je
bila prečudovita. Razpakirala sva in nato odšla v

jedilnico. Gospod nam je predstavil pravila in sledilo je
kosilo. Naslednje jutro sva z Martinom dobil oceno sobe
2. Nato smo odšli na zajtrk. Po njem pa smo se odpravili
na plavanje. To je bil moj prvi dan v šoli v naravi.
Ožbej Lesjak, 4. c
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Častno razsodišče Pravičnije ali Kako so sprejemali pravice
Literarni večer z Boštjanom Gorencem Pižamo
V sredo, 12. februarja 2020, se je v Kulturnem
domu Vransko ponovno odvil tradicionalni
literarni večer, tokrat na temo Naše pravice. To je
bila tema tedna otroka, na šoli pa smo razpisali
literarni in likovni natečaj, ki je spodbujal otroke
k razmišljanju in ustvarjanju o pravicah in seveda
tudi dolžnostih.
Natečaj smo slovesno zaključili z literarnim
večerom. Naš letošnji gost je bil pisatelj,
prevajalec, komik, igralec, podkaster in izjemno
prijeten sogovornik Boštjan Gorenc Pižama. Pri
literarnem krožku smo se zelo veselili njegovega
obiska in se zavzeto pripravljali na veliki
dogodek. Člani krožka so tudi letos imenitno
izvedli program. Tokrat smo si ga zamislili kot
častno razsodišče, ki sprejema pravice otrok.
Pravičniki in pravičnice (Ajda Bogataj, Sara
Tehovnik, Lucija Remic, Domen Nedelko, Vid
Laznik Šoštar in Luka Poljanšek) so navijali vsak
za svojo pravico in jo utemeljevali, vrhovni
pravičnik, ki ga je odlično odigral Miha Kramar,
se je trudil krmariti med mnogimi predlogi in
argumenti, delo razsodišča pa je nadvse strogo
spremljala varuhinja Nika Homšak Godler.
Monika Lesjak je predstavljala Konvencijo o
otrokovih pravicah, ki je z veliko mero
spoštovanja povzela vsako pravico, kot je
zapisana v resnični konvenciji. Bralci
prispevkov, igralci v skečih ter mojstri scenskih
elementov so bili Jan Kropec, Daša Ana Dobnik,
Saša Musi, Špela Kramar, Elija Jerman, Eva
Učakar, Ema Krajnc, Taja Majcen Štrajhar in
Aljaž Novak. Sodelovala je gledališka skupina
Male vrane pod mentorstvom Danijele Jeršič.
Program sta povezovali Justina Jerman in Nadja
Žuna.
Intervju z gostom je izvedla Taja Majcen
Štrajhar. Boštjan Gorenc nam je razkril
marsikatero zgodbo iz svojega otroštva, med
drugimi tudi tisto o svojem vzdevku in o uspešni
nesrečni zaljubljenosti v osnovni šoli. Z njim smo
govorili o pravici do zabave, do razvijanja
talentov, o pogumu in medsebojnem spoštovanju,
seveda pa tudi o dolžnostih. Povedal je, da se mu
zdi najpomembnejša in temeljna pravica otrok
pravica do brezskrbnega otroštva. Navdušil nas je
z iskrenimi in duhovitimi odgovori, za kar se mu
najlepše zahvaljujemo. Gosta je ob koncu s svojo
umetnino, duhovito karikaturo, presenetil
devetošolec Tillen Lešnik Pikl.
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Glasbeno presenečenje sta pripravila kitarista Jure Kropec in učitelj David Zavolovšek s pomočjo Vanje Govek.
Prisrčno sceno so izdelali učenci likovnega snovanja z mentorico Tino Žličar, ki je pripravila tudi razstavo likovnih del.
Pri tehnični izvedbi sta bila nepogrešljiva hišnika Julijan Juhart in Martin Reberšek. Zvok in luč je pravilno usmerjal
Jože Toplak, za pripravo razstave knjig našega gosta ter ovekovečenje dogodka je skrbela knjižničarka Maja Praprotnik.
Ob zaključku natečaja je izšlo bogato šolsko glasilo Bela vrana s prispevki literarnega in likovnega natečaja. Boštjan
Gorenc Pižama in ravnateljica Majda Pikl, ki prireditev podpira s skrbnostjo in posluhom za umetnost, sta najboljšim
ustvarjalcem podelila nagrade za likovno ustvarjanje in seveda knjige za najboljše pisatelje. Prejeli so dela, ki jih je
napisal ali prevedel naš gost.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo spet pričarali čudovit večer. Hvala Zavodu za kulturo, turizem in šport
Vransko, hvala vsem obiskovalcem, staršem, ki znate prisluhniti ustvarjalnosti svojih otrok. Hvala vsem mentorjem, ki
so spodbujali učence pri likovnem in literarnem ustvarjanju, prejemnikom pohval in nagrad pa iskrene čestitke.
Živimo v času, ko moramo iz vsakdanjega vrveža prav pobegniti v čarobni svet literature, gledališča, likovne umetnosti
in glasbe.
Tam je zelo lepo tudi vsem nam, ki smo ustvarjali literarni večer.
Mentorica literarnega krožka in urednica Bele vrane Polona Učakar

Priznanje Blaža Kumerdeja Osnovni šoli Vransko - Tabor
Osnovna šola Vransko - Tabor je za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v
partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo prejela priznanje Blaža Kumerdeja. Blaž Kumerdej
je imel v 18. stoletju, v času razsvetljenstva, pomembno vlogo v razvoju šolskega sistema na Slovenskem.
Za leto 2019 je bilo podeljenih skupaj pet priznanj, od tega sta ga prejeli dve osnovni šoli. Slavnostna podelitev je
potekala v četrtek, 13. februarja 2020, v dvorani Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, v Cekinovem gradu. Udeležili
smo se je podžupanja Nataša Juhart, ravnateljica
Majda Pikl in še dvanajst predstavnikov strokovnih
delavcev, ki smo v preteklih letih aktivno
sodelovali v razvojnih in inovacijskih projektih
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Nagovorili
so nas direktor zavoda Republike Slovenije za
šolstvo dr. Vinko Logaj, državna sekretarka
Ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje,
znanost in šport Martina Vuk ter predsednik
komisije za podeljevanje priznanj Tomaž Kranjc.
V obrazložitvi priznanja so zapisali, da naša šola že
desetletja strokovno sodeluje z Zavodom
Republike Slovenije za šolstvo v različnih projektih
in poskusih, uvaja novosti in posodobitve v učni
proces, strokovni delavci se udeležujemo
usposabljanj, sodelujemo na seminarjih, posvetih in konferencah, smo avtorji strokovnih člankov v Zavodovih
publikacijah, se vključujemo v Zavodove projekte, gostimo strokovna srečanja ravnateljev in učiteljev. Šolo so
prepoznali kot dolgoletno odlično partnerico.
Te besede so nas seveda navdale z velikim ponosom. Ravnateljica se je v svojem nagovoru zahvalila predstojnici OE
Celje mag. Sonji Zajc, vsem, ki nas spremljajo in podpirajo naše delo, posebno zahvalo pa je izrekla svojemu kolektivu,
na katerega je zelo ponosna. Strokovni delavci zavzeto sodelujemo in skupaj z njo ustvarjamo nove priložnosti za
učenje. Le z dobrim medsebojnim sodelovanjem in v spodbudnem okolju lahko napredujemo, rastemo in se razvijamo.
Dobili smo priznanje za preteklo delo, hkrati pa to pomeni veliko obvezo tudi za naprej. Trudili se bomo s srcem in
vizijo delati tudi v prihodnje.
Polona Učakar
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Aktivnosti naših društev
22. Valentinov ples
Podeželani smo se že navadili, da leta štejemo kar po Valentinovih plesih in letos je bil že dvaindvajseti! Čeprav ga v
podobni zasedbi organiziramo že nekaj let, si vedno postavljamo nove izzive, ki jih želimo premagati, ter tako izboljšati
izkušnjo našim gostom. Najboljše med vsem pa je, da je to dogodek, ki resnično poveže mlade po občini, nam da
možnost, da se izkažemo in pokažemo, kaj vse zmoremo. Letos nam je na plesu pomagalo kar nekaj članov in članic
mlajše generacije, ki so se izredno izkazali, za kar si zaslužijo en velik HVALA!
V soboto, 15. februarja, se je v Domu
krajanov Tabor plesalo, kot že dolgo
ne. Letos nam je preigraval ansambel
Banovšek, ki je pričaral razigrano
vzdušje in ura je na to soboto še
posebej hitro tekla. Velika zahvala gre
gostom, z mnogimi se videvamo na
plesišču že več let. S svojim obiskom,
nasmehom in plesom potrjujejo, da je
naše delo vredno truda. DPM Tabor se
zahvaljuje vsem svojim članom, ki
vedno neutrudno pomagajo ter
prispevajo k temu čudovitemu
dogodku.
Do naslednjega leta pa en zaljubljen
pozdrav!

DPM Tabor
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Pohod 50 + v januarju
Prehodi vsak dan isto pot,
nikoli ni povsem enaka.
In je, o vem, njen čar v tem,
da te iz dneva v dan drugačna čaka.
(Janez Medvešek)
Po poteh naše občine hodimo že osmo leto. Tokrat sta pohod vodila Bernarda in Drago, saj smo pešačili tudi mimo
njune domačije in poznata podrobnosti in posebnosti tega okolja. Iz Tabora smo krenili mimo novega naselja na
Nograde, potem po gozdni poti do domačije Cunk in mimo Pošebala v Loke in Tabor na naše izhodišče. Kljub precej
nestanovitnemu vremenu, bilo je lepo, a vetrovno, tudi deževno, smo pohodniki to več kot dvourno druženje zaključili
dobrovoljni in s pozitivnim elanom za naprej.

Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Ojstriška gospoda na predstavitvi knjige pisatelja Ivana Sivca »Slepa grofica«
V soboto, 15. februarja 2020, smo se člani Turističnega društva Tabor, sekcija Ojstriška gospoda, odzvali prijaznemu
povabilu Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka iz Ljubljane in se udeležili predstavitve nove knjige našega
plodovitega pisatelja Ivana Sivca »Slepa grofica«. Kot smo izvedeli, je to že 159. Sivčevo knjižno delo po vrsti, sam
avtor pa je po podatkih COBISS-a, nacionalnega knjižničnega informacijskega sistema, med petimi najbolj branimi
slovenskimi pisatelji.
Gre za roman s podnaslovom Presunljiva
ljubezenska zgodba z dvorca Štatenberg v
Makolah, v katerem opisuje zgodovino
gradu in osebno zgodbo trenutnih
najemnikov – sodobne grofice (Tanje
Šubelj) in grofa (Cveta Sušnika) z vsemi
razburljivimi vzponi in padci vred.
Prireditev je potekala v obliki literarnega
večera, obogatenega z glasbenimi vložki, ob čemer smo imeli
neposreden vpogled v dnevno sobo, kjer so sproščeno klepetali pisatelj,
glavna junaka in ostali akterji zgodbe.
Slavnostna govornica na dogodku je bila varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer, na odru pa so se zvrstila znana in manj znana imena
s slovenske glasbene scene, kot so Alenka Gotar, Anže Šuštar, pevka
Riya, Petra Kos in Cirila Zdovc, Dunja in Samo, Mirjana Šernek in
skupina ljudskih pevcev Skrinjica.
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Sama predstavitev je potekala tri debele ure, ki pa so minile kot blisk, saj je šlo za izjemno doživetje zgodbe grofa in
grofice in vseh vpletenih tvorcev litarernega dela, nastopajoči pa so ves čas komunicirali s publiko in jo vpletali v
dogajanje.
Naše društvo je v okviru druženja po prireditvi navezalo mnogo novih znanstev, ki bodo v prihodnje pomembno
vplivala na razvoj in obogatitev prireditev v naši lokalni skupnosti. Za bogate kostume, s katerimi smo poželi aplavz in
pohvale, je poskrbela predsednica društva Hani Zamuda.

Turistično društvo Tabor

Vesela maškarada v Taboru
V nedeljo, 23. februarja 2020, smo bili v Domu krajanov Tabor priča razposajenemu rajanju taborskih mask dobre
volje. Odziv je bil neverjeten, saj smo našteli kar 103 maskirane udeležence prireditve!
Družina lignjev, čebel, klovnov, pikapolonice, vile, vitezi, zmaji, pirati, kavboji in indijanci, veseli robot, tiger,
Spiderman, nagajiva miš, teta Pehta in še in še ... Vse to se je vrtelo in noro poskakovalo v ritmih otroških pesmic, ki so
odmevale po dvorani. Izvirni pustni kostumi
so govorili, da so se nekateri na ta dan
pripravljali že vse leto in komaj čakali, da se
poistovetijo z liki, ki so jih predstavljali.
Turistično društvo Tabor je na letošnji
prireditvi ob vstopu v dvorano oštevilčilo
prav vsako maškaro in na koncu vsako tudi
nagradilo. Prevladalo je mnenje, da so vse
maske najboljše in da si vsaka na svoj način
zasluži prvo mesto. Če nam je zares uspelo
pregnati zimo, pa bo jasno v naslednjih dneh.
Za slastne pustne krofe so poskrbeli iz družb
Mlinotest, d. d., PE Tabor, in Brglez, d. o. o.,
z Vranskega, za kar se jim lepo zahvaljujemo!
Več v Fotokotičku!
Turistično društvo Tabor
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Iz domače župnije
Ki si ga, Devica, v templju našla
Jožef in Marija sta vsako leto ob prazniku pashe romala v Jeruzalem. Ko je bil Jezus star dvanajst let, je šel tudi on z
njima na pot. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi Jožef in
Marija to opazila. Mislila sta, da je Jezus pri popotni druščini in sta prehodila že pot enega dne. Nato sta ga začela iskati
med sorodniki in znanci. Ker ga nista našla, sta se vrnila nazaj v Jeruzalem in ga iskala. Po treh dneh sta ga našla v
templju. Tam je sedel med učitelji, jih poslušal in spraševal. Vsi, ki so ga slišali, so bili presenečeni nad njegovo
razumnostjo in njegovimi odgovori.
To je kratek povzetek svetopisemskega dogodka, ki nam poroča o dvanajstletnem Jezusu. Zagotovo to ni dogodek, ki
želi govoriti o Jezusovi neposlušnosti ali premalo skrbni materi in očetu. V tem dogodku nam Jezus daje slutiti
skrivnost svoje popolne posvečenosti poslanstvu, ki izhaja iz dejstva, da je Božji sin. Materi Mariji je na vprašanje:
»Otrok, zakaj si nama to storil?«, preprosto odgovoril: »Kaj sta me iskala, mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je
mojega Očeta?« V Jezusovem odgovoru lahko zaslutimo tudi odgovor vsem nam, namreč, kjer je naš zaklad, tam je
tudi naše srce.
In, kje je naše srce? Marija in Jožef sta Jezusa našla v templju. Kje bi našla mene, tebe?
Marec 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Četrtek, 5. marec, prvi četrtek v mesecu. Vabljeni k molitvi za duhovnike, še posebej za duhovnike iz naše župnije,
za njihovo stanovitnost in svetost in za nove duhovne poklice v vsej vesoljni Cerkvi in še posebej v naši župnij. Z
molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo.
Petek, 6. marec, prvi petek v mesecu. Vsak prvi petek v mesecu je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen
obiskati vse, ki iz kakršnegakoli razloga ne morete priti v cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite,
vam je na voljo tudi za pogovor, sveto spoved ali bolniško maziljenje. Ne bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša smrti,
temveč tolažbo, upanje in moč. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.
Sobota, 7. marec, molitev pred kipom fatimske Marije. Pred kipom fatimske Marije bomo molili rožni venec. Z
molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo in se z njo izročali brezmadežnemu Marijinemu srcu. To bo
tretja izmed petih prvih sobot v letu 2020, ki jo bomo opravili v naši župniji. Sledili bosta še prva sobota v aprilu in
maju 2020. Lepo vabljeni.
Januarsko prvo soboto smo se posvetili fatimski Mariji, v februarju smo molili za grešnike. Tokrat bomo molili za
družine.
Sobota je že od 9. stoletja dalje Marijin dan. Je spomin na blaženo Devico, njeno materinsko držo in držo učenke, ki je
na veliko soboto, ko je Kristus ležal v grobu, bila edina močna v veri in upanju ter je edina med vsemi učenci čuječe
pričakovala Gospodovo vstajenje. Poleg čaščenja Matere božje je opravljanje prvih sobot v mesecu predvsem v tem, da
z namenom zadoščevanja za grehe človeštva prejmemo zadostilno obhajilo. To je že pred Fatimo, kjer se je Marija
prikazovala pastirčkom (Jacinti, Frančeku in Luciji), zelo priporočal papež Pij X. Marija zelo priporoča molitev rožnega
venca, saj je ob vsakem prikazanju naročila: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.«
Še posebej pa je pobožnost petih prvih sobot Marija naročila fatimski vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v Pontevedri v
Španiji in za nagrado vsem, ki bodo to pobožnost vredno opravljali, obljubila srečno smrt.
Četrtek, 19. marec, godovni dan sv. Jožefa, moža Device Marije in Jezusovega rednika, ter začetek tedna
družine. Jožef Jezusu ni bil oče po telesu, bil pa mu je skrben oče po srcu in ljubezni. Evangelij povzema njegovo
svetost v eno samo besedo, ko pravi, da je bil »pravičen«. Sv. Jožefa je Jezus, druga Božja oseba, klical za očeta. Zato
je sv. Jožef še posebej zavetnik očetov. Prepričani smo, da je Jožef umrl v naročju Marije in Jezusa. Zato je tudi
priprošnjik za srečno zadnjo uro. Je tudi zavetnik delavcev in družin. K njemu molimo s številnimi posvetilnimi
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molitvami, pa tudi s petindvajsetimi vzkliki v litanijah sv. Jožefa. Še posebej očetje vabljeni, da se mu priporočate. Na
ta praznik prav tako vabljeni tudi k sveti maši.
19.–25. marec – teden družine. Teden družine redno obhajamo med praznikom sv. Jožefa, 19. marca, in Gospodovim
oznanjenjem, 25. marca. Urad za družino pri SŠK je za teden družine 2020 izbral geslo »Kdor se uči, je mlad«. Za vsak
dan bosta pripravljeni določena misel in življenjska zgodba, molitev in iztočnica za pogovor v družini. Te vsebine bodo
objavljene na spletnih straneh. Izkoristite jih za lepe družinske pogovore in doživetja.
Nedelja, 22. marec, izbira članov ŽPS za obdobje 2020–2025. Župnijskim svetom, ki smo jih po vseh slovenskih
škofijah izbrali leta 2015, se izteka čas. V nedeljo, 22. marca, bomo izbirali člane ŽPS za obdobje 2020–2025. Izbor
bomo izvedli po nedeljski sveti maši. Pravico izbirati imate vsi, ki boste to nedeljo pri sveti maši, ste dopolnili starost
16 let in ste prejeli zakramente uvajanja (krst, birmo in evharistijo). Priporočamo, da ta dan, če potrebujete očala, te
prinesete s seboj. Pa tudi kakšno pisalo ne bo odveč. Prejeli boste izbirni listek, na katerega boste napisali dve osebi iz
svojega kraja, ki izpolnjujeta pogoje za članstvo v ŽPS in menite, da vas bosta primerno zastopali. Če izpolnjujete
pogoje, lahko seveda napišete tudi sebe. Izbor bo tajen. Pravico biti izbran ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je
prejel zakramente uvajanja (krst, birma, evharistija) in je v polnem občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga odlikuje trdna
vera, nravno življenje in razsodnost.
Sreda, 25. marec, Gospodovo oznanjenje, materinski dan in zaključek tedna družine. Skrivnost Gospodovega
oznanjenja in učlovečenja se je dogodila v skromnem mestecu Nazaret. Tu se je preprosta nazareška deklica Marija
odzvala povabilu nadangela Gabrijela, da postane mati Jezusa, učlovečenega Božjega sina. Tu je izrekla za zgodovino
človeštva najpomembnejši DA. Tako je Gospodovo oznanjenje Gospodov in Marijin praznik.
V mesecu marcu bo tudi srečanje za mlade zakonce. Datuma še nismo dokončno določili. Bo pravočasno objavljen v
župnijskih oznanilih. Mladi pari, ki ste cerkveno zakonsko zvezo sklenili v zadnjih petih letih, vabljeni k slovesnosti.
Cerkev se vas spominja, je na vas ponosna in vas želi podpirati.
Tudi o drugih posameznih dogodkih in slovesnostih bodo podrobnejši podatki objavljeni v župnijskih oznanilih.
Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil na vaš elektronski naslov. Na e-naslov:
vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila prejemati po e-pošti.
Vida Slakan

Po poteh in spominih
Zgodovina Ojstrice pri Svetem Juriju ob Taboru – II. del
Dislocirani deli srednjeveškega grajskega kompleksa
Že v srednjem veku ojstriški grajski kompleks ni bil omejen zgolj na grajsko vzpetino, pač pa so mu pripadala tudi
nekatera posebna poslopja v dolini. Glavna grajska pristava s kompleksom gospodarskih poslopij (hlevi, kašče, mlin in
najverjetneje tudi kovačnica) je gotovo stala ob Suhem potoku ob vznožju grajske vzpetine, na območju, kjer se je po
letu 1566 za rodovino Schrattenbach razvil dokaj razsežen kompleks novoveškega dvorca.
Južno od Grajske vasi je na nizki vzpetini stala ojstriška grajska klet oziroma kašča, ki je omenjena v ojstriškem urbarju
iz leta 1504. Njeni razvaljeni ostanki so bili vidni še v 50. letih 20. stoletja. Ljudsko izročilo je tiste razvaline
povezovalo z gradom nekega Rudolfa in okolico so zato v 19. stoletju imenovali Rudolfica. Grajsko klet je cesar
Friderik III. izločil iz posesti gradu Ojstrica in jo daroval Grajski vasi, da bi z njenimi prihodki obnovili cerkev sv.
Krištofa in sv. Katarine v Grajski vasi.
Domnevajo, da je ojstriška grajska pristava stala tudi v zaselku Gorjakovo, zahodno od Gomilskega, na lokaciji sedanje
domačije Kapla 15. Tam so v večji enonadstropni pravokotni hiši ohranjene obokane kleti, ki so ostanek starejše
stavbne zasnove, domnevno pristave oziroma dvora, ki je bil v 17. stol. v posesti družine Konec in po kateri je dobil ime
Končev dvor.
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Ob korenu reke Bolske med Grajsko vasjo in Kapljo vasjo so stale ojstriške vislice, katere so podrli v I. polovici 19.
stoletja, ko se je deželsko sodišče preselilo v Prebold. Domačini še vedno ta kraj imenujejo Gavge.
Novoveški dvorec Ojstrica
Nastanek dvorca Ojstrica je tesno povezan z vzponom plemiške rodovine Schrattenbach na slovenskem Štajerskem in v
Spodnji Savinjski dolini. Gospostvo Ojstrica je imela v lasti med letoma 1566 in 1767. Vse kaže, da ambiciozni in
vplivni Maksimiljan I. Schrattenbach, potem ko je 9. aprila 1566 dobil v zakup od Habsburžanov ojstriško gospostvo, ni
prav dolgo premišljeval in se je najverjetneje skupaj z bratom Jurijem odločil, da stari neudobni grad vrh vzpetine
opusti in si postavi novo rezidenco v dolini ob vznožju grajske vzpetine ob Suhem potoku na lokaciji srednjeveške
grajske pristave. Za gradnjo so takrat in tudi pri vseh poznejših gradnjah v kompleksu dvorca Ojstrica do poznega 18.
stoletja uporabljali kamen iz razvalin srednjeveškega ojstriškega gradu in prav zato je vrh grajske vzpetine ostalo malo
ruševinskega materiala. Novi dvorec je postal novo upravno, gospodarsko in rezidenčno središče ojstriškega
zemljiškega gospostva ter sedež deželskega sodišča. V urbarju iz leta 1585 je zapisano, da je ojstriško zemljiško
gospostvo imelo 12 vasi s 119 podložniškimi posestvi.
Dvorec je nastal na prehodu doline Suhega potoka v Savinjsko dolino, tik ob starodavni cesti in strugi potoka, v ravnici,
kjer je že v srednjem veku stala grajska pristava. Kljub ravninski legi je območje vseskozi ohranilo značaj
odmaknjenosti in divjine, zato ne preseneča, da so se tam v vseh obdobjih sprehajali medvedi. Gradnja novega dvorca je
bila gotovo povezana tudi s tem, da si je
Maksimiljan I. Schrattenbach očitno že leta
1566 zastavil cilj, da bo zakupljeno
gospostvo Ojstrica nekoč pridobil v trajno
dedno last, kar mu je skupaj z bratom
Jurijem leta 1579 tudi uspelo. Očitno se je
odločil, da si na Ojstrici ustvari svojo novo
glavno rezidenco. Lokacija je bila
nedvomno dovolj zanimiva, saj so v bližini
v 1. polovici 16. stol. obnovili cesto do
Ljubljane in glavnino prometa preusmerili iz
Tuhinjske doline čez Trojane. Po smrti brata
Jurija leta 1587 je Maksimiljan postal
lastnik ojstriškega gospostva in gospostva
Kompleks dvorca Ojstrica na upodobitvi v Vischerjevi Topografiji Vojvodine
Stopnik.
Štajerske iz okoli leta l681.

Novoveški dvorec ni nastal v enem mahu, marveč postopoma med letoma 1566 in 1635 v več stavbnih fazah na
srednjeveški osnovi. Ob novem dvorcu so gradili nekatera nova gospodarska poslopja. Glede na omembo začasnega
bivališča v urbarju je mogoče sklepati, da dvorec leta 1587 še ni bil dokončan, a da je v njem že bilo mogoče prebivati.
Novi dvorec Ojstrica protestantska postojanka
Dvorec Ojstrica je na koncu 16. stol. in na začetku 17. stol. opravljal tudi vlogo protestantske postojanke. V njem je v
letu 1601 in 1611 prebival predikant Ivan Dobranski, ki se je tudi zadrževal v bližnjem gradu Žovnek in dvorcu Polzela.
Do leta 1611 vranski župnik Fellmann območje Vranskega in Ojstrice očistil protestantizma. Ko je bila reformacija
povsem zatrta, je bilo treba v dvorcu urediti oziroma posvetiti novo kapelo, ki je na poročilo vranskega župnika
Fellmanna očitno obstajala že pred letom 1631. Letnici 1614 in 1631 je mogoče interpretirati tako, da je v tistem
obdobju Janez Feliks Schrattenbach dokončal gradnjo novega dvorca.
Ojstriški gospodje Schrattenbachi
Na Ojstrici so 2 stoletji gospodarili Schrattenbachi, od leta 1566 kot zastavni imetniki in nato od leta 1579 kot lastniki
vse do leta 1767. Njihov rod naj bi se na Štajersko priselil v 15. stol. iz Frankovske, v Savinjski dolini pa se je ustalil,
ko je Pongrac Schrattenbach leta 1540 kupil gospostvo Stopnik pri Vranskem. V naslednjih desetletjih se je rodbina
naglo vzpenjala po družbeni lestvici. Maksimiljan je bil najprej glavar in vicedom v Celju, nato štajerski deželni glavar,
leta 1598 skupaj z bratom Baltazarjem, sinovi in nečaki povzdignjen v baronski stan. Pol stoletja pozneje, leta 1649, pa
so trije Schrattenbachi dosegli podelitev grofovskega naslova, med njimi tudi Maksimiljan mlajši, tedanji lastnik
Ojstrice. Štajerske veje rodbine Shrattenbach so izumrle leta 1820.
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Rodbina Schrattenbach:
1566–1587: brata Maksimiljan I. plemeniti Schrattenbach in Jurij pl.
Schrattenbach;
1587–1599: Maksimiljan I. pl. Schrattenbach;
1599–1601: Franc pl. Schrattenbach;
1601–1610: Janez Žiga baron Schrattenbach – sin Jurija Schrattenbacha;
1610–1638: Janez Feliks baron Schrattenbach – polbratranec pokojnih
Maksmiljana I., Jurija in Franca. Z njim se je začelo novo obdobje stavbne
zgodovine dvorca. Njegovo nerazumevanje s podložniki je bil povod za
kmečki punt;
1639–1664: Janez Maksimiljan II. baron Schrattenbach, tretji sin Janeza
Feliksa;
1764–1730: Žiga Rudolf baron Schrattenbach, mlajši sin Janeza
Maksimiljana II.;
1730–1739: Maksmiljan III. Jožef baron Schrattenbach, sin žiga Rudolfa;
1739–1767: grof Franc Ferdinand Schrattenbach, sin Žiga Rudolfa.
Ker je bil član dvornega sveta cesarice Marije Terezije in je živel na
Dunaju, je leta 1767 gospostvo Ojstrica prodal ter zaključil 200-letno
zgodovino Schrattenbachov na Ojstrici.

Schrattenbachov rodbinski grb po
Valvazorjevi grbovni knjigi 1687–88.

Starejša litografska upodobitev Ojstrice, kakršno so Schrattenbachi zgradili, ohranjali 200 let in prodali.

Temni oblaki se zgrinjajo na dvorec Ojstrico
Dvorec Ojstrica v II. polovici 18. stol. niti približno ni imel več takšnega pomena in ugleda kakor pred tem. Okoli leta
1720 so na stari osnovi preko Trojan in Vranskega zgradili novo traso državne ceste med Dunajem in Trstom, kakršna
se je v glavnem ohranila do danes in takrat se je pomen starodavne poti mimo Ojstrice še zmanjšal. Posledično je bil
dvorec vse bolj odročen, pozabljen in zanemarjen. Poslopju dvorca je povzročal težave tudi Suhi potok, ki je bil speljan
pod delom zidovja. Navajajo, da je bil arhiv v dvorcu v celoti uničen med poplavo 1711, ko se je utrgal oblak.
Najverjetneje je potok spodjedel del temeljev dvorca. Vlaga je načela apneno vezivo v spodnjem delu zidovja,
posledično pa so se začeli deli zidovja posedati in pokati. Leto 1767 je Ojstrico kupil Janez Jakob grof Gaisruck, ki si je
prizadeval za gospodarski preporod ojstriškega gospostva in je dal zgraditi pozno baročno poslopje nove velike grajske
pristave v bližini dvorca. V ojstriškem dvorcu se je zadrževal samo občasno in leta 1791, ko se je preselil v Ljubljano,
prodal. Ojstriško gospostvo z dvorcem je kupil Maksimiljan Robida, ki je leta 1793 umrl. Po njem je Ojstrico
podedovala njegova vdova Helena Robida, drugič poročena Senčar. Njen drugi mož in ojstriški graščak Ignacij Senčar
je na začetku 19. stoletja nad dvorcem Ojstrica ob poti na Presedle postavil manjšo steklarno, ki je delovala do leta
1840. Okoli leta 1820 je postal lastnik propadajoče Ojstrice Janez Kircher in jo obdržal do leta 1824. Do leta 1826 je bil
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ojstriški gospod Jožef Omersi. Leta
1826 je dvorec Ojstrica kupil Matija
Perko in ga obdržal do smrti leta 1829.
Dvorec je bil v tistem obdobju skrajno
zanemarjen in tudi Perko v njem ni več
prebival. Leta 1827 si je kupil bližnji
dvorec Podgrad pri Vranskem, katerega
je temeljito prenovil. Perko se je
odločil, da ojstriški dvorec dokončno
prepusti propadu. Domnevati smemo,
da so preostalo opremo z Ojstrice
prepeljali na dvorec Podgrad. Vsekakor
je na Podgradu končalo arhivsko
gradivo gospostva Ojstrica, ki ga od leta
1929 shrani sedanji Arhiv Republike
Slovenije v Ljubljani. Agonija dvorca
Ojstrica se je končala v 40. letih 19.
stoletja, ko je bil njegov lastnik Matijev
sin Anton Vincenc Perko. V opuščeno
poslopje je udarila strela in ga razdejala. Anton Vincenc Perko ni
razmišljal o morebitnih obnovitvenih posegih.

Mlajša litografska slika Ojstrice okoli leta 1845.

»Graščina«, ki to ni bila
Po udaru strele so razvaline dvorca Ojstrica do tal podrli, teren izravnali in material odpeljali in ga uporabili za nove
gradnje. Leta 1846 je Anton Vincenc Perko gospostvo Ojstrica in ohranjeno ojstriško pristavo, ki so jo po propadu
dvorca poimenovali Graščina, prodal Karlu Nepomuku Gustavu baronu Wittenbachu. Na območju nekdanjega dvorca
Ojstrica je v II. polovici 19. stol. od vseh nekdanjih poslopij ostala samo še baročna pristava in v njej je bilo nekaj
bivalnih prostorov, ki so jih zasilno vzdrževali. Območje nekdanjega dvorca s pristavo na Ojstrici je leta 1908 kupil
italijanski trgovec z lesom Bonifacij Piussi. Od leta 1909 ga je imel v lasti Italijan Peter Piussi. Med I. svetovno vojno
je bila ojstriška pristava prazna in zapuščena. Pred tem je bila v njej podružnična vaška šola, ki je začela delovati v
jeseni 1891, a se je
zaradi
premalo
prostora leta 1913
preselila
v
takrat
dograjeno
novo
nadstropno
dvorazredno
šolsko
poslopje v vasi Loke.
Baročno
poslopje
ojstriške pristave je
ostalo v lasti Petra
Piussija
do
nacionalizacije po II.
svetovni vojni in v
njem je do takrat
stanoval
gozdar
obsežnih
ojstriških
grajskih gozdov.
Propadajoča ojstriška pristava na fotografiji iz leta 1953.
Po nacionalizaciji je pristava ostala brez pravega skrbnika in je začela hitro propadati. Leta 1964 je imela že do polovice
podrto streho in z razmočenih sten je odpadal fasadni omet. Še istega leta so jo okoliški kmetje podrli, material odpeljali
ter ga uporabili za zidavo svojih poslopij.
Vir: dr. Igor Sapač: Grad in dvorec Ojstrica. Kronika 2017 – Iz zgodovine Spodnje Savinjske doline, letnik 65, št. 3.
Feliks Zamuda
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Fotokotiček
PUST, OKROGLIH UST
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Foto: Saša Zidanšek Obreza
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Zgodilo se bo

Vstopnice: 10 € na osebo na voljo 1 uro pred predstavo.
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Občinski test hoje v Taboru
Center za krepitev zdravja Spodnje Savinjske doline, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Žalec, v sodelovanju z
Občino Tabor organizira Občinski test hoje, ki bo v četrtek, 26. 3. 2020, od 16. do 18. ure na novi občinski
sprehajalni poti Tabor–Ojstriška vas, s startom pri gostinskem lokalu v Taboru.
Vljudno vabljeni vsi, ki vas zanima, kakšna je vaša telesna zmogljivost oz. pripravljenost.
Na delavnici bodo udeleženci pod strokovnim vodstvom opravili enega izmed treh preizkusov (test hoje na 2 kilometra,
6-minutni preizkus hoje ali 2-minutni preizkus stopanja na mestu). Strokovnjaki jim bodo glede na dobljene rezultate
svetovali, kakšno telesno aktivnost izbrati, da bo koristila njihovemu zdravju.

Saša Zidanšek Obreza
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... in še modrosti naših babic
Kolikokrat sušca megla stoji, tolikokrat poleti ploha prigrmi.
Če se sušca da orati, bo treba aprila jokati.
Pomladanska Marija (25. 3.) pripelje lastovke v deželo.

Koledar dogodkov in prireditev – marec 2020
DATUM

URA

SREDA,
11. 3.

18.00

ČETRTEK,
12. 3.

9.00–10.00

SOBOTA,
14. 3.

8.00–12.00

PRIREDITEV / DOGODEK
PREDAVANJE
PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA
KROŽEK
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE
SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

KJE

ORGANIZATOR

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16
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19.00

NAJBOLJ PRLEŠKA
KOMEDIJA:
GOSTUVEJNSKA ŠTORIJA
v izvedbi
Gledališke sekcije KD Obrež

Dom krajanov,
dvorana

Turistično društvo Tabor
(041 393 828)

SOBOTA,
21. 3.

15.00

OTROŠKE USTVARJALNE
DELAVNICE
ZA MATERINSKI DAN

Dom krajanov,
dvorana

Turistično društvo Tabor
in Vrtec Tabor
(041 393 828)

TOREK,
24. 3.

17.00

PROSLAVA
OB MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov,
dvorana

POŠ Tabor
(041 724 386)

TOREK,
24. 3.

18.00–19.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska
knjižnica Tabor

Medobč. spl. knjižnica Žalec
(03 712 12 52)
Center za krepitev zdravja
SSD,
ZD Žalec
(031 232 757)
občina in
društva Občine Tabor
(03 705 70 80)

SOBOTA,
14. 3.

ČETRTEK,
26. 3.

17.00

TEST HOJE PO PEŠPOTI
Z MERITVAMI

Pešpot
Tabor–Ojstriška
vas

SOBOTA,
28. 3.

8.00

OBČINSKA
ČISTILNA AKCIJA

območje občine

PONEDELJEK,
30. 3.

18.00

PREDAVANJE:
ŽIVLJENJE, MOČNEJŠE OD
SMRTI

Dom krajanov,
dvorana

Slovensko društvo
Hospic
(031 669 088)

18.00

»POZDRAV POMLADI«:
OBMOČNA REVIJA
OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

Dom krajanov,
dvorana

JSKD
OI Žalec
(03 491 38 40)

18.00

»POZDRAV POMLADI«:
OBMOČNA REVIJA
OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV

Dom krajanov,
dvorana

JSKD
OI Žalec
(03 491 38 40)

TOREK,
31. 3.

SREDA,
1. 4.

»Človek je najmanj iskren, ko spregovori v svojem imenu. Dajte mu masko in spregovoril bo
resnico.«
(Oscar Wilde)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtor Majda Turnšek. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in
škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 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, ČZS, MSK Žalec, POŠ
Tabor, Vrtec Tabor, TD Tabor, DU Tabor, Zavod RS za varstvo narave, DPM
Tabor, Darko Naraglav, Saša Zidanšek Obreza.

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno
izdajo občinskega glasila. Cenik velja za
oglase, vabila nedomačih društev, vabila s
komercialnim namenom.
Velikost
oglasa

Objava
oglasa

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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