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IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 46 

POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

Ponudba v Turistično-informacijskem centru vse 

od njegove ustanovitve v aprilu 2014 ponuja 

zanimive, unikatne in uporabne artikle. Veseli nas, 

da spodbujamo lokalno ‒ lokalne pridelovalce, 

pridelke, izdelke in nenazadnje tudi obrt.  

 

V prostorih našega TIC-a lahko kupite mesnine 

kmetije Laznik (domačo pašteto, ocvirke, svinjsko 

mast, hrenovke in klobase). Poleg tega lahko svoj 

imunski sistem okrepite z medom Danijela 

Zupančiča ali Darka Nemivška (cvetlični, kostanjev, 

gozdni, akacijev med v različni embalaži, tudi 

darilni). Leseni izdelki Roka Lesjaka, kot so nakit 

(leseni metuljčki, zapestnice, uhani, prstani), 

posode in deske za rezanje, so lahko prava izbira za 

obdarovanje, prav tako pa tudi tekstilni izdelki 

Andreje Holobar (predpasniki, torbice, peresnice, 

copati). TIC ponuja tudi razglednice Tabora in 

zastave.  

 

Gotovo se kaj najde za vsakega izmed vas, zato ste 

dobrodošli, da pobrskate po naših policah. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 
 

 

 

 

 

Spoštovane in spoštovani,  

 

ko se kakšno popoldne peljem, pa tudi sprehodim, 

skozi naš domači Tabor in opazim živahen utrip, me 

prevzame prav posebna radost. Na igrišču mlad 

očka s svojim nadobudnim kratkohlačnikom 

poskuša košarkarsko žogo čim večkrat vreči v koš, 

bratec in sestrica hitita  vsak s svojim skirojem, ob 

igrišču na klopci mladi mamici z vozičkom klepetata 

in si delita starševske nasvete, pri vhodu v knjižnico 

se zbirajo mladi in malo manj mladi knjižni molji, na 

sprehodu srečam upokojena domačina, ki skrbita, 

da sta vitalna tudi v tretjem življenjskem obdobju. 

Malo naprej vidim, kako nekdo z zanimanjem 

pogleduje proti Lukmanovi Mizici, postrezi si, pri 

bankomatu je gneča, pred trgovino pozdravim 

soseda, ki ravno pregleduje društvene oglasne 

panoje.  
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

Dogajanje opazim tudi na novem Jurijevem trgu. 

Sošolci na klopci čakajo verouk, malo stran pa 

veselo klepetata dve občanki, ki se že nekaj časa 

nista videli, mimo priskače še kakšen kuža na begu. 

Še lepše je dogajanje videti dopoldne. Na Jurijevem 

trgu vrtčevski otroci in učenci vadijo prve korake 

ter druge spretnosti, kar pa me pravzaprav še 

najbolj veseli.  

 

Vesel sem, ker vidim, da se za prihodnost kraja ne 

gre bati. Z gotovostjo lahko trdim, da se kraj 

stabilno razvija, širi, raste. Na to kažejo že prepolni 

prostori šole in vrtca. Nekoč prazna zemljišča, 

namenjena gradnji, se polnijo z enodružinskimi 

hišami, v katerih bo najbrž kmalu tudi otroški jok, v 

novih naseljih in zaselkih v naših vaseh se oblikujejo 

prave soseske dobrih medosebnih odnosov.  

 

Rad bi, da se vsi zavedamo, da je naš kraj edino, kar 

imamo in nam je vsem skupen, zato bi bilo prav, da 

zanj tudi vsi skrbimo. Kraj bo živahen, pester, 

prijazen, čist … samo, če bomo vsi skupaj prispevali 

v dobro kraja in skupnosti, vsak po svojih močeh in 

volji. Ob tej priliki naj zaželim vsem občanom, ki ste 

pred kratkim zaživeli v naši občini, prijazno 

dobrodošlico, z upanjem, da se kdaj pa kdaj 

srečamo tudi na kakšni prireditvi, občnem zboru 

kakšnega društva, čistilni akciji ali kar tako na 

kakšnem klepetu.   

 

Marko Semprimožnik, župan 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradne objave izhajajo v elektronski obliki in so objavljene na spletni strani Občine Tabor. 
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URADNE OBJAVE  
 

OBČINE TABOR 

VSEBINA 
 

 

• RAZPIS za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 

• JAVNI POZIV za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Tabor za leti 2022 in 

2023 

• JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Tabor v letu 2023 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto 2023 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor za leto 2023 

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

za leto 2023 



 
 

KANALIZACIJA OJSTRIŠKA VAS ‒ VZHOD 

 

 

Izgradnja kanalizacijskega omrežja je ena izmed 

temeljnih nalog lokalne skupnosti. Po uspešno 

izpeljanem projektu gradnje kanalizacije v Taboru 

in zahodnem delu Ojstriške vasi z izgradnjo čistilne 

naprave, odprtje katere je bilo v aprilu 2013, je bila 

smiselna širitev kanalizacije še na vzhodni del 

Ojstriške vasi. Projekt je zajemal dva gravitacijska 

kanala 1110 in 1111 v skupni dolžini 702,6 m, 

presek kanalizacijskih cevi je DN 250, kjer je 

zagotovljeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

za 76 PE.  

 

Po pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in 

soglasij, vključno z vpisom služnostnih pogodb v 

zemljiško knjigo, smo novembra 2020 pridobili 

gradbeno dovoljenje. Dela na 

terenu je izvajalo trboveljsko 

podjetje Sekopt, d. o. o., in so 

se začela v septembru 2021. 

Investicija, ki je bila zaključena 

avgusta 2022, znaša okrog 

240.000 EUR. Naš projekt 

izgradnje kanalizacije 

vključuje tudi preplastitev 

cestišča. Projekt smo v 

začetku marca 2022 prijavili 

na Javni razpis za dodelitev 

sredstev: Investicije v sisteme 

odvajanja in čiščenja odpadne 

vode, ki ležijo na manjših 

aglomeracijah od 2.000 PE« 

(C1 K3 IH) ‒ Načrt za 

okrevanje in odpornost. Na 

pozitivni odgovor in dodelitev 

sredstev še čakamo.  

 

Načrt za okrevanje in 

odpornost je nacionalni 

program reform in naložb, s 

katerimi bi ublažili 

gospodarske in socialne 

posledice pandemije covida-

19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bo Republika 

Slovenija do leta 2026 podprla dolgoročno 

trajnostno rast in naslovila izzive zelenega ter 

digitalnega prehoda. Ta načrt je podlaga za 

koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za 

okrevanje in odpornost, ki je finančno 

najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje 

in odpornost NextGenerationEU.  

 

Trenutno je projekt izgradnje kanalizacije v 

vzhodnem delu Ojstriške vasi v sklepni fazi, saj smo 

novembra 2022 pridobili tudi uporabno dovoljenje 

in bo priključevanje gospodinjstev na kanalizacijsko 

omrežje mogoče v zelo kratkem času. 

 

Alenka Kreča Šmid 
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OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO 

 

Zakon o kmetijstvu občini omogoča uvedbo 

ukrepov za razvoj podeželja, ki morajo biti 

usklajena z nacionalnim programom in predpisi 

Evropske unije. Sredstva za ukrepe razvoja 

podeželja zagotovi občina v svojem proračunu. Naj 

omenim, da občina ni prejemnica državnih 

sredstev za takšne ukrepe in želi s tem po svojih 

zmožnostih pomagati svojim občanom do 

izboljšanja razmer v kmetijstvu, kljub temu pa je 

pomoč, ki jo podeljuje občina iz svojega proračuna, 

definirana kot državna pomoč, občina pa mora 

slediti strogim evropskim kriterijem.  

 

Konec leta 2017 je Občinski svet Občine Tabor 

sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za 

programsko obdobje 2018–2020, ki je bil deležen 

tudi sprememb in dopolnitev, zadnja je bila maja 

2022. Pravilnik smo kot shemo državne pomoči 

priglasili Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. Zanj smo prejeli pozitivno mnenje o 

skladnosti z veljavnostjo do konca leta 2020. Zaradi 

pandemije COVID-a se je veljavnost sheme 

podaljšala do konca leta 2022, ko je prenehala 

veljati do sedaj veljavna uredba Evropske unije, na 

podlagi katere je pravilnik sprejet. Veljavnost 

sheme je bilo mogoče podaljšati še do 30. 6. 2023, 

ko se konča šestmesečno prehodno obdobje. 

Evropska komisija je namreč sprejela novo uredbo 

o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu 

in gozdarstvu, ki velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2029.     

 

Za leto 2023 je Občina Tabor že objavila javni razpis 

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, na 

katerega se lahko vlagatelji prijavijo najkasneje do 

petka, 21. 4. 2023. Razpis je objavljen na občinskih 

spletnih straneh in 

v Uradnih objavah 

Občine Tabor. 

Višina sredstev je 

zagotovljena v proračunu Občine Tabor in letos 

znaša 15.000 EUR. Ker je shema do konca junija še 

veljavna po starem, tudi pri javnem razpisu od 

lanskega leta pri samih prijavah ni sprememb.    

 

Občina namenja sredstva za ukrep: Pomoč za 

naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 

proizvodnjo, kamor sodita podukrepa: 

Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje 

kmetijskih zemljišč in pašnikov.  

 

Upravičenci do pomoči so v register vpisana 

kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dejavnost na 

najmanj 2 ha kmetijskih površin in ležijo ter se 

naložba izvaja na območju naše občine. Poleg tega 

so do pomoči upravičeni tisti vlagatelji, ki v 

preteklem letu niso prejeli sredstev po tem 

pravilniku. Občina z dodelitvijo pomoči financira do 

50 % upravičenih stroškov naložb, vendar ne manj 

kot 200 in ne več kot 4.000 EUR. Poleg tega se 

investicija ne sme začeti pred prejemom odločbe o 

prejemu pomoči, zaključena pa mora biti do 30. 10. 

2023, takrat pa se upravičencem tudi izteče rok za 

oddajo zahtevkov.  

 

Na občini ugotavljamo, da je ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva dobrodošel ukrep, 

s katerim želimo vsaj deloma prispevati k 

izboljšanju razmer v kmetijstvu.  

 

Ana Lesar 

     

 

 STATISTIKA UPORABE »PROSTOFERJA« V LETU 2022 

 

V januarju 2022 sta Občini Tabor in Vransko v 

uporabo predali električno vozilo Renault Zoe in s 

tem pristopili k uresničitvi skupnega projekta 

»Prostofer«, ki starejšim občanom obeh občin 

NOVICE IZPOD KRVAVICE 
Informativna tiskovina Občine Tabor | Januar 2023 

5 



 

izmenično omogoča brezplačne prevoze s pomočjo 

voznikov prostovoljcev. 

 

Prvi prevoz je bil opravljen 24. januarja 2022, in 

sicer za občanko Občine Vransko. Ker smo opazili, 

da so bili naši občani v prvih dveh mesecih leta 

nekoliko zadržani in se storitve niso posluževali, 

smo pristopili k intenzivnemu osveščanju in 

obveščanju o možnostih brezplačne storitve, kar je 

v začetku marca 2022 vendarle obrodilo sadove. 2. 

marca 2022 je bil z voznikom prostovoljcem v 

bolnišnico tako prepeljan tudi prvi občan Občine 

Tabor. 

 

Potrebno je poudariti, da obe občini pri izmenjavi 

skupnega vozila dobro sodelujeta, pri čemer sta se 

v proces »dostave« vozila med občinama v 

preteklem letu intenzivno vključevala tudi naš 

župan Marko Semprimožnik in Franc Sušnik, 

nekdanji župan sosednje občine. Po dogovoru 

vozilo občini, ki ga potrebuje, priskrbi občina, v 

kateri se vozilo nahaja. Sistem dobro funkcionira, 

saj obe občinski upravi intenzivno spremljata 

evidentirane potrebe občanov in razpored 

prevozov, ki jih koordinira obveščevalni center 

zavoda Zlata Mreža. 

 

Veseli nas, da je trajnostni vseslovenski projekt 

lepo zaživel in znatno pripomogel k večji mobilnosti 

naših občanov. 

 

Na podlagi celoletnega spremljanja prevozov v 

nadaljevanju predstavljamo evidentirane podatke 

za leto 2022.  

 

 

 

 Občina 
Tabor 

Občina 
Vransko 

Skupaj 

Vozniki 
prostovoljci  

9 7 16 

Uporabniki 
storitve 

23 18 41 

Št. prevozov v 
zdravstveni dom 

13 19 32 

Št. prevozov v 
bolnišnico 

39 14 53 

Št. prevozov v 
lekarno 

0 1 1 

Št. prevozov v 
trgovino 

0 3 3 

Št. prevozov v 
dom upokojencev 

0 6 6 

Št. prevozov v 
banko 

0 7 7 

Št. prevozov na 
upravno enoto 

0 2 2 

Št. prevozov na 
pokopališče 

1 0 1 

Št. prevozov ‒ 
drugo 

1 4 5 

Skupno št. 
prevozov 
občanov 

54 56 110 

 

Lepo se zahvaljujemo našim srčnim voznikom 

prostovoljcem, ki z vso potrebno skrbnostjo in 

odgovornostjo priskočijo na pomoč starostnikom 

in jih prepeljejo na želeno destinacijo, saj bi bile 

brez njih v veliko primerih poti neizvedljive, med 

drugim tudi zaradi stroškov prevoza. Tudi v letu 

2023 si želimo, da se občani čim več poslužujete 

potrebnih brezplačnih prevozov, ob tem pa vam 

želimo varno in srečno pot. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

90 LET PAVLE DOLAR 
 

Sneg je, glej, zunaj sneg je … Na lep zasnežen dan 

sva s predsednico društva upokojencev Zvonko 

Drča obiskala gospo v častitljivih letih, Pavlo Dolar. 

Pred kratkim je praznovala 90 let in po stari navadi 

sva ji čestitala ob osebnem prazniku ter ji izročila 

skromno darilce. Zaradi neprevozne ceste sva jo od 

Kisovarja naprej mahnila kar peš. Mrzlo in mokro je 

bilo. Na vratih domače hiše naju je že pričakal njen 

sin Franci in naju povabil naprej na toplo. Toplo v 

pravem pomenu besede, kajti v krušni peči je 
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gorelo na vso moč. Naša slavljenka je bila obiska 

zelo vesela. Prisedla sva in pričeli smo z obujanjem 

spominov.  

 

Veliko lepega je povedala o svoji mladosti, o 

svojem pokojnem možu, ki ga že trideset let ni več, 

pa ga kljub temu še vedno neizmerno pogreša. 

Pravi, da ji je lepo, vendar pa je jezna, ker ji je 

močno opešal vid in praktično ne more skorajda nič 

postoriti po hiši. Še televizije ne more več gledati, 

pa tako rada je spremljala športne tekme. Zadnje 

čase se bolj zanaša na sluh. Kadar njenega sina ni 

doma, ji družbo dela domači kuža. Pravi dolgčas je 

bil, ko so bili nekaj časa brez psa. 

 

Seveda ni pozabila pohvaliti svojih sosedov, še 

posebej Marinke in Jureta in resnično jima je 

hvaležna za pomoč in občasno družbo. 

 

Urica druženja je hitro minila. Gospa Pavla nama je 

dejala, da naju pričakuje tudi ob svojem stotem 

rojstnem dnevu in seveda sva ji obljubila, da se 

zopet oglasiva. 
 

 

 

 

 

 

Marko Semprimožnik 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE 
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STARO ROZA VOZNIŠKO DOVOLJENJE OSTAJA V VELJAVI ŠE DESET LET 
 

Dobra novica 

za voznike 

motornih 

vozil je, da 

stara rožnata 

vozniška 

dovoljenja 

ostajajo v 

obtoku. Rok za menjavo le-teh se je podaljšal kar za 

10 let, in sicer s predvidenega roka 19. 1. 2023 na 

19. 1. 2033. S spremembo Zakona o voznikih se je 

tako prestavil rok za zamenjavo ter s tem tudi 

gneča na upravnih enotah, na katerih bi morali 

vozniki podati vlogo za izdajo novega vozniškega 

dovoljenja, ki bi zamenjalo "roza" vozniško 

dovoljenje. 

Po statističnih podatkih je v obtoku še približno 355 

tisoč vozniških dovoljenj, izdanih na starih 

obrazcih, kar je približno 22 odstotkov vseh izdanih 

vozniških dovoljenj. Od tega je približno 310 

tisoč rožnatih papirnatih vozniških dovoljenj, ki 

niso skladna z obrazcem vozniškega dovoljenja, ki 

je določen v direktivi 2006/123/ES, in 45 

tisoč polikarbonatnih vozniških dovoljenj, ki so 

potekla konec leta 2022. 

 

V nadaljevanju predstavljamo tudi vprašanja, ki 

nam jih v zvezi z vozniškim dovoljenjem pogosto 

zastavljajo vozniki oziroma naše stranke. 

 

Kaj moram storiti, če mi ukradejo vozniško 

dovoljenje ali ga ne najdem?  

PREJELI SMO 
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Če pride do kraje, izgube ali pogrešitve vozniškega 

dovoljenja, mora lastnik le-to prijaviti na katerikoli 

upravni enoti ali krajevnem uradu v roku 8 dni. 

Namesto pogrešanega ali ukradenega veljavnega 

vozniškega dovoljenja vam bomo na upravni enoti 

na vašo zahtevo izdali novo vozniško dovoljenje. Če 

se vam to zgodi v tujini, predlagamo, da na policiji 

o tem naredite zapisnik, potem pa se z zapisnikom 

ob prihodu v Slovenijo zglasite na upravni enoti.  

 

Imetnik vozniškega dovoljenja naj bi s svojim 

osebnim dokumentom ravnal skrbno. Na upravni 

enoti dolžno skrbnost ugotavljamo 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 garderobi čakalnice. Če naknadno 

najdete osebni dokument, ki ste ga pred najdbo 

naznanili kot pogrešanega, izgubljenega ali 

ukradenega pri upravni enoti, ste ta dokument 

dolžni prinesti na upravno enoto ali krajevni urad v 

uničenje in evidentiranje najdbe. 

 

Pred kratkim sem se poročila in spremenila 

osebno ime. Zanima me, v kolikem času moram 

urediti spremembo podatkov v vozniškem 

dovoljenju? 

 

Imetnik vozniškega dovoljenja, ki spremeni osebno 

ime ali naslov stalnega prebivališča, mora v roku 30 

dni od nastale spremembe veljavno vozniško 

dovoljenje zamenjati.  

Kako je s podaljšanjem vozniškega dovoljenja po 

70. oziroma 80. letu starosti? 

 

Tistim imetnikom vozniških dovoljenj, ki jim je bila 

pravica vožnje (po starem) priznana do 80. leta 

starosti, jim ta ostane do tega leta. 

 

Za ostale voznike Zakon o voznikih določa, da se od 

70. leta starosti veljavnost vozniškega dovoljenja 

upravičencu podaljša, ko predloži zdravniško 

spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in 

duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila 

določene kategorije. V zdravniškem spričevalu 

mora biti, skladno z ugotovljenimi psihofizičnimi 

sposobnostmi voznika, določen datum naslednjega 

zdravniškega pregleda.  

 

Vozniško dovoljenje B kategorije se po dopolnjeni 

starosti 70 (oziroma 80) let izda za čas, določen v 

zdravniškem spričevalu o telesni in duševni 

zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila, 

ki ga izda izvajalec zdravstvene dejavnosti, vendar 

najdlje za 5 let. Vlogi za podaljšanje vozniškega 

dovoljenja mora stranka predložiti dosedanje 

vozniško dovoljenje, zdravniško spričevalo o 

opravljenem zdravstvenem pregledu, ustrezno 

fotografijo velikosti 35 x 45 mm (ali tako imenovan 

e-fotograf oziroma referenčno številko fotografije 

iz elektronskega odložišča fotografij), ki izkazuje 

pravo podobo osebe. Strošek podaljšanja 

vozniškega dovoljenja je 19,55 EUR. Vloga za 

vozniško dovoljenje se odda osebno na upravni 

enoti. 

 

Na koncu še samo dobrohoten nasvet vsem 

voznikom. Bodite pozorni na veljavnost svojega 

vozniškega dovoljenja in ga pravočasno podaljšajte 

v izogib slabi volji in s tem povezanimi stroški, ki bi 

vas lahko doleteli v postopku prekrška.  

 

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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INFORMACIJE O FINANČNI POMOČI ZARADI IZPADA KRME 
 

25. 11. 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen 

Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 

2022.  

 

Izvaja se kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 

Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije. Do finančne pomoči je 

upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se 

ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad 

krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za 

pridobitev pomoči po odloku. 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

(AKTRP) je izdala informativne odločbe, ki so jih 

upravičenci prejeli na dom. 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje obvešča 

oškodovance in prejemnike odločb, da dodatna 

vprašanja pošljejo na namenski poštni predal: skt-

pomoci@gov.si ali pokličejo informacijske pisarne 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na 

tel. številko (01) 580 77 92. 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje 

 

 

DOSTOP DO NUJNE MEDICINSKE POMOČI V SAVINJSKI DOLINI SE NE SME POSLABŠATI 
 

V javnosti so se začele konec leta 2022 pojavljati 

informacije o prenovi sistema nujne medicinske 

pomoči v Sloveniji, ki naj bi se zgodila v začetku leta 

2023. Ministrstvo za zdravje naj bi zmanjšalo 

število krajev, kjer imajo sedaj ljudje 24-urni 

dostop do dežurnega zdravnika oziroma nujne 

medicinske pomoči.  

 

Po predvidenem načrtu reorganizacije bi se tako 

ukinilo kar 28 dežurnih ambulant, med drugim tudi 

v Žalcu. Z reorganizacijo bi prebivalci naših krajev 

imeli daljšo pot do nujne medicinske pomoči, zlasti 

prebivalci na skrajnih robovih občin. Konec leta 

sem zato ministru za zdravje Danijelu Bešiču 

Loredanu v zvezi s tem zastavil poslansko vprašanje 

in poudaril, da si Savinjčani nujne medicinske 

pomoči ne bomo pustili vzeti. 

 

Državljani vsak mesec vplačujemo v zdravstveno 

blagajno ne glede na to, ali smo s podeželja ali iz 

mesta. Zakaj bi torej nekdo v mestu imel boljšo 

zdravstveno oskrbo in mnogo hitrejši dostop do 

urgence kot nekdo, ki je doma na podeželju? Gre 

za 330.070 prebivalcev, od tega skoraj 71.000 

starostnikov, pri katerih bi lahko bila pravočasna 

zdravstvena oskrba v najnujnejših primerih na 

kocki. Nepredstavljivo je, da lahko takšne 

spremembe sistema nujne medicinske pomoči 

pomenijo celo izgubo življenj. Ministra sem vprašal, 

ali se zaveda, da bi lahko pomoč prišla pozneje, kar 

vodi v bistveno slabše rezultate zdravljenja, ali v 

resnično nujnih primerih, kot je na primer srčni 

zastoj, celo do razlike med preživetjem in smrtjo. 

Zanimalo me je, ali informacije v medijih, da se 

bodo dežurne ambulante ukinile, držijo, in kaj 

namerava ministrstvo za zdravje storiti na področju 

nujne medicinske pomoči. 

 

Minister Danijel Bešič Loredan mi je odgovoril, da 

na ministrstvu od 1. septembra iščejo pot, kako 

prenoviti sistem nujne medicinske pomoči v 

Sloveniji. Ne, kako ukiniti dežurno službo, ne, kako 

prebivalcem odvzeti tisto, kar imajo danes, ampak 

kako nadgraditi strokovno korektno nujno 

medicinsko pomoč v Sloveniji. Dokument, ki je bil 

obravnavan na ministrstvu in je prišel v medije, je 

temeljni dokument, ki ga je pripravila skupina 

strokovnjakov, zdaj pa iščejo kompromis med 

družinsko medicino, urgentnimi zdravniki, 

zdravstvenimi domovi in urgentnimi centri. Projekt 

nujne medicinske pomoči v Sloveniji se je začel 

urejati leta 2015 z izgradnjo urgentnih centrov. 
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Nikoli ni bil zaključen, nikoli ni bilo definirano, 

koliko satelitskih urgentnih centrov potrebujemo. 

 

Dejal je, da trditev, da bodo kogarkoli oškodovali, 

komurkoli kaj oziroma karkoli odvzeli, ne drži. 

Urediti želijo nujno medicinsko pomoč po načelu, 

da bo vsak državljan te države, kjerkoli živi, 

oskrbljen pravočasno in ustrezno. Težava, ki jo 

imamo, je, da ima več kot 65 % ljudi, ki pride v 

urgentne centre, stopnjo zeleno ali modro in tja niti 

ne sodijo. Urgentni centri niso poliklinike. Pojasnil 

je, da bi odločitev za satelitske urgentne centre po 

Sloveniji, kjer lahko bolniku odvzamejo kri, naredijo 

rentgen, človeka oskrbijo, mu dajo terapijo, 

možnost, da lahko odleži, pomembno zmanjšala 

priliv pacientov na urgentne centre. Z ureditvijo 

mreže urgentnih centrov pa bi tudi razbremenili 

zdravnike družinske medicine, ločili ambulante 

družinske medicine od ambulante dežurnih služb in 

delovanja nujne medicinske pomoči. Tega v 

Sloveniji nikoli nismo uredili, zato je minister 

napovedal, da bodo z ekipo pregledali stanje v 

vsaki občini in stvari rešili v prid ljudem. Poudaril je, 

da gre za neuradni dokument, delovno različico, 

končno različico pa bo ministrstvo za zdravje 

predstavilo do konca januarja 2023.  

 

Kot poslanec in Savinjčan bom dogajanje na 

področju reorganizacije sistema nujne medicinske 

pomoči vsekakor budno spremljal. 

  

Aleksander Reberšek,  

poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 

 

                                                                                                    

   

                                                                

PRAZNIČNA PRAVLJIČNA URICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR 
 

December je eden najlepših in najčarobnejših 

mesecev v letu. Je mesec veselja, radosti, druženja, 

igrivosti, topline, srčnosti, lepih misli, velikih 

pričakovanj in želja. Želje so različne, od drobnih 

pozornosti do dobrin, ki se jih ne da kupiti z 

denarjem. Ravno te nam prinesejo neizmerno 

zadovoljstvo in srečo.  

 

V zgodbici, ki so ji prisluhnili otroci na pravljični 

urici v Občinski knjižnici Tabor v torek, 20.  
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decembra 2022, si je Snežka zaželela nič drugega 

kot veliko prijateljev, s katerimi bi se lahko družila 

in igrala. Božiček ji je z veseljem uresničil željo. 

Pravzaprav si jo je Snežka uresničila kar sama – z 

dobrimi deli, prijaznostjo in dobrosrčnostjo.  

 

Dobrosrčnost so pokazali tudi otroci, ko so drug 

drugemu pomagali pri izdelavi božičnih kapic, ki so 

lahko tudi božični okrasek. 

 

Nataša Koren 

 

KMETIJSKO OKOLJSKI EVROPSKI PROJEKT LIFE BIOTHOP SE JE SKLENIL 
 

V Ekomuzeju hmeljarstva se je 14. decembra 2022 

sklenil tri in pol leta trajajoč EU projekt BioTHOP, s 

katerim so partnerji pri projektu, na čelu z vodilnim 

partnerjem Inštitutom za hmeljarstvo in 

pivovarstvo Slovenije, vpeljali krožno gospodarstvo 

v hmeljarstvo.  

 

Vodja projekta dr. Barbara Čeh je pozdravila 

udeležence in se zahvalila vsem podpornikom in 

sofinancerjem ‒ programu LIFE EU za 55-odstotno 

sofinanciranje, Ministrstvu za okolje in prostor RS, 

vsem šestim občinam Spodnje Savinjske doline, ki 

je bila obenem tudi demo regija projekta, in 

Združenju hmeljarjev Slovenije. Poudarila je, da je 

bila zagotovo podpora lokalnih skupnosti in 

hmeljarjev eno močnejših dejstev, da je BioTHOP 

dobil finančno podporo tudi iz Bruslja.  

 

 

 

 
 

 

 

Največji uspeh projekta je vpeljava biorazgradljive 

in kompostabilne BioTHOP vrvice v pridelavo 

hmelja, ki je že od pomladi 2022 tudi komercialno 

dostopna na trgu. Vrvica se pri pravilno izvedenem 

kompostiranju razgradi na vodo, CO2 in organsko 

maso na samih kmetijah, torej ni potrebno 

hmeljevine voziti v industrijske kompostarne. Po 

dobrega pol leta dobimo zrel, kvaliteten kompost 

brez ostankov umetnih snovi.  

Vrvico so tekom projekta na skupaj 60 ha 

preizkušali tudi savinjski hmeljarji, katerim se je dr. 

Čeh še posebej zahvalila za sodelovanje, saj je bilo 

njihovo konstruktivno sodelovanje vredno zlata. Po 

vsaki rastni sezoni so rabljeno vrvico poslali 

partnerju na Portugalsko v dodelavo z zapisanimi 

vsemi opažanji tekom rastne sezone in tudi glede 

odziva na obiralnih strojih. Do naslednje sezone so 

izdelali izboljšane variante in te so savinjski 

hmeljarji ponovno napeljali v svojih hmeljiščih do 

končnega izdelka, ki ima vse zahtevane lastnosti za 

uporabo v praksi. Poleg savinjskih so sodelovali 

tudi hmeljarji s Koroške, Ptuja in Ormoža ter 

Belgije, Avstrije, Češke, Srbije. Vse te regije so 

testirale vrvico BioTHOP kot replikacijske regije. 

 

Na inštitutu so izdelali strokovna navodila za 

kompostiranje hmeljevine na kmetijah 

(https://www.life-biothop.eu/wp-content/ 

uploads/2022/08/Smernice_hmeljevina-AVGUST-

2022_FINAL-VERZIJA-1.pdf), ki ne zajemajo le 

tehnoloških ukrepov ampak tudi povzetek 

zakonodaje, kje in kako se lahko kompostira. Poleg 

tega so partnerji, ki jih je bilo skupaj sedem iz petih 

EU držav, iz hmeljevine izdelali trinajst 

biorazgradljivih in kompostabilnih izdelkov, med 

njimi so to vrtnarski lončki, embalaža za steklenice, 

igralne kocke, žlica za obuvanje čevljev, prsti za 

kombajn … Vsi izdelki BioTHOP so kompostabilni in 

biorazgradljivi na nivoju industrijske kompostarne 

(razen vrvice, ki se skompostira na kmetijah samih), 

torej se lahko skompostirajo in v obliki komposta 

se hranila in biomasa vrnejo na kmetijska zemljišča, 

s čimer sklenemo krog krožnega gospodarstva.   

 

Rezultate so razširili po vsem svetu, na vse celine 

sveta in zaključujejo, da je bil projekt uspešen, z 

doseženimi oziroma preseženimi vsemi zadanimi 

cilji ter plani za nadgradnjo v prihodnosti. Izdelali 
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so vrsto video posnetkov, objavljenih na YT kanalu 

BioTHOP, kjer so vsebine predstavljene poljudno in 

trajno dostopne širši javnosti, prav tako pa so 

sproti objavljali rezultate na spletni strani 

https://www.life-biothop.eu/sl in FB strani 

projekta https://www.facebook.com/LIFEBioTHOP 

/.   

 

Naslednji korak je, da se zakonodaja z nacionalne 

ravni prenese tudi na lokalno raven, in sicer je 

treba v občinskih OPN-jih dovoliti kompostiranje 

na kmetijskih zemljiščih. Osnutek teksta se 

pripravlja na območju Občine Žalec in bo potem na 

voljo za replikacijo tudi v drugih občinah. 

 

Razvojna agencija Savinja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KAKO LAHKO ENERGIJSKA NALEPKA POMAGA PRI NAKUPU VARČNEGA  

GOSPODINJSKEGA APARATA 

 

Da bi se lažje odločili za nakup varčnega 

gospodinjskega aparata, je pomembno poznati 

vsebino energijskih nalepk. Energijska nalepka je 

enostaven grafični prikaz najpomembnejših 

podatkov o rabi energije in ostalih standardiziranih 

podatkov za posamezne gospodinjske aparate.  

Za zmanjšanje rabe energije si prizadeva tako 

Evropska unija kot tudi Slovenija. Eden od ukrepov 

je uvedba označevanja gospodinjskih aparatov z 

energijskimi nalepkami. Glavni namen tega ukrepa 

je ozavestiti potrošnika, da se pri nakupu odloča na 

osnovi podatkov o porabi energije, kar prispeva k 

13 

https://www.life-biothop.eu/sl


 
NOVICE IZPOD KRVAVICE 

Informativna tiskovina Občine Tabor | Januar 2023 

spremembam na trgu v korist učinkovitejših 

naprav. Za posameznika predstavlja nakup 

energetsko varčnih gospodinjskih aparatov 

dolgoročen varčevalni potencial. Gledano širše pa 

to pomeni poleg zmanjšanja potreb po energetskih 

proizvodnih kapacitetah in ostalih pomembnih 

virih tudi bistveno razbremenitev okolja. To ima 

neprecenljivo vrednost tako za posameznika, kot 

tudi za družbo kot celoto.  

 

Energijska nalepka pomaga kupcu pri izbiri 

primernega in energijsko učinkovitejšega 

aparata, posredno spodbuja proizvajalce k 

stalnim izboljšavam in dvigu energetske 

učinkovitosti aparatov, spodbuja pa tudi 

prodajalce in zastopnike k dobavi in trženju 

energetsko učinkovitih naprav.  

 

Glavni elementi nove energijske nalepke so 

naslednji: 

- QR koda: potrošniku omogoča, da dobi 

informacije o izdelku tako, da kodo preprosto 

»prebere« s pametnim telefonom,  

- nova lestvica od A do G: je brez razredov 

označenih s plusi,  

- poraba energije: podatki so različni glede na vrsto 

izdelka. Pri hladilnikih je prikazana letna poraba 

energije, pri pomivalnih, pralnih in pralno sušilnih 

strojih poraba energije za 100 ciklov, pri zaslonih in 

svetilih pa za 1000 ur uporabe. 

- piktogrami: prikazujejo delovanje in druge 

lastnosti izdelka. Število in vrste piktogramov se od 

izdelka do izdelka razlikujejo.  

 

Slika v nadaljevanju kaže primer energijske nalepke 

za pralni stroj. 

 

Koliko lahko privarčujemo z nakupom varčnejše 

naprave? 

Vse naprave so razdeljene v energijske razrede od 

A do G. Pri tem oznaka A pomeni manjšo porabo 

energije kot oznaka G. Tako na primer povprečni 

hladilniki energijskega razreda A porabijo okoli 50 

odstotkov manj energije kot hladilniki razreda D in 

hladilniki razreda G porabijo približno 25 odstotkov 

več kot hladilniki razreda D. V spodnji razpredelnici 

so okvirne primerjave med posameznimi 

energijskimi razredi za različne aparate. 

 

Okvirne stroške porabljene energije v življenjski 

dobi posameznega aparata lahko potrošniki 

izračunamo in medsebojno primerjamo jih 

medsebojno primerjati, s pomočjo spletnega 

orodja BELT (https://belt.zps.si/), ki so ga razvili na 

Zvezi potrošnikov Slovenije v okviru evropskega 

projekta BELT (Boost Energy Label Take Up). 

  

Orodje preprosto »prevede« označeni energijski 

razred v konkretne in preprosto razumljive številke 

o: 

- porabi električne energije, 

- strošku električne energije, 

- izpustih CO2, 

- številu dreves, potrebnih za absorpcijo te količine 

CO2, 

- ekvivalentu kilometrov vožnje z avtomobilom. 

 

S pralnim strojem energijskega razreda B in 

zmogljivostjo 9 kg boste s sedmimi pranji na teden 

na letni ravni za električno energijo plačali približno 

19 evrov (z upoštevanjem cene električne energije 

0,098 €/kWh) in pri tem proizvedli za skoraj 65 kg 

izpustov CO2, kar je primerljivo s 524 prevoženimi 

kilometri.   
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Primer izračuna s spletnim orodjem BELT za pralni 

stroj z energijskim razredom B, zmogljivostjo 9 kg 

in sedmimi tedenskimi pranji.  

 

Za namen široke in zanesljive prepoznavnosti 

energijske nalepke je vzpostavljeno javno spletno 

mesto evropske podatkovne zbirke za označevanje 

energijske učinkovitosti (EPREL), kjer lahko 

potrošnik primerja različne proizvode, ki imajo 

energijsko nalepko, in se odloči za optimalen nakup 

glede na njegove želje in potrebe. Javna 

podatkovna zbirka je dostopna v slovenskem jeziku 

na spletnem naslovu https://eprel.ec.europa.eu 

/screen/home.  

 

Zaključimo lahko, da lahko le osveščena in 

informirana gospodinjstva s svojimi ravnanji 

pripomoremo k doseganju nacionalnih in 

evropskih ciljev na področju učinkovite rabe 

energije, s tem prispevamo k blaženju podnebnih 

sprememb in hkrati prihranimo pri stroških za 

energijo. 

 

Viri: 

Inštitut Jožef Štefan (2003). ENERGIJSKE NALEPKE 

in označevanje učinkovitosti gospodinjskih strojev. 

Pridobljeno 10. 8. 2022:  

http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokum

enti/publikacije/arhiv_aure/b_e_nalepke.pdf 

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE 

 

 

 

 
 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka: 

 

   27. decembra 2022 se je rodil 3.840 g težek in 51 cm velik deček Leonardo  

       Jasmini in Jerneju Bergantu iz Tabora. 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!  

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

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

 

 

 

 

 

 
 

NAJMLAJŠI MAHAMO V POZDRAV 

 

Mineva že peti mesec, odkar so naši najmlajši 

prestopili prag vrtca. Vsak dan z večjim nasmehom 

in brez joka vstopajo v naš vrtčevski  svet, zato 

verjamemo, da se med nami počutijo varno in 

sprejeto. Prav tako so usvojili dnevno rutino ter 

življenje in delo v vrtcu. Skozi pretekle mesece so 
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postali mali raziskovalci. Vsak otrok se skozi 

ponujene dejavnosti ter igro, ki je spontana, 

prijetna in ustvarjalna, razvija v svojem ritmu. 

Preko igre otrok spoznava sebe in svet okoli sebe, 

hkrati se razvijajo različne sposobnosti in 

spretnosti. Igra pomembno vpliva na razvoj 

otrokovega mišljenja, na pridobivanje izkušenj in 

znanja, igra vpliva na otrokovo čustveno in socialno 

življenje in vemo, da igra pomembno vpliva tudi na 

razvoj govora in gibanja. Trenutno prevladuje 

funkcijska igra, saj je tudi najpreprostejša igra, ki se 

v razvoju pojavi prva. Otroci preizkušajo svoje telo 

in predmete. Tipične funkcijske igre so različne 

vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje …), 

tipanje in okušanje predmetov, vlečenje in 

prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, 

presipanje in pretakanje snovi, gnetenje, 

mečkanje, trganje … Igra nas sprošča in povezuje. 

Zato se čim več igrajte, mi to počnemo vsak dan na 

zanimiv in zabaven način.  

 

Lep pozdrav do naslednjič. 

 

Nina Mak Lopan in Laura Bašič ter  

otroci oddelka 1–2 leti 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PLESNE URICE 

 

»Da nisem videla teh nitk, te mreže, a zakaj ne 

predejo pajki debelejših mrež; potem bi se gotovo 

ne ujela.« Odlomek iz zgodbe Muha in Pajek; D. 

Kette.    

 

Za uvod v ustvarjanje plesne koreografije smo 

prebrali kratko zgodbo Muha in pajek. Opazovali 

smo pajka navadnega križevca in se poskušali 

premikati kot on. Govorili smo o muhah, letenju in 

brenčanju. Tako smo v novembru 2022 po zgodbi 

osvojili gibanje, ritem in se plesno izražali. Plesali 
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smo že znano koreografijo ob skladbi Miška vzela 

je s poličke B. Gombača in A. Štefan.                 

                                                

V januarju 2023 smo plesno ustvarjali in 

»paradirali« po ulicah vrtca, kot je tradicija na 

Kitajskem. »Najprej me je bilo malo strah, potem 

pa me ni bilo več,« je izjavila Ana (4‒5 let). Plesali 

smo Zmajev ples, kjer otroci na palicah držijo 

zmajev pisan kostum in ga vodijo gor in dol, levo in 

desno itd., sledita bleščeči krogli na palici. Kitajci 

verjamejo, da jim bo Zmajev ples prinesel srečo v 

naslednjem letu. Otroci so z zanimanjem opazovali, 

se sprostili in se vživeli v vlogo zmaja.  

 

Koordinatorki Apolonija Križnik in Laura Bašič  

 

  

KDOR POJE, SLABO NE MISLI … 
 

… Star rek govori o tem in otroci vrtčevskega 

otroškega pevskega zbora so pravi naslov za to. 

Svojo energijo in otroško razigranost sproščajo s 

petjem. Glasilka je mišica, ki jo vsak torek dobro 

ogrejemo na vajah. Z otroki oddelka 5–6 let 

vzgojiteljic Mateje Jezernik in Romane Orehovec 

pridno vadimo petje in pesmice že od oktobra. 

December pa smo izkoristili in se kar trikrat 

predstavili. Ponosni smo, da smo sodelovali s 

Kavarno Lisjak, kjer smo s svojim petjem pripravili 

uvod v praznični december. Prav tako smo s petjem 

pospremili slavnostni prižig lučk v vrtcu, za konec 

pa smo v sodelovanju z vsemi skupinami vrtca 

pripravili nastop na Jurijevem trgu, kjer smo 

mimoidočim polepšali praznični december. 

Bogatejši smo še za eno izkušnjo. Tudi idej za 

naprej je še veliko.  

 

Pevski pozdrav.  

 

Otroci oddelka 5–6 let in  

mentorica Nina Mak Lopan 
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STAROSTNIKOM PRIČARALI NASMEH 
 

Drugošolci Podružnične osnovne 

šole Tabor so v decembru razveselili 

starostnike nad osemdeset let 

Občine Tabor s svojimi pismi, ki so jih 

sami napisali v lepopisu in s primerno 

velikimi črkami. V pismu so jim 

napisali lepe želje in ga obogatili še s 

svojo risbico.  

 

Starejše ljudi radi razveseljujejo, da: 

- kaj dobimo v zahvalo (Blaž), 

- so manj osamljeni in manj sami 

(Maša, Oliver), 

- so veseli (Luka), 

- bodo zdravi in se dobro počutili 

(Bor, Gašper). 

 

Naše pisanje pisem je doseglo svoj 

cilj. V imenu vseh starostnikov nas je 

obiskala ga. Julijana Juhart in z nami 

delila svoja občutja in ganjenost, ko 

sta s partnerjem brala pisemce, ki ga 

je dostavil poštar. V zahvalo nam je prinesla košaro 

domačih dišečih jabolk iz njihovega sadovnjaka. 

Tudi nekateri drugi prejemniki so klicali ali nas 

obiskali, da so se zahvalili svojim  mladim pisnim 

dopisovalcem. 

 

Ideja se nam je porodila s sodelovanjem tudi v 

prazničnem projektu Mala pozornost za veliko 

veselje, ki je potekal že peto leto, in sicer od 5. 

novembra do 5. decembra 2022. 

 

V prazničnem decembru lahko obudimo pisanje 

pisem in voščilnic ter nekomu polepšamo dan. 

 

Želimo vam veliko dobrih misli, prijaznih besed, 

veselja in zdravja.  

 

Stanka Tominšek Kužnik z drugošolci 

 
 

OBISK ČETRTOŠOLCEV V SVETU ENERGIJE V KRŠKEM 
 

V petek, 16. decembra 2022, so se četrtošolci 

Osnovne šole Vransko in POŠ Tabor odpeljali v 

Krško, kjer so imeli tehniški dan. Učenci so na 

zanimiv, poučen in tudi zabaven način spoznali 

nastanek, proizvodnjo, lastnosti elektrike in pot 

elektrike od izvora do porabnika.  

 

Ogledali so si film, razstavni prostor, kjer so na njim 

primeren način spoznali glavne porabnike v hiši. Ob 

praktičnih in zelo nazornih maketah so spoznali 

delovanje različnih vrst elektrarn od hidro, vetrne, 

termo do jedrske elektrarne. V drugem delu smo 

obiskali eksperimentalnico ‒ sobo s poskusi, kjer so 

učenci z lastno aktivnostjo spoznavali lastnosti 

elektrike s praktičnimi poskusi. 

 

Tehniškega dneva brez pomoči gospoda Jurija 

Klančnika, očeta enega izmed učencev, ne bi mogli 

izvesti. Iz srca se mu zahvaljujemo za vso pomoč pri 

organizaciji.  

18 



 
NOVICE IZPOD KRVAVICE 

Informativna tiskovina Občine Tabor | Januar 2023 

Več o dogodku sta napisala učenca. 

 

V petek, 16. decembra 2022, smo se odpeljali v 

Svet energije Krško. Zjutraj smo pred šolo počakali 

na avtobus. Nato je sledila vožnja do Krškega. Pri 

vhodu v stavbo smo imeli malico. Ko smo vstopili v 

Svet energije, sta se nam predstavila naša vodiča. 

Razdelili smo se v dve skupini in vsak vodič je dobil 

svojo skupino. 

 

V sobi, kjer so bile naprave in strojčki za poskuse o 

elektriki, je bilo zelo zanimivo, saj smo videli razne 

poučne igrice, magnete … Izvedeli smo veliko o 

plazmi in predvsem elektriki. V drugem delu 

zgradbe pa smo izvedeli več o termo, jedrskih in 

hidroelektrarnah. Naučili smo se tudi nekaj o 

porabi energije, ki jo uporabljamo vsak dan. 

Spoznali smo različne snovi, iz katerih pridobivamo 

energijo. Imeli smo zelo lep dan. Izvedeli in naučili 

smo se veliko novega.  
 

Oskar Božič, 4. c 

V petek, 16. decembra 2022 smo se četrtošolci 

odpeljali v GEN-i ‒ Svet energije. Tam smo se 

razdelili v dve skupini. Prva skupina si je ogledala 

različne makete za proizvodnjo energije in spoznala 

veliko novega o elektriki. Druga skupina pa je odšla 

v sobo s poskusi, kjer je bilo zelo zanimivo in 

poučno.  

 

Vodič Jure nam je povedal tudi nekaj besed o 

izumitelju Nikoli Tesli in ogledali smo si kratek 

filmček o energiji. Nato nam je predstavil različne 

zanimivosti o elektriki. Potem nam je še pokazal 

nekaj stvari, ki jih uporabljajo za proizvodnjo 

energije, ogrevanja … 

 

Na koncu ogleda so vsakemu podarili modela dveh 

tabletk iz urana, ki lahko zadoščata za polletno 

ogrevanje hiše in enoletno vožjo vozila. V GEN-i mi 

je bilo zelo všeč in upam, da bomo še kdaj šli.  

                                                                                                                   

Eva Topovšek, 4. c 

 
 

BRALNA NOČ NA POŠ TABOR 
 

V ponedeljek, 19. 12. 2022, smo 4. c razred imeli 

bralno noč. Ob 17.30 smo prišli do šole in 

razpakirali prtljago. V knjižnici smo se še malo 

družili in si izbrali knjigo za branje pred spanjem. V 

razredu smo skupaj s knjižničarko brali knjigo Tabor 

Bravo, pisatelja Stefana Boonena. Nato smo delno 

naredili družabno igro, dobro smo sodelovali. Še 

pred tem smo odšli na sprehod. Pogovarjali smo se 

o idejah za ustvarjanje. Nazadnje smo imeli še 

zadnjo aktivnost, večerjo. Pred spanjem smo še 

malo brali, potem pa smo si zaželeli lahko noč. Na 

žalost so se nekateri ves čas pogovarjali in nekaj jih 

ni moglo zaspati. Zjutraj smo se zbudili zaspani. 
 

Oskar Božič 
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V ponedeljek, 19. 12. 2022, smo imeli bralno noč. 

Ob 17.30 smo se zbrali v šolski knjižnici. Ko smo se 

vsi zbrali, smo odšli v našo učilnico. Gospa 

knjižničarka nam je prebrala knjigo Tabor Bravo. 

Potem smo odprli Ustvarjalnike in rešili naloge, 

povezane s to knjigo. Ob 20.00 smo odšli na krajši 

sprehod. Po sprehodu smo imeli večerjo. Za 

večerjo smo imeli pašteto in kruh ali jogurt s 

kosmiči. Nato smo se lotili izdelave družabne igre. 

Ob 22.00 smo zaključili z delavnicami. Umili smo si 

zobe in odšli spat. 
 

Jure Basle 

 

 
 

V ponedeljek, 19. 12. 2022, smo imeli bralno noč. 

Najprej smo prišli v šolo, potem smo si pripravili 

ležišče in zatem smo poslušali zgodbo z naslovom 

Tabor Bravo. Potem smo reševali naloge v 

Ustvarjalniku. Nato smo šli na krajši sprehod in 

zatem na večerjo. Po večerji smo izdelovali 

družabno igro, pred spanjem smo brali še knjige. 

Na koncu smo zaspali. 
 

Nik Krivec 
 

 

 

Ko smo prišli v šolo, smo si v knjižici najprej izbrali 

knjige za branje in se še malo igrali. Potem smo šli 

gor v našo učilnico, kjer nam je knjižničarka 

prebrala zgodbo z naslovom Tabor Bravo. Razdelili 

smo si Ustvarjalnike in začeli smo z nalogami. Ena 

od nalog je bila, da naredimo podobno družabno 

igro kot človek, ne jezi se, samo svojo. A preden 

smo začeli, smo šli na nočni sprehod, kjer smo se 

pogovarjali, kako bi ustvarjali družabno igro. Ko 

smo prišli nazaj, smo bili pripravljeni na delo. 

Nobena skupina ni mogla dokončati družabne igre, 

ker smo bili utrujeni. Približno ob 22.30 smo šli 

spat. Pred spanjem nam je gospa Simona prebrala 

pravljico Peter in volk.  
 

Alja Žlaber 
 

 
 

V šolo smo prišli ob 17.30. Prtljago smo pustili v 

garderobi. Potem smo odšli v knjižnico in počakali, 

da pridejo vsi. V knjižnici smo se igrali različne igre 

in brali knjige. Ko smo vsi prišli, smo približno ob 

18.00 odšli v naš razred. V razredu smo poslušali 

zgodbo Tabor Bravo. Nato smo rešili nekaj nalog v 

Ustvarjalniku. Ko smo končali, smo odšli na srednje 

dolg sprehod. Ko smo prišli s sprehoda, smo se 

razdelili v skupine. Bil sem z Emo, Majem in 

Marušo. Morali smo narediti družabno igro, ki se 

bo igrala s kocko. Ko je bila ura 21.45 smo si šli umit 

zobe. Oblekli smo se v pižame in se ulegli v svoj 

kotiček. Najprej nam je še gospa Simona prebrala 

pravljico Peter in volk. Nato smo brali 10 minut še 

sami knjige po izbiri. Ko je 10 minut minilo, smo 

zaspali. Zelo mi je bilo všeč.  
 

 

 

 

Taj Brečko 
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PREDSTAVITEV PRVE POMOČI ZA UČENCE 3. IN 4. C RAZREDA NA POŠ TABOR 
 

Vsi vemo, da nesreča, žal, nikoli ne počiva. Zato je 

prav, da že učenci v nižjih razredih začnejo 

spoznavati osnove prve pomoči, saj se zelo hitro 

naučijo, kako lahko sami pomagajo v primeru 

poškodb in nesreč. 

 

Učencem 3. in 4. c razreda je v četrtek, 12. januarja 

2023, na POŠ Tabor to predstavila gospa Renata 

Košica, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, ki je 

tudi bolničarka prve pomoči RK Slovenije in prva 

posredovalka PGD Prekopa – Čeplje - Stopnik.   
 

 
 

Učencem je na njim primeren način predstavila, 

kako si lahko sami pomagajo pri manjših 

poškodbah. Kdaj pokličejo pomoč na številko 112 

in kaj morajo povedati sogovorniku, ki na drugi 

strani sprejme njihov telefonski klic. Kaj storiti, če 

si izbijejo zob, zakaj je vnašanje svoje hrane v šolo 

lahko zelo nevarno za nekatere učence, ki imajo 

alergijo, in še veliko drugih zelo koristnih 

informacij, ki jih bodo lahko uporabili v svojem 

vsakdanjem življenju in s tem pomagali sebi in 

drugim. 

 

 

Gospe Košica se še enkrat iz srca zahvaljujemo za 

zelo zanimivo predstavitev. Kaj so o tem povedali 

četrtošolci? 

 

Zdelo se mi je zdelo poučno in zanimivo. Spoznal 

sem, kako oskrbeti rane. 
 

Aljaž Basle, 4. c 

 

Zanimivo mi je bilo, ko nam je gospa Renata 

pokazala, kako se pravilno oživlja človeka. Najbolj 

mi je bilo všeč, ko je na lutki izvedla umetno 

dihanje. 
 

Maj Jalovec, 4. c 

 

Naučil sem se, kaj moram narediti v primeru, ko si 

izbijemo zob. 
 

Enej Stanko, 4. c 

 

Bilo mi je zelo zanimivo in poučno. Naučili smo se, 

kaj narediti ob različnih poškodbah. 
 

Ema Veniger, 4. c 

 

Zelo mi je bilo všeč, ker sem se še več naučil o prvi 

pomoči. Zdaj vem, kako lahko še bolje pomagam 

ponesrečencu. Zelo je bilo »fajn«. 
 

Jure Basle, 4. c 

 

Meni je bilo najbolj zanimivo, ko je gospa Renata 

pokazala umetno dihanje na lutki in nato smo lahko 

še sami to preizkusili. 
 

Naja Šalamon, 4. c 

 

Zanimivo mi je bilo, ko nam je gospa razložila in 

pokazala, kako moramo oskrbeti rane. Bilo mi je 

zelo všeč. 
 

Ana Doler, 4. c 
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OBISK BELGIJSKEGA PISATELJA STEFANA BOONENA IN ILUSTRATORJA MELVINA  

V 4. C NA POŠ TABOR 
 

Osnovna šola Vransko - Tabor že kar nekaj let 

sodeluje v projektu Naša mala knjižnica. To je 

projekt, ki ga organizira KUD Sodobnost in ki k 

branju spodbuja učence od 1. do 5. razreda. 

Prijavljeni razredi na začetku šolskega leta 

prejmejo Ustvarjalnike, skozi katere spoznavajo 

slovenske in tudi tuje avtorje ob najrazličnejših 

delih, primernih za njihovo starost. Učenci lahko 

sodelujejo pri izmenjavi knjižnega junaka, rešujejo 

nagradne naloge, deležni pa so tudi obiskov 

pisateljev. V okviru projekta so nas tako v 

preteklosti že obiskali Kestutis Kasparavičius, 

litvanski pisatelj, Galina Milinova, češka 

ilustratorka, in Jana Bauer, slovenska pisateljica. 
 

 
 

V projektu sodelujejo tudi učenci 4. c razreda POŠ 

Tabor z razredničarko Simono Jan, ki so na bralni 

noči spoznali knjigo belgijskega pisatelja Stefana 

Boonena in ilustratorja Melvina z naslovom Tabor 

Bravo. Ob tem so sodelovali v nagradni nalogi in 

izdelali zanimive namizne igre. Igre so navdušile 

tudi nosilca projekta 

Naša mala knjižnica 

in zato so za nagrado 

obiskali našo šolo. 

Obiskali so jo z 

avtorjem in 

ilustratorjem knjige 

Tabor Bravo 

Stefanom Boonenom 

in Melvinom. 

 

Obiska smo bili zelo 

veseli.  

Pisatelj Stefan Boonen nas je naučil nekaj 

nizozemskih besed ter predstavil zgodbo Tabor 

Bravo v nizozemščini, ilustrator Melvin pa je ves čas 

obiska risal na plakat. Ob koncu obiska je pisatelj 

učencem zastavil še nekaj vprašanj oz. kot je to sam 

poimenoval, smešni kviz. Zmagovalec kviza je 

prejel plakat z ilustracijo, ki jo je narisal Melvin.  

 

Učenci so gostoma z veseljem pokazali in 

predstavili tudi družabne igre, ki so jih ustvarili na 

bralni noči. Pisatelj in ilustrator sta bila navdušena 

nad njihovimi igrami in sta pohvalila njihovo 

kreativnost in domiselnost. Za konec smo se še 

skupaj fotografirali. 

 

Ura je bila zabavna, poučna in je minila zelo hitro. 

 

Spodaj si lahko preberete nekaj utrinkov učencev. 

 

Zelo mi je bilo zanimivo in zabavno. Všeč mi je bilo, 

ker je pisatelj bral knjigo v svojem jeziku. Ob tem 

sem lahko opazoval, kako je ilustrator na tablo risal 

glavne junake knjige. 
 

Oskar Božič, 4. c 

 

 
 

Bilo mi je všeč, ker sta oba govorila angleško in 

gospa zraven je prevajala v slovenščino. Vesel sem 

bil, da sem na koncu lahko kupil knjigo, v katero sta 

se mi podpisala oba avtorja. 
 

Maj Jalovec Khodary, 4. c 
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Bilo mi je všeč, ker sem na koncu prejel kartico z 

ilustracijami avtorja in njuna podpisa. Zelo je bilo 

zanimivo. 
 

Maj Krivec, 4. c 
 

 
 

Bilo mi je zelo všeč. Spoznala sem, da imajo Belgijci 

zelo zanimiv jezik. Zelo zanimiv mi je bil tudi kviz, ki 

sta ga pripravila pisatelj in ilustrator. Ker sem na 

kvizu zmagala, sta mi podarila plakat z ilustracijami. 

Bila sem ga zelo vesela. 
 

Eva Topovšek, 4. c 

 

Bilo mi je zelo zanimivo, ker se je ilustrator v knjigo 

podpisal v obliki slike. Zelo všeč mi je njun jezik in 

knjiga. 
 

Maruša Goršak, 4. c 

 

Najbolj zanimivo mi je bilo, ko sem opazoval 

ilustratorja pri risanju ilustracij na plakat. Risal je 

zelo hitro, lepo in vmes se ni nikoli nič zmotil ali 

prečrtal. 
 

Aljaž Basle, 4. c 

 

Mentorici Simona Jan in Katja Brezovnik 

 
 

TRIDNEVNI ZIMSKI TABOR NA ZAJČEVI KOČI  
 

Za nami je uspešno 

izpeljano tridnevno 

zimovanje za mlade 

planince 4.−9. razreda 

Podružnične osnovne šole 

Tabor, ki je potekalo od 

petka, 13. januarja 2023, do 

nedelje, 15. januarja 2023 v 

sodelovanju s člani PD 

Tabor. Sledi dnevnik mladih 

udeležencev.   

 

Naš dnevnik zimovanja:  

   

- petek, 13. 1. 2023:  
 

Ob 16.00 smo se zbrali v 

Lokah pred staro šolo in se 

odpravili po poti mimo 

Šekovarja. Hitro smo se 

vzpenjali in v dveh urah 

prišli do Zajčeve koče, ki je 

na višini 742 metrov. 

Pričakal nas je Peter, ki nam 

je pripravil večerjo. Jedli 
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smo hrenovke, kruh, kumarice in pili čaj. Po večerji 

smo si pripravili prostor za spanje in igrali družabne 

igre. Zaspali smo ob 22.00. 
 

Martin, Ema, Enej  

 

- sobota, 14. 1. 2023:  
 

Zjutraj smo se zbudili ob 7.30. Po budnici in 

telovadbi smo imeli zajtrk. Nato smo si oprtali 

nahrbtnike in se odpravili na pohod. Pot je vodila 

mimo Planinskega doma Vrhe in zapuščenega 

smučišča na vrh Javorja (1132). Pohod smo 

nadaljevali na Sveto planino ali Partizanski 

vrh (1011 m), nazaj na Vrhe in pod Kisovcem 

na izhodišče. Pohod je bil zelo zanimiv. Sledilo 

je okusno kosilo, kratek prosti čas in še drugi 

pohod na Brložen (851 m). Hodili smo po 

brezpotju in grebenu. Zvečer smo imeli 

planinsko šolo o vozlih, rastlinah in orientaciji 

s kompasom na zemljevidu. Zvečer smo vsi 

po vrsti popadali na ležišča.  

 

Jurij, Jure 

 

- nedelja, 15. 1. 2023:  
 

Zjutraj smo se zbudili, se oblekli in si obuli 

čevlje. Z gospo Stanko smo imeli jutranjo 

telovadbo. Ko smo prispeli v kočo, je že dišalo 

po pečenih jajčkih. Sledila je planinska šola iz 

orientacije v naravi. Razdelili smo se v tri 

skupine in se pripravili na orientacijo s štirimi 

točkami. Zmagala je skupina Prusik, druga je bila 

skupina Kompas in tretja Zajčeve glive. Všeč nam je 

bila ta dejavnost. Sledilo je kosilo in pospravljanje. 

Ob 14.30 smo se odpravili v dolino. 
 

Tristan, Aljaž  

 

Zahvaljujemo se vodnikom PD Tabor za odlično 

organizacijsko in strokovno sodelovanje: Petru 

Marku, Domnu Štamicu, Stanku Križancu  in Maji 

Sirše. 

 

Mentorica Stanka Tominšek Kužnik 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PEKA KRUHA Z DROŽMI 
 

Delavnica 

 

V novembru smo članice Društva žena in deklet 

Občine Tabor realizirale že dlje časa planirano 

delavnico peke kruha z drožmi. Delavnico je vodila 

Polonca Klančnik – Pola, avtorica dveh knjig, Kruh 

brez kvasa in D(r)oživete sladkarije.  

Pola nam je predstavila, kaj pravzaprav so droži, in 

zakaj je kruh kvašen z drožmi, dosti bolj zdrav, od 

kruha, pripravljenega s kvasom. 

 

Naučile smo se, kako si lahko droži vzgojimo same, 

kako jih hranimo in vzdržujemo v dobri kondiciji.  
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Predvsem pa nam je 

delavnica pomagala, 

da smo spoznale, da je 

priprava kruha z 

drožmi enostavna, da 

nam sploh ne vzame 

veliko dela in da se da 

pripravo kruha uvrstiti 

tudi v urnik zaposlene 

gospodinje, potrebno 

je samo nekaj 

načrtovanja.  

 

Tekom delavnice smo zamesile polnozrnat kruh z 

ovsenimi kosmiči in semeni ter bel kruh. Testo smo 

pripravljale z običajnimi trgovinskimi mokami. 

Moto celotne delavnice je bil: čim manj 

kompliciranja, vseeno je rezultat okusen in zdrav 

kruh. 

 

Zakaj droži? 

 

Peka z drožmi ni nič novega, ampak gre za 

starodaven postopek. Tisočletja je človek za peko 

kruha uporabljal naravna vzhajalna sredstva, ki jih 

je pridobil s fermentacijo žit ali sadja.  

 

Industrializacija je pri pripravi kruha prinesla 

napredek in omogočila pripravo te pomembne 

dobrine v samo nekaj urah, kar je kruh zelo 

pocenilo in ga približalo ljudem. Iz moke, vode, soli 

in kvasa namreč dobimo hitro pripravljen kruh, 

ampak tak kruh tudi napenja in je težko prebavljiv. 

Kvas namreč reagira z vodo in sladkorji v moki, tvori 

se plin CO2, ki je zaslužen za vzhajanje in rahlost 

pečenega kruha. Same moke pa se kvas praktično 

ne dotakne in zato ta ostane kalorična in težko 

prebavljiva.  

 

Droži, drugo ime je tudi divji kvas, pa vsebujejo 

približno 50 različnih vrst mlečnokislinskih bakterij 

in 20 različnih vrst kvasovk, ki so naravno prisotne 

v moki, v zraku, na naših rokah … Z dodatkom vode 

jih aktiviramo in sprožimo spontan proces 

fermentacije. Mlečnokislinske bakterije in encimi v 

testu razgrajujejo sestavljene sladkorje v 

enostavne, s temi pa se hranijo kvasovke, ki 

proizvajajo etanol in CO2, ta se ujame v glutensko 

mrežo, zato testo vzhaja.  Mlečnokislinske 

bakterije v tem procesu izločajo mlečno kislino 

(tudi ocetno), zniža se pH kruha. Nižji pH zavira rast 

patogenih bakterij in razrast plesni, kar podaljša 

izdelkom življenjsko dobo. 

 

Med fermentacijo mlečnokislinske bakterije začno 

z izločanjem encima proteinaze, ki skozi čas 

fermentacije testa razgrajuje gluten, kar se odraža 

v teksturno rahlejšem in mehkejšem pekovskem 

izdelku, ki pa je med drugim tudi bolj prebavljiv. 

Nizek pH zavira delovanje amilaz, zato ima kruh, 

pripravljen z drožmi, nižji glikemični indeks.  

 

Pomembno je tudi, da ob zaužitju pekovskih 

izdelkov, pripravljenih s kvasom, telo, zaradi 

naravne fitinske kisline, ki je prisotna v žitu, ne 

more dostopati do mineralov, kot so kalcij, 

magnezij, cink in železo. Z uporabo droži in daljšo 

fermentacijo pa se fitinska kislina nevtralizira in 

naše telo lahko izkoristi minerale, ki so na voljo, 

predvsem v polnozrnatih in rženih mokah.  
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Kje pa lahko dobimo droži? 

 

Lahko si jih vzgojimo sami: Prvi dan v kozarčku 

zmešamo 20 g ržene moke in 20 g vode. Pokrijemo 

s pokrovom (ne na tesno) in pustimo na pultu. 

Zmes od dva- do trikrat na dan mešamo po eno 

minuto. Drugi dan dodamo enako količino moke in 

vode, dobro premešamo, pokrijemo in pustimo na 

pultu. Zmes čez dan še od dva- do trikrat 

premešamo. Tretji dan dodamo 30 g moke in 30 g 

vode. Zdaj bi zmes že morala narasti. Mešamo od 

dva- do trikrat na dan po eno minuto. Četrti dan 

odvzamemo polovico vsebine in jo uporabimo 

drugje (s tem denimo izboljšamo palačinke), nato 

po enakem postopku (vsak dan 30 g moke in 30 g 

vode) hranimo droži še vsaj tri dni, preden jih 

uporabimo. Pred vsako peko droži še enkrat 

nahranimo. 

 

Druga možnost, ki jo priporočam, je namreč 

dosti bolj zanesljiva in hitrejša, da droži dobite 

od koga, ki se z peko z drožmi ukvarja. 

Konkretno, če vam je članek vzbudil zanimanje 

in bi se želeli v peki z drožmi preizkusiti, 

doniramo močne matične droži. Naročite jih 

lahko na tel. št. 031 762 324 oziroma 051 644 

821.  

 

Kako pa shranjujemo droži, kadar ji ne 

uporabljamo? 

 

Ko droži ne uporabljamo, jih nahranimo in 

shranimo v hladilniku. Droži so zelo trdožive. Ko 

so enkrat aktivne, lahko v hladilniku preživijo 

kar dolgo časa (tudi več mesecev). Preden jih po 

dolgem času znova uporabimo, jih nekajkrat 

nahranimo in jih tako spodbudimo k delovanju. 

Droži bodo dobro vzhajale naš kruh, če bodo žive in 

lepo mehurčkaste. Droži pa si lahko, če jih dlje časa 

ne nameravamo uporabljati, tudi posušimo. 

 

Kje lahko poizkusite naš kruh, pripravljen z 

drožmi? 

 

Z različnimi drož-kruhi smo sodelovale na dnevu 

odprtih vrat kmetije Laznik v decembru. Naslednjič 

je načrtovana prodaja našega kruha prav tako na 

kmetiji Laznik prvi vikend v februarju, 4. 2. 2023.  

 

Ker se bliža pustni čas, bodo na ta dan na prodaj 

tudi že pustni krofi, ti bodo letos pripravljeni še s 

kvasom, morda pa naslednje leto usvojimo tudi 

sladko droženje, kdo ve. Volja je … 

 

DŽD Občine Tabor 

 

 
OTVORITEV CESTE V LOKAH 

 

V nedeljo, 4. decembra 2022, smo krajani Lok 

pripravili otvoritev ceste ob prenovi vodovodnega 

omrežja skozi vas. Obnova in asfaltiranje ceste je 

bilo financirano s strani Občine Tabor, dovoz do 

garaže gasilcev na zadnji strani stavbe pa je 

financiralo društvo samo.  
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Po govoru župana, blagoslovu in krajšem 

kulturnem programu mladega loškega talenta Taia 

Brečka je sledil še prerez traku.  

 

Druženje ob hrani in pijači smo nadaljevali v 

društvenih prostorih. Sproščen klepet sovaščanov 

je priložnost za iskanje in uresničevanje novih idej 

in ciljev.  

 

S prižigom lučk pa smo Ločani vstopili v veseli 

december. 

 

Za PGD Loke, Nina Mak Lopan 

 

 
DRUŽENJE GASILSKE MLADINE PGD KAPLA - PONDOR 

 

Sreda, 27. decembra 2022, je bila za našo gasilsko 

mladino prav posebna (seveda poleg tega, da je 

tisti dan že bil počitniški). V gasilskem domu so se 

dobili ob 9. uri zjutraj, kjer so si najprej razdelili 

obveznosti in naredili novoletno voščilnico. Nato so 

se odpravili v Celje, ker so si ogledali, kako deluje 

poklicna gasilska enota. Tam so imeli ogled gasilske 

postaje in njihove garaže z vsemi gasilskimi vozili.  

 

Po ogledu so se odpravili nazaj v gasilski dom, kjer 

je vsak poskrbel za obveznost, ki si jo je izbral na 
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začetku dneva. Katere obveznosti so to bile, si 

poglejte na fotografijah.  

 

Po okusnem kosilu se počitek prav prileže, zato se 

je naša dvorana spremenila v kino, kjer so si 

ogledali animirani film Mali pišček. Sledila je vožnja 

z gasilsko cisterno do novega kozolca v Pondorju 

ter sprehod nazaj do gasilskega doma. Ker je bil 

sprehod precej kratek, so na koncu dodatno 

energijo porabili na plesišču, saj je v tem času v naši 

dvorani nastal pravi disko. 

 

Bilo je prijetno druženje, uživali so otroci in tudi 

mentorice. Komaj čakamo, da vidimo, kaj bo za 

naše mlade prineslo leto 2023. 

 

PGD Kapla - Pondor 

 
 

KAR DVA KONCERTA V DECEMBRU 
 

Pevsko društvo Tabor je po koronskih pavzah 

intenzivno začelo novo sezono in v decembru 

izvedlo kar dva koncerta.  

 

Vokalna skupina OK!tete je s slavnostnim 

koncertom 10. decembra obeležila 10-letnico 

delovanja, ki je v sliki in pesmi prikazala prerez 

njenega dosedanjega delovanja.  

 

Kot gost se ji je s premiernim nastopom pridružila 

skupina Gr` Oljka, ki združuje skupino gozdarjev, 

dogajanje pa so z zabavnim presenečenjem močno 

popestrili fantje iz mešanega pevskega zbora.  
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26. decembra pa je v cerkvi potekal tradicionalni 

praznični koncert, ki je na odru ponovno združil vse 

taborske pevske zasedbe: Cerkveni otroški pevski 

zborček, Cerkveni mešani pevski zbor, OK!tete in 

Mešani pevski zbor Tabor, vsebino pa je s 

solističnim nastopom popestrila še Nina Kreča.  

 

Koncert je bil lep, prvi del praznikov pa smo skupaj 

z obiskovalci zaključili na Jurijevem trgu, kjer smo 

se ob kuhanem vinu in čaju, ki so ga pripravile 

članice Društva žena in deklet Občine Tabor, družili 

še pozno v večer.  

 

Po počitnicah nadaljujemo enako aktivno. Čaka nas 

tradicionalna tridnevna intenzivna pevska vaja, 

kmalu po njej pa občinska proslava ob 

Prešernovem dnevu, slovenskemu kulturnemu 

prazniku, na katero vas vabimo že sedaj. Če smo 

vas prepričali –se nam lahko kadarkoli pridružite! 

 

Pevsko društvo Tabor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČAROBNI DECEMBER 
 

Nekako sredi novembra že začnemo razmišljati, 

kako bomo okrasili društvene prostore, kakšna 

bodo darila in tudi, kakšna bo promocija društva in 

kraja v tem letnem času. V Turističnem društvu 

Tabor smo že dalj časa načrtovali, da bi imeli pred 

društvenimi prostori postavljeni dve veliki kovinski 

krogli, ki ponazarjata, da se bližajo prazniki, da je 

potrebno postaviti novoletno jelko in jo okrasiti. Ko 

smo to željo predstavili našemu novemu članu 
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Ladu, se je ta takoj lotil dela in le slab teden kasneje 

je že pripeljal dve veliki krogli.  

 

Ti smo prebarvali, dobro zaščitili, kupili okrasne 

trakove in ju okrasili ter postavili pred društveno 

sobo. Tudi ta je bila okrašena, saj jo občina, ki je 

njena lastnica, oddaja v najem za razne dogodke. 

Na okensko polico smo postavili palčka in palčico, 

ki opazujeta praznično vzdušje skozi okno. Žal 

nimata imen, zato smo sklenili, da širšo množico 

povabimo k sodelovanju s predlogi za njuno ime.  

 

V mesecu decembru smo iz tiskarne dobili tudi 

informativne zgibanke o našem društvu in eni 

izmed sekcij. Ker pa imamo v društvu tri sekcije, 

bomo v letu 2023 v zgibankah predstavili tudi ostali 

dve. 

 

Z novim letom se 

začnejo številni 

natečaji. Člani že 

komaj čakajo, da 

bodo pripravili 

prispevke in bomo 

z društvom lahko 

sodelovali. Vse to 

pa že tudi nakazuje, 

da bo letošnje leto 

zelo pestro z 

dejavnostmi, ki jih 

načrtujemo. Pregovor pravi Kjer je volja, je tudi pot, 

zato se že veselimo novih izzivov in novih 

obveznosti. 

 

 Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 
 

IZDELOVANJE NOVOLETNIH DARIL 
 

Sekcija za promocijo turizma Turističnega društva 

Tabor je v sredo, 14. decembra 2022, organizirala 

ustvarjalno delavnico izdelovanja novoletnih 

daril. Delavnico bi morala voditi profesorica 

Janja Ipavec iz Maribora, a je žal zbolela. Kljub 

temu pa smo delavnico uspešno izvedli. 

Udeležili so se je najmlajši in njihovi starši, pa 

tudi nekaj babic in dedkov je bilo. Te smo 

zaprosili za pomoč pri razdeljevanju 

domačega čaja in soka.  

 

Nato pa se je začelo. Glavno besedo je 

prevzela predsednica našega društva. Med 

prisotne je razdelila material, lepilo, škarje in 

mnogo okrasnih dodatkov. Vsi zbrani smo 

izdelovali cvetove najrazličnejših barv, ko so 

se ti sušili, smo na že pripravljene lesene 

podstavke nalepili zelene listke in nato še 

cvetove. Za mamice, babice, tete in deklice 

smo izdelovali broške, za moško populacijo pa 

obeske za ključe. 

 

To pa še ni bilo vse. Hani Zamuda je nato razdelila 

lično izdelane torbice. Seveda te niso bile 

dokončane, pač pa si jih je moral vsak izdelati po 

svoje. Material je bil že v torbicah. Mladi, z bujno 

domišljijo, so »torbice« takoj posvojili in so dejali, 

da jih bodo uporabljali za ključe ali pa za denar.  

 

Veseli smo, da smo znanje prenesli na mladi rod. 

Prepričani smo, da so bili obdarovanci veseli daril, 

ki so jih izdelali najmlajši in da jih bodo s ponosom 

uporabljali. V društvu pa smo sklenili, da bomo s 

takšnimi delavnicami nadaljevali. 

 

   Feliks Zamuda, TD Tabor 
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ČAR OBDAROVANJA 
 

Člani Turističnega društva Tabor smo že večkrat 

prebrali knjigo Kultura poslovnih, promocijskih in 

protokolarnih daril dr. Janeza Bogataja. Vsekakor je 

december čas, ko se ljudje medsebojno 

obdarujemo in s tem pokažemo zahvalo, da smo na 

naši življenjski poti srečali ljudi, s katerimi smo 

navezali pristne in iskrene odnose. 

 

Ko smo v društvu premišljevali, kako bi obdarili 

naše člane in naše poslovne prijatelje, je bila 

odločitev kmalu sprejeta, saj smo zavzeli stališče, 

da bi bilo to nekaj domačega in pristnega. Tako smo 

za poslovne partnerje pripravili pladenj, nanj 

položili doma pečene piškote in domači čaj, 

nekateri pa so dobili za svoje člane košaro lično 

izdelanih vrečk s čajem.  

 

Darila so prejeli tudi naši člani. Da jih ne bo zeblo, 

so dobili šal ali pa kapo, nekateri pa ojstriško 

Veroniko. Žal je bilo mnogo članov bolnih, zato smo 

jim darila poslali kar po pošti. Vsebina je bila 

primerna njihovemu zdravstvenemu stanju. Takrat 

se prileže tudi domača juha, zato so domači rezanci 

v njej še kako primerni. Tudi za to smo poskrbeli.  

 

»… Stopili so v hišo in našli dete z Marijo, njegovo 

materjo. Padli so predenj in ga počastili. Nato so 

odprli svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in 

mire …« Ta biblični motiv bi lahko označili za enega 

najstarejših primerov obdarovanja in zato je to lepa 

gesta tudi za današnji čas, saj obdarovanje 

predstavlja prav poseben čar … 

      

 Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 

ISKRENO SODELOVANJE MED DRUŠTVI 
 

Turistično društvo Tabor je v letu 2022 sodelovalo 

s številnimi društvi v Sloveniji in tujini. Vezi, ki smo 

jih vzpostavili, so bile iskrene in pristne, zato že 

komaj čakamo vsakršnega snidenja.  

 

V začetku decembra 

je bilo naše društvo 

povabljeno v 

Oplotnico. Tam je 

Turistično-ribiško 

društvo Oplotnica 

pripravilo zaključni 

večer. Na zaključno 

prireditev so odšli 

štirje člani našega 

društva. Med 

prijatelji smo se imeli lepo in prepričani smo, da se 

bodo prijateljske vezi nadaljevale tudi v tem letu.   

22. decembra smo se člani društva udeležili uradne 

prireditve, ki je bila na gradu Komenda na Polzeli. 

Tam so člani kulturnih društev proslavljali rojstni 

dan njihove krajanke Neže Maurer, slovenske 

pesnice, pisateljice in novinarke. Ker je Občina 

Polzela prenovila njeno rojstno hišo, kjer je sedaj 

muzej, in je naše društvo sodelovalo z nekaterimi 

razstavljenimi eksponati, smo bili na prireditev tudi 

povabljeni. Lahko rečemo, da je bil to čudovit 

večer, kjer sta odmevali pesem in poezija … 
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Društvo Dvorec Polzela pa je že v začetku meseca 

začelo vabiti k sodelovanju društva iz vse Slovenije, 

da bi se okrog cerkve na Polzeli postavile jaslice. Na 

povabilo se je odzvala tudi dramska sekcija 

Ojstriška gospoda in dan pred božičem postavila ob 

cerkvi čudovite jaslice. 

 

 

 
 

 

 

 

Člani društva smo obiskali še nekaj društev in 

krajev. Lahko rečemo, da smo se imeli v letu, ki se 

je poslovilo, zelo lepo in polni upanja po novem 

sodelovanju med društvi stopamo tudi v to leto. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 

POHOD 50 + V DECEMBRU 
 

 

Tudi tokrat je bilo zbirališče pri KZ Tabor. Vreme je 

bilo prijazno do nas, dobro voljo smo prinesli s 

seboj in z lahkimi koraki smo krenili na pot. Ta nas 

je vodila mimo pokopališča, Lesjakove kapele, 

mimo Laznikovih do Šalamonovih, kjer smo uživali 

v razgledu po dolini. Nadaljevali smo pot čez Klovn 

do križišča za Gomilsko in nazaj proti Ojstrški vasi.  

 

 

Tu smo bili povabljeni na janeževe 

upognjence. Hvala, Milan! Dobili smo 

energijo, da bi lahko naredili še en krog, 

vendar je pohod bilo potrebno končati. V Tabor 

smo se vrnili mimo športnega parka Razgan, 

Cukjatijeve domačije in šole do Jurijevega trga. Tu 

smo se odločili, da gremo na čaj in tako zaključimo 

pohode za leto 2022.  

 

Vabimo vas, da se nam pridružite. Vsakega novega 

pohodnika bomo zelo veseli.  

 

DU Tabor 
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POTOPISNO PREDAVANJE O PORTUGALSKI 
 

Naša znana bivša občana Inka in Vilko Jazbinšek sta 

kljub selitvi v drugo občino ostala člana našega 

društva. Veliko potujeta in z avtodomom 

raziskujeta Evropo. Prosili smo ju, če bi delila z nami 

fotografije in vtise katerega izmed potovanj.  

 

To se je res 

zgodilo v četrtek, 

12. januarja. 

Prisluhnili smo 

potopisnemu 

predavanju o 

Portugalski. 

 

V več kot uro in 

pol trajajočemu 

dogodku sta nam približala, kako poteka potovanje 

z avtodomom. Vse organiziraš sam, voziš sam, za 

hrano skrbiš sam in pripravljen moraš biti na 

marsikaj. Vendar potuješ po svoji meri, tempo si 

narekuješ sam, marsikaj lepega doživiš, ogledaš si 

tisto, kar te zanima.  

 

Portugalska je najbolj zahodna država Evrope. Meji 

samo na eno državo, to je Španija, na drugi strani 

je Atlantik.  

 

Na obali Atlantika doživiš marsikaj in tega ne 

pozabiš zlahka. Na splošno je marsikaj drugače, kot 

smo vajeni mi, ljudje pa so prijazni in ustrežljivi.  

 

Ne bomo preveč izdali, kaj vse smo slišali in videli. 

Ko bosta imela naslednje potopisno predavanje, ga 

ne smete zamuditi. 

 

DU Tabor 

 

KOŠARKARSKI TURNIR TROJK 
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V torek, 27. decembra 2022, se je igral že 23. turnir 

trojk in je bil verjetno najkvalitetnejši. Turnirja se je 

udeležilo sedem ekip, poleg domačih ekip še gostje 

iz Petrovč z Luko Gržina, Ločice pri Polzeli in 

Šempetra. Presenečenje večera je bila mlada ekipa 

BSC Tabor (Žura, Gosak, Zdolšek), ki je z 

vztrajnostjo, talentom in mladostjo igrala iz tekme 

v tekmo bolje in na koncu brez poraza zmagala. 

Druga je bila ekipa BSC Petrovče in tretja ekipa 

Šempetra.  

 

Zanimivo, napeto in korektno do konca, zahvala gre 

vsem za udeležbo in vabljeni na naslednji turnir. 
 

 

 

 

 

 

ŠD Tabor  

 
 

TRADICIONALNA NOVOLETNA TEKMA STARI : MLADI NA IGRIŠČU RAZGAN 
 

Prvega dne v letu 2023 ob 14. uri 

smo se člani Nogometne sekcije 

Športnega društva Tabor srečali na 

tradicionalni novoletni tekmi na 

travnatem igrišču Razgan v Ojstriški 

vasi. Igrala se je novoletna 

nogometna tekma v prijateljskem 

duhu. Tekme se je udeležilo lepo 

število igralcev, pri čemer so bili 

uspešnejši igralci starejšega 

moštva. Z zanimanjem so dogajanje 

na igrišču spremljali starejši in mlajši  gledalci. 

 

Igralce je nagovoril župan Marko Semprimožnik, ki 

jim je voščil srečno novo leto, obilo športnih 

užitkov ter leto brez poškodb. Med odmorom je za 

igralce poskrbel Toni Pihlar s kuhanim vinom. 

Posebna zahvala gre Viktorju Urankarju, ki je delil 

pravico kot sodnik. 

 

Po zaključku tekme smo se družili v prostorih 

Prostovoljnega gasilskega društva Ojstriška vas - 

Tabor. Ob sproščeni debati smo skupaj ugotovili, 

da je v preteklih letih nogometna sekcija uspešno 

izvedla mnogo projektov, povezanih z obnovo ter 

nadgradnjo športnega parka Razgan. Sklenili smo, 

da nadaljujemo z delom. Ob tem nagovarjamo še 

ostale igralce, ki so željni nogometne igre, da se 

nam pridružijo.  

 

Spomladi začnemo s pripravljalnimi deli na igrišču, 

ko bo mogoče, pa z redno rekreacijo ob četrtkih. 

 

Lep športni pozdrav. 
 

Žan Grobler,  

vodja nogometne sekcije ŠD Tabor, podžupan   
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3. NOVOLETNI ODBOJKARSKI TURNIR 
 

Ne moremo reči, da je zopet leto naokoli, 

odkar smo nazadnje odigrali rekreativni 

odbojkarski turnir. Namreč, minila so kar 

tri leta od zadnjega turnirja zaradi korona 

razmer. Posledično smo v Športnem 

društvu Tabor še z večjim veseljem in 

zagonom pripravljali vse potrebno. V 

največji meri gredo za neverjetno 

organizacijo zasluge Dejanu Božiču, vodji 

odbojkarske sekcije. Poskrbel je za 

sendviče, pijačo in glasbo ter 

razporeditev tekem.  

 

Dogodek je potekal na sončno sobotno jutro, in 

sicer 7. januarja 2023, z začetkom ob 9. uri. Zbrale 

so se štiri domače ekipe, in sicer Dream team, 

Depresija, Telebajski (3. mesto) in Ne vem. Ekipi 

Dream team in Depresija sta se na koncu borili za 

1. mesto. Odločitev o zmagovalcu je po hudi 

borbenosti in vztrajnosti padla šele po odločilnem 

tretjem setu. Zmagala je ekipa Dream team. 

 

Letos smo v odbojkarski sekciji pridobili novost. V 

zadnjem letu so se na rekreativno odbojko začeli 

udeleževati tudi mlajši, kar je izjemno spodbudno 

za naprej. Resnično dobro je bilo videti, kako so 

nekateri najmlajši prvič igrali na turnirju, čeprav je 

turnir namenjen predvsem druženju, spoznavanju 

in zabavi. 

 

Turnir se je zaključil okoli 13. ure s podelitvijo 

medalj in druženjem. Zopet je padla beseda o 

poletnem odbojkarskem turnirju, ki se na žalost še 

ni uresničil. A glede na zagnanost mlajših 

obiskovalcev, je ta ideja letos zelo optimistična.  
 

 

 

 

 

 

Tjaša Gerčar 

 

 

 

 

LURŠKA MATI BOŽJA 

 

Slovenci smo eden izmed narodov sveta, ki se še 

posebej priporočamo in izročamo v varstvo in 

priprošnjo Jezusovi materi Mariji. V mesecu 

februarju se je posebej spominjamo 11. februarja. 

Tega dne, leta 1858, se je Marija prikazala v skalni 

votlini blizu mesta Lurd v južni Franciji 
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štirinajstletni Bernardki Soubirous. Po 

Bernardkinem opisu je bila Marija oblečena v belo 

in prepasana z modrim trakom. Ob nogah je imela 

zlato rožo. 

 

Bernardka je videnje 

opisala takole: »Gospa je 

bila mlada in lepa, da 

nisem še nikdar videla kaj 

takšnega. Pogledala me je, 

se mi nasmehnila in mi 

pomignila, naj stopim bliže, 

kakor da mi je mati. Kakor 

iz navade sem vzela v roke 

rožni venec in pokleknila. 

Gospa mi je prikimala in tudi sama spustila med 

prste rožni venec, ki ga je nosila na desni roki.« 

 

Bernardki se je Marija prikazala osemnajstkrat. 

Obljubila ji je, da jo bo osrečila, vendar ne na tem 

svetu, temveč na onem. Učila jo je prav delati sveti 

križ, jo spodbujala, naj rada moli rožni venec. Rekla 

ji je tudi, naj dela pokoro za grešnike in zanje moli. 

Pri enem izmed prikazanj jo je Bernardka vprašala, 

kdo je. Gospa ji je odgovorila: »Brezmadežno 

spočetje sem.« Namreč štiri leta pred Marijinimi 

prikazovanji Bernardki je papež Pij IX. razglasil 

versko resnico, da je Marija spočeta brez madeža 

izvirnega greha. Tako je Marija to versko resnico 

kar sama potrdila. 

 

Zanimivo: Marija je Bernardki tudi ukazala, naj 

poskrbi, da ji na mestu prikazovanja postavijo 

kapelo. Danes je v Lurdu poleg kapele na mestu 

prikazovanja več mogočnih cerkva in je Lurd 

najslavnejša Marijina božja pot. To je kraj, kjer 

številni romarji, predvsem bolniki, prosijo 

telesnega in duhovnega ozdravljenja. Ob 

čudežnem studencu, ki je začel izvirati pod 

Bernardkinimi prsti iz čisto suhih tal, se dogajajo 

mnogi čudeži, ozdravljenja in spreobrnjenja. 

 

 

 
 

In še ena zanimivost: po Bernardkinem 

pripovedovanju so Marijo (Lurško) skušali 

upodobiti številni umetniki. Bernardka pa je vedno 

izjavila: »Gospa je bila veliko lepša«. 

 

Da si štirinajstletna deklica ni vsega skupaj le 

domišljala v svojih najstniških sanjah, je dokazala s 

svojim pričevanjem, trpljenjem in poznejšim 

življenjem. Vedno in povsod, tudi v zaporu, kjer so 

ji zaradi pričevanja celo odtegovali hrano, jo 

zasramovali, ji grozili, je vedno znova izpovedovala 

isto pričevanje. Predvsem v zaporu je veliko 

pretrpela. Z njenim pričevanjem je bila 

zaznamovana tudi njena družina, ki jo je tudi zaradi 

nje prizadela strašna revščina.  

 

Bernardka je pozneje postala redovnica in živela 

skromno, molitveno in s telesnim trpljenjem 

prežeto zemeljsko življenje. Umrla je 16. aprila 

1879 v mestu Nevers v Franciji. 

  

 

JASLICE 2022‒2023 

 

Jaslice 2022‒2023 v naši župnijski cerkvi sv. Jurija 

sta ustvarila naša vedno boljša jasličarja Damjan 

Lesjak in Miha Drolc. Pri delu jima je pomagal tudi 

Matevž Kovačič. Pred jaslicami se lahko ustavite, jih 

občudujete in molite k Novorojenemu še do 2. 

februarja 2023. V jaslice smo na prvo soboto v 

januarju 2023 dodali še kip Fatimske Marije. K njej 

in njenemu Presvetemu Srcu se priporočamo in 

izročamo tudi pet prvih letošnjih sobot.  

36 



 

NOVICE IZPOD KRVAVICE 
Informativna tiskovina Občine Tabor | Januar 2023 

KOLEDOVANJE 2022‒2023 

 

Naše veselje za srečo 

drugih ‒ česar se mi 

veselimo, radi z drugimi 

delimo. V Taboru je 

dobrodelnost še vedno 

močno prisotna! 

  

Za uresničevanje 

projektov pomoči 

otrokom in mladini v 

krajih, kjer delujejo 

slovenski misijonarji, ste 

s pomočjo naših pridnih 

kolednikov 

darovali 3.926,00 

EUR. Hvala vam, dobri 

ljudje! 

 

Koledovanja se je 

udeležilo 14 otrok, ki so 

pod vodstvom štirih 

animatorjev v dveh 

dneh obiskali vse vasi v naši župniji. Skušali so 

obiskati kar največ domov, a verjetno smo koga 

nenamerno izpustili, vendar svoj dar še vedno 

lahko nakažete na Misijonsko središče Slovenije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TRR pri NLB: SI56 0201 4005 1368 933, namen 

nakazila: Trikraljevska akcija). Bog, povrni vsem 

sodelujočim in darujočim! Koledovanje sta 

pripravila in vodila Alenka in Jože Zupančič.  

 

 

FEBRUAR 2023 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU 

  
NOVO: mesec januar je v katoliški Cerkvi mesec 

verskega tiska. Kultura branja, ne samo verskega 

tiska, zelo pada. Cerkev v Sloveniji izdaja veliko 

kvalitetnega tiska. Župnijski pastoralni svet Župnije 

Sv. Jurij ob Taboru (v nadaljevanju ŽPS) je na 

svojem januarskem srečanju na pobudo ene izmed 

članic podprl, ob predvidevanju, da je nekaterim 

verski tisk tudi cenovno nedosegljiv, posebno 

pobudbo. V župnijski cerkvi boste lahko brezplačno 

vzeli različno versko literaturo. Prispevali jo bomo 

člani ŽPS. Seveda ta literatura ne bo najnovejšega 

datuma. Prebrano boste lahko tudi vrnili in branje 

verske literature omogočili še drugim. 

 

2. febuar 2023, Gospodovo darovanje ‒ svečnica. 

To je praznik Jezusovega darovanja v templju, 

praznik ima tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari 

navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče. Hkrati ta 

dan v vesoljni Cerkvi redovnice in redovniki 

praznujejo dan Bogu posvečenega življenja.  

 

To je dan zahvale, molitve, premišljevanja in 

različnih srečanj redovnic in redovnikov. To 
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praznovanje se je uvedlo na pobudo papeža Janeza 

Pavla II. in želi spodbuditi k temu, da bi se Bogu 

posvečene osebe vračale k izvirom svojega poklica, 

da bi naredile obračun o svojem življenju in da bi 

potrdile svojo posvetitev. Ta dan naj pomaga vsej 

Cerkvi, da bi bolj cenila pričevanje oseb, ki so se 

odločile, da bodo tesneje hodile za Jezusom. 

 

V letu 2023 s tem praznikom sovpada tudi prvi 

četrtek v mesecu oziroma četrtek pred prvim 

petkom, ko v naši župniji molimo za vse duhovnike, 

njihovo svetost, stanovitnost in zdravje. Posebej 

Bogu priporočamo duhovnike naše župnije (Alojz 

Pirnat, Martin Cirar, Iztok Hanžič in Matic Lesjak). 

Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne 

in misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej 

vesoljni Cerkvi. Molitev pričnemo 30 minut pred 

večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni tudi v 

februarju. 

 

3. februar, prvi petek v mesecu, ta dan je naš 

duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen 

obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete 

priti v cerkev in vam na vašo željo prinesti 

Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za sv. 

spoved ali sv. bolniško maziljenje ali pa samo za 

klepet. Dr. Pirnata lahko pokličete na tel. št.: 040 

429 894.  

 

4. februar, prva sobota v mesecu. Tudi letos 

opravljamo pet prvih sobot v mesecu. Januarsko 

prvo soboto v mesecu smo molili sarafinski rožni 

venec in posvetilno molitev. V januarju smo 

Marijinemu presvetemu srcu izročali kandidate za 

birmo, ki bodo 21. maja 2023 prejeli zakrament sv. 

birme. Prvo soboto v mesecu februarju bomo s 

posvetilno molitvijo med desetkami sarafinskega 

rožnega venca prosili za mir, še posebej za mir v 

Ukrajini. V mesecu februarju bo minilo že eno leto, 

kar so Ukrajinci izpostavljeni strašnim vojnim 

grozotam in trpljenju. Z molitvijo bomo pričeli 30 

minut pred večerno sveto mašo. To bo že druga 

izmed petih prvih sobot v letu 2023. 

 

8. februar, praznik slovenske kulture – Prešernov 

dan. Tudi Cerkev je pomemben del kulture. 

Ohranjajmo, spoštujmo in negujmo jo. 

 

18. februar, pustna sobota. Na pustno soboto 

Radio Ognjišče preko otroške sobotne oddaje 

»Sobotna iskrica« že vrsto let organizira otroško 

maškarado imenovano »Pustna sobotna iskrica«. 

To je dobrodelna prireditev. Otroška maškarada 

poteka v živo, dobrodelni program pa v večini 

preko valov Radia Ognjišče. Prisluhnite v soboto 

dopoldne otroški Sobotni iskrici in izvedeli boste 

vse. 

 

22. februar pepelnica ‒ začetek postnega časa 

2023. V Cerkvi bo ta dan začetek svetega postnega 

časa 2023, časa, ko se kristjani še posebej trudimo 

premagovati svoje slabosti in delati dobro. Z 

odrekanjem razvadam krepimo svojo duhovno 

moč in vero. Pri sveti maši se na pepelnico kot 

znamenje, da je življenje minljivo, opravlja obred 

pepeljenja. Vabljeni k pepelnični slovesnosti.  

 

IN ŠE ENA NOVOST V NAŠI ŽUPNIJI: župnijski 

pastoralni svet naše župnije v novem sestavu (v 

nadaljevanju ŽPS) je izmed svojih članov ustanovil 

skupino za dobrodelnost. Njena naloga je 

spodbujanje in izvajanje socialnega nauka Cerkve, 

posvečanje posebne skrbi obrobnim, ubogim in 

socialno šibkim, skrbi za urejen in delaven dialog s 

civilnimi organi in javnimi ustanovami. V minulem 

božičnem času je že poskušala nekaterim polepšati 

praznike in tudi pomagati preko Slovenske Karitas. 

Če si kdo želi takšne pomoči ali če kdo meni, da kdo 

potrebuje takšno pomoč, naj pokliče oziroma javi 

na tel. št.: 041 271 993. Oglasila se vam bo Simona 

Zaberložnik, ki vodi skupino ŽPS za dobrodelnost. 

 

Več podrobnosti o življenju Cerkve v naši župniji 

tedensko poročamo v župnijskih oznanilih. 

Prejemate jih lahko tudi preko e-pošte. Na e-

naslov: vida.slakan@gmail.com javite, da si to 

želite.                                                                                                       

 

Vida Slakan     
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ZIMSKI FOTOSPOMIN 

 
Pred cerkvijo sv. Jurija na Jurijevem  trgu ponovno stoji naša "foto klop", zato vas vabimo, da si vzamete čas in 
ustvarite čarobno fotografijo ter jo pošljete na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. Vse prejete fotografije 
bomo z veseljem objavili v tej rubriki.  
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 Društvo podeželske mladine Tabor 

Vas vabi na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Valentinov ples, 
 

ki bo 11. 2. 2023, ob 20. uri, 
v Domu krajanov Tabor. 

 
Letos se bomo vrteli ob glasbi ansambla Murni! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Karte lahko naročite na tel.: 031 588 791 (Klavdija) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Čebelarstvo Zupančič se zahvaljuje 

za dosedanje zaupanje. V letu 2023 

Vam želimo obilo blagoslova pri 

vašem delu ter zdravja in sreče. 

Na voljo je še vedno svež cvetni prah, 

cvetlični, gozdni ter kostanjev med, 

za katerega smo prejeli zlato medaljo 

na sejmu Agra 2022.  

Med pridelujemo sonaravno, kar 

pomeni, da v čebelarstvu ne 

uporabljamo sintetičnih zdravil za 

zatiranje varoj, zato smo se leta 2022 

vključili v ekološko čebelarstvo. 

Med vam lahko pripeljemo tudi na 

dom. 

Danijel Zupančič 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – FEBRUAR 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

TOREK, 

31. 1. 2023 
9.00 POHOD 50 + 

po obronkih 

Občine Tabor 

(start izpred KZ 

Tabor) 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(051 326 033) 

ČETRTEK, 

2. 2. 2023 
18.00 

OTVORITEV RAZSTAVE SLIK 

JULIJE JUHART IN 

BRANJE POEZIJE ‒ VINDIJSKI 

KNJIŽNI KLUB 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

TOREK, 

7. 2. 2023 
18.00 

OBČINSKA PROSLAVA OB 

SLOVENSKEM KULTURNEM 

PRAZNIKU 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

ČETRTEK, 

9. 2. 2023 
18.00 

PREDAVANJE SANJE KOS: 

TEMA NI LE EN ČRN PLAŠČ 
Kavarna Lisjak 

Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

SOBOTA, 

11. 2. 2023 
20.00 

24. TRADICIONALNI 

VALENTINOV PLES 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Društvo podeželske 

mladine Tabor 

(041 941 068) 

ČETRTEK, 

16. 2. 2023 
15.00 

PETJE LJUDSKIH PESMI 

V IZVEDBI »MALIKOVIH« 
Kavarna Lisjak 

Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

NEDELJA, 

19. 2. 2023 
15.00 

OTROŠKA 

MAŠKARADA 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Turistično društvo 

Tabor 

(041 393 828) 

ČETRTEK, 

23. 2. 2023 
17.00 

OTROŠKE DELAVNICE: 

IZDELOVANJE TORBIC IZ JEANSA 

jedilnica 

POŠ Tabor 

Turistično društvo 

Tabor 

(041 393 828) 

ČETRTEK, 

23. 2. 2023 
18.00 KROŠLOV VEČER Kavarna Lisjak 

Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

SOBOTA, 

25. 2. 2023 

8.00‒

13.00 

KVIZ 

GASILSKE MLADINE ŽALEC 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana, 

POŠ Tabor 

GZ Žalec 

TOREK, 

28. 2. 2023 
9.00 POHOD 50 + 

po obronkih 

Občine Tabor 

(start izpred KZ 

Tabor) 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(051 326 033) 
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TOREK, 

21. 2. 2023 

18.00‒ 

19.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

 
 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – FEBRUAR 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2. 2023 
10.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

NAŠEGA DOMA 

Zavod sv. Rafaela 

Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

(03 703 12 80) 

7. 2. 2023 
19.00 

PROSLAVA OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Kulturni dom 

Vransko 

Občina Vransko 
(03 703 28 00) 

11. 2. 2023 
5.00 

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 
KATSCHBERG 

odhod izpred 

športne dvorane 

ZKTŠ Vransko 
(041 238 749) 

11. 2. 2023 
19.30 

Gledališki abonma in izven 
KNJIŽNI KLUB 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 
(031 210 298) 

12. 2. 2023 
11.00 

PREVZEM PUSTNE OBLASTI pred Vilo Oset 
Vranski generali in 

ZKTŠ Vransko 
(040 339 977) 

14. 2. 2023 
18.00 

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

(03 703 12 80) 

18. 2. 2023 
14.00 

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL Trg Vransko 
Vranski generali in 

ZKTŠ Vransko 
(040 339 977) 

22. 2. 2023 
18.00 

Delavnica finančne pismenosti 
(PO)NASTAVIMO SVOJE FINANCE V LETU 

2023 

avla Kulturnega 

doma Vransko 

Medgeneracijsko 
društvo Vransko 

(031 729 953) 

24. 2. 2023 
18.00 

Multimedijska projekcija 
POD MORJEM OKOLI SVETA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko in 
Občinska knjižnica 

Vransko 
(031 210 298, 
03 703 12 80) 

25. 2. 2023 
10.00 

Otroški abonma in izven 
JANKO METKA SLADKOSNEDKA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 
(031 210 298) 
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    Če na svečnico (2. 2.) sneži, se vigred že glasi.    

     Če je na Blaževo (3. 2.) oblačno, bo o sv. Juriju (23. 4.) zelena trava. 

    Če sv. Matije dan (24. 2.) zmrzuje, še štirideset dni mraz prerokuje.

»Kako čudovito je pomisliti, da se 

nekateri najboljši trenutki našega 

življenja sploh še niso zgodili.« 

Ana Frank 

KOLOFON 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Renata Mihevc, Saša Zidanšek 

Obreza. Naslovna fotografija: avtor Miha Drolc. Poštnina plačana pri 

pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino 

in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju 

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

posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo 

stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine 

Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev 

(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski 

obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje 

do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Alenka Kreča Šmid, 

Boris Sajovic, POŠ Tabor, Vrtec Tabor, TD Tabor, DU Tabor, DŽD 

Občine Tabor, ŠD Tabor, PGD Kapla - Pondor, Vida Slakan, Saša 

Zidanšek Obreza, Maja Drča. 

 

 

 

CENIK OGLASOV 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava 

oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 

strani 

50 € 35 € 

1/4 

strani 

35 € 24,50 € 

1/8 

strani  

15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


