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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 
 

 

 

 
 

Zdaj, sredi avgusta, ko pripravljamo to izdajo Novic izpod Krvavice, o tem, kako bo potekalo novo šolsko leto, še 

ničesar ne vemo zagotovo. Pripravljeni smo, da bo šola vendarle odprla svoja vrata.  Otroci bodo pripravili polne šolske 

torbe in zopet sedli v šolske klopi. Letošnji šolski prag bo prestopilo 

kar 22 prvošolcev in prvošolk, ki na prvi šolski dan spoznajo svojo 

najvarnejšo pot v šolo ob spremstvu staršev.  Za varnost otrok bomo 

tako kot vsako leto poskrbeli s prisotnostjo prostovoljcev in 

policistov na lokacijah pri šoli in občini. Prav tako bomo tudi letos 

označili šolske poti in namestili opozorilne znake »Otroci na cesti«. 

Najbolj ogroženi udeleženci v prometu so ravno otroci, zato 

poskrbimo za svojo in njihovo varnost z upoštevanjem prometnih 

predpisov. 

 

Dodajam še misel o vzgoji: »Najtežji del vzgoje je otroka naučiti, 

kako se vozi kolo. Zakaj? Ko opazujete otroka, kako se trese na kolesu, prvič zares spoznate, kako otrok potrebuje 

oboje – tako vašo podporo kot svobodo. In da je to nekaj, kar bo vedno potreboval.« (Sloan Wilson) 

 
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 19 
 

Spoštovane občanke in občani, 

 

dan Zemlje, 22. april, je že davno mimo, pa kljub temu ... Vsako leto se na ta dan kar vrstijo pozivi k prenehanju 

onesnaževanja našega planeta. Še posebej je pereča pretirana uporaba plastike. Po podatkih svetovne zdravstvene 

organizacije se v svetu vsako minuto proizvede dva milijona plastičnih vrečk, ki končajo vsepovsod. Zamislite si, 

koliko je potem še vseh drugih plastičnih  proizvodov. Poleg tega pa so znane številke, da se samo štiriindvajset 

odstotkov te plastike reciklira. 

 

To pomeni, da levji delež odpadkov ostane nekje v naravi in onesnažuje naš življenjski  prostor, za razgradnjo plastike 

pa vemo, da traja stoletja.   

 

K temu pisanju so me spodbudile posledice zadnjega neurja. 

Meteorne vode so odplavile obcestni nasip in na plano se je 

prikazala prava mala deponija plastičnih odpadkov. Da bi bil 

problem še večji, se to, predvidevam, staro odlagališče smeti 

nahaja točno na vrhu našega glavnega in največjega zajetja 

pitne vode. Seveda so fantje našega režijskega obrata zadevo 

počistili, vendar me je strah, da je takšnih skritih odlagališč še 

več. 

 

Zato pozivam vse, ki imate kakršnekoli odpadke, da jih 

pospravite tja, kjer jim je mesto, in ne onesnažujete okolja. Žal 

še vedno znova in znova zasledimo divja odlagališča, ki jih 

sicer saniramo na stroške občine, vendar pa to ni primeren način 

reševanja problema. Rešitev je jasna. Zbirni center za odpadke v Čepljah brezplačno prevzema smeti in njihova storitev 

je na razpolago vsem. Sedaj je na nas, ali se bomo do narave obnašali spoštljivo kot dobri gospodarji, ali pa bomo svoj 

življenjski prostor z vsemi naravnimi dobrinami počasi zastrupljali do bridkega konca. 

 

Župan Marko Semprimožnik 

Iz županovega kabineta 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://obcina-tabor.si/sites/default/files/math.jpg&imgrefurl=http://obcina-tabor.si/novica/%C5%A1olstvo/osnovna-%C5%A1ola-vransko-tabor-obve%C5%A1%C4%8Da-razpored-razdrednikov-mati%C4%8Dnih-u%C4%8Dilnic&tbnid=E4mgbuNaUQkAtM&vet=12ahUKEwj3itrjwJfrAhVFr6QKHce-AQ0QMygtegUIARDjAQ..i&docid=HCBiEwLoYNYdDM&w=500&h=375&itg=1&q=osnovna %C5%A1ola vransko tabor&ved=2ahUKEwj3itrjwJfrAhVFr6QKHce-AQ0QMygtegUIARDjAQ
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Alenka Kreča Šmid 

. 

 

 
 

Pobude s področja urejanja prostora 

 

Občina Tabor je v mesecu maju in juniju pozvala občane oziroma lastnike zemljišč, da oddajo pobude za spremembo 

namenske rabe prostora za pripravo prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor. Poleg 

pobud, ki smo jih po sprejetju Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor od meseca aprila 2016 že prejeli, smo 

sedaj prejeli še preko 30 novih pobud. 

 

V nadaljevanju vam predstavljamo okvirne faze postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 

načrta Občine Tabor (SD OPN 1): 
 

(1) Izdelava izhodišč za pripravo SD OPN 1, 

sodelovanje z javnostjo.  

(2) Župan sprejme sklep o začetku priprave SD OPN 1, 

objava sklepa in izhodišč v uradnem glasilu in 

prostorskem informacijskem sistemu, dodelitev 

identifikacijske številke prostorskega akta. 

(3) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 

(NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 1 

na okolje.  

(4) Pridobivanje odločbe ministrstva, pristojnega za 

prostor in okolje (MOP), ali je potrebna izvedba 

celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).  

(5) Pridobivanje konkretnih smernic NUP. 

(6) Izdelava osnutka SD OPN 1.  

(7) Občina izvede sodelovanje z javnostjo.  

(8) Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je z 

odločbo MOP potrjena izdelava CPVO za SD OPN 1. 

(9) Objava osnutka SD OPN 1 in OP v prostorskem 

informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na 

osnutek SD OPN 1 in mnenj NUP o sprejemljivosti 

vplivov izvedbe SD OPN 1 na okolje (mnenje na OP). 

(10) Pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP. 

(11) Dopolnitev osnutka SD OPN 1 in OP na podlagi 

mnenj iz faze (9). 

(12) Objava 

osnutka SD 

OPN 1 in OP 

v prostorskem 

informacijske

m sistemu in 

javna 

razgrnitev ter 

javna 

obravnava. 

(13) Občina 

zavzame 

stališča do 

pripomb in 

predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve. 

(14) Izdelava predloga SD OPN 1 na podlagi stališč iz 

faze. 

(15) Objava predloga SD OPN 1 in OP v prostorskem 

informacijskem sistemu in pridobivanje mnenj NUP na 

predlog  

SD OPN 1 in mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov 

izvedbe SD OPN 1 na okolje (mnenje na OP), če ga niso  

podali v fazi (9). 

(16) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v 

primeru negativnih mnenj NUP iz faze (15). 

(17) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe 

SD OPN 1 na okolje sprejemljivi. 

(18) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 1, 

posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po 

pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (15) in 

ugotovitvi MOP iz faze (17), da so vplivi izvedbe 

predloga SD OPN 1 na okolje  

sprejemljivi). 

(19) Objava potrjenega predloga SD OPN 1 v 

prostorskem informacijskem sistemu. 

(20) Sprejem SD OPN 1 na OS, posredovanje SD OPN 

1 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem 

informacijskem sistemu kot veljaven SD OPN 1, objava 

v uradnem glasilu. 

 

Zaradi dragega in dolgotrajnega postopka izdelave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Tabor je zelo pomembno, da ste se odzvali z oddajo pobud v čim večji možni meri. S tem ste si zagotovili priložnost 

obravnave pobude na določenem območju Občine Tabor za vas oziroma za vaše naslednike.  

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Nagrajeni najboljši učenci in dijaki šolskega leta 2019/2020 

 
Ob koncu letošnjega šolskega leta smo na Občini Tabor v Zlato knjigo 

najboljših učencev in dijakov vpisali kar 13 učencev POŠ Tabor od 4. do 

9. razreda: 

 

Tevž Gosak, 4. c: uvrstitev na odpadlo državno tekmovanje iz Vesele 

šole.  

 

Jakob Juhart, 6. c: srebrno ekipno priznanje in 3. mesto z ekipo 

RoboVrani na mednarodnem izobraževalnem tekmovanju FLL (s področja tehnologije, robotike, znanosti, matematike 

in naravoslovja) na regijski ravni, znotraj tega ekipno 1. mesto v kategoriji Vrednote ter uvrstitev na državno 

tekmovanje, ki zaradi ukrepov ni bilo izvedeno.   

 

Edita Kreča, 7. b: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček. 

  

Zala Lukman, 7. b: srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz geografije.  

 

Gaja Miklaužič, 7. b: uvrstitev na odpadlo državno tekmovanje iz Vesele šole.  

 

Eva Drnolšek, 8. c: srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz zgodovine.  

 

Gal Gosak, 8. c: srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz zgodovine, srebrno priznanje na območnem 

tekmovanju iz geografije.  

 

Vanesa Stanko, 8. c: srebrno priznanje na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. 

 

Andrej Vian Vertovšek, 8. c: srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček.  

 

Špela Marko, 9. c: odličen uspeh vsa leta šolanja. 

 

Pia Pečovnik, 9. c: srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, srebrno priznanje na 

državnem tekmovanju Matemček.  

 

Anja Strožič, 9. c: srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz zgodovine.  

 

Tajda Strožič, 9. c: odličen uspeh vsa leta šolanja. 

 

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije Celje je v 3. letniku odličen uspeh dosegla Veronika Slakan ter 

prejela pohvalo in bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz nemščine ter priznanje za uspeh na bralnem 

tekmovanju PFIFFIKUS. 
  

Na Srednji zdravstveni šoli Celje je v vseh letih šolanja odličen uspeh dosegla dijakinja Kim Bauda. 

 

Vsem nagrajencem, ki so po pošti prejeli tudi knjižne nagrade, ponovno čestitamo in jim želimo veliko uspehov pri 

nadaljnjem šolanju. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Nakup prikazovalnikov hitrosti za umirjanje prometa 
 

Od meseca julija 2020 je naša lokalna skupnost bogatejša za nov prikazovalnik hitrosti, ki je nameščen pred nevarnim 

odsekom ob državni cesti v Pondorju. Financiran je z občinskimi sredstvi, ki so bila planirana v proračunu za letošnje 

leto. 

 

Prikazovalnik ob lokalni cesti Tabor-Loke, za katerega je potekel rok brezplačnega najema (spomnimo, da smo ga v 

letu 2019 pridobili na podlagi razpisa Agencije za varnost prometa in bi ga bilo potrebno po enoletni uporabi vrniti),  je 

občina odkupila. 

 

Skupno imamo v občini tri prikazovalnike – tretji se nahaja v Ojstriški vasi, prav tako ob državni cesti Tabor–Pondor. 

 

Vse tri naprave imajo vgrajen mikrovalovni radar za merjenje hitrosti vozil. Izmerjene vrednosti se sproti prikazujejo. 

Podatki o hitrostih in številu vozil se beležijo v notranji pomnilnik, kjer so na voljo za kasnejšo obdelavo in 

posredovanju Policiji in redarski službi, ki se na podlagi analize meritev odločata za postavitev merilnikov hitrosti. 
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V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti) Polivalentna 

patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno 

varstvo, prvenstveno  namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, 

ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene, 

ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

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

predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj na 

telefonski številki: 031 424 147. 

Ana Leskovšek 

Foto: Saša Zidanšek Obreza 

Ugotavljamo, da smo s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti znatno pripomogli k umirjanju prometa, saj imajo na 

voznike občuten psihološki učinek in tako vedno bolj upoštevajo predpisane omejitve hitrosti. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

.         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA IN 

KISIKA V KRVI 

 
do nadaljnjega odpadejo.  

 

 

Prosimo za razumevanje.  

Ana Bogataj 

Brezplačne storitve za naše občane 

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

 

Dosti člankov sem že napisala, se ponujala za pomoč pri sterilizaciji muc in poskušala vsaj malo spodbuditi ljudi, da 

vidijo stisko živali. S sterilizacijo preprečite več generacijam muc trpljenje in pomankanje. Pa na žalost so šle moje 

besede prevečkrat v prazno. Ojstriška vas, Tabor in Loke so polne mladih muc, tako da je ves trud in moje poizkušanje, 

da vidite problematiko na tem področju, ostal brez sadov. Kdor vidi stisko živali in ne reče nič ali gleda vstran zaradi 

dobrih sosedskih odnosov, prav tako pripomore k trpljenju živali. Tudi kuža v Lokah je stalno v pesjaku. Ko sem ljudi 

nagovorila, da je v lastnih iztrebkih in je bil v hudi vročini brez vode, je sledil odgovor, da ga imajo tako radi. Opozorila 

sem jih, naj mu dajo vedro vode. Sredi poletja ima še zimsko poddlako. Dolgo tega ne bom gledala, lastnik pa mi je 

zagrozil, da bom šla domov z zelenimi koleni! 

 

Tudi take vaščane imamo med sabo. Če ni časa za žival, si je ne nabaviš, saj je to obveznost in strošek. In muce se ne 

preživljajo same ali pa se zelo slabo. Imam dolgoletne izkušnje, da so me ljudje zelo razočarali, živali pa nikoli. 

 

Lepo bodite. 

 

Irena Zimmermann 

  
 

 

 

 

Maske gor, maske gor, maske gor 
 

To je glavna tema in v domu trenutno ni slišati drugega. Eni smo bolj pozabljivi, eni manj, eni pa zanalašč. Strah pred 

koronavirusom je velik, če ga ta trenutek še ni, pa še bo. Vsi se ga moramo bati, ker je tako zahrbten, zlasti za nas, 

starejše. Nas bolj pobira kot mlajše, zato imajo mlajši čisto drugačen odnos do te kritične situacije. Za mlade je to doba, 

ko je treba življenje uživati. Tako je tudi prav, do 

neke mere. Mi, starejši, pa moramo gledati na stvari 

čisto drugače, veliko bolj resno, sicer si bomo to 

ubogo življenje le še skrajšali.  

 

Je težko! Če ni težko po naravni poti, si stvari sami 

otežimo ali pa nam jih drugi. Vsi varnostni ukrepi 

so pravilni in jih odobravamo ter podpiramo. 

Nosimo maske, merimo temperaturo, držimo 

varnostno razdaljo, kolikor se le da. Vendar mislim, 

da kljub vsemu delamo zavestno ali nezavedno 

veliko neumnosti, zaradi katerih smo prizadeti le mi sami. Ukrepi niso enotni, za ene da, za nekatere ne. Zaklenili so 

dom, vrgli ključe proč in zadostili karanteni. Ja, taka so bila navodila domovom.  

 

Kaj pa mi? Nobenih medsebojnih obiskov, kljub temu da nismo okuženi, saj nikamor nismo mogli. Je samookužba 

mogoča? V dom prihajajo vsak dan zaposleni. Delati morajo svoje delo, po navodilih. So pa lahko okuženi. Mi med 

seboj, ki smo neokuženi, pa smo nevarni drug drugim, okolju. Halo, halo! Ta dejstva so boleča. Vse to bi bilo še kar 

sprejemljivo, če bi ti ukrepi veljali za vse. Ni enega ključa. So posamezniki, ki se teh predpisov ne držijo, eni se jih 

nočejo, drugi se jih zaradi bolezni ne morejo. Ni v redu, ker ne poznamo besede individualizacija. Nekateri se ne držijo 

reda, s kršitelji je včasih lažje se ne ukvarjati, tiste, ki pa se tega držimo, pa je potrebno še bolj stisniti.  

 

Dom je bil v času epidemije zaprt, medsebojni stiki so bili omejeni. Morebiti zato nismo oziroma nimamo niti enega 

samega primera bolezni, niti ne v kraju. In zato smo hvaležni. Živimo v zdravem okolju. Torej ni problemov. So! 

Pozabljeni smo stanovalci domov. In to dobesedno. Ni individualizacije, smo samo številke, zaenkrat zdrave številke, ki 

nastanitev v domu plačujemo. Nihče se ne more ukvarjati s posameznikom, če česa ni sposoben narediti sam. Ni časa, 

premalo je ljudi, pa če se še tako trudijo. V državnih standardih in normativih ni upoštevano temeljno, to je človeški 

Prejeli smo 
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faktor, tako za zaposlene, kot za stanovalca – bolnika. Nemalokrat smo prepuščeni sami sebi. Smo pa zdravi. Težko je, 

misliti moramo sami nase, tako kot na nas misli korona. Žal to čutimo samo mi, stanovalci domov. Vsi smo zbegani, saj 

do danes podobnega primera še ni bilo. Upamo le lahko, da nas ta bolezen obide. Ni prav, da se kopja lomijo na nas, 

starejših. Mi čutimo na svoji koži in v svoji duši, kaj pomeni koronavirus.  

 

Stanovalec doma starejših 

 

 

 

 

 
 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. junijem in 15. julijem 2020 
 

Dogodki: 

31. maja 2020 je bil razglašen preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka dalje 

gasilci še vedno opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih, enako kot med epidemijo. Vsa tekmovanja, 

izobraževanja ter vse ostale nenujne aktivnosti se bodo pričele izvajati od 1. septembra 2020, v kolikor bodo razmere to 

dopuščale. Izvedena je bila le Skupščina GZ Žalec, pri čemer so bili upoštevani vsi ukrepi za preprečitev širjenja 

okužbe. 

 

V ponedeljek, 6. julija 2020, je na prireditvenem prostoru v Braslovčah potekala 65. skupščina Gasilske zveze Žalec. 

Skupščine se je udeležilo 58 članov skupščine – predstavnikov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem 

Gasilske zveze Žalec. Med gosti so bili predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik, predsednik sveta Savinjsko-Šaleške 

regije Branko Verk, župan Občine Tabor Marko Semprimožnik in podžupanja Občine Braslovče Urška Hozjan ter 

prejemniki odlikovanj GZ Slovenije. Po izvolitvi delovnega predsedstva so podali poročila predsednik GZ Žalec Edvard 

Kugler, namestnik poveljnika GZ Žalec David Krk, blagajnik GZ Žalec Rafael Hrustel, predsednik nadzornega odbora 

Janko Drča ter predsednik verifikacijske komisije Andrej Kveder. Člani Skupščine so potrdili poročila za leto 2019, 

program dela ter finančni plan Gasilske zveze Žalec za leto 2020. Gostje so pohvalili delo gasilcev in vodstva Gasilske 

zveze Žalec. Na skupščini so podelili visoka odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, ki jih je prejelo 10 posameznikov. 

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 27 ur in 20 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 50 minut, najkrajša pa 30 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli 6 intervencij, v GPO 

Vransko so imeli štiri intervencije, v GPO Braslovče so imeli dve intervenciji, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
 

 

 

 

 

 »Inovator leta Spodnje Savinjske doline« za leto 2019 

 

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila 

tokrat zaradi aktualnih kriznih korona razmer  

organizirana na odprtem prireditvenem prostoru 

Fontane piv Zeleno zlato v Žalcu je bil zaključen razpis 

»Inovator leta Spodnje Savinjske 2019«, kjer so občine 

Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega 

gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne 

agencije Savinja tokrat podelili priznanja trem 

najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto. 

Priznanja je tokrat nagrajencem podelil minister za 

infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je s svojim obiskom 

poudaril pomen inovacijske sposobnosti, ki je skupaj s 

človeškim kapitalom ključen dejavnik boljše 

produktivnosti, ob tem pa je nujno zagotavljati 

učinkovito delovanje države in njenih institucij, 

vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja za razvoj 

podjetij. Vse našteto je v času aktualne globalne 

negotovosti še toliko bolj pomembno, saj so ravno 
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inovacije tisti ključni faktor za ohranjanje delovnih mest 

in hkrati za zagotavljanje razvoja podjetij in rasti 

gospodarstva.  

 

Slovenija se dviga na globalni lestvici inovativnosti in 

smo v skupini 30 najbolj inovativnih držav, a ne smemo 

zaspati! Podjetja zgolj s svojimi produkcijskimi 

zmožnostmi že nekaj časa niso več kos cenejši 

konkurenci iz držav s poceni delovno silo, krepitev 

konkurenčnosti podjetij oz. gospodarstva pa je 

prednostna naloga na poti dohitevanja razvitejših 

gospodarstev.  

 

Inovacijska sposobnost skupaj s človeškim kapitalom 

sta ključna dejavnika boljše produktivnosti, pomembno 

pa je tudi povečanje učinkovitosti države in njenih 

institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja 

za razvoj podjetij.   

V Spodnji Savinjski dolini partnerji podjetniškega 

okolja že vrsto let sodelujejo pri organizaciji različnih 

oblik vzpodbujanja razvoja ter odpiranja novih delovnih 

mest v gospodarstvu. Ena od tovrstnih oblik je tudi 

vzpodbujanje inovacij s pomočjo razpisa »INOVATOR 

LETA«.  

 

Razpis že osmo leto zapored poteka na medobčinski 

ravni, in sicer sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec že pred objavo razpisa 

namenijo sredstva za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za 

denarne nagrade najbolje ocenjenim 

inovacijam. Omeniti je potrebno, da je 

razpis v tem smislu dokaj edinstven, saj 

se na podobnih tekmovanjih tudi na višjih 

nivojih inovatorjem podeljujejo le 

priznanja, tu pa so podeljene nagrade po 

višinah primerljive povprečni slovenski 

managerski plači. 

 

Na razpisu je tako v 8-ih letih sodelovalo 

126 inovatorjev s 86 inovacijami, kar je 

dovolj zgovoren podatek o razsežnostih 

skupnega razpisa.  

 

Inovacije oceni sedemčlanska komisija za ocenjevanje, 

ki deluje po zastavljenem pravilniku, ocena posamezne 

inovacije pa je sestavljena iz več kriterijev, od katerih se 

poseben poudarek namenja prav inovativnosti.   

 

Kvaliteto nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano 

minimalno oceno, ki jo morajo nagrajene inovacije 

dosegati, potrdi pa jih svet županov sodelujočih občin, 

nagradi pa se do 5 najboljših inovacij, ki prejmejo oceno 

najmanj 8,5.    

 

Skozi vsa leta pri razpisu v okviru ocenjevalne komisije 

sodeluje tudi Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec. 

Administrativno tehnično podporo izvaja Razvojna 

agencija Savinja.  

 

Nagrajene inovacije zagotavljajo rešitve z 

najrazličnejših področij človeškega delovanja, od 

osnovnih pripomočkov za gospodinjsko rabo, do raznih 

kmetijsko obdelovalnih in industrijskih strojev, 

elektronskih naprav, inovativnih rešitev družbeno 

socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za 

medicinsko diagnostiko.     

 

Od nagrajenih inovacij jih je do sedaj nekaj zelo 

uspešno kandidiralo tudi na regionalnem in državnem 

nivoju.  

 

Na aktualnem razpisu je sodelovalo 10 inovacij, od 

katerih so bile 3 skupinske, tako da je pri razvoju 

prijavljenih inovacij sodelovalo 17 inovatorjev.  

 

Inovacijska priznanja in nagrade, ki jih podeljuje 

Območni svet Območnega razvojnega partnerstva 

Spodnje Savinjske doline imajo namen dati neposredno 

vzpodbudo inovatorjem na lokalnem področju in 

promovirati njihove inovacijske rezultate, hkrati pa je to 

tudi posredna pomoč lokalnemu in nacionalnemu 

gospodarstvu.  

 

Letošnji nagrajenci razpisa »Inovator leta SSD 

2019« so: 
 

 

 

Na tokratnem razpisu so sodelovale še naslednje 

inovacije: 

- pametne uporovne varilne enote za industrijo 4.0; 

- Artopolis: Mesto umetnosti; razvito in 

implementirano v podjetju Matej Tomažin, 

samozaposleni v kulturi; 

- horizontalni drobilnik H35; razvito v podjetju SICO, 

d. o. o.; 

- didaktična igra ČRKOLJUB; 

- nošena traktorska kosilnica SIP DISC 1100 z 

največjo delovno širino na svetu, ki zadostuje vsem 

mejnim transportnim dimenzijam; razvito v podjetju 

SIP, d. d.; 

- interaktivne igrače PAWESOME PUZZLE za hišne 

ljubljenčke; razvito v podjetju Jan Weichardt, s. p.; 

- CBD kapljice z izboljšano absorpcijsko vrednostjo. 

Št. Inovatorji Podjetje Naziv inovacije 
Inovacija 

dobi 

Nagrada 

(EUR) 

1 
Igor 

Pevec 

Pevec,  

d. o. o. 

Navtično sidro 

THOR 

1. nagrado 

in priznanje 
2.518 € 

2 

Biserka 

Kišič in 

Primož 

Grajžl 

MedicoApps,  

d. o. o. 

FLYSENTINEL, 

nadzorni sistem 

za pilote 

2. nagrado 

in priznanje 
2.491 € 

3 
Gregor 

Sajovic  

Mipot,  

d. o. o. 

Ekološka žara za 

ekološki pogreb 

3. nagrado 

in priznanje 
2.472 € 
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Razvojna agencija Savinja 

 

 

 

 

 

 
 

Osebni dokumenti – preverite njihovo veljavnost! 

 

Osebne dokumente potrebujemo pri urejanju različnih 

zadev na banki, pošti, pri notarju, sodišču itd. kot tudi za 

prehod meje v tujo državo, še posebej v času širjenja 

virusa. Zato vse občane in občanke želimo opomniti, da 

ste še posebej pozorni na veljavnost svojih osebnih 

dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista in 

vozniškega dovoljenja) in da pravočasno podate vlogo 

za izdajo novega dokumenta. Kljub temu da je vaš 

dokument še veljaven, ste ga dolžni zamenjati ob vsaki 

spremembi osebnega imena ali naslova stalnega 

prebivališča. Enako morate postopati, če je dokument 

poškodovan ali ima napake, zaradi katerih ni več 

uporaben, ali v primeru, da fotografija na dokumentu ne 

kaže več vaše prave podobe. S tem se boste izognili 

odvečni slabi volji in višjim stroškom izdaje v primeru 

prioritetne izdelave novega dokumenta. 

 

Katere osebne dokumente štejemo za uradne 

identifikacijske dokumente? 

 

Osebni dokumenti oziroma uradni identifikacijski 

dokumenti omogočajo izkazovanje istovetnosti oziroma 

identifikacijo posameznika v postopkih pred uradnimi in 

drugimi organi. Ta status imajo v Republiki Sloveniji 

osebni dokumenti, ki vsebujejo fotografijo imetnika in 

jih izdajo državni organi. Najpogostejši osebni 

dokumenti v RS so osebna izkaznica, potni list, obmejna 

prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo 

o usposobljenosti za voditelja čolna.  

 

Po dopolnjenem 18. letu starosti mora državljan s 

stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji imeti vsaj 

en uradni identifikacijski dokument oziroma osebno 

izkaznico, če nima drugega dokumenta. 

 

Kje se pridobijo in koliko časa je potrebno za 

pridobitev osebnih dokumentov? 

 

Osebne dokumente lahko pridobite na kateri koli 

upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji, 

na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih 

Republike Slovenije v tujini. V določenih primerih, kot 

so npr. zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega 

člana, nujni službeni opravki, tudi na Ministrstvu za 

notranje zadeve Republike Slovenije. Radi bi poudarili, 

da je vlogi za izdajo osebnega dokumenta potrebno 

priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora 

kazati vašo pravo podobo. Fotografirani morate biti od 

spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. 

Vlogi lahko priložite tudi potrdilo e-fotografa z 

referenčno številko fotografije, ki se hrani v posebnem 

odložišču v digitalni obliki. 

 

Potni list je praviloma izdelan in predan na pošto v petih 

delovnih dneh. V primeru prednostne izdelave potnega 

lista je ta izdelan in predan na pošto najkasneje 

naslednji delovni dan. V tem primeru je treba doplačati 

upravno takso. 
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Osebna izkaznica je praviloma izdelana in predana na 

pošto v štirih delovnih dneh. Prednostna izdelava in 

predaja na pošto steče najkasneje naslednji delovni dan. 

V tem primeru pa je treba doplačati upravno takso. 

 

Dobro je vedeti, da z osebno izkaznico lahko potujete le 

v določene države, in sicer vse države članice Evropske 

unije, vse države članice Evropskega gospodarskega 

prostora (Islandijo, Liechtenstein in Norveško), v Švico, 

Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Albanijo.  

 

Vse, ki vas zanima, ali je vaš osebni dokument že 

izdelan oziroma odpremljen, družba Cetis na svoji 

spletni strani na povezavi »Odprema SLO dokumentov« 

dnevno, predvidoma ob 10. uri, obvešča o odpremi 

osebnih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj. 

 

Zaradi širjenja bolezni COVID-19 države spreminjajo 

režime prehajanja mej, zato vam svetujemo, da pred 

potovanjem v določeno državo na spletni strani 

Ministrstva za zunanje zadeve preverite »sveže« 

informacije o možnosti potovanja in ostale informacije, 

ki so povezane z vstopom in bivanjem v določeni državi 

(npr. v Bosno in Hercegovino lahko vstopate le s potnim 

listom in ne več z osebno izkaznico). 

 

Osebni dokumenti, kot so potni list in vozniško 

dovoljenje, se med seboj razlikujejo po zvrsti 

 

Potnih listov je več vrst. Poleg običajnega potnega lista 

se štejejo za potne listine tudi diplomatski potni list, 

službeni potni list, potni list za vrnitev in potne listine, 

ki se izdajajo po mednarodni pogodbi. Tako se razlikuje 

tudi veljavnost potnega lista – ta je lahko 1, 3, 5 ali 10 

let. Veljavnost potnega lista otroka se razlikuje tudi 

glede na njegovo starost. Tako je veljavnost potnega 

lista 3 leta za otroka do starosti 3 leta, ali 5 let, če je 

otrok star od 3 do 18 let. 

Potni list, ki je veljaven le eno leto, vam je lahko izdan, 

če je bil potni list v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge 

izgubljen, pogrešan ali sta vam bila ukradena dva potna 

lista ali več oziroma če zaradi razlogov začasne narave 

ni mogoč odvzem prstnih odtisov. 

 

Vozniška dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A, B, B1, 

BE, F in G veljajo največ 10 let. Po 70. letu se vozniško 

dovoljenje izda z veljavnostjo 5 let. Vozniško 

dovoljenje kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E 

se izdaja z veljavnostjo 5 let. Staro vozniško 

dovoljenje na tridelnih rožnatih obrazcih morate 

zamenjati za novo v obliki polikarbonatne kartice 

najpozneje do 19. januarja 2023! 

 

Na koncu še nasvet. Na spletnih straneh e-Uprava je 

modul Moja e-Uprava. Ta vam na enem mestu omogoča 

vpogled v vaše podatke, vloge, premoženje in 

sodelovanje z državo. Za prijavo oziroma uporabo 

potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga lahko 

pridobite prav tako na upravni enoti ali krajevnem 

uradu. Prijavite se lahko tudi preko aplikacije smsPASS. 

Gre za mobilno identiteto, s katero lahko oblikujete 

elektronski podpis dokumentov (e-podpisovanje) ter se 

prijavite v e-storitve, ki podpirajo smsPASS (več o 

prijavi najdete na že navedenih spletnih straneh e-

Uprava).  

 

V primeru, da se naročite na opomnik, boste pravočasno 

obveščeni o poteku veljavnosti vašega osebnega 

dokumenta. 

 

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 

 

 

 

 

 

Vključitev Nujne medicinske pomoči Žalec v dispečersko službo 

 

S 1. 7. 2020 se je Nujna medicinska pomoč (NMP) Zdravstvenega doma Žalec 

vključila v Dispečersko službo zdravstva Slovenije (DSZ).  

 

Glavno poslanstvo DSZ je sprejem klica o nenadnem dogodku, ki potrebuje 

intervencijo zdravstvenih služb na terenu, določanje prioritete sprejetim klicem in 

aktiviranje ustreznih zdravstvenih intervencijskih ekip glede na naravo in 

lokacijo dogodka. Vse te aktivnosti se izvajajo v skladu s postavljenimi 

standardi, ki jih izvaja za to usposobljena oseba – dispečer. DSZ Slovenije 

postopoma v svoj sistem vključuje vse enote NMP v Sloveniji. 

 

V mesecu juliju je prišla na vrsto tudi enota NMP ZD Žalec, kar pomeni, da od 
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takrat naprej aktivacija ekip NMP poteka samo preko DSZ in enotne številke 112. Torej je od 1. 7. 2020 dalje 

aktivacija ekipe NMP možna izključno in samo preko številke 112 in ne več preko stacionarne številke 

zdravstvenega doma, kot je bila sedaj pogosta praksa prebivalcev naših šestih občin. Vaš klic na 112 bo sprejel 

dispečer, ki bo po prevzemu potrebnih informacij o dogodku, bolezni ali poškodbi hitreje aktiviral najbližjo ekipo 

NMP. 

 

Lokacija ambulante NMP še naprej ostaja v prostorih sedeža ZD Žalec, in sicer 24 ur na dan in 365 dni na leto, 

spreminja se samo način aktiviranja, ki bo odslej potekalo izključno preko 112.  

 

ZD Žalec ima 1 ekipo NMP. Delo te službe poteka tako v ambulanti kot na terenu, zato se včasih zgodi, da je ekipa 

NMP na terenu in je ZD zaklenjen. V kolikor se znajdete v takšni situaciji, poiščite pomoč v kateri izmed bližnjih 

ambulant NMP, v urgentnem centru Celje ali pokličite 112. 

 

Do dokončne sistemske ureditve DZS v prehodnem obdobju za posvet z dežurnim zdravnikom ostaja v uporabi tudi 

stacionarna telefonska številka ZD-ja, ki bo s popolnim prehodom ukinjena. Za vse ostale informacije pa je na voljo 

telefonska številka informacij (03) 713 43 00 vsak delovnik med 7.00 in 14.00 ali spletna stran www.zd-zalec.si. Na tej 

številki dobite informacije glede delovanja posameznih ambulant ZD Žalec, naročanja in nadomeščanja zdravnikov.  

 

KDAJ POKLICATI NA 112: nujna stanja, ki potrebujejo oskrbo na mestu dogodka, so: zastoj dihanja, nenadna izguba 

zavesti, bolečina v prsnem košu, dušenje, nenadno nastala močna bolečina v trebuhu, huda alergijska reakcija, 

epileptični napad, vročinski krči, prometne nesreče, poškodbe, pri katerih bolnik ne more več hoditi, nenadno nastala 

nepokretnost oz. nenadno močno poslabšanje že znane kronične bolezni. 

 

HIŠNI OBISKI: za hišne obiske se je potrebno dogovoriti z osebnim zdravnikom, ki hišni obisk opravi v dogovoru z 

vami. Za nujne hišne obiske pa je potrebno klicati na številko 112. 

 

dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec 

 

 

 

 

 

Rudolf Steiner (1861–1925) je bil genij prihodnosti 

 

Rojak in sodobnik naših prastaršev se je rodil na sotočju Drave in Mure, umrl pa v 65. letu v kraju Dornach v Švici. 

 

Kot lahko preberemo, mi pa smo se šli prepričat, je bil res zelo poseben človek. V zadnjih 20 letih svojega življenja je z 

zelo posebnimi sposobnostmi, ki jih je razvil z delom na sebi, postavil temelje antropozofije ali duhovne znanosti. 

Znanost pomeni ljudem dosegljiv pristop do novih spoznanj, duhovna znanost pa je znanost o nevidnem ali kaj je 

življenje, kaj je v vsej živi naravi prisotno. Življenja 

običajna znanost še ne zna meriti. Življenje je vse, kar 

vodi in omogoča razvoj rastline v reproduktivno seme, 

razvoj živali do smrti in razvoj človeka v zrelo, duševno 

in duhovno osebnost. Spoznanja duhovne znanosti je dr. 

Steiner vtkal v novo pedagogiko, ki človeka celostno 

oblikuje v razmišljajoče, čuteče in dejavno bitje, v novo 

medicino, ki bolezni preprečuje ali preoblikuje v novo 

zdravje, in novo kmetijstvo. Metoda 

biološkodinamičnega kmetovanja omogoča trajno 

plodnost zemlje, zdravje rastlin, živali in človeka ter 

proizvaja živila, kvalitete Demeter.   

 

Z romanja smo se vrnili 9. avgusta 2020 s spoznanji o 

skrivnosti kmetovanja najprestižnejše biodinamične kmetijske prakse. Seveda je skupina 49 potnikov med drugim 

obiskala mesto Dornach in slovenske čebelarje. Nekaj ur smo stali pred obličjem prve zgradbe na svetu, v celoti 

zgrajene iz železo-betona pred skoraj 100 leti, opaž je bil smrekov, beton pa ročno vibriran za trdnost. Ob pogledu na 

http://www.zd-zalec.si/
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Goetheanum nam je zastal dih, če bi poslušali Fausta bi 

razbijalo srce.  Goetheanum je svetovni sedež 

biodinamikov, antropozofskih zdravnikov, waldorfskih 

pedagogov in euritmistov – predstavnikov lepih 

umetnosti. 

 

Na obisku pri rojakih v bližini Bodenskega jezera (Zlatko 

in Branka Partlič) smo se prepričali (in motivirali) v 

Demeter in Siebenstern čebelarjenje, ki bosta morala 

prevzeti klasično metodo, da bo človeštvo lahko obstalo.  

 

V blaženem spokoju smo se vrnili domov z željo, da svoja znanja in videno delimo. Se priporočamo.  

 

Maja Klemen Cokan, KGZS – Zavod Celje 

 

 

 

Prvi kotiček za oddajo delujočih aparatov 

 

V sklopu petletnega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! je nosilka projekta, družba 

ZEOS, d.o.o., skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnih gospodarstev (sekcija Gospodarske zbornice 

Slovenije) in podjetjem TSD, d.o.o., ter lokalnim partnerjem Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., javnosti 

predstavila pilotni kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Postavljen je v Zbirnem 

centru Bukovžlak na RCERO Celje in je na voljo vsem, ki bi želeli oddati svoje še 

delujoče aparate v ponovno uporabo. S postavitvijo pilotnega kotička so organizatorji 

projekta pričeli svojo pot na področju krožne elektronike, h kateri pozivajo tudi 

evropski zakonski predpisi.  

 

Družba ZEOS, d.o.o., je največja slovenska shema, ki v imenu proizvajalcev izvaja 

zbiranje eodpadkov, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane tovrstne 

odpadke predaja v postopek nadaljnje obdelave. V času 13 let zbiranja e-odpadkov 

so le-teh zbrali skoraj 90.000 ton. Ocenjujejo, da se med njimi nahaja še 1-2 % delujočih naprav, ki po nepotrebnem 

končajo v predelavi materiala, hkrati pa se zavedajo, da se v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pripravljajo 

zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo. Zato preko svojih aktivnosti 

nameravajo delovati v smeri, da bi se te odpadke zajezilo in s tem lahko ponovno uporabilo. 

 

O zakonodajnih spremembah  

Evropska Direktiva o odpadkih, prenesena v slovensko zakonodajo v obliki Uredbe o odpadkih, že sedaj definira sistem 

razširjene odgovornosti proizvajalca kot temeljni element učinkovitega ravnanja z odpadki. Dopolnitev evropske 

Direktive o odpadkih pa zavezuje proizvajalce k implementaciji postopka ravnanja z rabljenimi izdelki. Členi direktive, 

ki se nanašajo na razširjeno odgovornost proizvajalcev, morajo stopiti v veljavo do 1. januarja 2021, predvidoma v 

sklopu novega Zakona o varovanju okolja. Evropska komisija je marca letos predstavila tudi nov Akcijski načrt za 

krožno gospodarstvo, kjer so bili predstavljeni ukrepi, ki se osredotočajo na sektorje, ki uporabljajo največ virov in kjer 

so možnosti za krožnost velike. Med njimi je tudi elektronika, kjer se pojavlja pobuda za krožno elektroniko za daljšo 

življenjsko dobo izdelkov ter za zmanjševanje količine e-odpadkov.  

 

Projektni prispevek k daljši življenjski dobi e-naprav 

Projekt Life Spodbujamo e-krožno se je pričel v začetku letošnjega leta in spodbuja krožno gospodarstvo na področju e-

opreme ter poudarja okoljski in socialni vidik ohranjanja in podaljševanja življenjske dobe aparatov. Tako bo 

pomembno prispeval k zgoraj naštetim spremembam v zakonodaji, ki se obeta. Trajal bo vse do konca leta 2024 in je 

sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije. V sklopu projekta se bodo izvajale 

različne aktivnosti za promoviranje prioritetnih elementov krožnega gospodarstva, od ponovne uporabe, souporabe in 

popravil aparatov, do digitalizacije postopkov in iskanja inovativnih poslovnih modelov. Med drugim se bo v sklopu 

projekta postavilo okrog 60 kotičkov za oddajo še delujočih aparatov po vsej Sloveniji, ki bodo te aparate, ki bi sicer 
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končali med eodpadki, zajeli in jim zagotovili nove lastnike. Prvega so postavili v celjskem sodobnem centru za 

ravnanje z odpadki RCERO Celje v Bukovžlaku, ki je eden izmed prvih in večjih tovrstnih centrov v Sloveniji. 

 

»RCERO Celje smo izbrali zaradi dobrega sodelovanja v preteklosti ter njihovimi izkušnjami zapiranja krogotoka 

materialov, ki je osnovna ideja krožnega gospodarstva. Z njihovo pomočjo bomo izpeljali pilotno testiranje kotička za 

ponovno uporabo kot prvi konkreten korak k sistemskemu 

prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo. 

S tem vzpostavljamo operativno podlago za zakonsko določeno 

pripravo na ponovno uporabo, vanjo pa želimo kot njihovi 

predstavniki vključiti tudi proizvajalce. Life Spodbujamo e-

krožno je že tretji zaporedni projekt družbe ZEOS, sofinanciran 

iz programa Evropske komisije za projekte s področja okoljske 

problematike Life. Projekt je nadgradnja prejšnjih dveh, ki sta 

imela poudarek na recikliranju e-odpadkov preko ozaveščanja 

in postavljene mreže zbiranja eodpadkov. Vključuje in 

promovira popravila, ponovno uporabo, souporabo ter nove 

poslovne modele za podaljševanje življenjske dobe aparatov.« je 

poudaril mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS. 

 

»Veseli nas, da je družba ZEOS izbrala naš zbirni oz. regionalni center za postavitev prvega kotička za ponovno 

uporabo OEEO. Glede na to, da na leto v centru zberemo približno 500 ton odpadne električne in elektronske opreme, 

pričakujemo, da bomo v novem rumenem zabojniku zbrali nekje 5 ton še uporabnih aparatov. V Celju tako ponovno 

dokazujemo, da delujemo v smeri uresničevanja evropske direktive, ki pravi, da odpadek ni nekaj, kar je potrebno čim 

enostavneje in ceneje odstraniti, temveč je vir surovin. Hkrati pa tudi uresničujemo zelo aktualen koncept krožnega 

gospodarstva, saj odpadke spreminjamo v snovni vir ter zmanjšujemo količine odloženih ali sežganih odpadkov. Na tem 

mestu bi še izpostavil, da brez uporabnikov okoljskih ciljev ne bi uspešno dosegali, zato se na tem mestu zahvaljujem za 

njihovo do sedaj opravljeno delo na področju ločevanja odpadkov ter jih hkrati pozivam k premišljenim potrošniškim 

navadam, da bo odpadkov v prihodnosti čim manj.« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.  

 

S postavitvijo kotička za ponovno uporabo upoštevajo izvajalci projekta zakonodajo, vzpostavljajo sledljivost in 

preizkušajo kriterije izločanja e-odpadkov. Gre za pilotni projekt, ki vzpostavlja proces priprave na ponovno uporabo e-

odpadkov. Kotiček predstavlja hkrati komunikacijsko orodje za usmerjanje ljudi, izsledki pilotnega postopka pa bodo 

podlaga za vzpostavitev enovitega sistema v prihodnje. 

 

O pilotnem kotičku za ponovno uporabo  

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov predstavlja obnovljen star zabojnik, ki je živo rumene barve in tako nezgrešljiv. 

Nahaja se v delu zbirnega centra poleg prostora za odlaganje že odsluženih aparatov. Vanj se lahko odda naslednje še 

delujoče aparate za ponovno uporabo: pralni stroj, hladilnik, zamrzovalnik, namizni in prenosni računalnik, zabavno 

elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, 

zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, 

krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne 

aparate na elektriko ali baterije. Vsi podatki, ki bodo še vedno 

shranjeni na morebitnih oddanih podatkovnih nosilcih, bodo v 

postopku priprave na ponovno uporabo izbrisani. V kotičku se zbira 

aparate, ki so varni za uporabo, niso pokvarjeni ali poškodovani, 

niso prekomerno umazani in niso starejši od 10 let. Če teh zahtev 

ne izpolnjujejo, jih je potrebno oddati na prostor za prevzem 

odpadne električne in elektronske opreme, ki se nahaja poleg 

kotička. Za zbrane primerne še delujoče aparate se bo v okviru 

projekta poskrbelo, da bodo po različnih poteh našli nove lastnike.  

 

Vabljeni torej vsi občanke in občani, da obiščete RCERO Celje v Bukovžlaku, oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še 

delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika. S tem mu boste podarili novo 

življenje. 

 

Urša Dolinšek, stik z javnostjo,  

ZEOS 



 

14 

 

 

Mlečni sladoled z medom 

 

Med, ki ga imenujemo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot posebno darilo narave, uporabimo v kulinariki. Z medom 

pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga tudi kot naravno sladilo. Zelo uporaben in primeren pa je tudi v kuhinji, 

saj ga lahko dodamo mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju, seveda pa tudi slaščičarsko-

pekovskemu pecivu. Za vas smo pripravili recept za sladoled z medom. Osvežitev vedno prija, še zlasti v poletnih 

mesecih. 

 

Sestavine 

5 dl mleka, 2 dl sladke smetane, 80 g sladkorja, 4 rumenjaki, 80 g (kostanjevega) medu. 
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Priprava 

V posodi z električnim ročnim mešalnikom stepemo rumenjake in 

sladkor, da nastane svetla penasta krema. V kozico vlijemo mleko in 

sladko smetano ter ju na zmernem ognju segrevamo do vrelišča. 

Kozico odstavimo z ognja in mlečno zmes med mešanjem postopoma 

prilivamo k stepenim rumenjakom. Kremo prelijemo v kozico, 

postavimo na ogenj in počasi segrevamo, da se zgosti. Pazimo, da ne 

zavre. Ko se krema zgosti, kozico odstavimo in počakamo, da se 

popolnoma ohladi, nato na rahlo umešamo kostanjev med. Po okusu 

lahko uporabite katerikoli drug med slovenskih čebelarjev. 

Pripravljeno kremo damo v strojček za izdelavo sladoleda, po 45 

minutah je sladoled pripravljen. Kremo lahko zamrznemo tudi v 

pokriti posodi, primerni za zamrzovanje. Zamrzujemo najmanj štiri 

ure. Z žlico za sladoled oblikujemo kepice in postrežemo. 

 

Avtorica recepta in fotografije: Marica Drmaž, učiteljica praktičnega 

pouka, Grm Novo mesto 

 

Čebelarska zveza Slovenije 
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Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada  

 

Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice je v petek, 31. 7. 2020 v Uradnem listu RS, št. 107/2020, in na svoji 

spletni strani, www.regionalnisklad.si, objavil javni razpis:  

 

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicije projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1 (Ur. list RS, št. 107/2020 

z dne 31. 7. 2020) nudi ugodna dolgoročna posojila do 500.000,00 EUR za gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev, po sklopu, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa tudi za nakup kmetij, nakup zemljišč in živali ter 

za urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov. Po tem razpisu je na razpolago 3.000.000,00 EUR. Doba vračanja je do 15 

let, obrestna mera pa se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,50 % letno do 0,90 % letno za sklop 1, ki 

vsebuje elemente državne pomoči, za sklop 2, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa je obrestna mera v višini 

veljavne državne referenčne obrestne mere s pribitkom od 0,10 % letno do 0,50 % letno.  

 

Hkrati ima Sklad v izvajanju še sledeče javne razpise:  

- Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1 (Ur. l. RS, št. 65/2020). Razpisanih je 

3.000.000 EUR likvidnostnih posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje 

negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije.  

- Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 (Ur. l. RS, št. 69/2019, 35/2020 

in 101/2020). Razpisanih je 3.000.000,00 EUR za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč po obrestni meri ROM 

+ pribitek od 0,10 % letno do 0,50 % letno in zavarovanje samo s predmetom nakupa.  

- Javni razpis za dodeljevanje posojil za predfinanciranje podjetij – PF3 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020) ter Javni 

razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov - PF3  (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020). 

Oba razpisa sta namenjena za premostitveno financiranje za izvedbo projektov, ki so že prejela odobrena 

evropska sredstva. Gre za pomemben in potreben ukrep, povezan z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in 

izvedbo projektov, ki so sicer pridobila evropski finančni vir, vendar morajo pred končnim prejetjem le-tega 

zagotoviti premostitvena sredstva. Hkrati ima Sklad v pripravi javni razpis za dodeljevanje posojil za 

predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev – PF2, ki bo objavljen predvidoma do konca meseca 

avgusta 2020. 
 

Prijava na razpise Sklada je po novem elektronska, preko aplikacije www.r-sklad.si, vse informacije o razpisih pa so 

tudi na spletni strani sklada, www.regionalnisklad.si.  

 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

  

 

 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

   23. junija se je rodil 3180 g težek in 50 cm velik deček Anej  

      staršema Tjaši Stanko in Marku Smoletu iz Lok.  

 

 

 

   15. julija se je rodila 2870 g težka in 48 cm velika deklica Sija  

      staršema Nini in Mateju Jazbinšku iz Kaple.  

 

 

 

   22. julija se je rodil 3400 g težek in 50 cm velik deček Luka  

      staršema Maji Mirosavljević in Davorju Vuchkovskemu 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.  
 

 

 
 

 

Obiskala nas je štorklja 
 

http://www.regionalnisklad.si/
http://www.r-sklad.si/
http://www.regionalnisklad.si/
mailto:info@obcina-tabor.si
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Aktivnosti naših društev 
 

 

 
 

 

 

 

 

Zahvala županu 

 

TD Tabor smo letošnje leto na slavnostni seji 22. junija prejeli priznanje župana za ohranjanje in spodbujanje prireditev 

na področju turizma ter za prepoznavnost in urejenost lokalne skupnosti. 

 

Priznanje nam veliko pove in pomeni. Zahvaljujemo se županu Marku Semprimožniku, da je  prepoznal naše delo in 

trud v lokalni skupnosti. Priznanje nas zavezuje, da vztrajamo in polni novih idej delamo po začrtani poti. Prav tako bo 

sekcija TD Ojstriška gospoda delovala na prepoznavnosti naše kulturne dediščine, zgodovine in promocije kraja Tabor 

širše v slovenskem prostoru. 

 

Hani Zamuda 
 

 

Atelje na prostem 

 

Slikanje v naravi so sekcije KUD Polzela, KUD Kisovec – 

Liki in KD Tabor Mavrica izvedle 19. junija na domu 

predsednice TD Tabor Hani Zamuda. To je drugo leto, da je 

TD Tabor gostilo slikarje v Taboru. 

 

Ob prihodu je slikarje pričakala polna košara češenj 

hrustavk in vinjevec. Vsaka udeleženka je prejela darilo – 

30 x 50 cm veliko slikarsko platno in predpasnik, ki ga je za 

ta dogodek sešila Hani Zamuda. 

 

Kar 15 čopičev oz. slikarjev je slikalo s polno paro. 
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Razporedili so se po različnih lokacijah: pod brajdo kivija, pod smrekami, na travniku ...   

 

Presenečeni smo bili nad obiskom dveh grajskih dam iz Komende! Razveselili smo se tudi obiska župana Marka 

Semprimožnika, ki je z navdušenjem in pohvalo popestril naš dopoldan, in seveda gospe Saše Zidanšek Obreza, ki je 

dala svoje fotografije kot gradivo oz. kot predloge za naše ustvarjanje. Vsaka slikarka si je izbrala fotografijo, ki jo je 

posnela gospa Saša v Občini Tabor, in jo s čopičem prenesla na platno. 

 

Vsa dela so bila podarjena TD Tabor. Razstavljena so v avli občine in izložbi TD Tabor v Domu krajanov. 

 

Ob koncu druženja je za malico poskrbel domači »koh« in član TD Tabor Feliks Zamuda, za sladke dobrote pa gospa 

Julija Juhart, članica TD Tabor in sekcije KD Mavrica Tabor. 

 

Tudi za foto kotiček je bilo poskrbljeno. Gospa Marija Kelemen, članica slikarjev, je s foto aparatom ovekovečila 

dogajanja, narejeno je lepo število fotografij za v naš album. 

 

Topel sonček in veselo razpoloženje je pričaralo prav prekrasen dan. 

 

Hvala slikarjem za obisk in druženje, v veri, da se drugo leto spet srečamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TD Tabor 
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Dan državnosti, slovenski državni praznik 

 

Dan državnosti, slovenski državni praznik obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala 

neodvisna. 

 

Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in 

neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. 

 

Tradicionalno srečanje organizira TD Tabor vsako leto 25. junija, letos tretje leto na kmetiji Laznik v Miklavžu. To je 

srečanje Občin Tabor in Braslovče, ki je namenjeno druženju in praznovanju praznika. 

 

Taborski planinci na ta dan organizirajo pohod iz Tabora do prireditvenega prostora, kulturno društvo pa poskrbi za 

kulturni program. 

 

V uvodu so Rogisti zaigrali slovensko himno, ki je kar pobožala dušo. Župan Občine Tabor Marko Semprimožnik je 

udeležencem izrekel pozdravni nagovor. Gaja Topovšek je s svojim žametnim glasom zapela tri pesmi. Podžupanja 

Občine Braslovče mag. Urška Hozjan je prav barvito sestavila besede o življenju, sobivanju in razumevanju med 

ljudmi. Izrazila je željo po druženju, čutu do sočloveka in narave. 

 

Kljub slabemu vremenu se nas je zbralo veliko število. Tisti, ki so prišli, so pohvalili program in pogostitev ter si 

zaželeli, da se drugo leto spet vidimo! Letos jih je prav posebej očaral češnjev štrudelj.  

 

 

 

 

 

 

Želimo si, da bi se na ta dan zbralo še več občanov, da bi začutili povezanost v skupnosti, sobivanje, druženje ter 

spoznavanje. To ni navaden dan, dan za družinski piknik in odhod na morje. Državni praznik je poseben, praznični dan. 

Praznujemo nekaj posebnega. Državni praznik je dan, ko ne delamo. Na ta dan srečamo druge ljudi in skupaj z njimi 

praznujemo! 

 

Hani Zamuda 
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Člani na Krofički. 

Ureditev spomenikov 

 

TD Tabor je imelo v letnem načrtu čiščenje spomenika pred Domom krajanov in marmornih napisnih plošč padlim. 

Župan Marko Semprimožnik je imel posluh na naše želje in je naročil 4 cvetlična korita in 8 pohodnih plošč. Plošče je 

položil režijski obrat, v korita pa smo nasadili trajnice in zimzelene rastline.  

 

S tem delom smo se skušali oddolžiti in spomniti na preteklost v našem kraju med 2. svetovno vojno in po njej. Na 

ljudi, ki so dali življenje za svoje prepričanje v boljši jutri. Sadove razpleta dogodkov uživamo danes mi v miru in 

razkošju dobrin. Hvala jim! 

 
Hani Zamuda 

 

 

Kljub omejitvam zaradi virusa dejavnosti planinskega društva v polnem zamahu 

 

Ker je pohodniški post trajal precej dolgo, smo se člani vodniškega 

odseka PD Tabor kljub omejitvam pri prevozu, novemu redu v 

planinskih postojankah in drugim prilagoditvam odločili, da 

začnemo s sezono izvajanja planinskih pohodov. Važno je, da se 

spet lahko družimo na pohodih ter skupaj odkrivamo še neznane 

kotičke Slovenije.  

 

Prvi pohod smo tako izpeljali v soboto, 27. junija, ko se je nekaj 

članov odpravilo v Kamniško-Savinjske Alpe. V zgodnjih 

jutranjih urah se je osem naših članov odpeljalo proti Logarski 

dolini, kjer so se povzpeli do Koče na Klemenči jami. Za končni 

cilj so si izbrali Krofičko (ali Grofičko, kot jo imenujejo 

domačini), zelo razgleden dvatisočak, ki razmejuje Logarsko 

dolino in Robanov kot.  

 

Drugi pohod smo izpeljali mesec dni kasneje. Kljub 

dopustniškemu terminu se nas je zgodaj zjutraj nabralo 14 

pohodnikov. Tokrat smo se odpravili raziskovati Julijske Alpe, 

natančneje Krnsko pogorje. Naše izhodišče je bila Koča na planini 

Kuhinja.  

 

Knafelčeve markacije so nas najprej vodile po kolovozu mimo travnatih pobočij krnskih planin 

Kašna, kjer kobariški kmetje še danes pozno spomladi priženejo živino in izdelujejo številne okusne mlečne izdelke, in 

planine Leskovca, ki je bila po potresu leta 1998 opuščena. Zelo kmalu so nas markacije usmerile navzgor po pobočju 

proti ledeniški dolini Peski in najvišje ležečemu slovenskemu Jezeru v Lužnici. Pot je bila precej strma, zato smo morali 
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vmes malo počivati, pri tem pa spoznali dve zanimivi pohodnici, ki sta nas dodobra motivirali. Obe sta bili starejši od 

75 let in sta se po isti poti že večkrat podali proti Krnu.  

 

Od kraškega Jezera v Lužnici so nas na poti proti sedlu pod Vrhom nad Peski vseskozi spremljali ostanki granat, 

žičnatih ograj in drugih predmetov, ki še danes nemo opominjajo na morijo prve svetovne vojne, ki je potekala v 

Posočju. Največ jih je na grebenu Batognice, saj so na vsakem koraku vidni ostanki italijanskih in avstrijskih strelskih 

jarkov, kavern, mulatjer in strelnega 

orožja. Med potjo smo se večkrat 

ustavili in razpravljali o tem, zakaj bi 

se kdo bojeval v visokogorju, kako so 

potekali boji in kakšno je bilo življenje 

vojakov na tem območju. Ko smo 

prispeli na vrh Batognice (2.164 m), 

nam je bilo takoj jasno, zakaj, saj z 

gore razgled sega od Tržaškega zaliva, 

Kanina pa vse do Triglava. Zanimivo 

je, da je bila Batognica nekoč višja od 

sosednjega Krna, a je bila zaradi 

miniranja v času zadnjih soških bitk 

znižana.   

  
Z Batognice smo se po sto let starih stopnicah spustili na Krnsko škrbino, kjer smo se razdelili v dve skupini: del se je 

povzpel še na Krn (2.244 m) in Gomiščkovo zavetišče, drugi del pa se je odpravil proti naslednjemu biseru Krnskega 

pogorja. Na poti do Planinskega doma pri Krnskih jezerih, kjer sta se obe skupini združili, smo uživali v krasnih 

razgledih nad okoliškimi vrhovi in opazovali številne kraške pojave, ki so na tem območju res izraziti. Med njimi 

zagotovo izstopa Krnsko jezero, največje slovensko visokogorsko jezero. Pri jezeru smo se za kratek čas ustavili, 

odpočili in preverili njegovo temperaturo.  

 

 

  
 

 

Pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih smo opazovali še tretje Krnsko jezero, Dupeljsko jezero. Po daljši pavzi smo 

se odpravili proti zadnji točki, planinskemu domu dr. 

Klementa Juga v ledeniško dolino Lepeno, kjer nas je 

pobral avtobus in nas v večernih urah pripeljal v 

Savinjsko dolino.  

 

Pohod je bil res dolg, saj smo prehodili okoli 20 km, 

ampak smo se vsi strinjali, da je bilo vredno prehoditi 

tako čudovito pot! 

 

 PD Tabor 

 

Del topa na Krnski škrbini. 

Skupina, ki je osvojila še Krn. 

Krnsko jezero. 
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JUDO KLUB SHIDO – TABOR vabi k vpisu: 

 

  vadba za otroke od 4 do 6 leta 

(motorične vaje, gibanje, kotaljenje, igre z  

žogo in z raznimi pripomočki) ter 

 

  od 6 let dalje osnove juda, padci, prevali. 

 

TELOVADNICA ORLA VAS in POŠ TABOR 

http://judoshido.spletni-portal.si/vpis/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judo kamp 
 

Uspešno smo zaključili judo kamp, ki je potekal med 18. in 22. julijem 2020 v Orli vasi. Hvala vsakemu posamezniku, 

ki je na kakršen koli način pripomogel, da so otroci uživali in odšli domov z novimi spoznanji, prijatelji in nasmejanimi 

obrazi. 

 

Ivi Knafelc, trener 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostovanje v Šmartnem 

ob Dreti, povratna tekma 

in prevzem stroja za 

markiranje 
 

Mesec je naokoli, nogometna 

sekcija pa deluje bolj zavzeto 

kot še nikoli. Prevzeli smo 

odlično izdelan stroj za 

markiranje igrišča, ki nam ga je 

podarilo podjetje Basle, d. o. o. 

Nadaljevali smo z nadgradnjo 

športnega parka. Tako smo člani 

sekcije očistili in poglobili uto 

na igrišču, ki bo deležna še 

http://judoshido.spletni-portal.si/vpis/
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temeljite nadgradnje. Prav tako smo se lotili namakalnega sistema. S člani sekcije smo s pomočjo Draga Lazarja začeli 

z zabijanjem vodnjaka. Vsem sodelujočim se za delo iskreno zahvaljujem. 

 

Nogometaši smo 21. junija 2020 imeli prvo gostovanje, kjer smo se v prijateljskem duhu pomerili z ekipo ŠD Lipa iz 

Šmartnega ob Dreti. Na gostovanju smo domačine suvereno premagali, vendar so nam za poraz dobro vrnili v povratni 

tekmi na domačem igrišču Razgan. Ob dobri igri, druženju in pogostitvi smo sklenili, da bomo jeseni, v kolikor bodo 

razmere dopuščale, ponovno igrali.  

 

Za več o delovanju nogometne sekcije si oglejte fotografije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žan Grobler 

 

 
 

 

                                                           

 

 

Bog nas vabi 
 

Če ostaneš brez službe, denarja, če zboliš, če ostaneš brez zaupanja ali brez bližnjega, je to velika izguba, a najbolj 

tragično je, če ostaneš brez vere. Se ti je to zgodilo? Ne obupaj.  

 

Bog nas vedno znova vabi, pričakuje, še več – brezpogojno ljubi. Potrebno je hoditi za Njim. Potrebno je gledati Vanj.  

Mi prevečkrat gledamo drugam. Zanimive so nam mnoge druge stvari in svoj pogled usmerjamo le vanje.   

                                                                                                                                                                                                                                                 

Kadar ti gre dobro, ni težko ohranjati vere. Težje je, ko se znajdeš v viharju življenja. A Bog ti lahko podari vero tudi 

sredi najhujše življenjske nevihte. 

 

Vero lahko ponovno pridobiš v tistem trenutku, ko se z zaupanjem obrneš na Boga. V tem nam je Jezus posebej zgled. 

Vedno znova je našel priložnost, da je svoj pogled uprl v nebo in molil, celo pribit na križ se je obrnil k Bogu.                                                                                                                                                                                   

Iz domače župnije 

http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
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Tu in tam si vzemi čas in opazuj sončni vzhod ali zahod. Naj te prevzame moč in veličastvo Stvarnika.  

 

September 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

V župnijski cerkvi se redno obhaja sveta maša, pri kateri smo lahko prisotni. Seveda moramo še vedno upoštevati s 

strani Vlade RS in Slovenske škofovske konference predpisane varnostne ukrepe zaradi koronavirusa.  

 

S septembrom bomo pričeli verouk. Upoštevali bomo navodila, ki bodo veljala za izvajanje šolskega pouka.  

 

Posebna skrb bo namenjena veroučencem, ki v pomladnem času niso prejeli zakramenta prve svete spovedi in prvega 

svetega obhajila. Podelitev obeh zakramentov načrtujemo za 18. oktober. Z vso pozornostjo bomo pričeli tudi pripravo 

na prejem zakramenta svete birme za 8. in 9. razred verouka. Ko nam bodo razmere koronavirusa dopuščale, bomo 

delali po najboljših močeh, če pa se bo epidemija okrepila, bomo upoštevali navodila nadrejenih. 

 

Predvidoma 7. septembra bo vpis v 1. razred verouka.                 

           

Prvi četrtek v mesecu septembru bomo še posebej molili za nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost in svetost. Če to 

ni mogoče v cerkvi, verniki molimo po svojih domovih. V prvi polovici avgusta se je poslovil naš začasni župnijski 

upravitelj g. Vlado Bizjak, ki je ob slovesu še posebej priporočil molitev za nove duhovne poklice. Zaradi pomanjkanja 

duhovnikov ter številnih bolezni med njimi zaradi ostarelosti sta molitev in delo za nove duhovne poklice še toliko bolj 

potrebna.         

                                                                                                                                                                                         

Na prvi petek v mesecu se bomo v molitvi posebej spomnili vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Znova je vsak prvi 

petek v mesecu naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete 

priti v cerkev,  in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za pogovor, sveto spoved ali 

bolniško maziljenje. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.     

                                                                                         

Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v župnijskih oznanilih. 

 

Vida Slakan 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

25 % POPUST NA STORITVE DO KONCA LETA! 
 

 

  

  

  
 

VABLJENI V MASAŽNI STUDIO HOTELA PREBOLD NA 

ANTISTRESNE, PROTIBOLEČINSKE IN KLASIČNE MASAŽE, 

DEPILACIJE IN TERAPIJE BARS. 
 

Facebook: Frekvenca Modrosti 

Oglasi 
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KOMET NEOWISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokotiček 
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CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

MOJE ČEBELICE 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

Kakor veter Mihaela (29. 9.) 

žitna cena rast bo imela: 

bolj ko veter se vzdiguje, 

višja cena narastuje. 

Če pa veter ponehuje, 

tudi cena upaduje. 

Če pa to kdaj ni res, 

vedi, da je zmota vmes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 
(Thorton Wilder) 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

Krvavica – avtor Andrej Turnšek. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji 

prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 

namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in 

škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 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, Darko Naraglav, Saša 

Zidanšek Obreza, Maja Sirše, Maja Klemen Cokan, Bogomir Križnik, Naš dom 

Vransko, Razvojna agencija Savinja, PD Tabor, FB Zajčeva koča, TD Tabor, ŠD 

Tabor, Judo klub Shido, ČD Tabor. 

 

»Živi smo le v tistih trenutkih, ko se zavedamo darov, ki smo jih prejeli.« 

... in še modrosti naših babic 


