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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 
 

Poziv k oddaji pobud s področja urejanja prostora 
 

Občina Tabor poziva k oddaji pobud za spremembo namenske rabe prostora za pripravo sprememb in dopolnitev 

Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor. 

 

Občane oziroma lastnike zemljišč pozivamo, da svoje pobude za spremembo namenske rabe  zemljišč (sprememba 

namenske rabe zemljišča pomeni spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter 

spremembe v druge rabe), posredujejo Občini Tabor najkasneje do 31. 7. 2020.  

 

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Tabor že prejeli, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopolnitev, 

zato ni potrebno podajati nove pobude. Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost, da podate novo pobudo.  

 

Obrazec pobuda za spremembo namenske rabe najdete na spletni strani Občine Tabor http://www.obcina-tabor.si/ ali ga 

dobite v sprejemni pisarni občine.  

 

Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora znaša:  

• za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 evrov,  

• za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 evrov,  

• za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača. 

 

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, lahko jo oddate v sprejemni 

pisarni občine ali pošljete skenirano po elektronski pošti na naslov info@obcina-tabor.si.  

 

Alenka Kreča Šmid 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 17 
 

Če smo malo optimistični, lahko rečemo, da se korona kriza počasi približuje koncu in drugega vala sploh ne bo. 

Želimo si, da bi bilo tako. To je problematika korona krize v povezavi z boleznijo, okužbami, obolelostjo in podobnim.  

Drugi del že omenjene krize pa je vpliv na gospodarstvo. Govorim o negativnem vplivu, ki pa bo zagotovo sledil. 

Kolikšen del pogače si bo vzel, lahko samo ugibamo in prebiramo hipotetične izračune raznih strokovnjakov. Kljub 

vsem črnogledim napovedim pa se dela v občini nadaljujejo. Zastavljenih imamo kar precej projektov, ki so različno 

Iz županovega kabineta 

http://www.obcina-tabor.si/
mailto:info@obcina-tabor.si
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financirani iz vseh treh osnovnih virov, torej iz lastnih, državnih in evropskih sredstev. Še vedno imamo zagotovila, da 

ta sredstva bodo, klub obetajoči se krizi. Po naravi smo optimisti in na ta denar tudi pošteno računamo.  

 

Za vse, ki še ne veste, česa vsega smo se lotili, naj na hitro opišem. Želeli bi asfaltirati še edini makadamski odsek ceste 

na Vinograde. Trenutno smo v fazi odkupov zemljišč in urejanja dokumentacije. Nov vodohran, včasih smo temu rekli 

rezervoar za vodo, je planiran na vrhu Vinogradov in bi tudi v sušnih obdobjih zagotavljal zadostno oskrbo s pitno 

vodo. Skupaj z vodohranom se načrtuje še zamenjava dela primarnega vodovoda v Lokah ter še nekaj manjših in prav 

tako pomembnih in potrebnih del v povezavi z vodooskrbo. Največji projekt je preplastitev oziroma kompletna 

adaptacija cestišča v zaselek Dol. Zopet smo zagnali motorje in se lotili kanalizacije Ojstriška vas – vzhod. Zelo 

pomembna je tudi cesta iz Tabora v Čeplje, ki bi jo lahko v okviru vseslovenskega projekta kolesarskih povezav 

financirali iz EU sredstev.  

 

Še dolgo bi lahko našteval, pa ne bom, ker se je že do sem stvar neštetokrat ustavila. 

 

To so projekti, ki se tičejo tudi lastnikov zasebnih zemljišč in so potrebne služnosti. Tukaj pa nastane težava. Lastniki 

služnostne pravice ne dovolijo, kar je sicer njihova ustavna pravica, hkrati pa so najbolj glasni, češ, saj občina ni nič 

naredila. Ob tem pa ne smem metati vseh v isti koš, kajti takih je praviloma povsod samo peščica. 

 

Vzemimo za primer zadnjo omenjeno cesto. Cesta teče tudi po zasebnih zemljiščih, že davno tega je bila kategorizirana. 

Torej cesta je. Nihče je ne sme in ne more zapreti. Sedaj je samo še vprašanje, ali se bomo vozili po blatu in lužah ali po 

lepem asfaltu. Po logiki bi se vsak odločil za drugo opcijo, sploh ob zavedanju, da EU skoraj ponuja namenski denar. 

Občina sredstev za odkup zemljišč nima, torej bo očitno tri četrt milijona evrov odšlo drugam, nam pa bo ostala blatna 

pot. 

 

Ja, ljudje. Pomislite na to, da živimo samo enkrat. Življenje je relativno kratko, na oni svet pa ne bomo ničesar odnesli s 

sabo.  

 

Ne bom še vrgel puške v koruzo in se bom skupaj z občinsko upravo še naprej trudil narediti čim več dobrega za naš 

Tabor, vendar mi brez vaše pomoči zagotovo ne bo uspelo. Torej? 

 

Župan Marko Semprimožnik 

 

 

 

 

 

Delovni čas pošte in TIC 
 

Obveščamo vas, da sta Pogodbena pošta Tabor in Turistično informacijski center Tabor odprta po spremenjenem 

delovnem času: 

 

Delovni čas 

ponedeljek 8.00–10.30 in 13.00–15.00 

torek 8.00–10.30 in 13.00–15.00 

sreda 8.00–10.30 in 15.00–17.00 

četrtek 8.00–10.30 in 13.00–15.00 

petek 8.00–10.30 in 11.00–13.00 

sobota zaprto 

Telefon: (03) 703 10 40 

 

Občane prosimo, da v prostore pošte vstopate posamezno, pri čakanju pred vhodom upoštevate varnostno razdaljo, 

poskrbite za razkuževanje rok in zaščito z maskami. 

 

V kolikor bodo še kakšne spremembe delovnega časa, vas bomo o tem obvestili na občinski spletni strani in v naših 

Novicah izpod Krvavice. 

 

Alenka Kreča Šmid 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Spremljanje koronavirusa v Občini Tabor  
 

Občina Tabor je že v februarju aktivno spremljala 

širjenje koronavirusa v sosednjih državah in tudi pri nas. 

Prve informacije za občane v povezavi z virusom 

COVID-19 smo na spletni strani objavili že 28. 

februarja, ko so se začele zdravstvene ustanove 

pripravljati na morebiten val okužb. Že pred uradno 

razglasitvijo epidemije v državi in hkrati z aktivacijo 

Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 

epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 

smo sprejeli določene ukrepe, in sicer: 

 

- Odredba o aktivaciji Štaba CZ Občine Tabor z dne 

12. 3. 2020 in 

- Sklep o imenovanju službe za podporo CZ Občine 

Tabor in administrativno delo z dne 12. 3. 2020.  

 

Župan je tako aktiviral Štab CZ Občine Tabor in 

podporne službe, ki so delovale na območju Občine 

Tabor. V Sklepu o imenovanju Službe za podporo so 

bili imenovani: Ekipa za informacijsko podporo in 

administrativno delo, katere vodja je župan Marko 

Semprimožnik, namestnica vodje je Ana Leskovšek in 

administrator Tatjana Kovče. Imenovana je bila tudi 

Ekipa za oskrbo, vodja pa Drago Šmit. 

 

Štab CZ Občine Tabor je soglasno sprejel preventivne 

ukrepe ob povečani nevarnosti širitve okužb z novim 

koronavirusom. Do nadaljnjega se je Dom krajanov 

zaprl za vse zunanje uporabnike, odpadle so vse športne, 

kulturne ali kakršne koli druge prireditve v dvorani in 

društvenih prostorih. Prav tako do nadaljnjega ni 

mogoča uporaba sejne sobe za vse zunanje uporabnike, 

Občina Tabor pa ni imela uradnih ur za poslovanje s 

strankami. Občina je pripravila plakate za šolo, vrtec, 

večstanovanjske stavbe, plakatna mesta in za ustanove, 

kjer se srečuje večje število ljudi. Plakati so v skrajšani 

obliki opozarjali na izvajanje preventivnih ukrepov 

zoper okužbo s poudarkom na higieni in samoizolaciji. 

Skladno s priporočili Ministrstva za izobraževanje 

znanost in šport smo šoli priporočili organizacijo 

alternativne oblike pouka. Na starše smo apelirali, da 

čim prej otroke zadržijo doma. Občina je začela z 

natančnim spremljanjem navodil s strani državnih 

inštitucij, saj smo se zavedali, da je njihovo 

brezkompromisno izvajanje nujno.  

 

V nadaljevanju je Štab CZ Občine Tabor deloval 

korespondenčno preko elektronskih sporočil in mobilnih 

telefonov.  

 

Služba za podporo CZ Občine Tabor, predvsem župan 

Marko Semprimožnik in Ana Leskovšek, sta bila ves 

čas v stalni pripravljenosti za spremljanje navodil in 

priporočil Vlade, ministrstev in NIJZ, za posredovanje 

informacij in objavljanje na občinski spletni strani ter za 

delovanje občine.  

 

Služba za podporo je pripravljala odredbe, usmeritve in 

priporočila, ki so bile usklajene z navodili Vlade, 

ministrstev in NIJZ: 

- Ukrepi v povezavi s koronavirusom z dne 9. 3. 2020; 

- Obvestilo o uradnih urah Občine Tabor z dne 11. 3. 

2020; 

- Obvestilo o odpovedi prireditev z dne 12. 3. 2020; 

- Ukrepi CZ Občine Tabor z dne 12. 3. 2020; 

- Odredba o izvajanju pogrebnih slovesnosti z dne 15. 

3. 2020; 

- Ukrepi Civilne zaščite Občine Tabor z dne 15. 3. 

2020; 

- Opozorilo župana staršem in skrbnikom otrok z dne 

18. 3. 2020; 

- Opozorilo župana hmeljarjem z dne 19. 3. 2020; 

- Odredba o prepovedi uporabe odprtega ognja v 

naravnem okolju z dne 19. 3. 2020; 

- Odredba o izvajanju priporočil NIJZ v Občini Tabor 

z dne 20. 3. 2020; 

- Sklep o dodatnih ukrepih glede izvajanja Odloka o 

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 

javnih mestih in površinah RS ter prepovedi gibanja 

izven občin z dne 31. 3. 2020; 

- Sklep o spremembi Sklepa o dodatnih ukrepih v 

Občini Tabor z dne 11. 5. 2020; 

- Sklep o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi z dne 

18. 5. 2020. 

 

Od marca dalje vsakodnevno pripravljamo poročila o 

angažiranih silah občinske CZ in dnevna poročila o 

delovanju enot CZ in o tem do določene ure poročamo 

na URSZS Celje. Sodelujemo z različnimi akterji, 

pomembnimi za preprečevanje širjenja koronavirusa. 

Nekatere aktivnosti so bile uresničene, nekatere pa je 

služba zagotovila in bi se aktivirale, če bi se izkazala 

potreba po njihovem izvajanju:  

- dogovarjanje z gostincem za pripravo in 

razdeljevanje toplih obrokov ostarelim, bolnim in 

onemoglim občanom; 

- dnevna pripravljenost za dostavo na dom živil in 

zdravil; 

- zbiranje prostovoljcev za pomoč Štabu CZ Občine 

Tabor; 

- priprava obvestila za občane o začasni splošni 

prepovedi gibanja, zbiranja ljudi na javnih mestih ter 

prepovedi gibanja izven občin, o obvezni uporabi 

zaščitnih mask na zaprtem javnem kraju in hkrati 

organiziranje priprave ter dostave kompleta zaščitnih 

mask vsem gospodinjstvom;  

- 7-krat tedensko razkuževanje javnih površin – 

bankomat (pričetek 16. 3. 2020); 
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- prevzemi zaščitne opreme na sedežu URSZR Celje 

in razvoz, zagotavljanje razkužil in druge zaščitne 

opreme; 

- koordinacija z OŠ Vransko-Tabor; 

- koordinacija z nevladnimi organizacijami (OZ RK 

Žalec ...) 

- svetovanje in pomoč občanom pri izpolnjevanju in 

vlaganju prošenj in prijav na ZZZS, ZRSZ, CSD. 

 

Na območju Občine Tabor je svojo dejavnost izvajal 

tudi Zavod sv. Rafaela Vransko. Delavke so 9 

starostnikom dnevno dostavljale kosila, vse dni v tednu 

so izvajale pomoč na domu 11 občanom. 

 

Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Žalec, je 13 

socialno ogroženim družinam iz Občine Tabor 

priskrbelo prehranske pakete. Dostavo na dom je 10. 

aprila 2020 opravil župan. 

10 prostovoljcev PGD Ojstriška vas - Tabor, PGD 

Kapla - Pondor in PGD Loke so 9. in 10. aprila 2020, na 

veliki četrtek in veliki petek, dostavili komplet zaščitnih 

mask z dopisom o njihovi pravilni uporabi vsem 

gospodinjstvom. Opravili so 310 km in 50 prostovoljnih 

ur.  

 

Z 11. majem se je začelo postopno sproščanje občinskih 

ukrepov, počasi se v stare tirnice vrača običajno 

življenje. Občane in občanke bomo sproti obveščali o 

dogodkih, ki so pomembni za varovanje zdravja, največ 

pa lahko sami storimo za lastno zdravje in zdravje 

drugih. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki ste na 

tak ali drugačen način pomagali ali ste bili pripravljeni 

pomagati sokrajanom.   

 

Tatjana Kovče, članica Štaba CZ 

 

 

Množično vrednotenje nepremičnin 
 

Geodetska uprava RS (GURS) je lani predstavila sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin, kar imenujemo 

množično vrednotenje nepremičnin. Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin je potekala od 1. 10. 

2019 do 30. 10. 2019, lastniki pa so lahko podali pisne pripombe predlogov modelov do 15. 11. 2019. Po prvotnem 

terminskem planu naj bi 1. 4. 2020 GURS izvedel pripis vrednosti vsem nepremičninam v evidenci vrednotenja, med 2. 

in 10. 4. 2020 pa naj bi po pošti poslal zbirna potrdila s podatki iz evidence vrednotenja. V zvezi s pošiljanjem zbirnih 

potrdil je GURS na spletnem portalu množičnega vrednotenja nepremičnin navedel naslednjo informacijo o zamiku teh 

rokov: 

 

Zamik rokov na področju množičnega vrednotenja nepremičnin 

 

Državni zbor RS je na seji dne 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 

omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Med drugim zakon določa zamik rokov na 

področju množičnega vrednotenja nepremičnin, kar pomeni, da se bodo novo določene posplošene vrednosti 

nepremičnin začele javno izkazovati šele 

1. januarja 2021. V januarju 2021 bo 

Geodetska uprava vsem lastnikom 

nepremičnin po pošti posredovala zbirna 

potrdila o novih pripisanih vrednostih 

nepremičnin. Od 1. januarja 2021 dalje pa bo 

možno tudi vlaganje vlog za uveljavljanje 

posebnih okoliščin. Zaradi zamika rokov 

Geodetska uprava začasno ukinja 

zagotavljanje vsebinske pomoči lastnikom 

nepremičnin prek klicnega centra 080 2009, 

elektronskega naslova vrednotenje@gov.si in 

poštnega naslova Geodetska uprava RS – 

Vrednotenje, p.p. 35, 1000 Ljubljana. 

 

Geodetska uprava se vsem lastnikom nepremičnin, inštitucijam in zainteresirani javnosti zahvaljuje za korektno 

sodelovanje v dosedanjih postopkih množičnega vrednotenja. 

 

Več o tem lahko preberete na strani Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. 

 

Ana Leskovšek 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8tpcblmrclhcYemt,qg');
https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ostalo/zamik-rokov-mvn/
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Ana Leskovšek 

Zdravje v občini 2020 
 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil podrobne informacije o zdravju prebivalcev za vsako od 212 občin. 

Celotna publikacija za Občino Tabor je dostopna na občinski spletni strani, tukaj pa objavljamo le izsek. 
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Zala (3. c) in Alja (1. c) Žlaber 

Gaja (6. c) in Lan (2. c) Topovšek 

Čas za spremembe 
 

Dogajanje v zadnjih mesecih se je izkazalo za koristnega, saj se je marsikdo lotil obnove na hiši ali v stanovanju, prej pa 

je morda za takšno delo zmanjkovalo volje. Čas za spremembe je napočil tudi za občinske prostore. Zaradi brušenja in 

lakiranja parketa smo 

izpraznili prostore, barvanje 

sten pisarn pa je temu logično 

sledilo. Ob pomoči režijskega 

obrata sta za pleskarsko orodje 

poprijela Drago Šmit in župan 

Marko Semprimožnik. 

Natančno in temeljito sta 

spreminjala izgled naših 

pisarn, njuno sodelovanje pa je 

bilo zelo usklajeno. Nekaj 

prostorov še čaka na svežo 

barvo. Po 17-ih letih uporabe 

pisarn in kuhinje v tej stavbi je 

to dobrodošla sprememba, kot 

je slišati, pa nekatere občine 

Spodnje Savinjske doline 

sledijo našemu zgledu.        

 

Ana Leskovšek  
 

 

 
 

 
 

Tabor praznuje doma 
 

Prejšnji mesec smo vas spodbujali, da v počastitev občinskega praznika ustvarjate na temo našega domačega kraja. Zelo 

nas je razveselil plodovit odziv občanov in občank, najmlajših, mladih in mladih po srcu. V času koronavirusa je bil 

marsikdo vezan na dom in na kraj, v katerem živimo. Takšni tedni so kot nalašč za razmišljanje o življenju nekoč in 

danes v krajih pod Krvavico, o pogledu na kraj skozi oči čevljev, o hvaležnosti do svoje vasi. Kaj smo ustvarili ta 

mesec, pa si oglejte in preberite v nadaljevanju.  

 

Ana Leskovšek 

 

 

Če bi čevelj lahko spregovoril 

 

Želja po čistejšem koraku  

 

Smo štirje pari čevljev, ki veliko časa preživijo skupaj. Veliko se sprehajamo, tekamo, kolesarimo in se igramo. Naš 

najljubši kotiček pa je gozdiček ob Bolski v Ojstriški vasi. V tem gozdičku se naši lastniki res  radi igrajo. Ker pa imajo 

ta gozd tako zelo radi, so v njem že trikrat izvedli čistilno akcijo. Gozdiček je očitno priljubljena destinacija tudi 

mnogim drugim čevljem, kar čisto razumemo. Ne razumemo pa, zakaj njihovi lastniki v tem lepem gozdičku puščajo 

smeti, kot so cigareti, pločevinke, škatle od pice, steklenice in še marsikaj smo tam našli. Vsak lahko naredi nekaj za 

ohranjanje naše lepe narave. V prvi vrsti gotovo to, da ne meče smeti v naravo. 

 

Spoštujte lepo naravo in tujo lastnino, kot to počno naši mladi lastniki. Čeprav so mladi, se bi lahko tudi starejši kaj 

naučili od njih. 

 

Za lep in čist korak skrbijo in vas vse lepo pozdravljajo čisti čevlji mladih ekologov! 

 

Tabor praznuje doma 
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Foto: Saša Zidanšek Obreza 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Krvavica lepotica – Veronikina razsodnica 
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V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti) Polivalentna 

patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno 

varstvo, prvenstveno  namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, 

ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene, 

ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

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

predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj na 

telefonski številki: 031 424 147. 

.         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA IN 

KISIKA V KRVI 

 
do nadaljnjega odpadejo.  

 

 

Prosimo za razumevanje.  

Ana Bogataj 

Brezplačne storitve za naše občane 

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

 

Čeravno je UPI – ljudska univerza Žalec sodoben center 

za izobraževanje odraslih, smo, podobno kot večina 

izobraževalnih ustanov v Sloveniji, za uporabo 

potencialov IKT v izobraževanju potrebovali sociološki 

moment. Konkretno vzpodbudo. Okoliščine, v katerih je 

izobraževanje na daljavo edino možno. 

 

Glede na to, da si na UPI Žalec od leta 2018 dalje 

prizadevamo za sistematično in kakovostno uvajanje 

uporabe digitalnih orodij oziroma kombiniranega 

učenja, kar je šlo z roko v roki z mednarodnim 

projektom Erasmus+ Quality Blended Learning, je bil 

prehod na e-izobraževanje lažji, kot bi bil sicer. Metodo 

kombiniranega učenja smo v lanskem letu uspešno 

vpeljevali v izobraževalne programe v okviru projekta 

ESS Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v 

Savinjski regiji 2018–2022 ter v jezikovne tečaje, 

postavili smo spletne učilnice v učnem okolju Moodle 

ter izvedli delavnice za sodelavce in učitelje. Dlje od 

tega pa ne glede na ves vložen trud nismo prišli. Do 16. 

marca letos. Po tem datumu se je vse bliskovito 

spremenilo. Takoj po razglasitvi epidemije virusa 

COVID-19 oziroma po zaprtju izobraževalnih ustanov 

smo na UPI Žalec timsko sklenili, da želimo 

udeležencem ponuditi možnost izobraževanja na daljavo 

in jim s tem vsaj malo pomagati, da jim bo čas v 

izolaciji hitreje minil in da ohranijo svojo »učno 

kondicijo«, in pa, da izpeljemo šolsko leto tako, da bodo 

lahko udeleženci opravili predvidene izpite, zaključili 
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izobraževanje s splošno ali poklicno maturo ter 

zaključnim izpitom.   

 

Rezultat tega je, da na daljavo izvajamo tako 

neformalne kot tudi formalne izobraževalne programe 

ter celo svetovanje in samostojno učenje. Med 

dejavnostmi za prosti čas pa na daljavo potekata tudi 

tečaj flamenka in glasbena šola za odrasle. No, pa 

pojdimo po vrsti.  

 

Tehnologija nas ni povozila. Zaradi tehnologije smo 

zvozili. 

 

V okviru projekta ESS Krepitev temeljnih in poklicnih 

kompetenc v Savinjski regiji 2018–2022 je bil prehod 

na e-izobraževanje nekaj, kar se je zgodilo skoraj kot 

nekakšen naravni proces. Z vsemi 3 izobraževalnimi 

programi, ki smo jih v marcu, v trenutku 

razglasitve epidemije koronavirusne bolezni, izvajali 

(Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za 

potrebe poklica, Uporaba pametnih telefonov/tablic v 

vsakdanjem življenju in UŽU Izzivi podeželja), smo po 

16. marcu nadaljevali na daljavo. Seveda, po tehtnem 

premisleku, pogovorih z učitelji o načinu izvedbe ter po 

tem, ko smo pri udeležencih preverili, ali razpolagajo z 

ustrezno opremo in vsaj minimalnim znanjem za e-

izobraževanje. Za izvajanje izobraževanja na daljavo 

uporabljamo Arnesove spletne učilnice v učnem okolju 

Moodle, orodje Teams, ki omogoča virtualna srečanja in 

sinhrono komunikacijo ter orodje Google Hangouts. 

Udeleženci vseh tečajev so e-izobraževanje vzeli kot 

priložnost, da se naučijo še nečesa novega, kot »dobro 

izkoriščen čas, sedaj, ko so doma« in nič jim ni bilo 

nerodno, če je kdaj kaj »zmrznilo«, če se kdo ni mogel 

»priklopiti« ali če je kdo koga po pomoti zbrisal iz 

skupine. Vsi taki pripetljaji so postali anekdote o tem, 

kako smo se učili v času koronavirusa. 

 

Generaciji 45 + niti koronavirus ne more preprečiti, da 

ne bi nadaljevali s tečajem Uporabe pametnih telefonov. 

Ravno prav smo se družili na predavanjih na UPI-ju v 

Žalcu v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in 

poklicnih kompetenc od konca meseca januarja, da smo 

se dodobra spoznali med sabo in se že marsikaj 

koristnega naučili, ne samo, kako se pokliče ali pošlje 

sporočilo. Ob izvrstnem predavanju in pripravi odličnih 

gradiv našega super predavatelja Andreja Slonjška ter 

UPI Žalec mi s predavanji nadaljujemo varno od doma. 

Z uporabo spletne učilnice in s sodobnim načinom 

komuniciranja – z Googlovo mobilno spletno 

klepetalnico Hangouts se vidimo in slišimo vsak četrtek 

vsak iz svojega doma, bodisi preko računalnika ali 

preko telefona. Ob res super pripravljenem gradivu, ki 

ga prejemamo na elektronski naslov ali ga prevzamemo 

v spletni učilnici, se na predavanjih »v živo« učimo o 

različnih pripomočkih in nastavitvah, ki nam jih 

ponujajo naši pametni telefoni, različnih mobilnih 

aplikacijah in orodjih, o pravilni uporabi fotoaparata, 

sodobnih načinih komuniciranja in še o marsičem, kar 

nam pride zelo prav, tako v vsakdanjem življenju kot 

tudi na poklicni poti na delovnem mestu. Več kot 

odlično izkoriščen čas, ki ga imamo, sedaj, ko smo 

doma. Toplo priporočam vsem, tako starejšim kot tudi 

mlajšim, da se udeležijo naslednjega tečaja Uporabe 

pametnih telefonov – če pa jih bo učil Andrej Slonjšak, 

pa dobite »top of the top« koristnega znanja in 

informacij. Naša skupina že komaj čaka četrtka, da se 

»vidimo«, pokažemo, kaj smo naredili, in se naučimo 

zopet kaj novega. Velika hvala Andreju Slonjšku! 

Srečno!  

 

Klavdija Kač, udeleženka Uporabe tablic/pametnih 

telefonov v vsakdanjem življenju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja želim opravljati maturo – kaj pa zdaj? 

 

Z enako vnemo, a z večjo zadržanostjo in 

sistematičnostjo, smo se na UPI Žalec lotili izvajanja 

izobraževanja na daljavo v srednješolskih programih in 

v programu osnovne šole za odrasle. Pri tem so bili naši 

vodniki okrožnice MIZŠ ter usmeritve pristojnih 

institucij (Državni izpitni center, Center RS za poklicno 

izobraževanje, Andragoški center Slovenije), ki so 

prihajale sproti in nam dajale okvir, kako naj 

organiziramo delo. Tudi tu smo najprej vzpostavili 

spletne učilnice v okolju Moodle, v katerih so 

udeležencem na voljo spletna gradiva in raznolike učne 

aktivnosti. V želji, da našim udeležencem ponudimo 

čim bolj kakovostno e-izobraževanje, našim učiteljem 

pa pomoč in podporo, smo 2. aprila prvič izvedli 

webinar za učitelje o uporabi spletnih učilnic, ki se ga je 

udeležilo 19 učiteljev in tudi organizatorji izobraževanja 

UPI Žalec. Tako velik interes naših učiteljev za učenje 

in nove oblike dela nas je navdušil, zato smo v 

nadaljevanju webinarje izvajali tedensko, vsak četrtek 

popoldne, uvedli pa smo tudi individualne konzultacije 

za učitelje. Vse skupaj je bilo toliko bolj zanimivo, ker 

Delo na daljavo v skupini Uporaba računalniške in 

digitalne tehnologije za potrebe poklica. 
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smo se skupaj učili, delali napake in eden drugega 

dopolnjevali, s tem pa smo ustvarili izjemno 

sodelovalno vzdušje, ki nas je navdajalo z zaupanjem v 

to, da nam gre dobro in da bomo zmogli tudi to. Iz 

dneva v dan smo postajali kompetentnejši, spletne 

aktivnosti, ki so jih učitelji pripravljali, pa so se iz tedna 

v teden množile, postajale so kompleksnejše in čedalje 

bolj osredotočene na udeleženca v izobraževanju 

odraslih.  Vseeno nas je skrbelo, kako bomo izvedli 

preverjanje in ocenjevanje. In preden smo tudi v praksi 

pristopili k temu, smo se med sabo veliko pogovarjali, 

sodelovali, si izmenjali informacije s sodelavci iz drugih 

ljudskih univerz, srednjih šol, preverili interes, znanje in 

tehnične možnosti pri udeležencih ter se jim v kar 

največji možni meri prilagodili tudi pri izbiri 

tehnologije. Ne vemo, kdo je imel večjo tremo ob 

izvedbi prvega izpita – udeleženci ali učitelj in 

organizator izobraževanja in kdo je bil bolj vesel ob 

prvih uspehih. Zopet se je izkazalo, da sta ključna dobro 

sodelovanje in iskrena skrb za napredovanje udeleženca 

v izobraževanju odraslih. 

 

 
Spletne učilnice v srednješolskih programih. 

 

Svetovanje na daljavo – izziv in priložnost 

 

Če smo bili svetovalci pred časom do izvajanja 

svetovalne dejavnosti na daljavo skeptični in mnenja, da 

osebnega stika z IKT tehnologijo ne moremo 

nadomestiti, smo v času epidemije virusa COVID-19 

svoje mnenje spremenili. Razlog za to je bila naša 

velika želja, da ohranimo stik s svetovanci in jim 

pomagamo po svojih najboljših močeh. Zato smo 

zavihali rokave, se seznanili z usmeritvami pristojnih 

institucij, zlasti Andragoškega centra Slovenije, in 

preučili mnogo gradiva na to temo, nato pa pričeli z 

izvajanjem svetovalne dejavnosti na daljavo. Pri obeh, v 

Svetovalnem središču ISIO in v okviru projekta ESS 

Svetovanje za zaposlene 2016–2022, smo s svetovanci 

komunicirali večinoma preko elektronske pošte in z 

uporabo različnih programov za pogovore, kadar pa smo 

želeli pristopiti do starejših svetovancev in do tistih, ki 

so slabše digitalno pismeni, pa smo uporabili kar stari 

dobri mobilni telefon. Odzivi svetovancev so bili 

neverjetno pozitivni. Iskreno veseli so bili našega klica, 

elektronske pošte, pravzaprav naše pozornosti in skrbi 

zanje. Sicer pa smo svetovalci veliko časa namenili 

samostojnemu razvojnemu in strokovnemu delu, 

promociji svetovanja v izobraževanju odraslih (portal 

Zaznanje.si), spremljanju svetovancev in svetovanju v 

povezavi s spletnim učenjem, pregledu strokovne 

literature, pripomočkov, pregledu stanja na področju 

lokalnega gospodarstva ter pripravi na jesenski čas. 

  

E-večgeneracijski center Planet generacij UPI 

 

 
Zaprta FB skupina Šivilje na daljavo. 

Šiviljska kreacija ene od udeleženk. 

 

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij UPI 

naslavlja različne generacije, med katerimi prevladujejo 

starejši, tisti z manj priložnostmi, ranljive ciljne 

skupine. Zato bi lahko na hitro presodili, da 

izobraževanje na daljavo pač ni primerno za tovrstno 

dejavnost in za te ciljne skupine. Po globjem skupnem 

premisleku pa smo našli kar nekaj rešitev. Vedeli smo, 

da mora izobraževanje na daljavo temeljiti na nečem, 

kar je uporabnikom Večgeneracijskega centra Planet 

generacij UPI blizu, kar vsakodnevno uporabljajo. Zato 

se je zdelo socialno omrežje facebook idealna izbira. Na 

FB Planet generacij vsak dan, od 16. marca dalje, 

objavimo ideje za kuhanje, peko, kaligrafijo, 

ustvarjanje, raziskovanje, branje… in na ta način 

skrbimo za vse skupine, tudi za najbolj ranljive in 

osamljene. Slednjim omogočamo individualne 

razgovore na daljavo na Inštitutu Sensus (info@institut-

sensus.si), kajti verjamemo, da lahko že pogovor 

pomaga in zmanjša psihofizične posledice spremenjene 

rutine, izolacije in negotovosti. 
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Izvajamo tudi kuharski tečaj na daljavo na FB strani 

Kulinarika na daljavo z Andrejem Slonjškom, 

oblikovali pa smo še zaprto FB skupino Šivilje na 

daljavo, v kateri se vodja delavnice šivanja vsako sredo 

dopoldne javlja v živo in skupaj z udeleženci ustvarja 

nove šiviljske izdelke, kreacije.  
 

 

Tudi male črne oblekice. Kajti skupaj z ustanoviteljico 

FB strani Šivilje amaterke chat Mojco Čretnik in modno 

kreatorko Majo Štamol Droljc bomo med vsemi doma 

sešitimi črnimi oblekicami izbrali 3 najlepše in jih 

predstavili na jesenski modni reviji našega Planeta 

generacij z naslovom "Srčne ustvarjalke na poti do 

uspešne zgodbe Maje Štamol Droljc". Z modnimi 

oblačili in izhodi bomo predstavili, kako iz malega, 

srčnega, amaterskega raste veliko in prepoznavno. 

Prepoznavno, kot je modna ustvarjalka Maja Štamol 

Droljc, ki je prvi tečaj šivanja opravila prav na UPI – 

ljudski univerzi Žalec. 

 

 
Vabilo na jesensko modno revijo. 

 

Bo izobraževanje odraslih odslej drugačno? 

 

Ne glede na to, ali spadate med »tradicionaliste«, ki si 

izobraževanja in svetovanja ne morejo predstavljati brez 

osebnega stika, ali med tiste, ki v izobraževanju na 

daljavo slutijo prihodnost, ste v tem času najverjetneje 

veseli, da nam je na voljo tehnologija. Ja, ima svoje 

slabosti, a tudi številne prednosti. V tem zahtevnem 

času pa se je izkazala predvsem kot močno orodje, kot 

most med izobraževalci, svetovalci, udeleženci, 

svetovanci.  

 

Za maloštevilni, a izredno angažiran kolektiv UPI-ja je 

bil prehod na nov način dela sprva zelo negotov, tako 

kot pač tudi v drugih kolektivih v Sloveniji. Vedeli pa 

smo, da moramo takoj zavihati rokave, se preseliti iz 

predavalnic v digitalno okolje in peljati naše poslanstvo 

– izvajanje kakovostnega izobraževanja in svetovanja – 

po drugi poti naprej. Razumljivo je, da smo morali novi 

način dela najprej usvojiti zaposleni na UPI, saj je bilo 

potrebno izdelati protokole, navodila in usmeritve, šele 

potem smo lahko k izobraževanju na daljavo pritegnili 

in zanj navdušili naše odlične učitelje. Menimo, da smo 

skupaj tako naredili največ, kar smo lahko, v zelo 

kratkem času, ki nam je bil dan za prilagoditev. 

Vsekakor pa zdaj lahko zatrdimo, da je za kakovostno 

izvedbo izobraževanj na daljavo v prvi vrsti potrebno 

veliko lastnega študijskega dela in učenja, preučevanja 

in prilagajanja gradiv, študij primerov dobrih praks, 

strokovnih pogovorov in razprav, vsakodnevnih 

usklajevanj, tako med zaposlenimi kot tudi z učitelji. Na 

UPI – ljudski univerzi Žalec smo bili v izvajanje 

izobraževanja na daljavo vključeni vsi – vodstvo, 

strokovni delavci in učitelji. Učili smo se spotoma. 

Vseživljenjsko. Naučili veliko – teorije in prakse. V 

času skupnega učenja smo se en z drugim in z učitelji še 

močneje povezali. Okrepili smo zavedanje, da je pri 

izvajanju izobraževanja odraslih pomemben vsak člen, 

hkrati pa vemo, da nam brez naših učiteljev, ki so se 

izkazali za izjemno sodelovalne, zavzete, motivirane in 

odprte za učenje, ne bi uspelo.  

 

Sodelavci UPI skupaj z učitelji iz tega zahtevnega 

obdobja stopamo z novo pridobljenim znanjem, 

okrepljenimi digitalnimi kompetencami in s 

konkretnimi izkušnjami izobraževanja in svetovanja na 

daljavo. Naredili smo pomemben korak – dva – tri in 

verjamemo v to, da bodo tem korakom sledili še 

številni. V novo izobraževalno sezono zato zremo z 

optimizmom, kajti izobraževanje na daljavo za odrasle 

udeležence odpira številne nove možnosti in priložnosti. 

In naše poslanstvo je, da jih omogočimo. 

 

Biserka Neuholt Hlastec (biserka.neuholt@upi.si),   

UPI – ljudska univerza Žalec 

 

  

 
 

Zbirni centri so spet odprti po običajnem urniku 

 

Od ponedeljka, 20. aprila dalje, so vsi zbirni centri v upravljanju družbe Simbio ponovno odprti po običajnem 

odpiralnem času. S tem dnem se je začel tudi odvoz kosovnih odpadkov do 1 m³ na klic. Tako se ponovno izvajajo vse 

dejavnosti na področju ravnanja z odpadki z izjemo praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.  

mailto:biserka.neuholt@upi.si
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Zbirni centri Vojnik, Vransko in Prebold, ki so bili od 16. 3. 2020 odprti samo ob sobotah, so od 20. aprila odprti tudi 

med tednom, in to po običajnem poletnem urniku. Ob sobotah ostajata odprta tudi ZC Braslovče in Polzela. Zbirni 

center Žalec je od 20. aprila odprt po poletnem odpiralnem času.  

 

Ob predaji odpadkov še vedno veljajo določeni varnosti ukrepi. V zbirni center bo sočasno lahko pripeljalo do 5 

avtomobilov, pri čemer morajo uporabniki nositi zaščitno masko in si obvezno pred vstopom in po izstopu razkužiti 

roke. Medsebojno bodo morali tudi vzdrževati varnostno razdaljo najmanj 2 metrov. 

  

mag. Helena Kojnik, 

Simbio, d. o. o. 

 

 

 

 
 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. aprilom in 15. majem 2020 
 

Dogodki: 

V ponedeljek, 16. marca 2020, je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega 

trenutka dalje smo gasilci prekinili vsa tekmovanja, izobraževanja ter vsa ostala nenujna dela, opravljamo zgolj 

posredovanja ob nesrečah in požarih. 

 

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

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

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

 

Klicni center za informacije o koronavirusu - 080 14 04. 

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 17 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in 20 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa 30 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec so imeli 9 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli pet intervencij, v 

GPO Polzela so imeli dve intervenciji ter GPO Vransko eno, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

 
 

Kdaj preneha obveznost plačila davka na odjavljeno vozilo? 

 

Zapuščena in odslužena vozila so še vedno težava, saj jih malomarni lastniki prepogosto pustijo tudi v naravi, kjer nanje 

naletijo sprehajalci. Zato so se odgovorni v državi odločili in 1. aprila 2018 uvedli davek, ki ga morajo plačati zadnji 

lastniki takšnih vozil. Namen ukrepa je, da lastniki sami poskrbijo za odjavljena vozila in da ta ne končajo na divjih 

odlagališčih, parkiriščih in na drugih podobnih neprimernih mestih, kjer onesnažujejo in kazijo okolje.  

 

V tej zvezi bi vse lastnike odjavljenih vozil radi spomnili, da so zavezani plačilu dajatve na odjavljeno vozilo, če v 

enem letu po odjavi vozila iz prometa tega niso oziroma ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo 

pooblaščenim izvajalcem. Dajatev za odjavljena vozila so dolžni plačevati lastniki za odjavljena osebna vozila (vozila 

za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža), tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso 

do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Dajatev pa ne velja za odjavljena vozila s statusom starodobnega vozila.  
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Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku. Če lastnik odjavljenega vozila prenese 

lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo 

dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne 

dajatve, ki je za tako vozilo določena (odvisno od delovne prostornine motorja (ccm) vozila), vendar ni manjša kot 25 

evrov.  

 

Posebej bi radi poudarili, da je zavezanec za plačilo dajatve zadnji lastnik vozila, ki je  evidentiran v registru vozil. 

Datum, od katerega začne teči obveznost plačila dajatve, je datum, ko je bilo vozilo dejansko odjavljeno iz prometa in 

ne od datuma spremembe lastništva vozila.  

 

Upravna enota Žalec novim lastnikom vozil, tako fizičnim kot tudi pravnim osebam s stalnim prebivališčem oziroma 

sedežem na območju Upravne enote Žalec, pošilja na podlagi evidence registriranih vozil predhodno obvestilo glede 

obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo.  

 

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo, v 15 dneh po nastanku 

obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale 

obveznosti. Lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga.  

 

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil izhaja, da je bilo vozilo znova 

registrirano, oziroma, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži: 

– potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (seznam zbiralnih mest za oddajo vozila v 

ekološko razgradnjo najdete na spletni strani http://eko-

mobil.si/zbiralna_mesta); 

– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo 

ukradeno; 

– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali 

– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz 

carinskega območja Unije. 

 

Upravna enota ali pooblaščene registracijske organizacije 

takoj po predložitvi ustreznih dokumentov vnesemo podatke iz 

teh dokumentov v evidenco registriranih vozil. 

 

V izogib slabi volji in nepotrebnim stroškom vsem lastnikom odjavljenih vozil svetujemo, da pravočasno poskrbite za 

odjavljeno vozilo oziroma uredite status vašega vozila. 

 

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 

 

 

 

 

 
 

Praznovanje 3. svetovnega dne čebel 

 

20. decembra 2017 je generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku na pobudo Slovenije 

20. maj razglasila za svetovni dan čebel. S tem se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 2014. 

Razglasitev je za Republiko Slovenijo pomenila pomembno diplomatsko zmago.  

 

Prvo praznovanje svetovnega dne čebel smo organizirali v Žirovnici na Gorenjskem, kjer je bil rojen Anton Janša, naš 

največji čebelar, ki se je rodil 20. maja 1734 in po katerem smo določili dan za praznovanje SDČ.  

 

http://eko-mobil.si/zbiralna_mesta
http://eko-mobil.si/zbiralna_mesta
mailto:ue.zalec@gov.si
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Od razglasitve naprej se za praznovanje SDČ odločajo številne institucije, organizacije in različna združenja po celem 

svetu. Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel, koordinira Ministrstvo za kmetijstvo 

gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki sta v ta namen tudi vzpostavila delovanje 

spletne strani www.worldbeeday.org, na kateri so prisotne 

koristne informacije, povezane s praznovanjem. 

 

Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja 

Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO), s sedežem v 

Rimu, ob sodelovanju z mednarodno čebelarsko organizacijo 

APIMONDIA.  

 

V letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa 

COVID-19, zato v zvezi s praznovanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki, kot v preteklih dveh letih, bo pa zaradi 

tega več aktivnosti potekalo preko medijev, spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, da so informacije 

čim bolj dosegljive širši javnosti.  

 

Glavni namen SDČ ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje širše 

javnosti, da so:  

 

1. Čebele in ostali opraševalci izredno pomembni; 

2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene; 

3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti v prihodnosti, da 

bomo čebele ohranili v prihodnje. 

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel: 

• sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na 

spletni strani ČZS); 

• v okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo, 

sadimo medovite rastline; 

• ohranjamo travnike z večjo pestrostjo rastlin; 

• setev travnikov z medonosnimi rastlinami;  

• košnja cvetočih rastlin po cvetenju;  

• nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih; 

• moralna podpora čebelarjem;  

• odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev 

čebel; 

• zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov; 

• mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred 

škropljenjem s pesticidi. 

Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob 

tem pa moramo še vedeti, da s tem, ko pomagamo čebelam, pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi 

ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje. Čist zrak, 

vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj zdravo za življenje ljudi. 

 

Zato varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem okolju. 

 

dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije 

 

 

Delo s čebelami ni samo delo, je namreč posebno poslanstvo 

 

20. maj 2020 je dan, ko smo tretje leto zapored praznovali svetovni dan čebel. Kot pobudnika tega dne me veseli, da ta 

dan živi in da ni samo še en svetovni dan na koledarju, temveč da je postal svetovno gibanje o pomenu čebel in 

čebelarstva.  

http://www.worldbeeday.org/
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Žal pa čebele ne bodo preživele zaradi lepih besed, temveč le zaradi konkretnih dejanj. Slednjih je premalo oziroma se 

odvijajo mnogo prepočasi. Vse prevečkrat so besede obljub sladke kot med, realnost pa mnogo hujša od pikov čebel … 

Če pogledamo globalne probleme, vse prepočasi ustavljamo podnebne spremembe, prevelika je uporaba škodljivih 

pesticidov, premalo je podpore sajenju medovitih rastlin, premalo je sredstev za znanost na področju zdravstvenega 

varstva čebel, zato tudi ni razvoja prepotrebnih novih zdravil za zdravljenje varoze, predvsem ekoloških, še več bo 

potrebno vlagati v usposabljanja čebelarjev, velik problem so ponaredki medu na svetovnem trgu … in, kar je 

najvažneje, skrb za ohranjanje narave je naša skupna dolžnost za nas in za naše zanamce, ne samo za čebele.  

 

Kakšno pa je v Sloveniji stanje glede čebelarstva? Težko rečemo, da se pri nas nič ne premika, vendar je še vedno več 

besed kot konkretnih dejanj. Slovenski čebelarji pričakujemo, da se končno realizira tisto, kar je že dolgo na dnevnem 

redu in so načeloma vsi pristojni s področja čebelarstva in politike »za«, konkretnih dejanj pa kar ni in ni. Želimo si, da 

država končno spozna, da je Hiša kranjske čebele več kot le projekt Ivančne Gorice in slovenskih čebelarjev ter da 

postane ta hiša nacionalni projekt. Najti bi se morali viri financiranja, da bi se lahko slavnostno odprtje le-te zgodilo ob 

predsedovanju Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. Prav tako si želimo, da Vlada RS podpre našo nedavno 

pobudo, da država vsakemu novorojencu ob rojstvu podari slovenski simbol – sadiko lipe. Skrajni čas je, da država 

uredi oz. realizira povračila dela trošarin od energentov za prevoze čebel, zniža DDV na zdravila za varozo, legalizira 

področje apiterapije, začne z izvajanjem programa odličnosti v čebelarstvu, ki je bil pred leti sprejet na MKGP, pripravi 

razpis za novo koncesijsko obdobje Javne svetovalne službe v čebelarstvu, uredi dopolnilne dejavnosti v čebelarstvu, 

nameni večje podpore ekološkemu čebelarstvu in shemam kakovosti medu, razmisli o predlogu ČZS o uvedbi sheme 

slovenskega medu v šolsko prehrano, itd.  

 

ČZS je bila pobudnica ustanovitve Slovenske čebelarske akademije, ki pa po našem mnenju do sedaj še ni upravičila 

pričakovanj. Veseli nas, da je pobuda ČZS o svetovni nagradi zlata čebela tik pred realizacijo in da bo prvič podeljena 

leta 2021.  

 

Pristojni na MKGP in v Bruslju, ki zastopajo naše interese, si zaslužijo posebno zahvalo, da so prisluhnili pobudi ČZS o 

spremembi Direktive o medu v delu, ki označuje poreklo medu in velja na območju Evropske unije. Zavzemamo se, da 

bi bil vsak kozarec medu označen z državo porekla, kjer je bil med pridelan in ne tako, kot je dovoljeno sedaj: 

»mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU«. To bi bil velik korak za celotno Evropo v boju proti ponaredkom medu na 

tržišču in predvsem velika zaščita potrošnika, saj ima ta pravico vedeti, kaj kupi in posledično uživa.  

 

Posebej bi izpostavil skrb ministrice Aleksandre Pivec in državnega sekretarja Jožeta Podgorška za čebele in čebelarje v 

času epidemije koronavirusa. Po njuni zaslugi in po zaslugi Vlade RS smo čebelarji skoraj nemoteno opravljali vse 

dejavnosti; od oskrbe čebel, do prodaje čebel v tujino, do prodaje čebeljih pridelkov, tako doma kot na tržnicah.  

 

Konec koncev pa je treba priznati, da izrečene besede: »Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet,« mag. 

Tanje Strniša, sedanje veleposlanice na Češkem, zelo držijo. Njene besede se, kot kaže praksa, udejanjajo in zato ob 3. 

praznovanju delim njene misli: »Svetovni dan čebel na žlahten in prepričljiv način simbolizira moč slovenske države, ki 

se v svetovnem merilu ne meri v njeni velikosti, ampak plemenitosti njenih prizadevanj in dejanj. Zato mora svetovni 

dan čebel postati skupna odgovornost vseh Slovenk in Slovencev ter vseh generacij, da zavedanje o pomenu čebel 

prenašamo z enako močnim glasom doma in po svetu. S ponosom in z vso odgovornostjo moramo uresničevati 

poslanstvo tega dne: skrb za čebele in druge opraševalce, čisto okolje in prehransko varnost. Širiti moramo spoznanje, 

da lahko te cilje dosežemo le s skupnim delovanjem vseh držav in narodov.«  

 

Številne znane osebe iz Slovenije in tujine so v kratkih video nagovorih pred obeležitvijo svetovnega dne čebel 

spregovorile o čebelah in njihovem pomenu. Video posnetke najdete na 

https://www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/.  

 

Čebelarska zveza Slovenije se ob tej priliki zahvaljuje vsem, ki nam pomagate, predvsem ekipi na MKGP, vsem 

lokalnim skupnostim, vrtcem, šolam … vsem čebelarskim društvom in čebelarjem, predvsem pa številnim medijem, saj 

skupaj ustvarjamo pozitivno zgodbo našega čebelarstva. Vsem in vsakemu posebej HVALA!  

 

Ob svetovnem dnevu čebel čestitam vsem čebelarjem in čebelarkam za praznik in jim izrekam zahvalo, da skrbite za 

čebele. Obenem pa jim sporočam: bodite ponosni nase in na svoje delo. Delo s čebelami ni samo delo, je namreč 

posebno poslanstvo!  

 

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije 
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Zelena streha – nadstrešek v Ribnici. 

Zelene strehe – zasadimo dragocen košček narave 

na strehi 

 

Slovenski čebelarji z vso skrbnostjo in vestnostjo opravljamo 

čebelarsko dejavnost, v prvi vrsti pa so naša skrb čebele. 

Zavedamo se, za kako ranljiva bitja gre, kako pomemben del 

narave so in kako pomembne so čebele za našo prihodnost. Vsak 

posameznik lahko pomaga čebelam s sajenjem medovitih rastlin. 

Medovite rastline bodo privabile čebele in ostale opraševalce, mi 

pa bomo uživali ob pogledu na  pridne čebele in se ob vsaki 

kapljici zaužitega medu spomnili, kako dragoceno je njihovo delo. 

Bodimo hvaležni za hrano, saj je kar 2/3 svetovne hrane 

neposredno ali posredno odvisne od opraševanja čebel in ostalih 

opraševalcev. Vsak lahko po svoje poskrbi, da bodo naše čebele 

imele dovolj hrane. 

 

Kaj še lahko naredimo za čebele? Ste že slišali za zelene strehe? 

 

Prednosti zelenih streh so poznali že naši predniki, ki so znali s 

pridom izkoriščati naravne danosti. Danes, ko se vse bolj 

nagibamo k usmeritvam, ki so skladne z idejami varovanja okolja, 

pa smo priča ponovnemu preporodu.  

 

Zelene strehe v tujini niso nobena redkost in so sestavni del 

vsakdanje prakse. Pri nas pa je v zadnjem času zaznati večje 

zanimanje prav zaradi številnih prednosti, ki jih le-te prinašajo. Že 

samo dejstvo, da naravi povrnemo nekaj, kar smo ji vzeli, je 

neprecenljivo. Zavedati se moramo, da zelene strehe privabljajo 

tudi čebele in ostale opraševalce, ki so ključni za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti in ne nazadnje tudi za obstoj človeštva.  

 

Še druge prednosti zelenih streh:  

• izboljšujejo kakovost zraka, so zelo učinkovite pri 

zmanjšanju temperatur zraka v urbanih središčih v 

poletnih mesecih; 

• temperatura na površini klasične strehe je bistveno višja 

od temperature na zeleni strehi; 

• imajo neverjetno sposobnost zadrževanja vode ob večjih 

nalivih;   

• podaljšajo življenjsko dobo strehe, ker jo ščitijo pred 

vremenskimi vplivi; 

• rastline na strehi nase vežejo škodljive snovi iz zraka; 

• ne nazadnje pa bomo poskrbeli tudi za lep, naraven videz 

okolja in dobro počutje ljudi ter živali. 

V mestu Utrecht na Nizozemskem so na več sto strehah 

avtobusnih postaj posadili medovite rastline. S tem so izkoristili 

prednost zelenih površin in na izviren način povečali površine, na 

katerih lahko čebele nabirajo medičino.  

 

Na Japonskem znamenito stavbo Acros Fukuoka že od leta 1995 

prekriva kar 35.000 rastlin iz 76 vrst. Strehe in terase, ki zbirajo 

deževnico, omogočajo življenjski prostor pticam in žuželkam.  

V kompleksu, ki leži v centru mesta in je v celoti grajen okolju prijazno, so kulturni, mednarodni in informacijski 

prostori, trgovine, galerije, muzej, koncertna dvorana ter odprti prostori za rekreacijo. 

Slovenski čebelnjak z zeleno streho. 
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Tudi na centru Čebelarske zveze Slovenije se lahko pohvalimo s pravkar postavljeno 

zeleno streho (marec 2020), saj se zavedamo številnih prednosti, ki jih nudi zelena 

površina, predvsem pa želimo čebelam in ostalim opraševalcem zagotoviti dodatno 

prehrano. 

 
Nataša Klemenčič Štrukelj,  

Čebelarska zveza Slovenije 

  
 

 

 

 

Projekt v spodbudo še uporabnim e-napravam 

 

Družba ZEOS, d. o. o., je pričela v začetku letošnjega leta skupaj s partnerjema, in sicer Zbornico komunalnih 

gospodarstev (sekcija Gospodarske zbornice Slovenije) in podjetjem za zbiranje in obdelavo odpadkov TSD, d. o. o., z 

izvajanjem projekta Life Spodbujamo e-krožno. 

Projekt s sloganom »Še sem uporaben« bo trajal 

vse do konca leta 2024 in je sofinanciran s strani 

Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske 

komisije.  

 

Projekt se osredotoča na ozaveščanje 

potrošnikov in deležnikov v verigi upravljanja z 

e-napravami. S pomočjo izgradnje ustrezne 

mreže, terenskih aktivnosti ter zakonodajnih 

predlogov vpliva na spreminjanje navad pri 

ravnanju z električnimi in elektronskimi 

napravami. Iz ustaljenih linearnih tirnic nas 

preusmerja v krožne načine ravnanja in nam nudi 

praktične alternativne možnosti kroženja e-

naprav. Prispeva k učinkovitejšemu izvajanju 

ključnih elementov krožnega gospodarstva s 

spodbujanjem procesov servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter nakupa 

storitev. Ustvarja pogoje, kjer bodo materiali ostajali dalj časa v obtoku ter tako 

omogočali ohranjanje naravnih virov. 

 

Preko inovativnih orodij kot so potujoča popravljalnica, kotički za oddajo aparatov v ponovno uporabo, spletna 

platforma krožnega gospodarstva, soorganizacija garažnih razprodaj in izposojevalnic izdelkov ter vzpostavitev centrov 

priprave aparatov na ponovno uporabo se bo čim večji del e-odpadkov preusmerilo iz odlagališč in reciklažnih centrov.  

 

Organizatorji projekta so v njegovi začetni, pripravljalni fazi. Te dni so zagnali projektno stran z naslovom 

krozno.zeos.si, na kateri lahko vsak najde osnovne informacije o projektu in načrtih za aktivnosti v prihodnjih letih ter 

nekaj zanimivih povezav z vsebino o krožnem gospodarstvu. 

 

Vabljeni k ogledu strani in sledenju tematike tudi v prihodnosti! 

 

Urša Dolinšek 
 

 

   

 

Ob nevihtah priporočamo izklop električnih naprav iz vseh omrežij 

 

V prihajajočih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strel, zaradi katerih lahko pride do poškodb 

naprav. 

 

Da bi se v čim večji meri izognili poškodbam naprav, ki so priključene na električno in komunikacijsko omrežje, kot so 

modem, TV-komunikator, računalnik ali televizor, uporabnikom priporočamo, da jih pred nevihto iz omrežja izključite. 

https://www.zeos.si/sl/
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva
https://tsd-odpadki.si/
https://krozno.zeos.si/
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Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite 

na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 

Na ta način lahko preprečite marsikatero okvaro naprave, predvsem pa si prihranite slabo voljo, če zaradi tega ne bi 

mogli dostopati do interneta, spremljati vaše priljubljene TV-oddaje ali uporabljati fiksne telefonije.  

 

Telekom Slovenije omogoča brezplačno storitev Strela alarm, s 

pomočjo katere lahko naročniki v realnem času prejmejo informacijo o 

strelah na območjih njihovega fiksnega priključka.  

 

Posredujemo vam še nekaj povezav do relevantnih video vsebin: 

 

1. Postopek naročanja na storitev Strela alarm: 

https://youtu.be/1tF8oy3zBI4 

2. Naročite se na obveščanje o strelah in pravočasno izključite 

naprave: https://www.youtube.com/watch?v=CM5EJg42Vp8 

3. Izklopite naprave in nadaljujte z ogledom na mobilni napravi: 

https://www.youtube.com/watch?v=PEdCWp2XeO8 

4. Ne tvegajte, strele napravam ne prizanašajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=o58JfCUQyVA 

5. Bodite hitrejši od strele: 

https://www.youtube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg 

  

Več informacij je na voljo na http://ts.si/bliskoviti-obisk 

 

Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu pr@telekom.si.  

 

Ana Petrič, Telekom Slovenije 

  

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:  

 

   3. marca se je rodila 52 cm velika in 3630 g težka deklica Inja  

      staršema Urši Kramarič in Jakobu Zupančiču iz Ojstriške vasi. 

 

 

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.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Eko dan v karanteni 

 

Čeprav smo šolarji in učitelji že od 16. marca v izolaciji zaradi virusa COVID-19, smo se eko koordinatorice obeh šol, 

Vransko in Tabor, odločile, da vseeno izpeljemo eko dan, kot smo ga planirali že na začetku šolskega leta. Tokrat je 

bila tema opazovanje ptic. Učence in njihove starše smo nagovorile preko mailov in jih povabile, da si vzamejo čas ter 

skupaj preštejejo in opazujejo ptice okoli nas, saj si z nekaterimi tudi delimo dom. 

 

Ker smo se zavedale, da vseh ptic pa res ne poznamo, smo pripravile nekaj gradiv in e-povezavo do brošure z naslovom 

Ptice Slovenije. 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 
 

https://youtu.be/1tF8oy3zBI4
https://www.youtube.com/watch?v=CM5EJg42Vp8
https://www.youtube.com/watch?v=PEdCWp2XeO8
https://www.youtube.com/watch?v=o58JfCUQyVA
https://www.youtube.com/watch?v=j-eiHIhgVCg
http://ts.si/bliskoviti-obisk
mailto:pr@telekom.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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                                                    Eko koordinatorice obeh šol: 

Manja Majcen, Nataša Pečovnik in Zlatka Avžner 

Tako so si naši učenci, v ponedeljek, 4. maja 2020, naredili zanimiv družinski eko dan, ki so ga preživeli na prostem v 

družbi zanimivih slovenskih ptic. 

 

Najprej so morali opazovati ptice in prešteti le največje število ptic iste vrste, ki so jih videli hkrati ter koliko ptic so 

opazili vse skupaj. Nato so si izbrali eno ptico, ki jim je bila všeč. Prepoznali so jo lahko tudi s pomočjo Priročnika za 

prepoznavanje ptic. Priročnik jim je omogočil, da so s pomočjo ilustracije in kratkega opisa lažje prepoznali ptico, ki so 

jo opazovali. Želele smo, da na kratko opišejo glavne značilnosti opazovane ptice, jo morda fotografirajo, narišejo sami, 

izdelajo iz papirja, lesa, lego kock, gline, plastelina ali kakšnega drugega materiala, da lahko nastane tudi 3D ptica. 

 

Moramo priznati, da smo bile nad odzivom tako staršev kot učencev resnično prijetno presenečene. Od večine učencev 

obeh šol smo dobile res neverjetne prispevke, slike, risbe in izdelke. Na tem mestu bi rade pohvalile dobro sodelovanje, 

veliko dobre volje in kot smo lahko razbrale iz poslanega, bilo je tudi veliko lepih trenutkov v prekrasni naravi, ki nas 

obdaja. 

 

Zato smo se eko koordinatorice odločile, da bomo vse, kar je prispelo na mail, objavile v spletni učilnici šole, saj bi bilo 

škoda, da tega ne bi videl vsak, ki si tega želi. 

 

Hvala vsem, ki ste se potrudili, in naj vas pozitivna energija vodi še naprej! 
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Aktivnosti naših društev 
 

Športno društvo Tabor vabi vse ljubitelje rekreacije 

 

Športno društvo Tabor vabi vse ljubitelje rekreacije na prenovljeni nepokriti športni objekt Razgan v Ojstriški vasi, da 

se jim pridružite pri vadbi košarke, nogometa, badmintona, ruskega kegljanja in igranju ruskega šaha. 

 

Okvirni razpored vadb, ki se po dogovoru lahko še spremeni: 

 

DAN URA ŠPORTNA PANOGA 

ponedeljek 18.00 nogomet 

torek 18.00 košarka 

sreda 18.00 badminton 

četrtek 18.00 nogomet 

petek 18.00 

19.00 

košarka 

rusko kegljanje 

sobota 10.00 badminton 

nedelja po dogovoru po dogovoru 

 

Veseli bomo vaše udeležbe! 

 

                                                                                                                 Športno društvo Tabor 

Viktor Urankar (040 636 295) 

 

 

Delovna akcija športnega društva 

 

V soboto, 9. maja, je imelo Športno društvo Tabor delovno akcijo polaganja pohodnih plošč pri klopeh ob šolskem in 

odbojkarskem igrišču. Takrat se je z zaščitnim premazom zaščitila tudi društvena brunarica.  

 

Vsem sodelujočim pri akciji se zahvaljujem za čas in delo, ki so ga opravili.  

 

Stane Petrič 
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Urejanje igrišča Razgan 

 

Športno društvo Tabor, sekcija nogometa, je pristopila k urejanju 

igrišča Razgan. V torek, 18. maja 2020, je bil prekrasen dan za 

košnjo.  

 

Kot je videti na fotografiji, so se profesionalno lotili dela. Z 

valjarjem so tudi utrdili igrišče, saj se s tem podaljša doba igralne 

površine.  

 

V četrtek, 21. maja 2020, ob 18. uri pa se je že odigrala prva 

tekma na urejeni in utrjeni travnati površini.  

 

Sodelujočima Viktorju Urankarju in Marjanu Sevšku lepa hvala.  

 

 

Stane Petrič 
 

 

Nov tovorni vlakec 

 

V času korone je na zelenico pred Vrtec Tabor pripihal nov tovorni vlakec v veselem pričakovanju ponovnega živžava 

v vrtcu. Njegov namen je popestritev trate pred vhodom v vrtec. Zamenjal je staro odsluženo lokomotivo z razpadlimi 

vagončki. 

  

Tega projekta se je lotila predsednica TD Hani Zamuda. Želja je bila, da bi bil vlakec masiven, pestrih barv ter 

modernega dizajna. Prva pot je bila na žago Lenko v Loke. Velika zahvala gospe Mileni za darovan les. Vedno smo 

uslišani, ko TD kaj rabi za kraj. Ker so v modi visoke grede, so tudi vagončki v tem stilu – posejani z rožicami. Izdelavo 
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zabojčkov smo zaupali Francu Parašuhu iz Kaple, ki je doniral tudi deščice. Lokomotivo in podnožja za vagončke je 

izdelal Feliks Zamuda. Moramo reči, da je to bil kar zahteven projekt. Že samo obdelava 80-kilogramskega hloda ni 

bila šala. Z barvami se je poigrala Hani Zamuda in tudi betonske plošče pod vagončke je položila sama. Upamo, da bo 

otrokom všeč. 

 

Je pa še ena pridobitev – ob vlakcu pri ograji je zasajena mala greda zelišč z napisi, da bodo otroci spoznali zelišča. Na 

ptičjo krmilnico sta obešeni dve zalivalki, da bodo otroci zalivali gredico in rožice v vagončkih. Veliko zdravja in 

veselja jim želimo. 

 

Turistično društvo Tabor 

 

 

Ureditev miniaturnega vrta pri Vrtcu Tabor 

 

Ob pogledu na brsteče maline, ki so se prosto razraščale ob ograji Vrtca Tabor, 

se mi je porodila ideja za ureditev miniaturnega vrta za otroke v domačem 

vrtcu. Ideja je sprožila delovno akcijo! 

 

Ker je bilo zaradi epidemije omejeno prosto gibanje in druženje, sem se 

odločila, da idejo realiziram v lastni izvedbi in ob pomoči člana turističnega 

društva Feliksa Zamude, ki je postavil dva lesena stebra in nanju napel žice, na 

katere je privezal maline. Sadike so sedaj varne pred močnim vetrom.  

 

Ravno tako sva k ograji privezala robide, jih razvejala, da bodo lepo pognale 

brstiče, in nato vse temeljito pognojila. Gredico sva opremila z novo leseno 

oporo in jo razširila ter dodatno nasadila še jagode. Vse sadike sva označila z 

lesenimi napisnimi deščicami z ilustracijo sadeža, tako da bodo otroci zlahka 

prepoznali rastline. 

 

Maline in jagode so posajene na gredici 3 x 0,7 m. Enake velikosti bo gredica 

za zelenjavo in začimbe, prav tako pa bodo opremljene z napisnimi deščicami. 

 

Skrb za rastline bo prevzelo TD Tabor. Za zalivanje rastlin v sušnem obdobju 

se bomo dogovorili z vodstvom vrtca. Lepo bi bilo, da bi pri tem 

sodelovali otroci, društvo pa bo poskrbelo, da bodo na ograji obešene zalivalke. 

 

V trenutni situaciji je velik poudarek na samooskrbi in pridelavi domače hrane 

in sadja. Otroke je potrebno naučiti pridelovati. Naše babice in mame so imele 

vrtove in je bilo samoumevno, da smo kot otroci pomagali pri urejanju gredic 

in sajenju. Na tak način smo spoznali rastline in se jih učili pridelovati. 

 

V sedanjem modernem času veliko otrok nima te možnosti. Zaradi delovnega 

časa  staršev je veliko družin brez zelenjavnega vrta. Prevladali so trgovski 

centri. Miselnost, da se domača pridelava ne izplača, 

je vrtove potegnila v pozabo in postali so 

trate, igrišča  ... Naš namen je, da damo z nasajenimi 

in urejenimi gredicami sadja in 

zelenjave otrokom možnost spoznavanja, učenja in s 

tem pridobivanja tovrstnega znanja. 

 

Poleg tega sta naša želja in namen tudi, da bi bila 

letina dobra, da bi otroci uživali v obiranju sadežev, 

kar bo za nas največje veselje in zadovoljstvo. 

  

TD Tabor, predsednica Hani Zamuda 
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Butara 

 

Člani TD Tabor skrbimo za čim lepšo urejenost lokalne skupnosti. Zaradi epidemije koronavirusa so bili letošnji 

velikonočni prazniki zelo drugačni. Odpadle so vse prireditve in cerkveni običaji. Na cvetno nedeljo verniki običajno 

prinašajo butare v cerkev k obredu svete maše. Ker letos to ni bilo mogoče, smo članice TD postavile primerno veliko 

butaro v središču Tabora ter tako simbolno ohranile spomin na ta praznik in običaj. 

 

Članica Maja je kot vešča cvetličarka s svojim obsežnim znanjem in tehniko butaro spletla. Butari smo dodali tudi 

velikonočno okrasje z ročno izdelanimi pirhi in rožami iz papirja, ki so jih članice TD delale na delavnicah v začetku 

meseca marca. Želeli smo, da občanom ob pogledu na postavitev polepšamo praznike. Mislim, da nam je uspelo 

pričarati vsaj del topline in spomina na praznovanje praznikov prejšnjih let. 

 

Zelo smo bili veseli na pisne pohvale staršev otrok, ki so na sprehodu opazili velikega belega zajčka, ki je skrbno pazil 

na gnezdo pisanic, in se ga razveselili. Ob butari so se tudi slikali in nam slike posredovali. 

 

Kljub spremenjenemu načinu življenja se moramo truditi, da ohranimo notranji mir in zdravje z mislijo na lepši jutri. 

Urediti si moramo čim lepše okolje in ga negovati, da se nam napolnita srce in duša ter da v veselju pričakujemo 

jutrišnji dan. 

 

Pravijo, da po dežju vedno posije sonce! 

 

TD Tabor, predsednica Hani Zamuda 
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Oznake čebelnjakov v Taboru 

 

Navada v naši občini je taka, da društva na svoj občni zbor povabijo tudi ostala društva. Tako se je Turistično društvo 

Tabor odzvalo povabilu Čebelarskega društva Tabor in na njihovem občnem zboru obelodanilo idejo, ki je zorela že 

dlje časa.  

 

Predsednica turističnega društva Hani Zamuda je podala predlog, da bi imeli čebelarji na panju poleg identifikacijske 

številke tudi oznako z napisom lastnika čebelnjaka in narisano čebelico. Obljubila je, da bo v kratkem pripravila predlog 

in jim ga posredovala, vendar se je zaradi razmer v zvezi z epidemijo stvar malce zavlekla. 

 

 

Član TD Tabor Feliks Zamuda je sredi meseca aprila na čebelnjak Mire Pepel v Ojstriški vasi pričvrstil prvo označbo. 

Čebelico je narisala slikarka Julija Juhart, za laserski napis pa je poskrbel g. Kos iz Kaplje vasi, za kar smo izredno 

hvaležni. 

 

Menimo, da se s to označbo čebelarji iz Tabora lahko razlikujejo od ostalih in na ta način postajajo bolj prepoznavni, 

zato vabimo k sodelovanju vse domače čebelarje. Bodimo prvi in edinstveni! 

  

Čebelarska zveza je razpisovala natečaj poslikave panjskih končnic, prijave pa so sprejemali do 10. maja. Vsi prijatelji 

barv in čopiča so se lahko prijavili in sodelovali.  

  

TD Tabor, predsednica Hani Zamuda 

 
 

Šentjurski čebelarji obeležili svetovni dan čebel 

 

Ohranimo čebele! Takšen je slogan svetovnega dneva čebel. 20. maja letos obeležujemo že 3. svetovni dan čebel. Na ta 

dan se je namreč rodil začetnik sodobnega čebelarstva Anton Janša. Poznan je bil kot pionir sodobnega čebelarstva in 

eden največjih strokovnjakov o čebelah tistega časa. Janša je bil prvi moderni učitelj čebelarstva na svetu in avstrijska 

cesarica Marija Terezija ga je imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju. Po letu 1775 

so morali vsi državni čebelarski učitelji učiti čebelarstvo po njegovi metodi poučevanja in vsebini. 

 

Člani Čebelarskega društva Tabor smo v počastitev svetovnega dneva čebel v avli naše občinske stavbe postavili 

manjšo razstavo. Prav je, da se vsi skupaj zavemo pomena čebel in drugih opraševalcev. Od njih je namreč odvisna 

vsaka tretja žlica pridelane hrane na svetu. Vabljeni, da si razstavo ogledate in skupaj obeležimo praznik.  

 

Vsak izmed nas lahko doprinese k ohranjanju čebel. Posadi medovito drevo, kakšno cvetlico več na vrtu ali v koritu ... 

Skromen prispevek, ki veliko šteje! 
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Čebelnjak v Ojstriški vasi v začetku in sredi aprila.  

 

Čebelarsko društvo Tabor 

 
 

Ureditev spomenika na Presedlah 

 

Organizacija borcev za vrednote NOB Tabor je s finančno podporo Občine Tabor uredila grobišče sedmih borcev, 

padlih v jesenski ofenzivi leta 1944 na Presedlah. 

 

Unikatnemu spomeniku, ki je po naših podatkih edinstven v Sloveniji, smo dodali kovano kovinsko ograjo, kar mu daje 

še poseben pečat. Akcija je potekala dalj časa, odmikala se je tudi zaradi omejitev gibanja ob epidemiji. Montažo ograje 

smo končali prav na praznik dneva zmage, 9. maja. Dokončno ureditev bomo opravili v naslednjih toplih dneh v maju. 
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Združenje borcev za vrednote NOB Tabor 
                                                           

 

 

 

 

Konec epidemije, dobrodošli nazaj 

 

Kar nekoliko šokirani smo, da je kar naenkrat razglašen 

konec epidemije. Navadili smo se že biti socialno 

distancirani, doma, v svoji občini, iti samo v službo in 

po nujnih opravkih. Naše življenje se je v precejšnji 

meri preselilo na splet, telefon, TV in podobne 

elektronske pripomočke. Tudi glede verskega življenja 

ste verniki bili prisiljeni spremeniti svoje navade in 

ostati doma. No, mnogim je to prišlo tudi prav, saj so 

lahko nedeljsko mašo ta čas opuščali brez greha in slabe 

vesti – svojih navad pa glede obiska maš ni bilo treba 

spreminjati. Verjamem, da ste mnogi obisk vsaj 

nedeljskih maš nadomestili s sodelovanjem pri prenosih 

preko radia, televizije in spleta. Kar naenkrat je veliko 

duhovnikov maše iz župnijskih cerkva prenašalo po 

facebooku in youtubu. Pri nas se za to nismo odločili, 

ker ste končno imeli na voljo veliko drugih možnosti. 

 

Slišati je bilo, da naj bi se v tem času povečalo 

družinsko nasilje. Kljub temu srčno upam, da je bila za 

vas karantena priložnost za graditev tesnejših in lepših 

zakonskih in družinskih medsebojnih odnosov. Upam 

tudi, da vas je pomanjkanje župnijskega življenja 

napotilo k razmišljanju, kako bi lahko molitev okrepili v 

vašem družinskem krogu in da vam je, vsaj nekaterim, 

to tudi uspelo – da se je v vaši družini zmolil kakšen 

očenaš in zdravamarija več. Upam, da vas je stiska 

napotila k Bogu in k molitvi, da vas ni zgolj zapirala 

vase in k sebičnemu reševanju lastne kože ter 

pritoževanju nad drugimi.  

 

Duhovniki smo se spraševali, kaj se bo zgodilo, ko se 

bodo cerkve ponovno odprle. In se je zgodilo. Po 

informacijah, ki jih imamo, se je v nedeljo v župnijske 

cerkve v Sloveniji vrnilo med 10 in 50 % vernikov. Pri 

nas obisk ocenjujemo na približno 25 do 30 %. 

  

Nekateri so ostali doma, ker spadajo v rizično skupino – 

predvsem starejši. Drugi so ostali doma, ker se jim je 

zdelo, da je še nekoliko prezgodaj in je nevarnost 

okužbe še velika. Tretji so razmišljali, da v cerkvi ne bo 

dovolj prostora, ker bo treba sedeti 1,5 metra narazen in 

so iz »vljudnosti« pustili drugim, naj gredo. Četrti pa so 

se preprosto odvadili in je nedeljsko dopoldne namesto 

cerkve zapolnil kavč ali sprehod s psom. Lažjih izbir se 

človek na splošno hitro in rad navadi, to nam je vsem 

domače.  

 

Iz domače župnije 
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Vsemu navkljub bi vas rad spet preprosto povabil k 

nedeljski maši v domačo župnijsko cerkev. Prostora bo 

dovolj za vse. Če ga bo zmanjkalo, bo ob lepem 

vremenu moč sedeti tudi zunaj. Vsi skupaj smo 

naprošeni, da se držimo navodil za obvarovanje pred 

okužbo z novim koronavirusom. 

 

Najstarejši zapisi o življenju kristjanov pričujejo, da je 

bil eden njihovih glavnih razpoznavnih znakov zbiranje 

pri evharistiji vsako nedeljo zjutraj. To je naš krščanski 

DNK, to je naša izpoved vere, brez tega izgubimo svojo 

identiteto. V nedeljo zjutraj je Jezus kot prvi in edini 

premagal smrt in vsako nedeljo zjutraj kristjan z 

obiskom maše razglaša resnico, da je z Jezusom tudi on 

nesmrten.  

 

Ali obstaja še kaj več od tega? Zato spet srčno vabljeni 

k nedeljskemu praznovanju našega večnega življenja. 

 

Vlado Bizjak, župnijski upravitelj v odsotnosti župnika 

 

Junij 2020, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

V župnijski cerkvi se redno obhaja sveta maša, pri kateri 

smo lahko prisotni. Seveda moramo upoštevati 

predpisane varnostne ukrepe zaradi koronavirusa. 

Posebnih prireditev ali cerkvenih slovesnosti za mesec 

junij ne napovedujemo. Zagotovo pa bomo prvi četrtek 

v mesecu juniju še posebej molili za nove duhovne 

poklice, njihovo stanovitnost in svetost. Na prvi petek v 

mesecu se bomo v molitvi posebej spomnili vseh, ki so 

bolni, onemogli ali ostareli. 11. junija bo praznik 

Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, 24. junija bo praznik 

rojstva Janeza Krstnika, 29. junija pa godovni dan 

apostolov Petra in Pavla. 

 

Ves mesec junij je posebej posvečen čaščenju 

Jezusovega Srca. To čaščenje imenujemo vrtnice. Letos 

praznujemo 20-letnico ponovnega obhajanja vrtnic. Ob 

tem jubileju jih je zbral in priredil Anton Nadrah in 

nosijo naslov »Evharistija v šoli svetnikov«. Branje 

vrtnic lahko obogatimo še z molitvijo litanij Srca 

Jezusovega. 

 

In ne pozabimo, slovenski škofje so nas ob začetku 

pandemije ponovno posvetili Srcu Jezusovemu in 

Marijinemu Srcu. Morda pa je to tudi priložnost za 

zahvalo ob dokaj ugodnem izteku naše države iz objema 

epidemije koronavirusa. 

 

Vida Slakan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revija in koncert, ki ju ni bilo 

 

Mesec maj je pri nas tradicionalno pevsko obarvan. Pri Pevskem društvu Tabor sredi maja vsako leto pripravimo 

tradicionalni letni koncert z gosti, letos pa naj bi, tako kot že lani, v Taboru v organizaciji KUD Ivan Cankar potekala 

tudi Območna revija pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Pa … iz znanih razlogov (ki smo jih po pravici 

povedano vsi že pošteno naveličani – ampak zdravje in varnost je treba postaviti na prvo mesto!) ne bomo mogli uživati 

v nobenem od teh dogodkov. Zato tokrat namesto letošnjih fotografij malo zgodovine. 

 

Zgodovina zborovskega petja v Taboru 

 

Za začetek organiziranega petja v Taboru šteje leto 1896, ko je bilo ustanovljeno Bralno društvo, znotraj njega pa tudi 

pevski zbor, ki se je kmalu preoblikoval v samostojno društvo. Prvi pomembni vodje zborov so bili cerkveni organisti 

Janez Novak, Mihael Drolc in predvsem njegov sin Božidar Drolc, ki je v 28 letih delovanja v Taboru poleg cerkvenega 

zbora vodil tudi otroški, moški in mešani zbor. Ob 10. obletnici delovanja leta 1906 je Pevsko društvo na Dunaju dalo 

izdelati svojo značko. 

 

Po tem času so zbore v okviru Pevskega društva in nekaj časa tudi v okviru Društva kmečkih fantov in deklet vodili 

različni organisti in učitelji, zelo velik pečat je pustil organist, občinski tajnik in vodja Posojilnice Avgust Ulaga, ki je 

oblikoval delo pevskih zborov v Taboru v letih 1933 do 1953.  

 

V tem času je bilo ustanovljeno Kulturnoumetniško društvo Ivan Cankar Tabor, ki je od leta 1948 predstavljalo okvir 

delovanja pevskih zborov. Mešani zbor je deloval do leta 1967, potem se je začelo obdobje Moškega pevskega zbora 

Prosvetnega društva Ivan Cankar Tabor, ki je bil zelo aktiven 20 let in je v letu 1971 navezal prijateljske stike s 

Slovenskim kulturnim društvom »Slovenec« iz Boršta in Zabrežca, ki se ohranjajo še sedaj. Kar 15 let ga je vodil Milan 

Lesjak, potem pa še Stanko Podbregar. Kljub uradnemu prenehanju delovanja so se pevci različnih generacij ob 

Po poteh in spominih 
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Rogaška Slatina, 2004. 

posebnih priložnostih še vedno zbirali in nadaljevali s petjem. V letu 1983 je bil ustanovljen tudi dekliški pevski zbor, ki 

je deloval nekaj let in ga je vodil Grega Pepel, leta 2002 pa je ponovno začel z delovanjem tudi moški pevski zbor. 

 

V letu 1989 je bil na pobudo predsednice Prosvetnega društva Julijane Juhart in predsednika Krajevne skupnosti Tabor 

Lojzeta Raka na novo ustanovljen mešani pevski zbor, njegov prvi zborovodja je bil Jože Kink iz Celja. Do leta 1996 je 

deloval v okviru Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor, potem pa je v čast jubileju 100 let organiziranega petja v 

Taboru sklenil ustanoviti samostojno društvo, ki je prevzelo ime in značko društva iz preteklosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabor, 1996. 

Sozvočenja, 2010. 
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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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 100 let organiziranega petja Tabor 1896–1996, Tabor, 1996. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Binkoštno blato, leto bogato. 

Če gostuje rad vihar, milo toži čebelar. 

Kakršno vreme je rožnika bílo, bo tudi grudna se ponovílo. 
 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 
(Heraklit) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oglasi 
 

... in še modrosti naših babic 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

Krvavica – avtor Boris Sajovic. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji 

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

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

škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja 

ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 

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

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

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Čebelarska zveza 

Slovenije, Zeos, d. o. o., POŠ Tabor, Telekom Slovenije, UPI Žalec, Združenje 

borcev za vrednote NOB Tabor, ŠD Tabor, TD Tabor, Pevsko društvo Tabor, 

Nataša Žlaber, Saša Zidanšek Obreza. 

 

»Veliko vedeti še ne pomeni biti moder.« 

 

Upokojenka na območju Občine Tabor išče manjšo hišo ali vikend za najem. 

 

Ponudniki nepremičnin, prosim, pokličite na telefonsko številko: 041 393 828. 
 

Območna revija, 2019. 


