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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dnevi, ki so pred nami, se kažejo v močnejšem sijaju sonca, 

rasti pomladnih cvetlic in jutranjem žvrgolenju ptic, ki 

prebujajo nov dan. Nov dan pa nam včasih prinese v življenje 

dogodke, ki jih nismo vajeni in nehote prekinejo naše 

vsakodnevne aktivnosti, hitenje po opravkih oziroma delu, ki 

ga moramo postoriti.   

 

Ti dogodki nas prisilijo, da se v tem tempu moramo malo 

ustaviti in pomisliti na to, da niso samo materialne dobrine 

tiste, ki nekaj pomenijo.  

 

Imaš vse in ničesar, če ni zdravja, zato ostanimo doma in 

bodimo hvaležni delavcem, ki delajo v zdravstvu, delavcem, ki 

skrbijo za starejše, trgovkam, ki komaj sproti polnijo police, in 

ostalim, ki ne morejo biti doma.  

 

Doma postorite stvari, ki ste jih že dolgo želeli, naberite 

pomladne cvetlice za čaj, z otrokom se igrajte kakšno igrico, za 

katero nikoli niste imeli časa, in ne skrbite, s skupnimi močni 

nam bo uspelo.  

 

Ostanite doma in ostanite zdravi. 

  

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 15 
 

Danes, 19. marca 2020, ko pišem tale uvodnik, sem v mislih nekoliko razdvojen. Kakšno je stanje v svetu in seveda tudi 

pri nas glede nove hitro nalezljive bolezni, veste vsi. Sprašujem se, ali je smiselno, da vam s tega mesta zopet 

ponavljam vse predpise, odredbe in navodila, ki so bili izdani v zadnjih dneh. Mislim, da ni smiselno. O tem se toliko 

govori, da že ptički čivkajo.  

 

Potrkal bi pa na vašo vest, da vse predpise in nasvete brezpogojno izpolnjujete. Vsi predpisi, ki se tičejo lokalnih 

skupnosti in jih je izdala država, so bili pri nas na lokalni ravni sprejeti že dva ali tri dni prej. Vendar pa z žalostjo in 

jezo ugotavljam, da za nekatere očitno ne veljajo. Po izdani uredbi, da je na igrišča prepovedan vstop, se tam še vedno 

družijo in igrajo nič hudega sluteči in nevedni otroci. Trkam na vašo vest, spoštovani starši, zadržite jih doma. Poiščite 

jim kakšno delo, seveda njim primerno, zabavo, igro in čas bo hitreje minil. Mlade neuke glavice so odlični prenašalci 

bolezni, posledice pa potem običajno nosijo druge rizične skupine. Kot kažejo trendi naraščanja števila okuženih, se 

nam obetajo še dodatne zaostritve in ukrepi. Sprašujem se, kako jih bomo izvajali, če še teh osnovnih ne zmoremo. 

 

Prosim vas, bodite odgovorni občani. Večkrat poglejte na občinsko spletno stran in sodelujte pri upoštevanju navodil.  

 

Po podatkih štaba civilne zaščite, ki jih dobivam dnevno, v naši občini še ni s testom potrjene nobene okužbe oz. 

obolele osebe. Želimo si, da bi tako ostalo do preklica epidemije, vsi skupaj pa smo dolžni narediti vse, kar je v naši 

moči, da se nam želja izpolni. 

 

Župan Marko Semprimožnik 

 

Iz županovega kabineta 
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Ukrepi Civilne zaščite Občine Tabor 

 
Spoštovani občani, 

 

ker elektronska komunikacija ne doseže vseh gospodinjstev, smo se odločili, da vam ponovno v pisni obliki 

posredujemo ukrepe in navodila v povezavi s preprečevanjem okužb z novim virusom. 

 

Na predlog župana je Civilna zaščita Občine Tabor sprejela naslednje odločitve: 

 

Ostanite zdravi in vse dobro. 

 

Drago Vranič, l.r.                            Marko Semprimožnik, l.r.  

Poveljnik Civilne zaščite Občine Tabor                            Župan Občine Tabor 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

 

• Do nadaljnjega Občina Tabor nima uradnih ur za poslovanje s strankami, dosegljiva pa je po elektronski 

pošti info@obcina-tabor.si, po telefonu (03) 705 70 80 oz. po navadni pošti. 
 

• Z dnem 18. 3. 2020 sta svoja vrata do preklica zaprla tudi Pogodbena pošta Tabor in TIC. 
 

• Dom krajanov Tabor se je zaprl za vse zunanje uporabnike 12. 3. 2020. Do preklica odpadejo vse športne, 

kulturne ali kakršne koli druge prireditve v dvorani in društvenih prostorih.  
 

• Do nadaljnjega odpadejo vsi dogodki in prireditve v Občini Tabor, vključno s Šentjurskim sejmom. 
 

• Ukinjena je uporaba sejne sobe Občine Tabor za vse zunanje uporabnike.  
 

• Vse gostinske obrate in ostale zasebne ustanove (frizerstva, cvetličarne, kozmetični saloni) in objekte, ki so 

namenjeni širšemu krogu ljudi, se s 15. 3. 2020 zapre do preklica. 
 

• Potek morebitnih pogrebnih slovesnosti je v skladu z odredbo zelo omejen. O podrobnostih se bomo po 

potrebi dogovarjali sproti. 
 

• Od 19. 3. 2020 je prepovedana uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju Občine Tabor. 
 

• Vsi, ki nimate možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, si lahko na telefonski številki 041 335 271 

(Marko) med 7.00 in 9.00 naročite nujno potrebna živila ali zdravila, ki vam jih bo civilna zaščita dostavila 

v doglednem roku, hkrati pa bo preverjala upravičenost do pomoči.  
 

Občane opozarjamo, da ne nasedajo prevarantom, ki so se v tem času pojavili pod pretvezo, da nudijo pomoč! 

Civilna zaščita denarja ne zahteva vnaprej, ampak ob predložitvi računa ter predaje naročenih živil oziroma 

zdravil. 
 

Ta oblika pomoči je namenjena: 

o družinam, katerim je odrejena stroga izolacija; 

o starejšim osebam, ki nimajo drugih možnosti za oskrbo s hrano in zdravili. 
 

• Prepovedana so vsa javna zbiranja in druženja ljudi na javnih površinah, pri čemer izpostavljamo igrišča in 

otroška igrala. 
 

• Starše pozivamo, da ne dajejo otrok v varstvo starim staršem, kroničnim ali rakavim bolnikom, ker so le-ti 

najbolj ogrožena skupina. 
 

• Vse hmeljarje, ki imajo na delu sezonske delavce, opozarjamo, da za delavce veljajo enaka pravila kot za 

vse ostale. Prosimo, da dosledno izvajate že predpisane preventivne ukrepe. 
 

• Pazite na varnost pri delu v gozdu, da ne bi po nepotrebnem obremenjevali že tako preveč zaposlenih in 

izpostavljenih zdravstvenih delavcev.  
 

• V nadaljevanju spremljajte navodila s strani občine in države, ki so objavljena v medijih. 
 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Vabimo prostovoljce 
 

Občina Tabor organizira mrežo prostovoljcev za pomoč 

najranljivejšim v času epidemije koronavirusa.  

 

Mreža se vzpostavlja za nakup najnujnejših živil in zdravil za 

tiste osebe, ki nimajo možnosti dostopa do trgovine ali lekarne. 

Vse, ki želite pomagati, prosimo, da svoje podatke javite na 

Občino Tabor na (03) 705 70 80 ali na info@obcina-tabor.si. 

 

V kolikor se bo pojavila potreba po tovrstni pomoči, bomo z 

vami stopili v stik in posredovali nadaljnja navodila. 

 

Že vnaprej hvala za pripravljenost. 

 

Ana Leskovšek 

  
    

Dobitniki priznanj Občine Tabor 2020 
 

Na predlog predlagateljev in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Tabor na 

10. redni seji sprejel sklep o podelitvi priznanj za leto 2020: 

 

Prejemnik Priznanje Kratka obrazložitev Predlagatelj 

Ivan Derča Priznanje Občine Tabor Za požrtvovalno delo na področju 

gasilstva, zaščite in reševanja. 

PGD Kapla - Pondor 

Mojca Hrastnik Zlata plaketa  Občine Tabor Za požrtvovalno delo na področju 

gasilstva. 

PGD Kapla - Pondor 

Blaž Ribič Priznanje Občine Tabor Za požrtvovalno delo na področju 

športa. 

Športno društvo Tabor 

 

Župan Marko Semprimožnik bo podelil priznanje župana Turističnemu društvu Tabor za ohranjanje in spodbujanje 

prireditev na področju turizma ter za prepoznavnost in urejenost lokalne skupnosti. Priznanje župana bo prejel tudi Blaž 

Birk za strokovno pomoč pri zasnovah, načrtovanju in urejanju prostora v Občini Tabor. 

 

Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo glede na nastalo situacijo predvidoma v 

mesecu maju.   

 

Alenka Kreča Šmid  

  
 

Občina Tabor prejela zahvalo in priznanje Medobčinskega društva invalidov Žalec 
 

V soboto, 15. februarja 2020, je v dvorani in avli Doma II. slovenskega tabora v 

Žalcu potekalo praznovanje 50-letnice Medobčinskega društva invalidov Žalec, v 

katerega so združeni invalidi in podporni člani Spodnje Savinjske doline. 

 

Ob tej priložnosti je župan Občine Tabor prevzel zahvalo in priznanje Občini 

Tabor za dolgoletno sodelovanje in plemenite oblike pomoči invalidom. 

 

Občina Tabor vse od svoje ustanovitve sofinancira programe delovanja društva in 

na ta način pripomore, da se ena ranljivejših skupin družbe uspešno integrira v 

širšo sfero družbenega življenja. 

 

Ob jubileju je društvo izdalo tudi Zbornik 1970‒2020, v katerem je uvodoma 

objavljena tudi čestitka župana Marka Semprimožnika. 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Nagovor župana Marka Semprimožnika ob 50-letnici MDI Žalec: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

Občina Tabor podpisala letne pogodbe za opravljanje lokalne gasilske javne službe 
 

V sredo, 11. marca 2020, je v sejni sobi Občine 

Tabor potekal slavnostni podpis Pogodbe o 

opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 

2020.  

 

Župan Marko Semprimožnik je letne pogodbe o 

financiranju podpisal z Gasilsko zvezo Žalec in 

tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi Občine 

Tabor. 

 

Občina se je s pogodbo zavezala, da bo za 

izvajanje gasilske službe letos namenila okrog 

29.700 EUR, prostovoljna gasilska društva in 

gasilska zveza pa, da bodo v letu 2020, kakor 

doslej, opravljali naloge gasilske službe na 

celotnem območju Občine Tabor. 

 

Ob tem se je župan zahvalil predstavnikom 

gasilcev, in sicer predsedniku GZ Žalec Edvardu 

Kuglerju, poveljniku GZ Žalec Francu Rančigaju, 

namestniku poveljnika Gasilskega poveljstva 

Občine Tabor Dominiku Drnolšku, predsedniku 

PGD Ojstriška vas - Tabor Blažu Kovčetu, 

predsedniku PGD Loke Davorinu Drnolšku in 

predsedniku PGD Kapla - Pondor Ivanu Hrastniku za požrtvovalno delo in skrb na področju gasilstva. Poudaril je, da bo 

občina tudi v prihodnje podpirala delo in vse aktivnosti prostovoljnih gasilskih društev ter jim namenjala potrebna 

sredstva za nakup opreme in ostalih naložb in jim hkrati čestital za številne dosežke na različnih tekmovanjih. 

 

Ponovno so ugotovili, da je sodelovanje med gasilsko zvezo, gasilskimi društvi in občino dobro in da neprecenljivega 

dela gasilcev nikoli ne bo mogoče dovolj ovrednotiti. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Občina je skupnost, ki je najbližja občanom in je tista institucija, ki še ima, kolikor se le da, stik z lokalnimi 

prebivalci. Blaginja prebivalcev je cilj občine, pri čemer mora upoštevati različnost potreb svojih občanov. 

Dobršen del pozornosti občin pa je pomembno namenjati tudi osebam, ki imajo zaradi invalidnosti prilagojen način 

življenja. Ne le invalidi, tudi njihova družina, sodelavci, sošolci, prijatelji in drugi si želijo skupnost, ki bo 

zagotavljala čim višjo kvaliteto življenja. Spodbudno je, da sta v naši dolini že dve občini prejemnici listine Občina 

po meri invalidov. To spodbuja tudi ostale, da delamo bolje, da opozarjamo na problematiko, da spodbujamo, 

izvajamo aktivnosti. V današnjih dneh, ko je celoten družbeni ustroj usmerjen v sprejemanje raznolikosti, ne bi 

smelo biti več socialne izključenosti nikogar, tudi invalidov ne. Skrb za invalide in njihova vključenost naj postaneta 

stalnica v prilagoditvi dostopa do različnih uradov, v izobraževanju, zdravstvenih in socialnih programih, prometu 

in še marsikje drugje.  

 

Leto 1970 je bilo leto številnih prelomnic. Jugoslovanska košarkarska reprezentanca je postala svetovni prvak, trije 

ameriški astronavti so na odpravi Apolla 13 proti Luni preživeli eksplozijo v svojem plovilu in varno pristali v 

Tihem oceanu, razpadla je glasbena skupina The Beatles, prvič se je obeležil dan Zemlje, v veljavo je stopila 

pogodba o neširjenju jedrskega orožja. Leto 1970 je tudi leto ustanovitve Medobčinskega društva invalidov Žalec. 

Petdeset let je že, odkar društvo vztraja pri svojem poslanstvu, zato mu iskreno čestitam, v prihodnje pa želim 

tvornega delovanja in uspešnega doseganja zastavljenih ciljev. Srečno! 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/Apollo_13
https://sl.wikipedia.org/wiki/Luna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tihi_ocean
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Tečaj za prve posredovalce uspešno opravilo prvih 23 občanov 
 

Ob koncu meseca februarja je v občinski stavbi potekalo izobraževanje v zvezi z usposabljanjem prvih posredovalcev, 

ki bodo v primeru poziva s strani Nujne medicinske pomoči nudili pomoč življenjsko ogroženim. 

 

Izobraževanje, ki ga je v celoti financirala Občina Tabor,  je vodil doc. dr. Andrej Kravos, dr. med., udeležil pa se ga je 

tudi župan Marko Semprimožnik. 

 

Tečaj je potekal dva dni. Prvi dan je bil namenjen predavanjem v zvezi s sistemom nujne medicinske pomoči, prve 

pomoči pri zastrupitvah, zaustavitvi krvavitev, imobilizaciji,  temeljnim postopkom oživljanja itd., čemur je sledilo 

pisno preverjanje znanja, ki so ga vsi kandidati uspešno opravili. 

 

Naslednji dan je obsegal praktične delavnice, na katerih so udeleženci pridobljeno teoretično znanje implementirali v 

praksi, na lutkah. 

 

V prihodnje sledi podpis dogovora o aktiviranju prvih posredovalcev med Zdravstvenim domom dr. Jožeta Potrate 

Žalec, Upravo za zaščito in reševanje ter Občino Tabor, ki je osnova, da bodo v primeru krvavitev, nezavesti, srčnega 

zastoja, tujkov v dihalih ipd. poleg uslužbencev Nujne medicinske pomoči na teren napoteni tudi prvi posredovalci naše 

občine. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

Občina Tabor kandidirala na 2. javni poziv LAS SSD 
 

V začetku letošnjega leta je Razvojna agencija Savinja objavila 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in 

Žalec za obdobje 2014‒2020. 

 

Kandidirali smo s projektom »Pešpot Razgan‒Tabor ‒ jug, II. faza«, za katerega je idejno zasnovo pripravil arhitekt 

Blaž Birk. 
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V primeru uspešne kandidature bo naložba obsegala ureditev javne 

razsvetljave ob pločniku Tabor ‒ jug, ob lokalni cesti Loke‒Tabor in 

ob pešpoti Tabor‒Ojstriška vas. Ob slednji bo nameščena tudi urbana 

oprema, in sicer klopi za počitek in koši za odlaganje odpadkov, za 

postavitev te opreme pa smo že pridobili ustrezna soglasja lastnikov 

zemljišč. Nepokriti športni objekt Razgan v Ojstriški vasi, katerega 

izgradnja je bila predmet uspešne kandidature na 1. javnem pozivu 

LAS SSD, bomo dodatno opremili z vodovodnim in elektro 

priključkom, pitnikom, reflektorji in dodatnimi lovilnimi mrežami na 

nogometnem igrišču. Prav tako se predvideva postavitev nove 

brunarice za hrambo športne opreme in rekvizitov ter postavitev 

ločenega nadstrešek z mizami in klopmi, kar bo osnova za 

organizacijo različnih kulturnih, športnih in drugih prireditev na 

prostem, praznovanj in druženj na tem območju. Igrišče bo bogatejše 

tudi za novo, sestavljeno otroško igralo, na katerem se bo lahko hkrati 

igralo več otrok.  

 

Učinki projekta bodo pozitivno vplivali na varnejše prometne 

povezave, na varovanje in ohranjanje narave, na povečanje gibalnih 

aktivnosti prebivalstva, na ustvarjanje privlačnega bivalnega okolja in 

s tem doseganje višje kakovosti življenja. 

 

Nadejamo se ugodnega rezultata, vendar pa glede na preteklo izkušnjo 

v zvezi s sofinanciranjem iz vira EU sredstev, lahko le-to pričakujemo 

šele v roku dveh let od prijave projekta.  

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

Rez potomke trte Nikolaje 
 

V ponedeljek, 9. marca 2020, je član Gospodarskega sveta Župnije Sv. Jurij ob Taboru Peter Cestnik obrezal potomko 

najstarejše trte na svetu. O pravilnem rezu se je podučil tudi župan Marko Semprimožnik. 

 

Cepič je leta 2010 nekdanjemu taborskemu županu Vilku 

Jazbinšku priskrbel pokojni Franc Štrajhar, član Društva 

savinjskih vinogradnikov, ob priliki obrezovanja trte pri 

obrambnem stolpu v Žalcu, ki sta ga nato s skupnimi močmi ob 

taborski župnijski stavbi tudi posadila.  

 

Žalec je cepič Stare trte dobil v dar leta 2004, podaril pa jim ga 

je takratni mariborski župan Boris Sovič. Žametovka oz. modra 

kavčina na Lentu v Mariboru je, s potrjeno starostjo več kot 400 

let, vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta 

sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Stara trta je bila posajena 

ob koncu srednjega veka, ko so Maribor oblegali Turki in je vse 

do danes preživela vse požare poznega srednjega veka, 

bombardiranje 2. svetovne vojne, vremenske neprilike in bolezni. 

 

V zadnjih letih je tudi naša trta Nikolaja na jesen obrodila lepo 

število sladkih grozdov, ki so jih potrgali in pozobali otroci Vrtca 

Tabor. 

 

Ponosni smo, da tudi pri nas raste potomka ene najstarejših 

udomačenih žlahtnih vinskih sort na Slovenskem. 
 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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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 storitve za naše občane 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA IN 

KISIKA V KRVI 

 
do nadaljnjega odpadejo.  

 

 

Prosimo za razumevanje.  

Ana Bogataj 

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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Zaščitna sredstva sodijo med mešane komunalne odpadke 
 

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, in vsa druga zaščitna sredstva pred virusi 

se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke. 

 

Po navodilih ministrstva za okolje in prostor se tovrstne odpadke in 

materiale za enkratno uporabo, ki jih uporablja bolna oseba in njeni 

negovalci (rokavice, maske, robci …), odloži v plastično vrečo, ki jo je 

potrebno tesno zvezati. Zaprto vrečo se nato odloži v zelen zabojnik za 

mešane komunalne odpadke. Enako velja tudi za osebno zaščitno opremo 

zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače 

urejeno).  

 

Nikakor ne odlagajte vreč z zaščitno opremo v zabojnike, ki so namenjeni 

zbiranju ločenih frakcij odpadkov ‒ biološki odpadki, kovinska in 

plastična embalaža, papir ali steklo. 

 

Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in 

zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).  

 

Enako velja za zaščitno opremo za enkratno uporabo, ki so jo uporabljali sicer zdravi posamezniki zaradi preventivnih 

razlogov.  

 

Simbio, d. o. o. 

Prejeli smo 

Pomoč pri obiranju jagod 
 

 

Maja in junija na kmetiji v Črnem Vrhu 

potrebujem pomoč pri obiranju jagod. 

 

Če ste zainteresirani, pokličite na 041 693 

706 (Bogdan Hrašar).  
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Ukrepi in informacije v zvezi z dejavnostmi Simbia ob izbruhu koronavirusa 
 

V družbi Simbio smo za to, da bi zagotovili normalno 

izvajanje gospodarske javne službe zbiranja odpadkov 

in javne higiene ter preprečevanja širjenje virusa sprejeli 

določene ukrepe. 

 

Delo smo organizirali tako, da bomo zagotovili 

nemoteno izvajanje naslednjih dejavnosti: zbiranje in 

odvoz embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in 

bioloških odpadkov po sistemu odvoza od vrat do vrat, 

javna higiena (praznjenje koškov …) ter zaenkrat tudi 

praznjenje ekoloških otokov. Te dejavnosti so skladno z 

Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 

določena kot ključna za delovanje države. Da jih bomo 

nemoteno izvajali tudi v prihodnje, smo sprejeli sklepe, 

ki veljajo do preklica:  

 

- zbirna centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki 

zaenkrat ostajata odprta ob nespremenjenem delovnem 

času in ob dodatnih zaščitnih ukrepih (posamični vstopi, 

razkuževanje), sta: Zbirni center Žalec in Zbirni center 

Bukovžlak, vsi ostali zbirni centri (Vojnik, Andraž ‒ 

Polzela, Vransko, Braslovče) bodo odprti samo ob 

sobotah po običajnem sobotnem delovnem času; 

- odpoved zbiranja kosovnih odpadkov na klic; 

- odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem 

programu; 

- odpoved menjave posod;  

- pomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov na 

terenu je prestavljena; 

- pomladanske čistilne akcije so prestavljene; 

- vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali 

po navadni pošti;  

- strank na sedežu podjetja na Teharski ali v upravi na 

Bukovžlaku ne sprejemamo. 

 

Za vse uporabnike smo dosegljivi: 

- na telefonski številki: (03) 425 64 00; 

- preko navadne pošte: Teharska cesta 49, 3000 Celje; 

- na elektronskem naslovu: info@simbio.si.  

 

Vso izvajanje nujnih dejavnosti poteka v okrnjeni 

kadrovski sestavi zaradi preventivnih razlogov.   

 

Vse uporabnike prosimo za razumevanje in še posebej, 

da upoštevajo navodila zaposlenih v zbirnih centrih, kjer 

bomo dosledno omejevali dostop do centra skladno z 

navodili NIJZ za preprečevanja širjenja koronavirusa. 

 

V Simbiu smo v največji možni meri upoštevali tudi vsa 

druga navodila in priporočila pristojnega ministra za 

organizacijo dela, ki bo prispevala k zmanjšanju hitrosti 

širjenja virusa (dodatna zaščitna oprema za voznike, 

drseči čas prihoda na delo, da ni grupiranja, 

prezračevanje …).  

 

V nadaljevanju bomo ukrepe prilagajali trenutni 

situaciji.  

 

Helena Kojnik, odnosi z javnostmi, 

helena.kojnik@simbio.si 

Simbio, d. o. o.
 

 

 

 

 
 

 

IZREDNO OBVESTILO  

 
 

Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline  

(občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) 

 

RAZGLAŠA,  

da je rok za prijavo na razpis  

»INOVATOR LETA SSD 2019«  

podaljšan do 30. 4. 2020 

 

V kategorijah: 

patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov  

lahko za nagrado in priznanje kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin 

Spodnje Savinjske doline ali avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin. 

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Savinja 

www.ra-savinja.si . 

http://www.ra-savinja.si/
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Karmen Kreže 

 

 
 

 

 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 
 

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, marec 2020 
  

• Brezovar, S.: Osebnostne motnje v teoriji in praksi : zakaj nastanejo, kako jih prepoznamo in kako zdravimo;  

• Dibbern, J. in Schmidt, N.: Umirjena družina: sedem sestavin za preprosto življenje z otroki;  

• Hieng, P.: Z vami bom na rajžo šel: turistični vodnik za invalide; 

• Sivec, I.: Slepa grofica: presunljiva ljubezenska zgodba z dvorca Štatenberg; 

• Roberts, N.: Ples zraka;  

• Musso, G.: Centralni park.  

Po ponovnem odprtju Občinske knjižnice Tabor prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si 

izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva, notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila. 
 

Karmen Kreže 
 

 

 

 

 

 

 

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor 
 

Letošnja februarska pravljična urica je bila v Občinski knjižnici Tabor že pustno obarvana, čeprav je potekala teden 

pred pravim pustnim torkom. To pravljično urico nam je namreč zakuhala čarovnica z imenom Uršula. Zakaj zakuhala? 

Zato, ker je za svoje čarovnije potrebovala metlo, palico, klobuk in škornje. In kadar je kaj založila ali pozabila, se je 

tako razjezila in izrekala takšne čarovniške uroke, da jih ni znala preklicati. In ravno tako se je zgodilo na pravljični 

urici. Ampak otroci so bili tako zviti, da so z ustvarjanjem, ker so izdelali iz prav posebne mase za oblikovanje vsak 

svojo čarovnico, čarovnico Uršulo prelisičili, tako da so skupnimi močmi preklicali vse čarovniške uroke, ki jih je 

čarovnica Uršula pričarala. 
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Ker mala dejanja štejejo 
 

V imenu kolektiva Zavoda sv. Rafaela Vransko se zahvaljujemo za nesebično pomoč našim terenskim delavkam ob 

neprilikah na cesti, in sicer Urošu Vozliču in Ivanu Hrastniku iz Kaple, Marku Semprimožniku iz Ojstriške vasi, 

Mihaelu Strniši iz Tabora, Marjanu Horvatu iz Brodov pri Vranskem ter Antonu in Sonji Cencelj iz Jeronima. 

 

Vaš odziv na naš klic naj odmeva daleč, saj ste pomagali dvojno. Iz zagate ste pomagali socialni oskrbovalki ter na ta 

način omogočili, da je ona lahko izvedla oskrbo starejših in nemočnih.  

 

Naše socialne oskrbovalke so lani v okviru socialnovarstvene storitve pomoči na domu na območju Vranskega in 

Tabora opravile 6312 ur socialne oskrbe in 15.149 obiskov starejših. 

 

Mojca Hrastnik 

 
 

Stiske na področju institucionalnega varstva starejših 
 

Postopek za sprejem v zavod se začne z vložitvijo 

prošnje za sprejem v institucionalno varstvo, ki se 

vloži pri želenem zavodu. Vlogo za sprejem v domove 

za starejše je mogoče oddati na enem mestu tudi za več 

domov hkrati, vloge so enotne za vse domove, poleg 

klasičnih poti jih je mogoče oddati tudi prek elektronske 

pošte in prek spleta. Na spletni strani Skupnosti 

socialnih zavodov Slovenije je na voljo pregled prošenj 

po posameznih območnih enotah Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in 

izvajalcih v javni mreži. Za 

vsakega izvajalca je navedena 

kapaciteta, število prostih mest, 

pregled vseh prejetih prošenj in 

število aktivnih prošenj za 

takojšnji sprejem. 

 

V tem trenutku se v Sloveniji soočamo z ogromnim 

problemom na področju institucionalnega varstva 

starejših, saj prostih kapacitet enostavno ni dovolj, niti 

se ne sproščajo tako hitro, kot bi jih potrebovali. Vsako 

leto imamo več starejših, ki bi potrebovali namestitev. 

Sami še nobeno leto poprej nismo imeli tako rekordnega 

števila prošenj, ki jim enostavno ne moremo ponuditi 

kapacitete. Trenutno je čakalna doba za prosto 

kapaciteto že skoraj dve leti. Predvsem je največ nujnih 

prošenj iz bolnišnic po Sloveniji, starejši potrebujejo 

predvsem negovalni oddelek, kar pa je posledica 

pomanjkanja negovalnih bolnišnic.  

 

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi vsa pereča 

vprašanja na tem področju rešil, je v pripravi že 15 let in 

ni videti, da bo sprejet kaj hitro.  

 

Starejši so v tem trenutku prepuščeni sami sebi, 

(pre)pogosto svojim otrokom, svojcem. Velikokrat so iz 

bolnišnice prepeljani domov, kjer potrebne oskrbe 

domači ne morejo zagotavljati. Predvsem je 

problematična zdravstvena oskrba teh ljudi, za katere v 

bolnišnicah skrbi izobraženo osebje, doma pa se to 

pričakuje od laičnih svojcev. Najbolj od vsega pa je 

namestitev v institucionalno varstvo finančno breme, 

tako starejših kot njihovih otrok, saj so domovi vsako 

leto dražji. Nekateri svoje stiske rešujejo s pomočjo na 

domu, kjer oskrbovalke še zmorejo doprinesti tisti obseg 

pomoči, ki ga nekdo potrebuje za 

bivanje doma. Se pa podobna zgodba 

čakajočih dogaja že tudi na pomoči na 

domu.  

 

Dostojanstvena starost in prijetno 

preživljanje jeseni življenja je v veliko 

primerih neulovljiva fantazija, 

vsakodnevni poskusi reševanja stisk ljudi in družin ter 

nemoč, ki jo ob tem občutim, pa v tem trenutku 

realnost. Želela bi si, da bi prav vsak starostnik imel 

izbiro, imel možnost, da si kroji svojo starost, na način 

kot si bi želel živeti, preživljati čas. Situacija v tem 

trenutku je taka, da potrebne postelje v domu sploh ne 

dobijo, ko jo potrebujejo, ali pa jih stiska sili k sprejetju 

kapacitete v neželenem domu, stran od domačih (tudi v 

tujini), pogosto v (pre)dragih domovih, v dvoposteljnih 

sobah, z manj zasebnosti, saj jim je izbira 

onemogočena.  

 

Če se na področju socialnega varstva ter varstva 

starejših ne bodo uvedle drastične spremembe, bo v 

stiskah vedno več ljudi, brez možnosti za njihovo 

reševanje.    

 

Jerneja Lakovšek, mag. socialnega dela 

http://www.ssz-slo.si/prosnje/obrazci/
http://www.ssz-slo.si/prosnje/obrazci/
http://www.ssz-slo.si/splosno-o-posebnih-domovih/pregled-kapacitet-in-pokritost-institucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih/
http://www.ssz-slo.si/splosno-o-posebnih-domovih/pregled-kapacitet-in-pokritost-institucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih/
http://www.ssz-slo.si/splosno-o-posebnih-domovih/pregled-kapacitet-in-pokritost-institucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih/
http://www.ssz-slo.si/splosno-o-posebnih-domovih/pregled-kapacitet-in-pokritost-institucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih/
http://www.ssz-slo.si/splosno-o-posebnih-domovih/pregled-kapacitet-in-pokritost-institucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih/
http://www.ssz-slo.si/splosno-o-posebnih-domovih/pregled-kapacitet-in-pokritost-institucionalnega-varstva-starejsih-in-posebnih-skupin-odraslih/
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Strokovni posvet poveljnikov in namestnikov v GZ Žalec 
 

V nedeljo dopoldne, 23. februarja 2020, je v gasilskem domu Velika Pirešica potekal strokovni posvet poveljnikov in 

namestnikov gasilskih društev v GZ Žalec in članov poveljstva GZ Žalec. V uvodu sta vse zbrane udeležence, ki jih je 

bilo 70, pozdravila poveljnik Gasilske zveze Žalec Franci Rančigaj in predsednik Edvard Kugler. Na strokovni posvet 

je GZ Žalec povabila strokovnjake iz različnih organizacij.  

 

Predsednik komisije za strokovno usposabljanje GZ Slovenije Rok Leskovec je predstavil aktualnosti na področju 

usposabljanja gasilcev v Sloveniji, dobre prakse in težave, ki se pri usposabljanju pojavljajo. 

 

Vodja izpostave Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Zdenko Slatnar in inšpektorica mag. 

Natalija Plemenitaš Fuchs sta spregovorila o inšpekcijskih pregledih gasilskih društev in drugih organizacij. Predstavila 

sta ugotovitve lanskih pregledov in plan za leto 

2020.  

 

Gorazd Štebe iz podjetja Decontex je predstavil 

novost – celostni program vzdrževanja gasilske 

zaščitne opreme, vključno z dekontaminacijo, 

kar do sedaj v Sloveniji ni bilo na voljo. Gre 

namreč za to, da se zaščitna oblačila in opremo 

po uporabi na intervencijah očisti ne le vidnih 

nečistoč, ampak tudi strupenih snovi, ki med 

delom zaidejo na oblačila gasilcev. Pravi učinki 

očem nevidnih nevarnih snovi se pokažejo šele 

po več letih v obliki različnih bolezenskih težav.  

 

Peter Krvina iz podjetja ADP Adria je predstavil podrobnosti glede zavarovalnega programa, ki ga trenutno imajo 

gasilci v GZ Žalec in pa postopke pri uveljavljanju odškodnine v primeru nezgod.  

 

Predsednik komisije za tekmovanja GZ Žalec Aleksander Koler je podal aktualne informacije glede tekmovanj, ki se 

bodo izvajala v letu 2020, med drugim o državnem tekmovanju v Celju, kamor se je lani iz naše gasilske zveze uvrstilo 

kar 19 enot.  

 

Podpoveljnik GZ Žalec Uroš Žibret je predstavil dva sistema za obveščanje gasilcev, ki sta na trgu, ter prednosti in 

slabosti obeh.  

 

Udeleženci so podali svoja mnenja in predloge, posvet pa so ocenili kot dobro pripravljen, koristen in poučen.    

 

Sabina Sorčan, strokovna sodelavka GZ Žalec 
 

 

 

 

 

 

Upravna enota Žalec v letu 2019 
 

Upravne enote opravljajo naloge, ki jih je država zaradi 

številnih potreb po urejanju javnih zadev in življenjskih 

situacij, prenesla v lokalno okolje, da bi tako ljudem 

približala in olajšala uresničevanje njihovih pravic, 

dolžnosti in zakonitih interesov.  

 

S tem namenom smo v letu 2019 na Upravni enoti Žalec 

obravnavali in rešili 19.001 upravno zadevo. Pri tem 

nam je v posebno zadovoljstvo, da smo ves čas 

vzdrževali visoko raven profesionalnosti tudi v odnosu 

do naših strank, saj smo kljub tako velikemu številu 

primerov imeli le 14 pritožb na naše delo. Od tega jih je 

bilo 9 na področju gradenj. Značilnost tega področja so 
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namreč zahtevni in zapleteni postopki, v katerih 

običajno sodeluje več zunanjih udeležencev z različnimi 

interesi. V večini primerov so tako tudi pritožbeni 

razlogi zunanjega izvora, npr. pritožniki so stranski 

udeleženci ‒ mejaši, ki s pritožbami v postopku za 

izdajo gradbenega dovoljenja niso uspeli. Upravna 

enota v takih primerih nima prav veliko odprtih 

možnosti za prilagajanje posameznim interesom, saj 

smo v naši vlogi pristojni le za odločanje v skladu s  

predpisi. Interesni vplivi pa so bolj stvar 

demokratičnega procesa in odločanja političnih organov 

države ali lokalne samouprave oziroma občin. Če 

predpis ali splošni akt s preširokimi pojmi predstavlja 

problem pri razlagi in uporabi v praksi, upravna enota 

na rešitev nima neposrednega vpliva. S pobudo ali 

zaprosilom za razlago se lahko kvečjemu obrne na 

organ, pristojen za odločanje na drugi stopnji. Na 

njegovo delo pa seveda upravna enota ne more vplivati. 

 

V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo v 

lanskem letu izdali 476 rednih gradbenih in uporabnih 

dovoljenj. Glede na to, da zakon ponuja več možnosti 

tudi za legalizacijo nelegalnih, neskladnih objektov ali 

t.i. črnih gradenj, smo legalizirali 201 objekt. Tudi v 

tem letu pričakujemo veliko število vlog za legalizacijo 

objektov. Zato vlagateljem svetujemo, da si pred oddajo 

vloge zagotovijo ustrezno gradivo in strokovno 

podporo.   

 

Na področju vojne zakonodaje smo v letu 2019 največ 

odločali o veteranskih dodatkih (243 zadev) in 

zdravstvenem varstvu vojnih veteranov (61 zadev). Ob 

tej priložnosti vabimo vse vojne veterane, da nam 

pravočasno sporočijo spremembe, ki bi lahko vplivale 

na uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo 

zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo 

transakcijskega računa, spremembo v dohodkih zase in 

za družinske člane. 

 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 

2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s 

posebnimi potrebami omogočajo večjo kakovost 

življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in 

odpravlja tveganje diskriminacije invalidov. Na 

razpolago imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na 

upravni enoti, na primer  uveljavljanje tehničnega 

pripomočka, prilagoditev vozila, pridobitev psa 

pomočnika in pridobitev EU kartice ugodnosti za 

invalide. V letu 2019 smo tako odobrili nakup 38 

tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter izdali 

61 vrednotnic, saj se je s spremembo pravilnika v letu 

2018 povečal nabor pripomočkov. 

 

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer 

za osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne 

vrednotnice lahko upravičenec opravlja osebno 

dopolnilno delo. V preteklem letu smo jih izdali  412. 

Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, 

društev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, 

osebnega imena, osebnih listin, matičnih zadev, 

prometa, itd. je predmet najpogostejših in najbolj 

raznovrstnih postopkov. Število teh zadev je v 

preteklem letu preseglo 16.500 zadev. Izredno se je 

povečalo število vlog tujcev, kar za 33,4 % v primerjavi 

z letom poprej (v letu 2019 smo prejeli 1589 vlog). V to 

področje spada prijava prebivališča s postopki 

ugotavljanja stalnega in začasnega naslova bivanja. 

Veliko število tovrstnih postopkov (129) je posledica 

nastalih gospodarskih razmer, osebnih in finančnih stisk 

ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo 

okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več 

pozornosti in potrpežljivosti v postopkih. Temu 

primerno si prizadevamo, da jim v okviru naših 

pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere stranke kljub 

temu nestrpne in žaljive, nekatere celo nasilne. 

 

V letu 2020 pričakujemo zamenjavo večjega števila 

osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 

4550 osebnim izkaznicam in preko 700 potnim listinam, 

katerih imetniki imajo stalno prebivališče na območju 

UE Žalec. Če ste med njimi, svetujemo, da si s 

pravočasno vlogo zagotovite zamenjajo osebnega 

dokumenta, zlasti če načrtujete potovanje v tujino.  

 

Ko sem že pri dobronamernih nasvetih, naj omenim, da 

so nekateri lastniki motornih vozil milo rečeno 

nejevoljni zaradi prekrškovnih postopkov, ki jih je 

upravna enota dolžna uvesti po uradni dolžnosti. V tem 

okviru so na primer prekrški zaradi poteka veljavnosti 

prometnega dovoljenja, neusklajenih podatkov v 

prometnem dovoljenju, prenehanja veljavnosti 

zavarovalne police. Spričo opustitev oziroma kršitev 

navedenih zakonskih obveznosti smo bili v lanskem letu 

primorani izdati 96 plačilnih nalogov. Kot rečeno, 

upravna enota pri teh kršitvah nima izbire (diskrecijske 

pravice), da lahko postopek o prekršku uvede ali ne. Kot 

prekrškovni organ mora ukrepati po uradni dolžnosti. 

Možnost pa ima vsakdo od nas, da se lahko prekršku in 

prekrškovnemu postopku enostavno izogne, samo zakon 

je treba spoštovati.  

 

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z 

različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so 

različna upravna dejanja in opravila, npr. različna 

potrdila iz uradnih evidenc, katerih število znaša preko 

38.100 zadev. Zraven je še nadvse spodbudno in 

razveseljivo število poročnih obredov, katerih smo imeli 

v prejšnjem letu kar 185.  

 

Glede drugih upravnih nalog velja posebej izpostaviti 

naše delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči 

in gozdovi ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje 

grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. 

GERK-ov. Teh smo v letu 2019 zarisali  1296. Kot 
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vsako leto od konca januarja do začetka maja na upravni 

enoti potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov za 

kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih vlog za 

subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev kmetijskih 

gospodarstev, ki jih moramo preveriti, si prizadevamo, 

da se z naročanjem strank karseda izognemo čakalnim 

vrstam. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam to tudi z 

razumevanjem naših strank  uspeva. 

 

Malo manj smo zadovoljni s tem, da si že več let 

prizadevamo za dokončanje treh denacionalizacijskih 

zadev, ki izstopajo po obsegu postopkov in 

nacionaliziranega premoženja.  

 

Za konec, a ne nazadnje želim poudariti, da je k dobrim 

rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi 

v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi 

državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi 

ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora, 

upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno 

delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, 

organov pravosodja, sodišč in državnega odvetništva. 

Ob tej priložnosti se jim za korektno sodelovanje še 

enkrat zahvaljujem. 

                                                         

                                                                                               

Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mladi prostovoljci, pridružite se nam! 
 

Vašo pomoč potrebujemo za dostavo nujnih življenjskih stvari 

starejšim, ki nimajo sorodnikov in sosedov ter obolelim v karanteni 

na vašem območju.  

 

Prijave: http://bit.ly/RKSProstovoljstvo. 

 

Rdeči križ Slovenije 

 
 

Vabljeni krvodajalci krvnih skupin, ki jih potrebujejo 
 

Bolnišnice kljub izrednim razmeram potrebujejo kri za 

nujna in neodložljiva zdravljenja. Zaradi zaščite 

krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih 

prenosov bolezni izvajajo prilagojene krvodajalske 

akcije, na katere vabijo samo krvodajalce krvnih skupin, 

ki jih potrebujejo, preko SMS vabila. V njih 

transfuzijske službe prosijo za povratni klic za dogovor 

o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje. Za 

lažjo organizacijo in izvedbo odvzemov krvi 

krvodajalce prosijo, da se odzivajo samo na vabila 

Rdečega križa in transfuzijske službe. 

 

V transfuzijskih centrih uvajajo tudi dodatne zaščitne 

ukrepe, s katerimi krvodajalcem in zaposlenim 

omogočajo varno okolje in varen odvzem krvi. Z ukrepi 

preprečujejo okužbe in širjenje koronavirusa med 

ljudmi. Po do sedaj znanih podatkih se s transfuzijo krvi 

bolezen ne prenaša.  

 

Trenutno niste primerni za darovanje krvi, če:  

‒ ste v zadnjih 28-ih dneh potovali izven Slovenije 

(velja za vse države EU in druge celine);  

‒ imate prehlad, kašljate in kihate;  

‒ imate povišano telesno temperaturo;  

‒ prebolevate nalezljivo bolezen;  

‒ ste bili v stiku z obolelo osebo;  

‒ ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen.   

 

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 

051 389 325.  

 

Krvodajalce prosijo, da ob znakih bolezni, ki bi se 

pojavili v 14-ih dneh po odvzemu krvi, obvestite 

transfuzijsko službo na e-naslov: krvodajalec@ztm.si ali 

pokličete telefonsko številko 051 389 325.  

 

Dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so:  

‒ pravilno pokrivanje ust in nosu, ko kašljate in kihate;  

‒ izogibanje dotikanja oči, nosu ali ust;  

‒ redno umivanje rok in skrb za dobre higienske 

navade;  

‒ ostanite doma, ko ste bolni oz. se izogibajte tesnemu 

stiku z obolelimi.  

 

Spremljajte obvestila Zavoda RS za transfuzijsko 

medicino in ostanite zdravi. 

 

OZ Rdeči križ Žalec

http://bit.ly/RKSProstovoljstvo
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Župan Občine Tabor na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2020 (Ur. objave Občine Tabor 10/2019), 

objavlja 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV,  

KI NISO BILI PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV  

IZ PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2020 ‒ POKROVITELJSTVO ŽUPANA 

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
 

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, 

proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba 

dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov 

iz proračuna Občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in 

pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.  
 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2020 zagotovila  sredstva v višini 

1.500,000 EUR na naslednji proračunski postavki: 
 

04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov: 1.500,00 EUR 
 

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov: 

• fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno 

prebivališče oziroma sedež na območju Občine Tabor in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja; 

• druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se 

programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor.  
 

Na razpisu ne morejo sodelovati: 

• vlagatelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Tabor,  

oziroma so njihovi programi v letu 2020 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Tabor, 

• gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, 

podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih 

dejavnost je pridobitnega značaja.  
 

4. Pogoji, katere morajo vlagatelji izpolnjevati:  

• da izvajajo programe ali projekte, ki so predmet razpisa;  

• da imajo stalno prebivališče, oziroma sedež na območju Občine Tabor, izvajajo programe ali projekte, ki se 

pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor; 

 

 

VSEBINA  

 

 

 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz 

proračuna Občine Tabor za leto 2020 ‒ Pokroviteljstvo župana 
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• da programi ali projekti omogočajo vključevanje ali sodelovanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Tabor;  

da prijavljeni programi ali projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Tabor 2020 in tudi ne bodo 

prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Tabor za leto 2020;  

• da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/2011-UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni 

funkcionar Občine Tabor ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj 

član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem 

prometu. 
 

5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:  
 

Predmet znesek v EUR 

organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj  50,00–300,00 

udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih 50,00–100,00 

izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov 50,00–100,00 

nakup oz. posodobitev opreme 50,00–200,00 

izvedba dobrodelnih akcij 50,00–200,00 

izvedba izobraževalnih akcij 50,00–200,00 

ostali projekti ali aktivnosti 50,00–100,00 
 

6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt. 
 

7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.500,00 EUR. 
 

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2020, in sicer najkasneje do 18. 12. 

2020 oz. do porabe sredstev. 
 

9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si in je odprt do 

porabe sredstev, vendar najkasneje do 18. 12. 2020.  
 

10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na 

spletni strani občine. 
 

Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici s 

pripisom »ne odpiraj – javni razpis pokroviteljstva župana 2020« ter navedbo prijavitelja. 
 

Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru: 

• postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: komisija); 

• komisija bo obravnavala pravilno označene prijave, oz. vloge enkrat mesečno;  

• vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 15 

dni po prejemu poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom 

zavržejo; 

• komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 

priloženih obrazcih; 

• komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev. V 

kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev 

delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev oziroma je pomemben za občino, lahko takemu 

programu oziroma projektu predlaga višja sredstva sofinanciranja; 

• Občina Tabor bo z izvajalcem programa oz. projekta sklenila Pogodbo o sofinanciranju; 

• Občina Tabor lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 

razpoložljivih sredstev, 

• odpiranje vlog ni javno. 
 

11. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-

tabor.si. 

 

Številka: 093-4/2020                                                                                      Občina Tabor 

     Tabor, 16. 3. 2020                                                                    župan Marko Semprimožnik, l. r                                                    
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Povabilo mladim k vpisu v bazo prostovoljcev za sodelovanje pri oskrbi ranljivih skupin v 

času epidemije 

 

Slovenska karitas je v sklopu programa youngCaritas v petek, 13. marca 2020, pričela z vseslovenskim povabilom 

mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem  prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem 

v stiski v času epidemije. Trenutno za začetek izvajanja aktivnosti še ni potreb. Se pa že zbira baza prostovoljcev, 

ki bo aktivirana v skladu s potrebami Karitas na terenu in po navodilih Civilne zaščite. V sklopu prostovoljskega 

projekta NAŠ KRAJ, NAŠE SRCE se mladi lahko prijavijo na spletni strani www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce ali na 

FB in INSTAGRAMU.  

   

Zaradi hitrega naraščanja okužb s koronavirusom v Sloveniji in splošnih navodil za umirjanje javnega življenja se bo 

predvidoma pojavila večja potreba po solidarnosti do ranljivih skupin v lokalnem okolju.  

 

Osebe, ki se bodo v bazo prijavile, morajo biti starejše od 18 let, povsem zdrave in brez kroničnih bolezni ali 

kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bile v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini. 

Namen akcije je podpora prostovoljcev Karitas pri zagotavljanju pomoči ljudem v stiski, rednim prejemnikom 

materialne pomoči in še posebej starejšim, ki so zaradi večje ranljivosti trenutno najbolj kritična skupina ljudi. 

 

mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas 

 

 

 

 
 

Kupujmo domače ‒ prodaja pridelkov in izdelkov na kmetijah ostaja nemotena 
 

Novi odlok vlade začasno prepoveduje ponujanje in prodaje blaga in storitev potrošnikom, kar pa ne velja za kmetije. 

MKGP zato poziva vse zainteresirane deležnike, da svojo ponudbo predstavijo na spletni strani »Kupujmo domače« 

(www.kupujmodomace.si). 

 

Ta kmetom omogoča, da brezplačno predstavijo ponudbo svoje kmetije in tako povečajo neposredno prodajo na kmetiji 

in hkrati potrošnikom omogočijo nakup lokalno proizvedene hrane neposredno na kmetiji. Predstavitev ponudbe je za 

kmete brezplačna. Obenem pozivamo obstoječe 

ponudnike, da svojo ponudbo posodobijo. 

Seveda pa je pri prodaji na kmetijah treba upoštevati 

ukrepe za primerno zaščito za preprečevanje širjenja 

okužbe. Zato tako prodajalce kot tudi kupce pozivamo, da 

se izogibate nepotrebnim stikom ter v čim večji meri 

uporabljate dostavo na dom na način, da jo vršite le do 

vhodnih vrat, pri plačilu pa v čim večji meri uporabljajte 

kartične in spletne transakcije.  

Fizična prodaja na kmetijah naj se opravi tako, da ne 

prihaja do nepotrebnih interakcij. Kupce pozivamo, da na kmetijo prihajajo ločeno, prodajalce pa, da jih v  tej smeri 

naročajo posamezno. Ob prihodu na kmetijo se ne rokujte, skrbite za higieno kašlja, ne dotikajte se obraza, umivajte in 

razkužujte si roke, s seboj prinesite svojo embalažo ter tako poskrbite za svoje zdravje in zdravje kupcev. 

Več na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.karitas.si/nas-kraj-nase-srce
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Na Eko skladu nižje spodbude za e-vozila 
 

V petek, 13. 3. 2020, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani 

www.ekosklad.si objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne 

osebe. 

  

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna vozila za občane in pravne osebe prinašata dve večji 

spremembi, in sicer se spodbuda za električne osebne avtomobile zniža s 7.500 EUR na 6.000 EUR in ukine spodbuda 

za priključne hibride. Razlog za to je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj je število spodbujenih 

vozil vsako leto večje za 60−80 %. Da se zagotovi kontinuiteta spodbud in se pozivi ne bi zapirali sredi leta, je treba 

spodbude znižati.  

 

Višina spodbude za ostale kategorije na obeh javnih pozivih ostaja nespremenjena. 

  

Novost pri javnem pozivu za pravne osebe je tudi, da gre za kombiniran poziv, ki vključuje možnost sočasne 

pridobitve kredita in subvencije. Ta sprememba bo poenostavila in skrajšala čas obdelave vlog, predvsem pa 

izpolnjevanje vlog vlagateljem, saj z eno vlogo vlagatelj prejme dva finančna instrumenta, kredit in nepovratna 

sredstva, hkrati. Obrestna mera za kredit znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najnižji znesek odobrenega kredita je 

25.000 EUR.  

 

Z novim javni pozivom za pravne osebe je dodano še določilo, da vozilo ne sme biti kupljeno od poslovno ali zasebno 

povezane osebe, opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, ter da v primeru, ko višina stroška nakupa 

vozila znatno presega tržno objavljeno ceno, Eko sklad kot strošek nakupa vozil upošteva tržno ceno. 

  

Pri javnem pozivu za fizične osebe se spremeni pogoj za nakup testnega vozila, in sicer se obdobje, ko mora biti vozilo 

s strani vlagatelja kupljeno in registrirano podaljša na 9 mesecev od prve registracije vozila, pri čemer pa ostaja enaka 

zahteva, da ima prodajalec pred tem vozilo lahko registrirano največ 6 mesecev.  

 

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki (01) 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. 

in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.  

 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad   

 

 

 

 

Varujmo čebele 
 

Svetovno znani fizik in dobitnik Nobelove nagrade za fiziko Albert Einstein naj bi ob neki priliki izjavil: 

 

»Če bi čebela izginila z obličja sveta, bi človeku ne ostala več kot štiri leta življenja. Nič več čebel, nič več opraševanja, 

nič več rastlin, nič več živali, nič več človeka.« 

 

Ta njegov citat je v luči skrivnostnega izginjanja čebel povzelo veliko novinarjev, nacionalnih časopisov in tudi na 

stotine spletnih dnevnikov. Res, da je bil Einstein pameten mož, morda celo najpametnejši človek nasploh, vendar na 

žalost ni bil čebelar in tako o čebelah ni vedel prav veliko. Prav tako zgornjega citata slavni fizik ni nikoli izrekel. 

Podobno kot pri mnogih drugih citatih, so tudi tega pripisali Albertu Einsteinu, da bi mu dodali pridih avtoritete. Kot se 

večkrat zgodi, pa je v ponarejenem citatu zrno resnice in apokaliptični prizvoki niso le strel v prazno. 

 

Če bi čebele izginile po vsem svetu, bi prišlo do pomanjkanja hrane, saj čebelje družine ne bi več opraševale rastlin, od 

katerih pridobivamo sadje, zelenjavo, oreščke itd. Med bi izginil s tržišča in raznovrstni uporabniki voska bi morali 

začeti uporabljati dražje nadomestke. Pretresi v svetovni ekonomiji bi bili globoki in dolgotrajni. 

http://www.ekosklad.si/
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Če bi izumrle vse od več kot 7000 čebeljih vrst, bi ti pretresi prerasli v cunamije, ki bi postavili na glavo celotne 

ekosisteme. V nekaterih ekosistemih čebele predstavljajo ključne vrste – podobno kot najvišji kamen v oboku, brez 

katerega bi se obe strani oboka podrli. Ko bi izumrle rastline, ki so odvisne od čebel, bi bile prizadete vrste, ki so 

odvisne od teh rastlin, kar bi spet vodilo v smrt vrst, ki so odvisne od njih in tako naprej.  

 

Da se nam ne bi zgodile te črnoglede napovedi, čebelarji vse 

uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli 

dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost naj 

posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi: 

- da pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena 

navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali  

   je sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele 

škodljivi vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi; 

- da priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih 

odmerkih; 

- da uporabljajo za čebele manj nevarne pripravke; 

- da pred načrtovanim škropljenjem pokosijo podrast v 

sadovnjaku ali vinogradu; 

- da škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju; 

- da pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s FFS, strupenimi ali škodljivimi za čebele. 

 

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel ter da bodo cvetoča sadna drevesa 

oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni.  

 

Čebelarska zveza Slovenije 

 

 

 

 

21. 3. 2020 – svetovni dan downovega sindroma 
 

Generalna skupščina OZN je razglasila 21. marec za svetovni dan downovega sindroma, saj ta datum simbolno izraža 

genetsko posebnost tega sindroma – dodaten kromosom na 21. paru kromosomov v vsaki človeški celici. Ta dan 

obeležujejo po številnih državah sveta in že vrsto let se jim pridružuje tudi Slovenija. Razpoznavni znak tega dne so 

pisane kratke nogavice, ki opozarjajo, da so ljudje, ki živijo na Zemlji, raznoliki: mnogo njihovih potreb je univerzalnih,  

nekateri med nami pa imajo – zaradi različnih razlogov – tudi posebne potrebe. Mednje sodijo posamezniki z 

downovim sindromom, saj dodaten kromosom v njihovih telesnih celicah  vpliva na njihov duševni in telesni razvoj. 

Telesne značilnosti downovega sindroma so razvidne ob rojstvu otroka, zato lahko nudimo pomoč otroku, kakor tudi 

njegovi družini, že od samega rojstva. 

 

Down Syndrome International (DSI), mednarodna nevladna organizacija, ki se zavzema za kakovostno življenje ljudi z 

DS, je ob letošnjem 21. marcu  kot  geslo sprejela geslo »We decide!« (Mi odločamo!) – ki odraža potrebo vsakega 

posameznika, da odloča o načinu svojega življenja, dela in prostega časa. Nevladne organizacije, tudi društvo Downov 

sindrom Slovenija, opozarjajo, da je potrebno posameznike z DS, kakor tudi druge posameznike z drugimi motnjami v 

razvoju opolnomočiti ter s tem zagotoviti, da se v kar največji meri aktivno vključujejo v vsakodnevno življenje. 

 

Društvo Downov sindrom Slovenija ob tem dnevu ugotavlja, da se je v preteklih letih – tudi po zaslugi svetovnega 

dneva DS – povečala ozaveščenost javnosti o tej skupini ljudi, kakor tudi o njihovih potrebah, ki jih mora današnja 

družba nasloviti in jim zadostiti. Hkrati pa velja opozoriti na to, da ostaja odprtih še nekaj vprašanj.  

 

Veseli nas, da se je zakonodaja, ki ureja področje zgodnje obravnave, izobraževanje ter bivanje in delo v zadnjem letu 

posodobila: Zakon o zgodnji obravnavi ter Zakon o socialnem vključevanju invalidov sta se začela izvajati v začetku 

leta 2019. Navedena zakona nudita možnosti zgodnjega začetka obravnav, ki jih otrok z DS potrebuje čimprej, ter 

fleksibilno obliko zaposlitve, ki jih potrebujejo odrasli z motnjo v duševnem razvoju. Odprto pa ostaja vprašanje 

inkluzivnega šolanja oz. vključevanja otrok z downovim sindromom ter drugih otrok z intelektualnimi primanjkljaji v 

redne oddelke osnovnih šol. Prepričani smo, da tovrstne oblike osnovnega izobraževanja koristijo tako učencem s 
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posebnimi potrebami, kakor tudi njihovim vrstnikom. Nerešeno je tudi vprašanje staranja ljudi z downovim sindromom 

(in drugih oseb z motnjo v duševnem razvoju), za katere je potrebno razviti primerne programe in nastanitve, saj se 

njihova povprečna življenjska doba daljša. 

 

Svetovni dan downovega sindroma je primerna priložnost, ki naj tako državne organe, strokovne institucije kot 

nevladne organizacije in javnost opomni na nerešena vprašanja življenja te skupine ljudi. Gre za skupino, ki je najbolj 

značilna predstavnica vseh ljudi z motnjo v duševnem razvoju in so zato glasnik ne le posameznikov z downovim 

sindromom, temveč vseh ljudi z motnjami v razvoju.  

 

Za naš dan, 21. marec, smo pripravili številne dogodke (informativna stojnica v središču Ljubljane in drugod po 

Sloveniji, razna druženja, koncerti, posveti …). Glede na razglašeno epidemijo v Sloveniji smo v društvu odpovedali 

vse dogodke, ker se zavedamo, da je zdravje naše največje 

bogastvo. Naš praznik smo praznovali malo drugače, preko 

spletnih medijev v digitalnem okolju.  

 

Vsako leto dobimo številne fotografije obutih pisanih 

nogavic, iz različnih izobraževalnih ustanov. Letos se nam 

pridružuje Petrol, ki je vse svoje zaposlene, ki trenutno delajo 

od doma, pozval, naj bodo obuti v pisane nogavice, k 

deljenju slik neparnih nogavic pa je povabil tudi vse svoje 

Facebook sledilce. 

 

− Vabimo vas, da nas podprete tudi vi in na našo 

facebook stran pripnete fotografijo obutih 

pisanih nogavic:  

              https://www.facebook.com/downov.sindrom.slo  

              Obute pisane nogavice so simbol tega dne in podpora ljudem z downovim sindromom. Hvala. 

 

Če želite društvu pomagati kot prostovoljec ali pa finančno prispevati za ohranjanje programov društva (vseživljenjsko 

učenje, opolnomočenje družin, informiranje in ozaveščanje javnosti …) vas vabimo, da nas kontaktirate na Društvo DS 

Slovenija, Samova 9, 1000 Ljubljana, na telefon 064 229 910 (Sabina Pšeničnik) ali na e-naslov: 

downov.sindrom.slo@gmail.com.  

Finančno pomoč pa lahko nakažete na TRR društva SI56 0201 1026 0207 946  

(odprt pri NLB d.d.), koda namena: CHAR, namen: podpora programov DS. 

Več informacij je na voljo na spletni strani: www.downov-sindrom.si  

 

Kontakti:  

dr. Jana Šelih, predsednica društva, tel. 041 743 201, e-pošta jana.selih@gmail.com 

Sabina Pšeničnik, tajnica društva, tel. 064 229 910, e-pošta downov.sindrom.slo@gmail.com  

 

Društvo Downov sindrom Slovenija 

 

 

 

 

Za ničelno toleranco do spolnih zlorab 
 

Na marčevski seji državnega zbora je bila brez glasu proti sprejeta novela Kazenskega zakonika, ki smo ga predlagali v 

NSi in ki drastično podaljšuje zastaralne roke za najhujše oblike dejanj zoper spolno nedotakljivost. S tem uvajamo 

ničelno toleranco do spolnih zlorab. Vsem storilcem spolnih zlorab pa s tem tudi pošiljamo jasno sporočilo: Ne morete 

se skriti, roka pravice vas bo ujela! 

 

Spolne zlorabe zaznamujejo žrtve za vse življenje in zaradi globokih psihičnih posledic pogosto pretečejo desetletja, 

preden so žrtve o zlorabah sposobne spregovoriti. Ko naposled zberejo dovolj moči, pa nemalokrat doživijo dodaten 

http://www.downov-sindrom.si/
mailto:jana.selih@gmail.com
mailto:downov.sindrom.slo@gmail.com
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Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite 
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udarec – kaznivo dejanje je že zastaralo in pregon ni več mogoč. Poslanci NSi smo ravno zato vložili spremembo 

kazenskega zakonika, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi nikoli zastarala.  

 

Psihologi in strokovna javnost opozarjajo, da so osebe, ki so doživele spolno zlorabo, s to travmo doživljenjsko 

zaznamovane. Za celovit proces žrtvine ozdravitve je ključnega pomena, opozarjajo strokovnjaki, da je storilec tudi 

ustrezno kazensko sankcioniran. Zastaralni roki v 

obstoječem zakoniku s stališča zlorabljene žrtve 

so bili absolutno prekratki, podaljšanje rokov je 

bilo nujno. 

 

Ves čas smo bili prepričani, da moramo kot 

država narediti vse, da se spolne zlorabe 

preprečuje, žrtvam pa ustrezno pomaga. Na javni 

razpravi se je pokazalo, da tudi organizacije, ki se 

ukvarjajo z žrtvami spolnih zlorab, močno 

podpirajo naš namen.  

 

Po našem predlogu, ki je bil brez glasu proti 

sprejet, so se zastaralni roki za najhujše oblike 

dejanj zoper spolno nedotakljivost, kjer so žrtve otroci, mladoletniki ali slabotne osebe podaljšali trikratno. V praksi to 

pomeni, da se za tovrstna kazniva dejanja zastaralni roki podaljšujejo tudi na 90 let. Takšno zastaranje varuje položaj 

žrtev s tem, da omogoči, da se postopek zoper storilce izpelje tudi kasneje v njihovem življenju, kar lahko omogoči 

celoten proces njihove ozdravitve. Če bo to omogočeno zgolj eni žrtvi, je vredno, da smo takšne spremembe podprli. 

 

Aleksander Reberšek 

  

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

 4. februarja se je rodil 4350 g težek in 55 cm velik  

     deček Domen staršema Ani Hriberšek in Davorju  

     Florjanu iz Ojstriške vasi. 
 

 2. marca se je rodila 3500 g težka in 51 cm velika  

    deklica Dora staršema Darji in Dobrivoju  

    Lučiću ter ponosnemu bratcu Davorju iz Tabora.  

 7. marca se je rodil 3250 g težek in 50 cm velik  

    deček Žan staršema Urški Lesjak in Gregorju  

    Gramcu iz Črnega Vrha. 

 

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.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mednarodni dan maternega jezika v Vrtcu Tabor 
 

V Vrtcu Tabor smo 21. februarja 2020 obeležili mednarodni dan maternega jezika. To je spominski dan spodbujanja 

spoštovanja lastnega in hkrati drugih maternih jezikov ter ohranjanje jezikovne in kulturne raznolikosti. V okviru 

obogatitvenih dni smo s prehajanjem po vrtcu in pestrimi vsebinami ter dejavnostmi okrepili stebre naše kulturne 

Obiskala nas je štorklja 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:info@obcina-tabor.si
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dediščine, naše identitete. »Je treba začeti vse nauke s tisto besedo, s katero nas je mat’ učila,« so besede Valentina 

Vodnika, našega pesnika, prevajalca, učitelja, duhovnika … iz šolske knjige Pismenost in gramatika za perve šole 

(1811). 

 

Ogledali smo si slovenski mladinski 

film Kekčeve ukane, kjer je glavni 

junak pogumen, iznajdljiv pastir. 

Prisluhnili smo pripovedovanju 

zgodbe Ele Perocci Moj dežnik je 

lahko balon v narečni slovenščini – 

prekmurščini. Spoznali smo nekaj 

prekmurskih besed: krščak ‒ klobuk, 

žuta marela ‒ rumeni dežnik, tikef ‒ 

glava, kuča ‒ hiša, deca ‒ otroci. V 

ritmu polke, uglasbenega ljudskega 

izročila, ljudskih otroških pesmi in 

ustreznem plesu smo spoznali 

folkloro. V jezikovnem kotičku smo 

urili svoje jezičke in se igrali z 

glasovi. Vztrajnost smo preizkušali v 

kotičku, kjer so otroci luknjali svoje 

inicialke, razvijali fino motoriko. 

Ogledovali smo si reprodukcije 

znanih slovenskih umetnij, jih poskušali ponazoriti, izraziti s kretnjami in z gibom. Ugotavljali smo, da je to precej 

težko! Poslušali smo zgodbo o nastanku slovenskega jezika. Iskali smo asociacije, se igrali in uživali v rimah. 

Opazovali reprodukcije svetovnega kova, ob njih pripovedovali in se izražali v besedi in jeziku.  

 

V našem življenju ima jezik pomembno vlogo za razvoj govora, za komunikacijo, za seznanjanje s pisanim jezikom in 

spoznavanjem lastne in tuje kulture. Ohranjajmo ga!  

 

                                                                       Koordinatorki Laura Strojanšek in Laura Fekonja   

 

 

Pust – krivih in šegavih ust! 
 

Človek je del družbenega okolja. Otroke v vrtcu že 

zgodaj seznanjamo z ožjim in širšim družbenim 

okoljem, kamor uvrščamo tudi slovensko kulturno 

dediščino. Šege in navade kot je pust otrokom 

približamo preko pestrih in zanimivih dejavnosti. Pri 

načrtovanju dejavnosti so imeli veliko vlogo predlogi 

otrok (šemili bi se ves teden, igrali bi se norčave igre, 

naučili bi se pustno pesem …). Predloge smo 

strokovne delavke obogatile s cilji in dejavnosti 

prilagodile za vse starostne skupine otrok. Otroci so si 

izdelovali svoje maske, se ustvarjalno šemili, se igrali 

različne pustne igre, pekli flancate, spoznali kurenta, 

škoromata … In kar nismo se želeli posloviti od vse te 

norčavosti!  

 

Bor: »Jaz sem bil policaj. Enega sem zaklenil!« 
 

Lovro: »Jaz sem bil Božiček in sem delil bonbone!« 
 

Ajda: »Veliko sem se družila s prijatelji, bilo je 

zabavno, noreli smo!« 

 

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr. 
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Odpoved velikonočne tržnice 

 

Spoštovani naši kupci, zaradi verjetno vsem vam znanih vzrokov, ki so ohromili Slovenijo v teh dneh, smo sprejeli 

odločitev, da odpovemo velikonočno tržnico in dan odprtih vrat kmetije Laznik. 

 

Smo se pa odločili, da bomo v soboto, 4. aprila 2020, imeli prodajo svežega mesa ter velikonočnih mesnin, ČE BODO 

RAZMERE DOPUŠČALE. Ta dan prosimo, da se ravnate po priporočilih pristojnih in vstopate posamično in držite 

varnostno razdaljo.  

 

Velikonočne mesnine bodo na voljo tudi v mesomatu od 3. 4. 2020 dalje. 

 

Kako nakupovati na kmetiji v času epidemije, pa lahko najdete tudi na naslovu: https://zspm.si/5-nasvetov/ . 

  

                                                             Turistično društvo GUŠT in kmetija Laznik 

 

 

Ponovoletni odbojkarski turnir 

 

Leto je naokoli, zato smo se v Športnem društvu Tabor po novoletnih praznikih zopet odločili prirediti 2. rekreativni 

odbojkarski turnir v štiricah, ki je potekal v dvorani. Dogodek je potekal na sončno in toplo nedeljsko jutro, in sicer 12. 

januarja 2020 ob 10. uri. Na turnirju je bilo poskrbljeno za sendviče, pijačo in glasbo, zbralo pa se je 5 ekip, od tega dve 

domači.  

https://zspm.si/5-nasvetov/
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Med postavljanjem mreže so se začele zbirati ekipe, ki so se kar hitro začele tudi ogrevati, medtem pa smo še določili 

urnik poteka tekem. Turnir se je zaključil okoli 14. ure s podelitvijo medalj, in sicer si je 1. mesto prislužila ekipa 

Ramna Slivniško jezero, 2. mesto so zasedli Biseri, 3. mesto domača ekipa ŠD Partizani, na 4. in 5. mestu pa so bili še 

ekipa Tabor in ekipa Raketa. Ob koncu smo se še podružili, dve ekipi sta celo za zabavo odigrali še dve tekmi. Tako 

obiskovalci kot tudi igralci so bili z našo organizacijo izjemno navdušeni, zato se dogovarjamo za poletni odbojkarski 

turnir na mivki, za katerega upamo, da bi se letos prvič uresničil.  

 

Tjaša Gerčar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pohod 50 + v februarju 

 

Februarski pohod 50 + je sovpadal s 

pustnim torkom, zato so se nekateri 

pohodniki prav šegavo našemili. Tokrat je 

naš pohod vodil Simon. Vreme nam je 

bilo dokaj naklonjeno, vzdušje pa 

pustnemu dnevu primerno. Pohajkovanje 

smo pričeli v Taboru, se usmerili proti 

Pondorju in ob hmeljskih žičnicah proti 

Prekopi. Naše orientacijske točke, ki smo 

jih sproti dosegali, so bile: kip sejalca v 

Pondorju, kužno znamenje, hmeljska 

sušilnica, čistilna naprava Prekopa, 

gasilski dom, avtocesta z odstranjeno 

cestninsko postajo, gozdna pot v smeri 

Kaple, Bobnarjev kozolec in izhodišče v 

Taboru. Ob postankih na poti je bilo 

poskrbljeno tudi za dodatno energijo – 

pustne dobrote naših članov: krofe, 

flancate in še tople miške. Hvala za 

presenečenje! 

 

Zadovoljni in s polno pozitivne energije 

smo zaključili ta skoraj triurni pohod in 

se srečno vrnili domov. 

 

Srečno do prihodnjič! 

 

Društvo upokojencev Tabor           

                                                             

 

 

 

 

Koronavirus tudi priložnost 
 

Pandemija koronavirusa je ohromila našo župnijo. Pa ne samo našo župnijo, pandemija je ohromila ves svet. Svet po 

napovedih mnogih nikoli več ne bo tak kot je bil. V tem, da je življenje kar naenkrat obstalo, da se moramo znajti v 

svojem najožjem krogu, da moramo na novo graditi družinske odnose, da je na preizkusu naše odgovorno ravnanje … 

da je na preizkusu tudi naša vera, je obet, da bo svet potem, ko bomo ta virus premagali, drugačen. Boljši! Koronavirus 

je velika priložnost, da svet stopi na pot večje povezanosti, na pot večje solidarnosti in medsebojne pomoči. Zaustavitev 

vsakdanjega hitenja je moč Božje ljubezni do nas in med nami.  

 

Le kdo bi si na začetku letošnjega postnega časa upal pomisliti, da bo letošnja priprava na veliko noč tako drugačna kot 

običajno. Saj smo slišali in brali o razmerah na Kitajskem. Pa kdo bi pričakoval, da je lahko to tako hitro tudi pri nas. 

Smo bili razvajeni, objestni, smo mislili, da smo nedotakljivi? 

Iz domače župnije 
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Torej velika noč 2020 bo zelo drugačna. Drugačna pa ne pomeni, da bo napačna. Kako jo bomo praznovali, ta trenutek 

še ne vemo. A kristjani imamo vero, vero v Gospoda, našega najboljšega pomočnika. Zato ostajamo mirni in se 

Njegovega vstajenja veselimo tudi letos. Kristus bo vstal zame in zate. Verjetno bova praznovala tako kot prvi kristjani, 

vsak v svojem najožjem življenjskem (družinskem) krogu. 

 

Zagotovo je čas pandemije priložnost za vsakega, da naredi inventuro in prečiščenje svojega življenja. Na novo se lahko 

vprašamo, kaj je zares vrednota v mojem življenju. Na novo si postavim vrednostno lestvico: zdravje, družina, odnosi, 

delo … in kje ima pri meni svoje mesto moja vera, moj Bog? 

 
April 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Del napovedanih dogodkov za mesec marec smo zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa odpovedali. Kdaj 

bodo ukrepi preklicani, nam še nihče ne more povedati. Zato jih za masec april ne načrtujemo. Spodbujamo vas 

le k duhovnemu življenju v času preizkušnje. 

 

Nastala situacija nas je prisilila, da začnemo iskati in da odkrijemo drugačne, morda že pozabljene načine duhovnega 

življenja. Razmere, v katerih smo, še zdaleč ne pomenijo, da smo prepuščeni sami sebi. Vse bolj ugotavljamo, da brez 

Boga ter krščanske skupnosti ne gre. Po tednu dni je vse več povpraševanja po duhovni hrani. Mogoče je bilo za 

nekatere najprej celo olajšanje, da »ni treba v cerkev«. Počasi se mnenje že spreminja. 

Hvala Bogu, da razmere v Sloveniji niso tako hude kot drugje. Še posebej hudo je v Italiji.  

 

Če imamo kaj vere in sočutja, potem nas boli, da je tako, in čutimo, kako je lahko bolezen v resnici zlo, ki nas rani tudi 

v duhovnem življenju. Morda bomo v tem času fizične osame odkrili pomen duhovne povezanosti in potrebo po živi 

skupnosti.  

 

Še posebej je boleče, da bomo kar nekaj časa brez zakramentalnega svetega obhajila, brez živega Jezusa pod podobo 

kruha, da bi nas hranil s svojim telesom in krvjo.  

 

Morda bomo v tem času »posta« začutili duhovno lakoto po sveti maši in po Njem v obhajilu, ki je naš edini Odrešenik. 

Morda bomo začeli bolj pogrešati in si zaželeli njegove tolažilne in ozdravljajoče bližine.  

 

Tudi zato je na internetu prisotne vedno več katoliške duhovnosti.  

Gotovo mnogi, posebej mladi, veliko brskate po internetu. Marsikaj, kar najdete na internetu je zanimivo. Sedanja stiska 

pa nam nudi priložnost, da na internetu poiščemo tudi čudovite verske vsebine. Morda se boste čudili, kaj vse že 

obstaja. Ogromno duhovne hrane, če jo le hočemo vzeti. 

 

Posebej vas vabimo k poslušanju in sodelovanju pri sveti maši vsak dan ob19. uri na Radiu Ognjišče. Z Radiom 

Ognjišče lahko tudi molimo rožni venec, križev pot, litanije,... 

 

Priporočamo vam branje Svetega pisma. Pravzaprav vsako branje verske literature je lahko molitev. Vabimo vas k 

naročilu verskega tiska. V Sloveniji ga imamo veliko za vse generacije. V času izolacije in samoizolacije je verska 

literatura lahko vir dostojnega duhovnega preživetja. 

 

Hkrati vas spodbujamo k doslednemu upoštevanju vseh navodil vlade RS in Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje in tudi Slovenske škofovske konference. Ob tem tudi ne paničarimo, ampak ostanimo lepo mirni. Bog je 

vedno z nami. 

 

V zvezi s širjenjem koronavirusa je Slovenska škofovska konferenca v četrtek, 12. marca, izdala izredna 

navodila, ki smo jim zavezani.        

             

V župniji Sv. Jurij ob Taboru zato sprejemamo naslednje ukrepe:  

- V izogib širjenja koronavirusa in za ohranjanje zdravja prebivalstva so do preklica odpovedane vse svete maše, 

podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa 

srečanja.                                                            

- Odpovedan je izbor članov ŽPS 2020–2025.                                                                                            

- Škofje nam podeljujejo spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. 
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- Svete maše po naročenih namenih bodo darovane zasebno. To pomeni, da bo mašo obhajal duhovnik sam, brez 

navzočnosti vernikov. Vabimo vas, da v času svete maše, če je mogoče, molite doma.                                                                                                                                 

- Župnijski urad je zaprt. Duhovni pomočnik je dosegljiv na telefonu: 040 429 894. Zasebni obiski so mogoči po 

dogovoru.                                                                                                                      

- Verouk in druge katehetske dejavnosti do preklica odpadejo. Starše prosimo, da manjkajočo snov (vsak teden po eno 

naslednjo lekcijo v učbeniku oz. delovnem zvezku) predelajo skupaj s svojimi otroki. Po e-pošti boste prejemali tudi 

navodila in delovne liste.                                    

- Bolnikov v tem času duhovnik ne obiskuje, razen v smrtni nevarnosti ob upoštevanju ustrezne zaščite.  

Upokojeni škof M. Turnšek nas spodbuja: »Ne prepustimo se strahu, kajti ta ni od Boga (1 Jn 4,18), ampak se 

pustimo voditi pameti in duhovnemu razločevanju. Ne dovolimo, da nam nastala situacija v duhovnem pomenu »uide iz 

rok«. Uporabimo jo raje za utrditev vere, upanja in ljubezni ter občestvenega duha, ki se lahko krepi tudi, ko so 

določeni stiki omejeni. Pa tudi za zavest o človekovi krhkosti in nemoči, ki naj postane vstopno mesto za Božjo moč.«   

  

»Zdaj pa pogum, vse ljudstvo v deželi!« (Ag 2,4)                                                                                                                          

 

Vida Slakan 
 
 

 

 

 

 

Drugi slovenski kmečkih upor leta 1635 – I. del 

 
Uvodne misli 

 

Drugi slovenski kmečki upor leta 1635 v slovenski obči zgodovini pomeni eno od pomembnejših veličin 17. stoletja. 

Vznemirjal ali presenečal je sodobnike. Štajerski deželni stanovi so v Gradcu zapisali: »Kmetje v južni Štajerski govore 

slovenski. Med Slovenci (podložniki) in Nemci (gospoda) je prirojena antipatija in nasprotstvo. Kmetje se prav nič več 

ne klanjajo svojim zemljiškim gospodom, nič več ne poravnavajo svojih služnosti, njihovi gospodi niso več varni za 

svoja življenja.« 

 

Krivec za kmečki upor Feliks Schrattenbach pa je opisal kmečke cilje: »Hoteli so vzeti gradove, gospode spremeniti v 

pokorne, osvoboditi se činža, tlake, rednih in izrednih davkov.« V današnjem času bi rekli, da so z nasilnim družbenim 

preobratom hoteli odpraviti fevdalizem. 

 

Angleški zgodovinar Lowet je v drugi polovici 20. stol. zapisal: »Resnično najbolj čudovito pri Slovencih je, da 

obstajajo kot narod po tolikih stoletjih tuje oblasti.« 

 

Uporniki so se ob zavzetju enega od gradov ob vstopu v njegovo glavno sobano ponosno najavili: »Hola, hola, mi smo 

tu!« V boju za staro pravdo so se nehali čutiti kot uboga gmajna. 

 

Visoka misel odpraviti plemiško družbo, organizirati uporniško vojsko, ne samo v mejah ojstriškega gospostva, in 

množičnost upornikov širom slovenske zemlje, vse 

to uvršča drugi slovenski kmečki upor v vrh 

slovenskega puntarstva. 

 

Razmere na Slovenskem v letu 1635 

 

Slovenci so v 17. stol. živeli v treh državah: 

Nemškem cesarstvu, Beneški republiki in v 

ogrskohrvatskem kraljestvu. Nemško cesarstvo in 

ogrskohrvatsko kraljestvo sta imeli skupnega 

vladarja Ferdinanda II. Habsburškega, ki je leta 

1619 preselil vladarske posle iz Gradca na Dunaj. 

Vladal je do svoje smrti 1637.  
 

Po poteh in spominih 
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Slovenske dežele. 

Dežela Štajerska je spadala pod notranjeavstrijsko vlado v Gradcu, Spodnja Savinjska dolina pa pod deželno mesto 

Celje. V deželnih glavnih mestih so bili najvažnejši vladarjevi organi deželni glavar in vicedom, slednji tudi v Celju, 

vendar podrejen Štajerskemu. V obravnavanem obdobju sta bila za kmečki punt pomembna glavar Janez Anton 

Eggenberg in vicedom Janez Friderik Schrattenbach, sin ojstriškega gospoda Janeza Feliksa Schrattenbacha. Deželni 

glavar je bil glavni vladarjev predstavnik, vicedom pa je vodil gospodarske in sodne posle. Bil je tudi četrtni mojster, 

vodil je celjsko vojaško četrt. Vicedom je bil v glavnem nadzornik nad deželnoknežjo posestjo, vladarjev je bil tudi 

veliki del donosnejših mitnic, zlasti ob kranjsko-štajerski meji na Vranskem. Zaradi nepopolnosti državne oblastne 

mreže se je vladar upiral na mrežo deželnih stanov. Osnovne celice stanovske mreže so v vsakdanjem življenju bile 

župnije, zemljiška gospostva, mesta in trgi, v vojaških zadevah pa po Kranjskem in Štajerskem razsežne četrti, pri nas 

celjska četrt. V 17. stol. so bili plemiči najpomembnejši lastniki in posestniki zemljiških gospostev na Slovenskem. 

Večina podložniških družin je živela v njihovi zemljiških gospostvih. Na našem področju je bila takrat s svojo posestjo 

pomembna plemiška družina 

Schrattenbach, ki je imela v posestvi 

gospostva: Ojstrico, Podgrad, 

Prebold, Lemberg, Heckenberg in 

Gradič. Skoraj polstoletno vojno 

stanje od 1593 do 1648 je vtisnilo 

svoj pečat tudi splošnim razmeram 

na Slovenskem. Vsakovrstne 

grobosti, krutosti, nasilja in 

nemorale, vladarjev absolutizem, 

vedno več je bilo državnih davkov, 

vedno več premikov že kar roparske 

državne vojske. Plemstvo se je vse 

bolj predajalo gospodarjenju in se 

pri tem vedlo do podložnikov 

absolutistično. Plemiči so se vse bolj 

vključevali v trgovino, se posvečali 

luksuznim zadevam in pohotnemu 

življenju. V vojnah se je plemstvo 

navzelo vsakovrstnih grobosti in jih vnašalo v svoje razmere do podložnikov.  
 

Nemirna Ojstrica žarišče II. slovenskega kmečkega upora 

 

Leta 1631 so bila končana dela pri zidanju ojstriškega dvorca. Ojstriški gospod Janez Feliks Schrattenbach, v 

krajišniških krutostih šolan upokojeni oficir, je postajal vedno bolj tiranski. Ojstriški nezadovoljneži so se povezovali z 

laškimi, trboveljskimi, gornjegrajskimi, vranskimi in kranjskimi kmeti za večji upor. Schrattenbach je zaradi hujskanja 

k napadu na grad odrezal uho Simonu Prosilniku in ga spodil s kmetije. Pohabljenec se je zatekel k oblastem. Njegova 

pritožba ni bila nikoli rešena. Zaradi pritožbe podložnikov zoper nasilje zemljiškega gospoda je prispela vladarjeva 

komisija. Do leta 1633 je prispelo v Gradec 17 pritožb. Med sprtima stranema je bil sklenjen sporazum, ki ga je potrdila 

graška notranjeavstrijska vlada. Feliks Schrattenbach se je zoper sporazum pritožil, tudi podložniki sporazuma niso 

priznali. Na čelu kmečkih nezadovoljnežev je bil kovač iz Ločice Gregor Skorja s sinom kovačem Jurijem. Od leta 

1630 je podložniško puntanje že preraščalo v prvine pravega kmečkega upora. Prisilni sporazumi po vladarjevih 

komisijah za ljudi okoli Vranskega niso učinkovali. V Gradcu so naročili profosu Lovrencu Maasu naj na Ojstriškem 

polovi 7 od Schratenbacha javljenih puntarskih kolovodij. Na Arehovu 15. julija zvečer so začeli Schrattenbachovi 

podložniki na klic zvonov v Grajski vasi z zborovanjem, na katerem bi naj priznali nad sabo le še dunajskega cesarja, ne 

pa notranje avstrijske oblasti v Gradcu. Zborovanje je vodil sredi kroga stoječi Gregor Skorja in odklanjal tlako večjo 

kakor 8 dni. Na zborovanju so sklenili poslati Gregorja Skorjo v Gradec. V pričakovanju napada s strani zemljiškega 

gospoda so se v Grajski vasi utrdili in založili z orožjem. Areškemu zborovanju so sledila na klic zvonov, rogov in 

bobnov še druga zborovanja okoli jakobovega, 25. julija, pri Krištofovi cerkvi v Grajski vasi, pri Miklavžu in Mariji 

Reki. Profos Maas je v Gradcu Gregorja Skorjo in njegovega sina Jurija zaprl. Ojstričani so prosili pri profosu za oba 

ujetnika. lz Gradca so naročili celjskemu krvnemu sodniku, naj Skorjo in njegovega sina prevzame, naj ju zasliši zaradi 

hujskanja podložnikov, naj od Skorje izsili razvezo prisege, ki so mu jo podložniki na zborovanju v Grajski vasi 

opravili, nato ju naj izpusti. Oblasti so popuščale spričo naraščajočega nemira. Za popuščanje se je odločil tudi 

prestrašeni Feliks Schrattenbach. 
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Januarja 1635 so se mudili 4 vladarjevi komisarji v Ojstrici. H gradu so množično prišli spuntani Schrattenbachovi 

podložniki in zahtevali, da oba Skorji v Celju izpustijo iz zapora. Feliks Schrattenbach je pravilno ocenil ljudsko jezo in 

v strahu predlagal, da se puntarski zahtevi ugodi in oba Skorji izpusti. Že 30. januarja so ju po polletnem priporu 

izpustili. Zatem je Feliksov sin Janez Friderik, gospodar Prebolda, zaprl Jurija Šorna, kovača iz Grajske vasi, enega 

vodilnih puntarjev, ker že nekaj let ni plačeval davkov. Po Šornovi aretaciji so se takoj oglasili zvonovi v Grajski vasi, 

zbralo se je okoli 40 oboroženih puntarjev. Prišli so h gradu v Prebold, od tod so jih pregnali, dva pa ulovili, vendar so 

ju takoj izpustili, prav tako tudi Jurija Šorna, zaradi naraščajoče puntarije. Od 19. do 21. februarja so se zbirali ojstriški 

podložniki v Grajski vasi, kjer se jim je pridružilo okoli 400 laških podložnikov iz okolice Trbovelj. Osvobojenemu 

Šornu so prisegli pokorščino. lz Grajske vasi so uporniki grozili, da bodo napadli Ojstrico. Ker se upornost okoli 

Ojstrice ni polegla, je Feliks Schrattenbach dosegel vladarjevo načelno privolitev za ukaz o množičnem priporu 

vodilnih nemirnežev, ki bi ga po potrebi takoj poslal deželnemu profosu v akcijo. Vladar je na Feliksovo pobudo 

svetoval notranjeavstrijski vladi, da je vodilne hujskače treba zapreti in jih napotiti na prisilno delo v Gradec. Vlada se 

je odločila, da zvabi kmečke odposlance v Gradec, da jih tam zaprejo. Deset ojstriških delegatov je bilo zatem res nekaj 

dni na prisilnem delu v okovih. Vlada je pozvala Feliksa, naj s podložniki ne bo prestrog in naj se z njimi dogovarja. Na 

Dunaju so izpustili ojstriške delegate. Ojstričani oblastem in grajskemu gospodu upravičeno niso zaupali in se niso 

odzvali večkratnemu povabilu na pogovore. Feliks Schrattenbach je sporočil v Gradec, da so sporazum kršili 

podložniki, pa tudi on sam. Sam ni upošteval predpisanih mer, baje je naložil podložnikom sodne globe po telesni teži, 

podložniki pa niso spoštovali predpisov o tlaki. 

 

Feliks je nazadnje poslal svoje ljudi med podložnike v Grajsko vas, da bi vsaj tam prišlo do pogovorov. Sestanek je bil 

v županovi hiši, kjer se je Schrattenbachov poslanec slabo odrezal. Schrattenbach je odsvetoval vladi, da pošlje profosa, 

ker so podložniki razkropljeni v hribih in se izmikajo v bližnja kranjska mesta, kjer štajerske oblasti nimajo moči. 

Svetoval je odlok, da pomembne ojstriške podložnike povsod zaprejo. Schrattenbach je zapisal: »Podložniki hočejo 

živeti po lastni volji in žele biti vedno svobodni.« 

 

Poglavitno žarišče za II. slovenski kmečki upor je bila kovačija 70-letnega Gregorja Skorje in njegovih sinov Jakoba, 

Jurija in Matije na Ločici blizu najprometnejše vranske mitninske postaje, kjer je bil sedež za vse mitnice na štajersko-

kranjski meji, kjer je bilo furmansko postajališče kmečkih in drugih tovornikov sredi gospostva tiranskega Feliksa 

Schrattenbacha. Ojstriški nezadovoljneži so se povezovali z laškimi, trboveljskimi, gornjegrajskimi, framskimi in 

kranjskimi kmeti za večji upor, ki se je sprožil 21. aprila. Z drugimi velikimi slovenskimi kmečkimi upori ga uvrščamo 

v sam vrh slovenske puntarije. V njem je sodelovalo krog 10.000 upornikov na površini 15.000 km². Puntarji so se 

polastili 85 grajskih postojank od Zgornje Savinjske doline do Posotelja in od Save do Drave ter je segel celo na 

Kranjsko. Ta nenavadno hitri množični izbruh sovražnosti v tako obširnih predelih je bil mogoč, ker je povsod vladalo 

sovraštvo do 

gospode. 

Gradovi so imeli 

šibke posadke, 

uporniki so 

izbirali slabo 

branjene 

gradove, po 

ostrem spopadu 

v Grajski vasi je 

plemstvo 

panično 

zapuščalo 

gradove. Izjemi 

sta bili 

Slovenska 

Bistrica in 

Velenje, ki sta 

organizirali 

resnejši odpor. 
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Puntarji. 

Kronologija dogodkov na Schrattenbachovih gospostvih 

 

11. april: Ojstriški podložniki so postajali vedno bolj nemirni. Feliks Schrattenbach na osnovi vladarjevega odloka 

pozove štajerskega deželnega profosa Lovrenca Maasa v akcijo. Puntarji okoli Vranskega so bili že v tesnih stikih z 

gornjegrajskimi podložniki. 

 

13. april: Kranjski stanovi pošljejo na štajersko-kranjsko mejo k Vranskemu 100 vojakov. Ljubljanski mestni magistrat 

obravnava Schrattenbachov poziv, naj v mestu zaprejo njegove pobegle podložnike. 

 

april: Profos Lovrenc Maas pride s četo 40 mož v grad Lemberg (južno od Dobrne) na posest Feliksovega sina Janeza 

Friderika Schrattenbacha. 

 

19. april: V noči med 20. in 21. aprilom odide Maas s svojimi vojaki in lemberško grajsko posadko proti zbirnemu 

mestu celjske četrtne vojske ob Savinji. Tu ga je pričakoval celjski četrtni mojster Janez Friderik Schrattenbach s 

svojimi vojaki. Prišli so tudi Feliksovi vojaki in 30 mož iz Rifnika. Kljub strogi tajnosti so za situacijo izvedeli 

podložniki in poslali svoje glasnike na Kranjsko, med njimi tudi mladega Jakoba Skorjo. 

 

Zbralo se jih je okoli 200, utrdili so se v Grajski vasi. 

 

20. april: Navsezgodaj pošlje Feliks Schrattenbach delegacijo k 

puntarjem v Grajsko vas. Ta bi naj puntarjem odsvetovala nadaljnje 

zbiranje. Uporniki so jih napadli in zvonili pri dveh bližnjih cerkvah. 

Nato so napadli Grajsko vas plemiči z 200 možmi z zastavami in 

trobentami, a so se morali umakniti. Profos Maas se je približal 

Grajski vasi iz nasprotne smeri, kakšnih 100 kmetov pa mu je 

zaustavilo pot in ga napadlo s strelnim orožjem in kamenjem. Dva 

kmeta sta bila ubita, enajst pa ujetih. Nato so Schrattenbachovi skupaj 

s profosovim spremstvom znova napadli Grajsko vas. Podložniki so 

izgubili v tem boju pet mož, dvanajst je bilo ujetih, ostali so se 

umaknili v hribe.  
 

22. april: Podložniki se množično zbirajo v hribovju, ne samo 

ojstriški, temveč že tudi drugi, zlasti laški. Medtem seje profos 

zadrževal v Preboldu, od koder je ujete upornike odpeljal v Celje. 

 

23. april: Ojstriški puntarji, med njimi že tudi laški in Trboveljčani, so zavzeli Feliksov Heckenberg (Stopnik) in 

Prebold, posest Feliksovega sina Janeza Friderika. Grad Prebold so v treh urah razrušili in njegove stanovalce pobili. Še 

istega dne je 300 upornikov pod vodstvom 70-letnega Skorje napadlo grad Podgrad pri Vranskem, mitnico na 

Vranskem in dvorec Ojstrico. Uporniki so se pri napadu na mitničarjevo hišo zaradi delitve denarja med seboj spopadli. 

Uporniki dvorca Ojstrica niso poškodovali, so pa dvorec in gospodarska poslopja izropali ter med drugim odpeljali sode 

z vinom, hrano, živino, sveče, konjsko opremo, posodo, posteljnino in urbarja. Feliks Schrattenbach se je zadnji hip, 

baje skrit v sodu, rešil iz Ojstrice, kamor se je umaknil iz Prebolda. 

 

Pri zavzetem ojstriškem dvorcu je bilo zborovanje, kjer je govoril stari 

Skorja. Tu so sestavili poziv za splošni upor. Skoraj vsi Vranšani so se 

pridružili puntarjem, razen treh in župnika. Braslovški župnik je na 

zahtevo puntarjev pisal v Celje, naj takoj izpustijo ujete kmete, 

drugače bo več 1000 upornikov napadlo mesto. Ujetnike so res takoj 

izpustili, vrnili so se v uporniške vrste. Podložniki so si povsod delili 

plen. Po začetnih uspehih so se zbrali pri Preboldu in se odžejali z 

grajskim vinom. Tako so ravnali prepogosto tudi kasneje. 

 

Nadaljevanje sledi v naslednji izdaji Novic izpod Krvavice. 

 

Feliks Zamuda 
 

 

 

 

 

 

Vir: Jože Koropec: Mi smo tu. Založba Obzorja Maribor, 1985. 
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32 

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 € 

 

Foto: Saša Zidanšek Obreza 
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Več kot ima leto dni, se v aprilu vreme spremeni.  

Aprilski dež mrtvo seje. 

Kolikor pred sv. Markom (25. 4.) žaba reglja, toliko po sv. Urbanu (25. 5.) počiva mot’ka. 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 
 

 

 
 (Simon Gregorčič) 

Pomlad ob Konjščici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

»Odpri srce, odpri roké, 

otiraj bratove solzé, 

sirotam olajšuj gorje.« 

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, ČZS, MSK Žalec, Vrtec 

Tabor, DU Tabor, ŠD Tabor, Saša Zidanšek Obreza, Naš dom, GZ Žalec, Društvo 

Downov sindrom Slovenija, Aleksander Reberšek. 

 

... in še modrosti naših babic 


