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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Z veseljem vam sporočamo, da smo s pomočjo
Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja
Žalec v Taboru znova postavili zabojnik za
uporabna oblačila in obutve za ranljive skupine
ljudi. Zabojnik je postavljen na stari lokaciji pri
Domu krajanov, poleg ostalih zabojnikov.
Iz RKS – Območnem združenju Žalec sporočajo, da
lahko poleg uporabnih oblačil in obutve, v
zabojnike odlagate tudi hišni tekstil, kot je
posteljnina, prti, zavese, brisače in tudi igrače.
Občane prosijo, da v njih ne odlagajo mokrih,
umazanih in strganih oblačil ter obutve, šiviljskih in
krojaških odpadkov ter tekstilnih polizdelkov.
Stvari naj oddajajo čiste in v plastičnih vrečkah.
Zbrane stvari v zabojnikih prostovoljci pripeljejo v
centralno skladišče v Žalec, kjer jih pregledajo. Še

uporabne sortirajo po številkah in razdelijo
socialno ogroženim ljudem, vsak torek od 9. do 11.
ure.
Z odlaganjem uporabnih oblačil, obutve in ostalega
materiala boste pomagali ljudem v stiski, hkrati pa
boste veseli, saj boste vedeli, da ste s to gesto
nekomu polepšali dan.

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 37
Svet, v katerem živimo, postaja vse bolj
nepredvidljiv. Soočamo se z novimi virusi, odpirajo
se nova krizna žarišča, čedalje bližje so nam tudi
spopadi med državami. Vse to med drugim vpliva
na cene dobrin in na vedno večjo zaskrbljenost
ljudi, kam vse to vodi. Ob tem ne smemo
spregledati pomembnega dejstva, da je v ta namen
tudi država sprejela nekaj pomembnih ukrepov, da
ublaži stiske ljudi ob zvišanju cen.
Tudi naša lokalna skupnost je v začetku leta, z
namenom, da predvsem starejšim občanom olajša
in brezplačno omogoči določene prevoze,
pristopila k projektu Prostofer, skupaj z Občino
Vransko. Čeprav je bilo o tem že dosti napisanega,
ugotavljam, da se občani te možnosti skorajda ne
poslužujete. S terena prejemam informacije, da
namesto brezplačnega prevoza do zdravnika, v
bolnišnico, v lekarno, na upravno enoto, banko
ipd., ki ga ponuja občina, nekateri še vedno raje
prosijo sosede, prijatelje in znance. Moderen
električni avto, ki je namenjen za tovrstne prevoze,
žal, na občinskem parkirišču premnogokrat sameva
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ali pa celo ostaja v Občini Vransko, kjer njihovi
občani pridno koristijo to storitev, kar je zelo
pohvalno. Naj omenim, da avto ne potrebuje
pogonskega goriva, pač pa ga poganja električna
energija. Avto napolnimo s pomočjo električne
polnilnice, ki stoji za občinsko zgradbo, kar za
občino predstavlja minimalni strošek. V občini je
tudi dobro organizirana mreža prostovoljcev, ki
bodo prevoz z veseljem opravili in vas tudi
pospremili v različne ustanove, če boste to
potrebovali oz. želeli. Prav tako vozniki počakajo,
da zaključite z opravki in vas nato pripeljejo nazaj
na domači naslov.
V tej številki Novic ponovno objavljamo vse
potrebne informacije v zvezi z brezplačnimi prevozi
za starejše in upam, da bo poziv h koriščenju dane
možnosti obrodil sadove. Ob tem poudarjam, da
vam ni potrebno imeti prav nobenih zadržkov za
naročilo prevoza, saj je bil avto kupljen z namenom,
da vam služi.
Marko Semprimožnik, župan

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA
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OBČINA TABOR GOSTILA SODELUJOČE NA PROJEKTU »ERASMUS+MATH«
V nedeljo, 6. marca 2022, je
Občina Tabor gostila učitelje
in učence iz Turčije, Belgije,
Litve,
Portugalske,
Madžarske in iz OŠ VranskoTabor, vključene v skupni
mednarodni
projekt
»Erasmus+Math«. Gre za
projekt Evropske unije, ki
podpira
izobraževanje,
usposabljanje, mlade in
šport v Evropi, na osnovi
sodelovanja in izmenjave
učencev različnih evropskih
držav.
V sejni sobi občine je obiskovalce nagovoril
podžupan Žan Grobler in jim predstavil osnovne
podatke o občini, orisal zgodovino te in spregovoril
tudi o razvojnih načrtih lokalne skupnosti v
prihodnosti. Ob tej priložnosti so si kot prvi lahko
ogledali maketo občine, ki bo v okviru izgradnje
Jurijevega trga, že to leto nameščena v osrednjem
delu Tabora.

Veseli smo, da je tudi naša občina z izvedbo
zanimivega, multikulturnega srečanja postala del
mednarodnega
sodelovanja
na
projektu
»Erasmus+Math«.

Obiskovalci so ga z zanimanjem poslušali in
zastavljali vprašanja, vmes pa smo jih pogostili s
tipično slovensko sladico – potico, ki so jo v več
različicah v ta namen pripravile članice Društva
žena in deklet Občine Tabor.
Veseli so bili tudi razglednic našega kraja, ki so jih
prejeli in odposlali svojim družinam ter prijateljem.
Tako so ponesli pozdrave iz Tabora v širni svet.
Ker je glavna tema mednarodnega projekta
matematika, v povezavi s tehniko, tehnologijo in
gradbeništvom, smo jih za konec povabili v cerkev
sv. Jurija, kjer so si ogledali znamenito krstilnico,
delo velikega, svetovno znanega slovenskega
arhitekta Jožefa Plečnika, za katero je naredil načrt
in leta 1955 ob začetku njene postavitve tudi
osebno sodeloval.

Saša Zidanšek Obreza
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NAJMLAJŠE MAŠKARE NAGANJALE ZIMO
V petek, 25. februarja 2022, so otroci Vrtca Tabor
skupaj z vzgojiteljicami zaplesali v osrednjem delu
kraja in tako priredili malo, a veliko pustno
rajanje. Ob veselih zvokih otroških pesmic so
poskakovali zmajčki, pikapolonice, barvice,
Spidermani, princeske, razne živalice, afriški
domorodci in še bi lahko naštevali.
Pridružil se jim je župan občine, ki pa ni bil v pustni
opravi kot so sprva pomislili nekateri, ampak je na
veselo druženje prihitel s pešpoti, kjer je priskočil
na pomoč režijskemu obratu občine, ki je
zaposloval le enega delavca pri obrezovanju
sadnega drevja vzdolž pešpoti Ojstriška vas-Tabor.

Pustne šemice so se ga zelo razveselile, še
posebej, ko so iz košarice pridno pobirale sladke
bonbončke, ki jih je delil.
Saša Zidanšek Obreza
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FOTO TOČKA TABOR VABI
Vabimo vas, da posedite na naši klopi - foto točki,
ki smo jo postavili že med božično-novoletnimi
prazniki. Sedaj smo jo malo zavrteli in poskrbeli, da
lahko naredite lepe spominske fotografije in

pozdrav iz Tabora pošljete znancem ter prijateljem
širom sveta.
Saša Zidanšek Obreza

ANALIZA MERITEV HITROSTI MOTORNIH VOZIL NA OBMOČJU TABOR−JUG
Na Javnem pozivu »Vi vozite«, ki ga je objavila
Javna agencija RS za varnost prometa, je občina
uspešno kandidirala in v ta namen dobila v
brezplačen najem prikazovalnik hitrosti, ki smo ga
v mesecu oktobru 2021 namestili pred novim
naseljem Tabor−jug, ob lokalni cesti LC 490201
Tabor−Loke, v smeri Loke−Tabor.

Pohvalno je, da je bila izmerjena povprečna hitrost
47 km/h, saj je predpisana omejitev na tem
območju 50 km/h, čeprav je najvišja izmerjena
hitrost znašala 97 km/h.

Ugotovljeno je, da je v obdobju od 16. februarja do
16. marca, do 13.15 prikazovalnik zabeležil 18.963
meritev.

Saša Zidanšek Obreza

Podrobnejše podatke o meritvah najdete v
priloženem povzetku poročila meritev.
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POVZETEK poročila meritev z merilno tablo »VI VOZITE«, datum izdelave poročila 18. 3. 2022
Lokacija: AVP2021 Tabor 56a, tabla montirana na drog
JR
Tip naprave: MHP50
Obdobje izvajanja meritev: od 16.02.2022 13:15 do
16.03.2022 13:15
Lokacija meritve - AVP2021 Tabor 56a

Omejitev hitrosti na odseku meritev: 50 km/h
Analiza: Analiza obsega grafični in tabelarični prikaz
izmerjenega števila vozil oz. prometne obremenitve ter
hitrosti vozil. Prikazana je povprečna in maksimalna
hitrost, percentilna vrednost hitrosti ter izračun
frekvence glede na hitrostne razrede (1-10 km/h, 11-20
km/h, 21-30 km/h, …. Do 81-90 km/h).

Lokacija meritve - fotografija iz terena

Rezultati analize meritev za obdobje od 16. 2. 2022, 13:15 do 16. 3. 2022, 13:15
- Zabeleženih je bilo 46080 meritev oz. 18963 prevozov
(en prevoz je lahko izmerjen večkrat)
- Povprečna hitrost vozil je 47 km/h, najvišja izmerjen
hitrosti je 97 km/h.

- V celotnem obdobju meritev je 85% vozil vozilo
do hitrosti največ 58 km/h, 50% vozil je vozilo do
hitrosti 47 km/h in 30% vozil je vozilo do hitrosti
42 km/h.

Hitrostni razredi - grafični prikaz izmerjenih hitrosti v obdobju od 16. 2. 2022, 13:15 do 16. 3. 2022, 13:15
Preglednica izmerjenih rezultatov:
Hitrost km/h Št. meritev

Ocena št.
prevozov

%

1 - 10

0

0

0

11 - 20

655

291

2

21 - 30

2.606

1.107

6

31 - 40

8.720

3.529

19

41 - 50

16.379

6.236

33

51 - 60

12.229

5.041

27

61 - 70

4.708

2.275

12

71 - 80

713

436

2

81 - 90

63

44

0

91 - 100

7

4

0

46.080

18.963

100

Skupno
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Porazdelitev hitrosti - graf v obliki kolača:

Porazdelitev hitrosti - graf v obliki stolpcev:

PREJELI SMO

DELO UPRAVNE ENOTE ŽALEC V LETU COVIDA-19
Epidemija Covid-19 je že drugo leto zapored
vplivala na življenje in delo slehernika. Če smo
sprva dvomili, nas je tako ali drugače spomnila,
kako smo ljudje v negotovosti nebogljeni in
nepredvidljivi. Ko smo si komaj oddahnili, da prvi
sončni žarki naznanjajo pomlad in konec nadlog
epidemije, je v naši bližini spet izbruhnilo zlo nasilja
in oboroženih spopadov. V neznano je pognalo
nove množice nesrečnikov, ki v strahu pred
najhujšim iščejo varno zavetje.
Na Upravni enoti Žalec smo si pri našem delu vse
od izbruha epidemije prizadevali, da tudi v teh
razmerah ohranimo kakovost upravnih storitev s
čim manjšim tveganjem okužbe za stranke in
zaposlene. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja
okužb smo pri organizaciji dela od vsega začetka
ravnali v skladu s priporočili stroke in pristojnih
organov države. Dostop do Upravne enote Žalec je
zaradi nastalih okoliščin in povečanega obsega dela
še vedno nekoliko otežen. Od 15. marca 2022 dalje
se za obisk upravne enote ni več treba predhodno
najaviti. Stranke, ki bi želele termin na upravni
enoti, imajo še vedno možnost, da to storijo po
telefonu
ali na e-naslovu: ue.zalec@gov.si.
Zavedamo se, da so ukrepi ovirali ljudi pri urejanju
njihovih življenjskih situacij in jih spravljajo v slabo
voljo. Iz istih razlogov smo toliko bolj prijetno
presenečeni nad večino naših strank, ki so z
razumevanjem sprejemale, da smo bili odrejene
ukrepe, če lahko tako rečem, na obeh straneh
»šalterja« dolžni spoštovati. Strankam svetujemo,
naj spremljajo spletne strani upravne enote, kjer
redno objavljamo vse pomembne informacije o
našem poslovanju. Zaradi izredno povečanega
povpraševanja
po
osebnih
dokumentih
načrtujemo delo tudi ob sobotah. Hkrati stranke
vljudno prosimo za razumevanje in potrpežljivost,
da se razmeram vsi skupaj lažje prilagajamo in s

čim manj ovir poslujemo v obojestransko
zadovoljstvo.
Kljub negotovim razmeram, zaradi katerih bi
pričakovali kvečjemu padec števila vlog, smo imeli
v letu 2021 ponovno povečan obseg dela. V
različnih zadevah smo vodili preko 29.500 upravnih
postopkov. Ob tem smo se soočali še s povečano
odsotnostjo z dela, predvsem zaradi višje sile oz.
epidemije. Z enim in drugim, večjim številom
postopkov in negotovimi razmerami zaradi Covida19, se je še dodatno povečalo tudi tveganje
neželenih pojavov, psihosocialnih dejavnikov pri
opravljanju storitev. Pri tem nam je bilo v veliko
pomoč izkustvo, ki smo ga pridobili z našo notranjo
prakso obvladovanja tveganja v preteklih letih. V
določenih upravnih postopkih (področje gradnje,
tujcev, pridobitve digitalnega potrdila, mobilne
identitete smsPASS in osebnih dokumentov) pa se
je kljub vsemu podaljšal čas reševanja. Zaradi tega
je bila upravičeno slaba volja pri kakšni stranki,
vendar se okoliščinam, ki so do tega privedle, žal ni
dalo izogniti.
V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo v
preteklem letu izdali 472 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 194 objektov. Tudi v tem letu
pričakujemo veliko število vlog za legalizacijo
obstoječih objektov. Novi Gradbeni zakon, ki se
začne uporabljati 1. junija 2022, namreč prinaša
precej sprememb zlasti na področju legalizacije in
pridobivanja uporabnih dovoljenj. Zato vlagateljem
svetujemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo
ustrezno
gradivo
in
strokovno
podporo. Pomemben del našega dela je tudi
pomoč in svetovanje investitorjem, kot so osnovne
informacije o postopkih glede veljavnosti
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prostorskih izvedbenih aktov, o potrebnih mnenjih,
dokumentaciji za pridobivanje dovoljenj in drugih
osnovnih podatkih, potrebnih za pripravo
dokumentacije in pridobitev drugih pravnih aktov.
Na področju vojne zakonodaje imamo v evidenco
vpisanih 1524 vojnih veteranov, 449 žrtev vojnega
nasilja in 25 vojnih invalidov. Odločali smo največ o
veteranskih dodatkih (206 zadev) in zdravstvenem
varstvu vojnih veteranov (218 zadev). Še vedno
prejemamo vloge strank za priznanje statusa
vojnega veterana (lani 76), ker so v času agresije na
Republiko Slovenijo v letu 1991 opravljale različne
dolžnosti (kot pripadnik teritorialne enote, policist
ali delovni obveznik). 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 prejetih
dohodkih (zase in za družinske člane). Konec leta
2020 je bila sprejeta pomembna novost za vojne
veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, ob
pogoju, da so dopolnili 50 let (do sedaj 55 let), saj
jim od januarja 2021 zopet pripada pravica do
zdraviliškega in klimatskega zdravja.
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
2021 smo tako odobrili nakup 27 tehničnih
pripomočkov in prilagoditev vozil ter izdali 36
vrednotnic.
Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in
sicer za osebno dopolnilno delo. Na podlagi
veljavne vrednotnice lahko upravičenec opravlja
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osebno dopolnilno delo. V preteklem letu smo jih
izdali 44.
Odločanje o upravnih notranjih zadevah
državljanstva, društev, orožja, eksplozivov, javnih
prireditev, tujcev, spremembi osebnega imena,
osebnih listin, matičnih zadev, prometa, itd.
je predmet najpogostejših in najbolj raznovrstnih
postopkov. Število teh zadev je v preteklem letu
preseglo 26.500 zadev. Podatki kažejo, da se je
število vlog na področju tujcev v zadnjih petih
letih več kot podvojilo, kar je tudi razlog, da so se
roki za izdajo tovrstnih dovoljevanj podaljšali. V
preteklem letu beležimo skoraj 1.900 tovrstnih
vlog. V področje upravno notranjih zadev spada
tudi prijava prebivališča s postopki ugotavljanja
stalnega in začasnega prebivališča. Veliko število
tovrstnih postopkov (170) je posledica nastalih
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 svojih pristojnosti
pomagamo.
Zaradi izrazitega povečanja potreb strank po
urejanju e-identitete in osebnih dokumentov smo
poleg vzpostavitve sistema naročanja strank uvedli
tudi dodatne klicne številke za naročanje. V
poletnih mesecih (junij, julij, avgust) smo ob sredah
podaljšali uradne ure do 18.00 (v rednih razmerah
je delovni čas običajno do 17.00). Prav tako smo
strankam omogočili pridobitev digitalnega potrdila
in mobilne identitete smsPASS tudi ob četrtkih, ko
na upravnih enotah sicer nimamo uradnih ur.
Navedene storitve poleg drugih upravnih storitev
občani in občanke lahko urejajo tudi na Krajevnem
uradu Vransko, ki posluje v prostorih Občine
Vransko ob torkih.
Po predhodnem dogovoru s strankami smo redno
izvajali oziroma izvajamo tudi obiske na domu (za
osebe, ki so starejše ali težje gibalno ovirane) ter v
domovih starejših občanov v postopkih sprejema
vlog za izdajo osebnih izkaznic in overitev podpisov,

kolikor je to (bilo) mogoče zaradi pojava okužbe s
koronavirusom.

kljub izrednim razmeram, v prejšnjem letu sklenili
natanko 179.

Tudi v tem letu pričakujemo največ strank zaradi
zamenjave osebnih dokumentov, saj poteče
veljavnost natančno 2.989 potnim listinam in
6.128 osebnim izkaznicam, katerih imetniki imajo
stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste
med njimi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo
zagotovite zamenjavo osebnega dokumenta, kajti
vsak polnoletni državljan ga je dolžan imeti. Vsem
tistim, ki vam bo osebna izkaznica kmalu potekla
(ravno v času, ko bomo v Sloveniji uvedli nove
biometrične osebne izkaznice, in sicer od 28.
marec 2022 dalje) sporočamo, da lahko te
zamenjate kadarkoli. Veljavnost vaše osebne
izkaznice bo 10 let od dneva izdaje. Prav tako v
tem letu poteče veljavnost večjemu številu
vozniških dovoljenj kar 2.287. Vsi imetniki rožnatih
vozniških dovoljenj, ki jih še niste zamenjali za
polikarbonatno kartico, morate te zamenjati
najkasneje do 19. januarja 2023, sicer ne boste
smeli voziti v cestnem prometu.

Na področju upravno notranjih zadev v tem letu ni
predvidenih večjih spremembe zakonodaje
razen Zakona o voznikih, ki naj bi razveselil številne
voznike in voznice motociklov ter skuterjev. Tako
bodo lahko vozniki z vozniškim dovoljenjem B
kategorije, ki niso vozniki začetniki, pravico do
vožnje z motociklom ali skuterjem do 125-kubičnih
centimetrov delovne prostornine, pridobili že po
šestih urah praktičnega usposabljanja v avtošoli. S
tem bodo v primerjavi z aktualnim protokolom za
pridobitev vozniškega dovoljenja A1 močno
skrajšali čas in zmanjšali stroške za pridobitev te
vse bolj potrebne pravice.

Kot prekrškovni organ, smo bili v preteklem letu
primorani po uradni dolžnosti izdati 128 plačilnih
nalogov lastnikom motornih vozil zaradi prekrškov
povezanih s potekom veljavnosti prometnega
dovoljenja, neusklajenih podatkov v prometnem
dovoljenju ali prenehanja veljavnosti zavarovalne
police in osebam, ki ne izpolnijo prijavne
obveznosti, ki jo določa Zakon o prijavi
prebivališča.
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, potrjevanje podpor
volivcev, kot tudi vpis novih dejstev v matični
register ter sestava smrtovnice. Skupno število
drugih upravnih nalog Upravne enote Žalec v letu
2021 znaša skoraj 42.000. Zraven je še nadvse
spodbudno in razveseljivo število poročnih
obredov oz. sklenitev zakonskih zvez, katerih smo,

Glede drugih upravnih nalog velja posebej
poudariti 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 2021 zarisali 763. Kot 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 na Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije. Nosilce kmetijskih gospodarstev vabimo,
da v roku za oddajo zbirne vloge kontaktirajo z
upravno enoto za urejanje podatkov v Registru
kmetijskih gospodarstev. Podatki o urejenosti
GERK-ov so dostopni tudi na javnem
pregledovalniku RKG.
Morda velja še omeniti, da je v pripravi predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijstvu, ki je potreben zaradi reforme skupne
kmetijske politike, ki se bo začela izvajati z letom
2023.
Malo manj smo zadovoljni z rezultati na področju
denacionalizacije, saj si že več let skupaj z
udeleženci teh postopkov prizadevamo za
dokončanje treh denacionalizacijskih zadev, ki
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izstopajo
po
obsegu
nacionaliziranega premoženja.

postopkov

in

Med naloge upravnih enot sodi tudi potrjevanje
podpor volivk in volivcev pobudam za vložitev
sprememb različnih predpisov in razpis
referendumov. V preteklem letu smo potrjevali
podpise za šest pobud. Trenutno potrjujemo
podpore za osem pobud, med drugim tudi
podpore volivk in volivcev kandidatnim listam za
državnozborske volitve, ki bodo 24. aprila 2022.
Podpore kandidatnim listam potrjujemo do 24. 3.
2022. Za to imamo zagotovljeno posebno
okence. Volivcem obiska na upravni enoti kljub
obveznemu naročanju pri ostalih storitvah ni
potrebno napovedati oziroma naročiti (izjeme). V
primeru večjih skupin prosimo, da nas zaradi
hitrejšega usklajevanja kljub temu predhodno

kontaktirate. Kar zadeva sam postopek za izvedbo
volitev, upravne enote nudimo administrativnotehnično podporo okrajnim volilnim komisijam.
Na koncu, a nenazadnje velja 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. Seveda posebna zahvala gre mojim
dragim sodelavkam in sodelavcu ter njihovi
predanosti delu, ki ga opravljamo na UE Žalec.
Simona Stanter, načelnica

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 10. FEBRUARJEM in 10. MARCEM 2022
V petek, 11. marca 2022, se je v prostorih PGD
Polzela pričel 92-urni tečaj za višjega gasilca, z 29
udeleženci iz 11 prostovoljnih gasilskih društev.
Izvedeni so bili občni zbori naslednjih gasilskih
društev:
26. 2. 2022
26. 2. 2022
26. 2. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022
5. 3. 2022

Gomilsko
Kapla - Pondor
Parižlje - Topovlje
Andraž nad Polzelo
Kasaze - Liboje
Levec
Letuš
Ojstriška vas - Tabor
Velika Pirešica
Šempeter v SD

Ostala PGD, kjer občnega zbora še niso izvedli, jih
bodo imela do konca tega meseca. 67. Skupščina
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GZ Žalec bo predvidoma v aprilu oz. po izvedenih
občnih zborih vseh PGD v Gasilski zvezi Žalec.
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske
zveze Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno
trajale 33 ur in 35 minut. Najdaljša intervencija je
trajala 3 ure in 25 min, najkrajša pa le 30 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 15 dogodkov, kjer je bila
potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli tri
intervencije in v GPO Tabor so imeli dve
intervenciji, v GPO Vransko in GPO Braslovče pa so
imeli eno intervencijo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

ZAGOTOVIMO PREBIVANJE PRIBEŽNIKOM IZ UKRAJINE
Tudi v Spodnjo Savinjsko dolino prihajajo
pribežniki iz Ukrajine, zato vas prosimo, da jim
zagotovite nastanitve (telefon: 03 5716 616 in epošta: zalec.ozrk@ozrks.si).

prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita,
izkaznico, ki velja tudi kot dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznica osebe z
začasno zaščito velja, dokler traja začasna zaščita.

V Republiki Sloveniji imajo lahko tri različne
statuse:

Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima poleg
pravice do začasnega prebivanja v Republiki
Sloveniji tudi pravico do:

•

•

•

državljan Ukrajine s statusom turista
(možnost prebivanja na področju RS za 90
dni);
državljan Ukrajine lahko zaprosi za
mednarodno zaščito po Zakonu o
mednarodni zaščiti (poda vlogo za
mednarodno zaščito);
državljan Ukrajine lahko zaprosi za Začasno
zaščito razseljenih oseb (poda vlogo za
začasno zaščito v treh dneh od prijave na
policiji).

Oseba, ki v času
trajanja
začasne
zaščite ob vstopu v
Republiko Slovenijo
izjavi, da namerava v
Republiki
Sloveniji
zaprositi za začasno
zaščito, izpolni vlogo
za začasno zaščito pri
policiji in predloži vsa
dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna
za odločanje o priznanju začasne zaščite. Policija
vlogo in morebitna dokazila brez odlašanja
posreduje upravni enoti, na območju katere bo
prosilec za začasno zaščito nastanjen.
Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem
postopku ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za
pridobitev začasne zaščite. Upravna enota izda

•

•
•
•
•
•
•
•

nastanitve in prehrane v nastanitvenih
centrih ali denarne pomoči za zasebno
nastanitev,
zdravstvenega varstva,
dela,
izobraževanja,
denarne pomoči ali žepnine,
združevanja družine,
brezplačne pravne pomoči,
obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter
do pomoči pri uveljavljanju pravic iz
Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb.

Trajanje začasne zaščite je eno leto od uveljavitve
sklepa vlade in se lahko podaljša še največ dvakrat
po šest mesecev.
Pravice in obveznosti
najemojemalca

najemodajalca

in

Pri brezplačnem najemu stanovanja se sklene
najemna pogodba – višina najema pogodbe je 0
eur, če želite, da se vam poravnajo obratovalni
stroški, to opredelite v pogodbi, ki je sestavni del
vloge za dodelitev denarne pomoči za nastanitev.
Vse pravice in obveznosti najemodajalca ter
najemojemalca se opredeli v pogodbi.
Podrobnejše informacije:
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•
•
•
•

klici iz Slovenije - brezplačna telefonska
številka 080 41 42,
klici iz tujine - +386 1478 7530,
vsak dan, od 8. do 18. ure,
e-mail: info.ukrajina@gov.si.

Aktualne informacije in kontaktne številke so
objavljene tudi na spletni strani gov.si v
slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku.
Vir: https://www.gov.si/.../pomoc-slovenijedrzavljanom-ukrajine/
Matjaž Črešnovar, sekretar RKS - OZ Žalec

»SLAB ZAČETEK, DOBER KONEC?«
Staro leto smo končali z željami po boljšem, manj
napornem letu 2022. Vsemu optimizmu navkljub
ter našim uspešnim bojem v zadnjem letu in pol,
smo leto 2022 žal začeli z okužbami pri stanovalcih
14

ter jih tudi relativno hitro zaključili, okužba se ni
širila. Dom smo po izolacijah odprli za en teden, ko
so se nam začele pojavljati nove in nove okužbe
znotraj Zavoda, ki so prizadele kar dobro polovico

naših stanovalcev. Vsak dan smo ugotovili več
okužb, vsakodnevno presejalno testiranje je trajalo
kar 12 dni. Končno je prišel dan, ko novih okužb
nismo več zaznali. Bilo je potrebno počakati, da se
končajo vse izolacije, zato smo z 22. februarjem
zopet odprli svoja vrata za vse obiskovalce.
Skoraj dva dolga meseca, ki sta delovala kot veliko
dlje časa, sta bila izredno naporna, tako za
stanovalce kot za zaposlene. Bližnji naših
stanovalcev ter naših zaposlenih so potrpežljivo in
s strahom pričakovali vsakodnevne razplete ter se
morali prilagajati novim urnikom naših zaposlenih.
Ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe so bili težki
za vse nas. Zaposleni smo se trudili ohranjati dobro
vzdušje ter vlivati upanje in pozitivno mišljenje tako
stanovalcem kot tudi svojcem. Vedno znova
pohvalimo »naše« svojce, s katerimi imamo
ustvarjene odnose zaupanja ter sodelovanja na
zelo visokem nivoju. Brez njih bi nam bilo še veliko
težje.

Na tem mestu gre zahvala tudi zaposlenim, ki so v
težkih razmerah opravljali svoje najboljše delo,
večina v neprodušni varovalni opremi po 12 ur, z
redkimi odmori (tudi za wc), kar je že samo po sebi
naporno, še posebej, ko te na vsakem koraku
ogroža okužba. Še vedno pa so obdržali empatijo
do stanovalcev, komunicirali s svojci, jih informirali,
predvsem pa ohranjali pozitiven odnos. V našem
kolektivu zaposlenih je kar 95 % žensk, kar je v
socialnem varstvu zelo pogosto. Preredko pa
pomislimo, da ima večina teh žensk otroke,
družine, ki so bili v času spremenjenega delovnega
časa prav tako oškodovani. Veseli smo, da imamo
kolektiv, ki zna, ki zmore in ki je znova to tudi
dokazal. Upamo, da zadnjič ter da bomo lahko
tekom leta pritrdili reku: »Slab začetek, dober
konec«.
Socialna delavka Lakovšek Jerneja, mag.soc.del.
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ZELENE STREHE IN VERTIKALNE POVRŠINE
Izboljšajmo kakovost bivalnega okolja z medovitimi rastlinami
Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) se zavedamo
ranljivosti in pomena čebel za naš ekosistem ter
našo prihodnost. V okviru projekta »Dan
vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«, ki bo
potekal v soboto, 26. marca, si aktivno
prizadevamo za zasaditev površin z medovitimi
rastlinami, kar čebelam in ostalim opraševalcem
omogoča dodatne pašne površine. Naš cilj je, da se
poveča število medovitih rastlin, ki bodo nudila
medenje v prihodnosti in zagotavljala preživetje
opraševalcev. Ena od možnosti za povečanje števila
medovitih rastlin predstavljajo tudi površine streh
in vertikalnih površin, ki se tudi pri nas v Sloveniji
že vključujejo tako pri načrtovanju novih stavb kot
tudi pri sanacijah.

opraševalcem zagotoviti dodatno pašo. Opažamo,
da jih čebele in ostali opraševalci v času cvetenja
homulic množično obiskujejo.

Zelena streha na Čebelarski zvezi Slovenije

Zelene strehe in njihov pomen
Zelena streha predstavlja zaključni sloj strešne
kritine, prekrit z vegetacijo in je v današnjem času
gradnje objektov pomemben odgovor na vprašanja
ekoloških, socialnih in ekonomskih izzivov.
Ustrezno strokovno načrtovanje in izvedba zelene
strehe izboljšuje mikroklimatske razmere, kakovost
bivalnega okolja ter nudi življenjski prostor
rastlinam in živalim. Ljudje so že v preteklosti
prekrivali bivališča z zemljo in rastlinjem zaradi
zaščite pred zunanjimi vplivi, predvsem
temperaturo in padavinami. Velikokrat so nastale
samorastno na zapuščenih objektih. (Ozelenitev
streh in vertikalnih površin, MOP priporočila, 2021)
Tudi na Čebelarski zvezi Slovenije se lahko
pohvalimo s postavljeno zeleno streho z
medovitimi rastlinami (marec 2020), saj se
zavedamo številnih prednosti, ki jih nudi takšna
površina, predvsem pa želimo čebelam in ostalim
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Slovenski čebelnjak z zeleno streho

Pozitivni učinki:
•
•
•
•
•

zadrževanje meteornih padavin in
zakasnitev odtekanja vode ob nalivih;
izboljšana energijska varčnost objektov,
kar zmanjšuje stroške vzdrževanja;
podaljšana življenjska doba strehe, s tem
pa tudi življenjska doba objekta;
ublažitev učinkov pregrevanja urbanih
področjih;
izboljšana zvočna izolacija objekta;

•
•

pripomore k zmanjševanju onesnaževanja
zraka;
zagotavljanje dodatnega življenjskega
prostora za ljudi, živali in rastline. (Zelene
strehe v praksi, 2016)

V projekt ČZS »Dan vseslovenskega sajenja
medovitih rastlin« so vključena že številna
podjetja, organizacije, lokalne skupnosti in
posamezniki, tudi iz tujine.
Sicer k sajenju medovitih rastlin vabimo prav
vsakogar, da se po svojih zmožnosti priključi
aktivnostim za povečanje števila medovitih rastlin,
ki bodo v prihodnje zagotavljale še bolj zeleno in
medovito Slovenijo.
Veseli bomo vaše podpore in sodelovanja ter
kakršnekoli povratne informacije po elektronski
pošti: petra.bracko@czs.si.

Zelena streha avtobusne postaje (Logatec)

Naj medi - tudi na zelenih strehah in drugih
površinah objektov.
Več o projektu vseslovenskega sajenja medovitih
rastlin
najdete
na
spletni
strani:
https://www.czs.si/content/dansajenja.
Petra Bračko,
svetovalka za ekonomiko v čebelarstvu

Zelena stena, Družinski center (Ljubljana)

POZOR, ŽABE IN DRUGE DVOŽIVKE NA CESTI
Toplejši in daljši spomladanski dnevi že prebujajo
naravo, ob prvem deževju pa se bodo iz
prezimovanja predramile tudi številne dvoživke in
se v večernem času iz kopenskih življenjskih
prostorov pričele seliti na mrestišča, kjer se parijo
in odlagajo jajca. Pri tem lahko prečkajo tudi ceste,
zato na številnih lokacijah v Sloveniji prihaja do
množičnih povozov. Kjer na cestah ni
vzpostavljenih trajnih ukrepov za dvoživke, jim
ponekod pomagajo številni prostovoljci, ki jih
varno prenesejo čez cesto in tako pomembno

prispevajo k ohranjanju te ogrožene živalske
skupine. V projektu LIFE AMPHICON so izdali
novičnik Regljač s predstavitvijo rezultatov varstva
dvoživk v letu 2021. Po poročanju prostovoljcev so
na 20 lokacijah na 40 km cest zabeležili skoraj
63.000 dvoživk, pri čemer je sodelovalo več kot 330
udeležencev.
Prvi prostovoljci so že pričeli s pregledovanjem
cestnih odsekov in prenašanjem dvoživk čez cesto.
Na nekaterih lokacijah v Sloveniji, kjer imajo to
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možnost, so problematične cestne odseke
zavarovali tudi z začasno varovalno ograjo, ki
dvoživkam preprečuje dostop na cestišče.
Množične selitve dvoživk lahko pričakujemo v
prihajajočih deževnih dneh, ko se bodo večerne
temperature povzpele nad 5 °C. Akcije se pričnejo
takoj po sončnem zahodu, saj so dvoživke nočne
živali in so v prvih urah noči najbolj aktivne. Višja
relativna zračna vlaga in večja varnost pred plenilci
so glavni razlogi za nočne selitve. Najbolj opazne
ter množične selitve navadnih krastač in rjavih žab
se običajno zgodijo v dveh do treh tednih. Druge
vrste, kot so zelene žabe, pupki, urhi, zelene rege,
močeradi, zelene krastače in navadne česnovke, so
na cestah manj opazne in se selijo kasneje ter
časovno bolj razpršeno v obdobju več mesecev.

odlagajo dvoživke ter primerna oblačila in obutev
glede na vremenske razmere. Varnost udeležencev
akcij naj bo vedno na prvem mestu. Podrobnejša
priporočila za udeležence in organizatorje akcij
prenašanja dvoživk lahko preberete v novi številki
novičnika Regljač. Voznike motornih vozil
naprošamo, da na znanih lokacijah ustrezno
prilagodijo hitrost vožnje, saj s tem povečajo
varnost prostovoljcev na terenu in zmanjšajo
število povoženih dvoživk.

V sodelovanju s številnimi deležniki so sodelavci
projekta LIFE AMPHICON – Ohranjanje dvoživk in
obnova njihovih habitatov v novičniku Regljač
pripravili letni pregled stanja dvoživk na cestah in
izvedenih varstvenih ukrepih za dvoživke v Sloveniji
za leto 2021. Rezultate je povzela Katja Poboljšaj iz
Centra za kartografijo favne in flore: »Številne
organizacije, društva, prostovoljci in posamezniki
že vrsto let prispevajo veliko truda, dela ter časa za
ohranjanje dvoživk. Tudi v letu 2021 je bilo po
poročanjih organizatorjev iz 20 lokacij na 40 km
cest zabeleženih skoraj 63.000 živih in povoženih
dvoživk, akcij prenašanja dvoživk pa se je udeležilo
več kot 330 prostovoljcev. K boljšemu poznavanju
stanja lokalnih populacij dvoživk prostovoljci
pomembno prispevajo tudi z dolgoletnim
zbiranjem podatkov. Ti so nato izhodišče za
opredelitev trajnih varstvenih ukrepov na cestah, ki
dolgoročno zagotavljajo ohranjanje populacij
dvoživk na območju.«.

Izvajanje akcij prenašanja dvoživk čez cesto ter
postavljanje začasnih varovalnih ograj v času
spomladanskih selitev ni trajna rešitev za povoze
dvoživk in tudi ne prepreči povozov v poletnem in
jesenskem obdobju. Zato Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI), partner projekta
LIFE AMPHICON, skladno z načrtovanimi projekti,
proračunskimi sredstvi in zastavljenim programom
reševanja povozov dvoživk na državnih cestah,
načrtuje izvedbo ustreznih trajnih ukrepov na
problematičnih odsekih. V sklopu drugih projektov
DRSI so bile v letu 2021 na 18 odsekih izvedene
raziskave za natančno oceno stanja dvoživk, ki
služijo kot podlaga za nadaljnje projektiranje, na
enem pa se je v sklopu petletnega monitoringa že
četrtič spremljalo stanje dvoživk po prenovi
cestnega odseka. Skupaj s še dvema raziskavama iz
leta 2020 je bilo tako v lanskem letu pregledanih
več kot 25 km odsekov državnih cest, na katerih je
bilo popisanih več kot 5.000 dvoživk 12 različnih
vrst. Skladno z merili za izvedbo ukrepov so bili na
podlagi rezultatov raziskav predlagani ukrepi za
zaščito dvoživk na več kot polovici pregledanih
odsekov na skoraj 10 km cest.

Dvoživkam na njihovi selitveni poti lahko pomaga
prav vsak, tako da sodeluje pri akcijah prenašanja
dvoživk čez cesto, ki se izvajajo v lokalnem okolju.
Pri tem naj udeleženci upoštevajo določila
prometne varnosti. Obvezna oprema za delo na
cesti so odsevni jopič, dobra svetilka, dovolj
globoko vedro, v katerega se pri prenosu čez cesto

V projektu LIFE AMPHICON bo DRSI vzpostavila
podhode in trajne varovalne ograje na petih
cestnih odsekih, ki se uvrščajo med najbolj kritične
zaradi povoza dvoživk v Sloveniji. Odseki se
nahajajo v krajinskih parkih Ljubljansko barje in
Radensko polje, ki sta tudi območji Natura 2000,
ter v Kozjanskem regijskem parku.
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VSEBINA
• PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor
• LETNI PROGRAM KULTURE v Občini Tabor za leto 2022

Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (URL RS, št. 77/07 –
UPB 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o sofinanciranju
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor (UO OT, št. 8/2020) in 6. člena Statuta
Občine Tabor (URL RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in UO OT, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 21. redni
seji dne 7. 3. 2022 sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI TABOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
2. točka 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Sredstva, ki jih Občina Tabor namenja za sofinanciranje programov in dejavnosti ljubiteljske kulture se razdelijo
na:
- 70 % sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev,
- 10 % sredstev za jubileje, nagrade in tekmovanja, ki se jih udeležijo društva in
- 20 % sredstev za sofinanciranje projektov društev.
3. točka 2. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
Za nerazporejena sredstva iz naslova projektov, jubilejev, nagrad in tekmovanj se povečajo sredstva za redno
dejavnost.
II. KONČNA DOLOČBA
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 610-1/2020-2
Tabor, 7. 3. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (URL RS, št. 77/07 –
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) in 15. člena Statuta Občine
Tabor (URL RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in UO OT, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 21. redni seji dne
7. 3. 2022 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TABOR ZA LETO 2022
I. UVOD
Letni program kulture v Občini Tabor (v nadaljevanju: LPK) določa javni interes občine na področju
zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in
ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih
pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.
LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so (so)financirane s
sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. V proračunu
Občine Tabor za leto 2022 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih:
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in
1803 – Programi v kulturi.
Sredstva so namenjena:
- sofinanciranju in vzdrževanju nepremične in premične kulturne dediščine (vzdrževanje spominskih,
sakralnih objektov, Grad Ojstrica),
- sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture (Medobčinska splošna knjižnica Žalec- Občinska
knjižnica Tabor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Žalec),
- sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij (sofinanciranje programov s področja kulturne
dejavnosti),
- financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena,
- financiranju medijev in avdiovizualne kulture (Občinski časopis Novice izpod Krvavice, Utrip Savinjske
doline..)
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-

vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.

LPK je skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom Občine Tabor za leto 2022
podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe društev. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v in letnih programov javnih
zavodov na področju kulture.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA
(ohranjanje kulturne dediščine)
V letu 2022 bo občina namenila sredstva na proračunski postavki: »1802 – Ohranjanje kulturne dediščine« in
sicer:
- 1.000,00 EUR za vzdrževanje spominskih in sakralnih objektov (spomeniki NOB, kapelice, kužna
znamenja..) in
- 5.000,00 EUR za Grad Ojstrica (načrtuje se postavitev silhuete gradu v bližini razvalin nekdanjega gradu
v Lokah),
oboje na področju nepremične kulturne dediščine.
(knjižničarstvo in založništvo)
V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za financiranje knjižničarstva in založništva na proračunski postavki
»08007 – Medobčinska splošna knjižnica Žalec« v višini 29.961,00 EUR. Navedena sredstva so predmet letne
pogodbe med občino in javnim zavodom in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot sledi:
Zap. št. vsebine

Vsebina

Sredstva (EUR)

1

plače in drugi izdatki zaposlenim

2

materialni stroški

4.000,00

3

prireditve

1.000,00

4

nakup knjig

4.500,00

5

tekoče vzdrževanje druge opreme,
telefon
SKUPAJ

20.261,00

200,00
29.961,00

(ljubiteljska kultura)
V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za financiranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območna
izpostava ŽALEC na proračunski postavki »08006 – Javni sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti« v višini
495,00 EUR, ki so predmet letne pogodbe med občino in skladom in se porabijo za realizirane stroške
programa izvedbe in udeležbe na območnih prireditvah.
V letu 2022 bo občina namenila sredstva za financiranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki »18031 –
Sofinanciranje programov s področja kulture, konto »412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
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ustanovam«, v višini 6.000,00 EUR. Navedena sredstva so predmet javnega razpisa in se dodelijo v višini in po
vsebinah, kot sledi:
Zap. št. vsebine

Vsebina

Delež (%)

Sredstva (EUR)

1

Redna dejavnost

70

4.200,00

2

Jubileji, nagrade, tekmovanja

10

600,00

3

Projekti

20

1.200,00

SKUPAJ

100

6.000,00

Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov kandidatov, ki se bodo
prijavili na javni razpis, se bo opravilo v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del razpisa.
Za nerazporejena sredstva iz naslova projektov, nagrad in tekmovanj se povečajo sredstva za redno dejavnost.
Posebni projekti se lahko iz občinskega proračuna financirajo dodatno.
(mediji in avdiovizualna kultura)
V letu 2022 bo občina namenila:
10.995,00 EUR za občinsko glasilo Novice izpod Krvavice in sicer na proračunski postavki »08009 –
Občinski časopis Novice« (založniške in tiskarske storitve, poštnina, plačila po podjemnih pogodbah)
in
- 7.801,12 EUR za mesečnik Utrip Savinjske doline in sicer na proračunski postavki »08011 – Utrip
Savinjske doline« (plačilo mesečnih izvodov časopisa za vsa gospodinjstva občine).

(vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost)
V letu 2022 bo občina namenila 1.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje infrastrukture, na proračunski postavki:
»01014 Dom krajanov«. Večjih investicij ni planiranih.
II. ZAKONSKA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem lokalnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi.
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se
uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih
dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. 9. člen zakona narekuje sprejem dokumenta,
ki določa javni interes za kulturo in udejanjanje le-tega prek:
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa,
- javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih programov, kulturnih projektov,
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela in
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture.
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture dviguje kakovost življenja v lokalni skupnosti, kjer igra kulturo
pomembno vlogo.
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III. CILJI IN USMERITVE
Cilj letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za to, da občani Občine Tabor lahko uresničujejo svoj
interes po lastni dejavnosti na področju kulture in interes po dostopnosti do kulturnih dejavnosti v lastnem
bivalnem okolju, z nosilci kulturnih dejavnosti v občini.
Naloge občine so poleg zagotavljanja ustreznih pogojev v občini za uresničevanje javnega interesa na področju
kulture še:
- omogočanje spodbujanja kulturne dejavnosti občanov na področju ljubiteljske kulture, nesnovne
kulturne dediščine in inovativnih projektov ter zagotavljanje določenih sredstev za njihovo dejavnost,
- omogočanje prostorske ali materialne možnosti za uresničevanje kulturnih programov in projektov in
- omogočanje dostopnosti kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov in projektov nosilcev
dejavnosti.

Za zagotavljanje zgoraj omenjenega bo občina:
- z javnim razpisom za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov kulturne dejavnosti
v občini Tabor spodbujala oz. ohranjala dejavnosti na področju kulture in
- z dodeljenimi proračunskimi sredstvi zagotavljala delovanje javnih zavodov, ki delujejo na območju
občine (Medobčinska splošna knjižnica Žalec in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna
izpostava Žalec).
IV. OPIS PROGRAMOV GLEDE NA VSEBINE NACIONALNEGA PROGRAMA KULTURE
Programi, ki se bodo letu 2022 izvajali v javnem interesu na območju občine Tabor so naslednji:
1. KNJIŽNIČARSTVO IN ZALOŽNIŠTVO
1.1. Knjižnična dejavnost – Medobčinska splošna knjižnica Žalec – Občinska knjižnica Tabor
2. LJUBITELJSKA KULTURA
2.1. Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Žalec
2.2. Dejavnost društev s področja kulture – Izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti
na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2022
3. DRUGI PROGRAMI V KULTURI
3.1. Stroški vzdrževanja dvorane
V. PREGLED LETNIH PROGRAMOV KULTURE GLEDE NA PRORAČUNSKE POSTAVKE
Finančna sredstva za izvedbo letnega programa kulture v letu 2022, ki so načrtovana v proračunu Občine Tabor
po podprogramih so:
18029001 Nepremična kulturna dediščina: 6.000,00 EUR
18039001 Knjižničarstvo in založništvo: 29.961,00 EUR
18039003 Ljubiteljska kultura: 6.495,00 EUR
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18039005 Drugi programi v kulturi: 1.000,00 EUR
SKUPAJ: 43.456,00 EUR
VI. DRUGE DOLOČBE
1. Sredstva za investicije in vzdrževanje infrastrukture na področju kulture se razdelijo na podlagi sprejetih
načrtov razvojnih programov v Proračunu Občine Tabor leto 2022.
2. Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljske kulture in sofinanciranje izvedbe
drugih kulturnih prireditev bo potekala z javnim razpisom. Ostala sredstva se izplačujejo neposredno na
podlagi predloženih programov in pogodb.
3. Občina lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2022 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila
oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov
in dejavnosti na področju kulture v letu 2022.
4. Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulture se v celoti razdelijo na podlagi javnega razpisa in izbora ter
vrednotenja programov po Pravilniku o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Tabor.
5. Namenska sredstva iz navedenih programov se v celoti razdelijo in porabijo za planirane namene. Če
sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine
Tabor ob sprejemanju rebalansa proračuna sprejme odločitev o prerazporeditvi namenskih sredstev znotraj
izvajanja kulturnih vsebin. Sprememba sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo letnega programa
kulture za leto 2022.
6. Iz sredstev lokalne skupnosti se zagotavljajo sredstva za priznanja in stroške prireditev.
7. Program, ki ni določen v okviru LPK, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa
vključena Občina Tabor in gre za program velikega javnega pomena. V tem primeru se glede sofinanciranja iz
proračuna za vsak posamični program oz. projekt preuči finančne možnosti in določi vire (so)financiranja s
strani občine.
8. Na osnovi sprejetega letnega programa kulture za leto 2022 bo občinska uprava v lokalnem časopisu in na
spletni strani občine objavila Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2022.
9. Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 0321-21/218-7
Tabor, 7. 3. 2022
OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Več informacij o projektu je dostopnih na
https://www.lifeamphicon.eu.
Dodatne informacije o dvoživkah lahko najdete na
spletni strani Informacijskega centra za varstvo

dvoživk Slovenije – http://www.ckff.si/icvds/.
Tadeja Smolej,
Center za kartografijo favne in flore

JEZIKOVNI TABU IN VULGARIZMI
Ljudje smo vsakodnevno vpeti v raznovrstne
komunikacijske položaje, pri tem pa moramo
presojati, kako se izražati v določenih situacijah: pri
vsakdanjih opravilih, v različnih družbenih
razmerjih in družabnih stikih, pri uradnih zadevah
idr. Zapletenost naših družbenih stikov je zajeta
tudi v jeziku. Del tega in vsakodnevne komunikacije
so besede, besedne zveze in stavki, ki veljajo za
neprimerne, grobe, prostaške in družbeno
nesprejemljive ter veljajo za jezikovne tabuje (npr.
Prekleta prasica si!, Pizda ti je zelje grizla, Pederski
posli, Fak!, Boli te kurac, Odjebi! …). Govorimo o
vulgarizmih/vulgarnih besedah, kletvicah, psovkah
in žaljivkah, ki so relativno malo raziskani, zato je
bila to glavna tema moje magistrske naloge.

Tabuji se kažejo tako v preteklosti kot tudi v
sodobnosti. Pomenijo delovanje posameznika
navkljub določenim pravilom in prepovedim kake
skupnosti. Že v času pred pojavom religije se kažejo
zametki jezikovnega tabuja, saj je bilo govorjenje
določenih leksemov, tj. govorjenje o kakem pojavu
ali že sámo poimenovanje pojava, prepovedano.
Tabu se povezuje s kriterijem sprejemljivosti (kaj je

moralno in kulturno spodobno), ko posameznik to
prekrši, s strani družbe občuti neodobravanje,
sramoto,
negotovost,
obsojanje,
kritiko,
negativnost ipd. In tako je z jezikovnimi tabuji še
danes. To se kaže na področju jezika kot prepoved
govoriti o čem, zlasti v javnosti.
Na podlagi zbranega gradiva prek metode
intervjuja se je izkazalo, da vulgarizmi spadajo v
besedišče nizkega stila, saj so družbeno negativno
zaznamovani v javni sferi sporočanja. Prikazala sem
(monološko in dialoško) sporazumevalno in
jezikovno zgradbo, stilno zaznamovanost in
variantnost ter jezikovni pomen vulgarizmov
(metaforiziranje, metonimiziranje, komparacijo in
pragmatične lastnosti). Sem sodijo besede z veliko
mero prostaškosti, opolzkosti in grobosti. Na eni
strani
z
vulgarizmi
izražamo
čustva,
nezadovoljstvo, odnos do ogovorjenega, do
predmeta govorjenja, do situacije ipd., na drugi
strani pa so v rabi kot poimenovanja, v večini
primerov pa se z rabo ustvari neka stopnja
agresivnosti, ki je izražena verbalno. Raba kletvic,
psovk, žaljivk in vulgarizmov je omejena na zasebni
pogovor, saj se kriteriji spremenijo, kadar
komunicirata posameznika, ki se osebno in intimno
poznata. Jezikovni tabu in vulgarizme lahko
opredelimo (na podlagi analize) kot antropološka,
kulturna, družbena, psihološka ter jezikovna
pojava.
Ugotovitve kažejo, da vulgarizmi so in bodo ostali
del aktualnega jezika, četudi so označeni kot
jezikovni tabu. Vsako jezikovno pojavnost, tudi če
so to vulgarizmi, je treba raziskati, saj je del jezika
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in njegove rabe tako v govoru kot tudi v pisanju.
Treba se je zavedati, da raba vulgarizmov pripada
jezikovno-kulturni dediščini. Porajata se vprašanji
za nadaljnje raziskave, ali vulgarizmi v sodobnem
času deloma izgubljajo moč tabuiziranosti in, če na
nek način že postajajo sprejemljiva praksa v
vsakodnevnem komuniciranju (ko ne gre za žalitve
in druge oblike verbalnega nasilja). Izpostavimo
lahko ugotovitvi: določeni vulgarizmi na nek način
delujejo terapevtsko, z njihovo rabo se v stresnih
situacijah sprostimo in osvobajamo negativnih
čustev. Menim, da vulgarizmi naj ne bi bili odraz
osebnosti ali značaja človeka, saj gre v aktualnem
trenutku rabe vulgarizma le za iskreno govorno
dejanje, včasih tudi za zabavnost, saj marsikdaj tudi
nasmejijo.

Podrobneje si lahko preberete na spletni strani
DKUM, kjer je objavljena celotna magistrska naloga
Jezikovni
tabu
in
vulgarizmi:
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=81175&lang
=slv

Tjaša Gerčar, mag. prof. slov. j. in knjiž.

SLOVARČEK OBLAČILNEGA IZRAZJA V GOVORU TABORA
Že nekaj let je od tega, odkar sem napisala pravi (in
prvi) mini slovar taborskega narečja. Sedaj sem se
opogumila, da vam občanom in občankam tudi
pokažem, kako izgleda. V njem so zajete besede, ki
se tičejo tematike oblačil, obutve, pripomočki in še
kaj bi se našlo. Besede sem zbirala prek
intervjuvanke, in sicer sodelovala je moja babica
Zvonka Gerčar, ki je živela v Taboru vse od rojstva.
Predstavila sem ji svoje delo in jo opomnila, da ne
sme govoriti v knjižnem jeziku, saj bom le tako
ustvarila nabor taborskih narečnih besed. In tako
sva začeli pogovor o njenem življenju ter oblačilih,
nabor besed pa je rasel in rasel … Vsekakor bo ta
slovarček prispeval kot inventar h kulturni dediščini
občine Tabor, saj zajema 110 narečnih besed.
Mogoče bo v prihodnosti pripomogel k ideji, da se
napiše prvi slovar taborskega narečja, ki ne bo
zajemal samo temo oblačil, ampak vsesplošno.
Za lažje razumevanje slovarja podajam razlago oz.
legendo kratic in simbolov, ki se pojavljajo ob
geslih:
ed. = ednina
gl. = glej
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im. = imenovalnik
sam. = samostalnik
m = samostalnik moškega spola
s = samostalnik srednjega spola
ž = samostalnik ženskega spola
∎ - znak ločuje iztočnico od fonetične transkripcije
⁑ - za tem znakom sledi razlagalno-ponazarjalni
razdelek
⚠ - kazalka, ki je uporabljena namesto
označevalnika glej
Iztočnice oz. besede so razvrščene po abecedi in so
zapisane krepko. Kazalke, ki so navedene s
simbolom ⚠, usmerjajo iztočnice k poknjiženi
narečni obliki. Zatem sledi znak ∎, kar pomeni, da
sledi fonetična transkripcija, ki je zapisana v oglatih
oklepajih. S tem lahko vidimo izgovorjavo narečne
besede. Ponekod sem uporabljala vezniško besedo
in, kar pomeni, da se za eno besedo kaže več
različnih izrazov. Pomenska razlaga je zapisana
poševno, s temno rdečo barvo. Na koncu se
ponekod pojavi še ponazarjalno gradivo, ki prikaže
pomen besede v sobesedilu oz. uporaba besede v
vsakdanjem življenju (primeri babice). Pa si
oglejmo slovarček:

aftre in hozentreger in ruče ∎['a:ftre in
'ho:zǝn'tregǝr in 'ruče] –ø ž naramnice za moške ⁑
'Dje:di so na'pe:jal 'a:ftre.
ahtuka ∎['a:htuka] –e ž šolska torba ⁑ 'Js pa 'nǝsn
'mẹla ruk'zǝka, sn 'mẹ:la pa 'a:htuko.
antvela in antuh ∎['a:ntvela in 'a:ntuh] –e ž
brisača

dokolenke ∎[duku'lenke] –ø ž tanjše nogavice za
ženske, ki se nosijo do kolen ⁑ Duku'lenke smo
no'si:le 'bǝl u 'kọ:žni 'ba:rvi.
dolge gate ∎['dou:ge 'gate] –ø ž moško spodnje
perilo oziroma moške spodnje, dolge hlače ⁑
'Dou:ge 'gate je 'nọ:su 'sam 'a:te.
druker ∎['drukǝr] –
ja m gumb stiskač,
narejen iz dveh delov

B

E //

bandura ∎[bǝn'du:ra] –e ž moške halje za
zunanje delo ⁑ 'Nǝš 'a:te je 'skọ:s 'nọ:su bǝn'du:ro,
u'čas 'skuor tut u 'spa:j.
baretka ∎[ba'retka] –e ž okrogla, rahlo
napihnjena čepica ⁑ 'Vidla je 'jenga z 'nuovo
ba'retko.
bataškornji in batafukerji in batuci ∎
['ba:taškọ:rni in 'ba:tafukeri in 'ba:tuci] –ov m
gumijasti škornji za hojo po mokrem ⁑ Če si 'jemu
'ba:taškọ:rne, si 'lǝhk 'họ:du pu 'muo:krim.
blago ∎ [bla'gọ] –a s tekstil ⁑ 'Kupl 'bǝmo 'nou
blagọ:.
bluza ⚠ pluzna
brezrukavnik in telovnik ∎ [brezru:'kaunik in
te'lou:nik] –a m jopica ali pulover brez rokavov ⁑
'Čre:s 'sra:jco so nu'sil brezru:'kaunike.
bunda ⚠ pruštuh in iberok

F

A

C

Drukerji

feca ∎ ['feca] –e ž ruta ⁑ Za 'zu:nanji 'dẹ:l, smo
'mẹ:l na 'gla 'fece.
firtuh ∎ ['fi:rtǝh] –a m predpasnik ⁑ Za du'mač
'dẹ:l, smo 'nọ:sl 'fi:rtǝhe.
fršlus ∎ [fǝr'šlu:s] –a m zadrga ⁑ Na 'bundi se je
pu'kva:ru fǝr'šlu:s.

G
gležnarji ∎['glẹ:žnari] –ev m čevlji s peto, nošeni
ob praznikih ⁑ 'Glẹ:žnarje 'mam še 'dǝj 'duol u
'spọ:dn 'štuk.
gojzerji ∎['gọ:jzeri] –ev m visoki zimski čevli ⁑ Po
'snẹ:gu smo' ružl z 'gọ:jzerim.
gumb ⚠ knof
gvant ∎['guǝnt] –e ž obleka ⁑ U'ča:s 'nǝm je
'ma:mi 'ši:vala 'guǝnt.

cajgaste hlače ∎ ['ca:jgaste 'hla:če ] –ø ž hlače za
zimo ⁑ Pu'zim sm 'nọ:sla 'ca:jgaste 'hla:če.
centimeter ⚠ šivilski meter
ceker ∎ ['cẹ:kǝr ] –a m torba za v trgovino ⁑ Za u
trgu'vino sm 'zmeri u'zẹ:la 'cẹ:kǝr.
cigl in ibercuk ∎ ['cigl in iber'cuk] –a m vzglavnik
cote ∎ ['cọ:te ] –ø ž oblačila v splošnem pomenu ⁑
'Cọ:te za du'ma.
cokli ∎['cọ:kli ] –ov m obuvalo z visokim lesenim
podplatom ⁑ Na 'Ni:zozemskim sǝm u 'živo 'vidla,
'kuok so izdelu'val 'cọ:kle.
cvern ∎['cvẹ:rn ] –a m nit ⁑ 'Prọ:bala je 'utǝknt
'cvẹ:rn u 'ši:vanko.

H

Č //

J

D

jakna ∎ ['ja:kna ] –a s žensko vrhnje oblačilo, za
zgornji del telesa, po navadi na zadrgo, ki se je
nosilo poleti ob mrzlih večerih ⁑ 'Mẹ:la sm 'sam
'vint'ja:kno (⚠).

dežnik ⚠ marjela
dežni plašč ⚠ regemantl

hlače ∎ ['hla:če] –ø ž oblačilo za spodnji del
telesa, ki obdaja vsako nogo posebej ⁑ Ku si 'nẹ:ki
ži za'služu, si si 'lǝhka 'kupu 'ža:metne 'hla:če.
holahopke in najlonke in štumfi ∎ [hola'ho:pke in
'na:jlonke in 'štu:mfi] –ø ž tanjše ženske nogavice
⁑ Če si 'mẹ:u 'duost 'gna:ri, si si 'lǝ:hka 'kupu
hola'ho:pke.

I
iberok in pruštuh ∎['ibe'rok in 'pru:štǝh ] –a m
bunda
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K
kapa ⚠ klafeta
kapa s cofom ∎ ['ka:pa s 'cuo:fǝm] –ø ž zimska
štrikana kapa ⁑ Pu'zi:m smo 'nọ:sl na 'glau 'ka:pe s
'cuo:fǝm.
kapa s ščitom ⚠ šilt kapa
kikla in janka ∎ ['kikla in 'ja:nka] –e ž dolga ženska
krila ⁑ B'lje so pa 'dou:ge 'kikle, 'ja:nke so jim
'rje:kl.
klabuk ∎ [kla:'bǝk] –a m klobuk za elegantnejšo
opravo ⁑ Ja, tọ: so pa 'fine 'da:me nu'sile 'ta:ke
kla:'bǝčke.
klafeta ∎ [kla'fẹ:ta] –e ž kapa ⁑ Kla'fẹ:ta me je
varu'va:la pred 'su:ncǝm.
klobuk za elegantnejšo opravo ⚠ klabuk
knof ∎ ['knuo:f] –a m gumb ⁑ 'Knuo:fe smo 'kǝr
na 'ruo:ke š'ival.
knof lca ∎ ['knọ:flca] –e ž varnostna zaponka
kombineža ∎ [kumbi'nẹ:ža] –e ž dolge srajce s
čipko ⁑ Ti pǝrn'je:sem kumbi'nẹ:žo?
kroglc in kravatlc ∎ ['kroglc in kra'va:tǝlc] –a m
ovratnik ⁑ 'Naš 'uoče si je pu'pra:vu 'kroglc.
krojač ⚠ šnajder
kučma ∎ ['kučma] –e ž okroglo krzneno pokrivalo,
ki sega do ušes ⁑ 'Kučma iz'vi:ra iz 'Rusije.

L
lajblc ∎ ['la:jbǝlc] –a m moški brezrokavniki ⁑
'Čre:s 'sra:jco so 'mẹ:l 'djedi ub'lẹ:čene 'la:jbǝlce.
ledr ∎ ['lẹ:dǝr] –a m usnje ⁑ 'Lẹ:dǝr je 'vǝrsta
bla'ga:.

M
majica ∎ ['ma:jca] –e ž oblačilo za zgornji del
telesa, s kratkimi ali dolgimi rokavi ⁑ 'Tǝta 'ma:jca
mi ni 'tǝk u'šẹ:č.
marjela ∎ [mar'je:la] –e ž dežnik ⁑ 'Za pu 'dje:ž
smo 'mẹ:l mar'je:lo.
mašna ∎ ['ma:šna] –e ž pentlja ⁑ 'Ma:šne so
nu'sile de'klẹ:te z 'dougim 'la:sim.
meter ⚠ šivilski meter
metuljček ∎ [me'tu:lček] –a m modni dodatek k
srajci za moškega v obliki pentlje ⁑ Za'vẹ:zu si je
me'tu:lčka.
mojškra ∎ ['mọ:jškra] –e ž šivilja ⁑ 'Na:ša su'sẹ:da
je 'mọ:jškra.

N

22

naramnice za moške⚠ aftre in hozentreger in
ruče
net ∎ ['nẹ:t] –a m
posebne kovice za
tekstil
nedrc ∎ ['nẹ:dǝrc]
–a m modrček ⁑
Net oziroma kovice
'Nọ:s pre'tje:sn
'nẹ:dǝrc.
nit ⚠ cvern
nizki šolnčki ∎ ['niski 'šọ:lnčki] –ov m nizki poletni
čevlji

O
obleka ⚠ gvant
obleke za boljše ⚠ tamašn gvant
opankice ∎ [u'pa:nkice] –ø ž poletni čevlji,
ponavadi nošeni ob praznikih ⁑ U'pa:nkice smo
'mẹ:l, sam ud'visn ud 'lẹ:tnga 'ce:jta.
ovratnik ⚠ kroglc in kravatlc

P
pas ∎ ['pa:s] –a m dolg kos blaga, ki se nosi zapet
v hlačah oziroma zavezan okrog telesa ⁑ 'Pa:s si
'mọ:rš 'ọ:rni:k za'pẹ:t.
pentlja ⚠ mašna
pidžama ∎ [pi'dža:ma] –e ž majica in hlače za
spanje
plašč iz hubertusa ∎ ['pla:šč iz 'hu:ber'tu:sa] –ø m
zimski plašč iz trdega blaga, neprimeren za dež ⁑
Iz 'hu:ber'tu:sa se je 'rje:kl, tak 'tǝrd je 'blo pa
''bukne'dej de te je 'dje:ž 'dọ:bu .
pluzna ∎ ['pluzna] –e ž bluza ⁑ 'Kẹ:ro 'pluzno 'nej
u'blẹ:čem 'duo:ns zve'čẹ:er?
podplati ∎ [pud'pla:ti] –ov m spodnji del obuvala
⁑ 'Kujkrǝt so me sr'bẹ:l pud'pla:ti!
pulover ∎ [pu'lovǝr] –ja m pleteno vrhnje oblačilo,
obleče se čez glavo ⁑ 'Tọ: so pu'lovǝrji.
podvezice ∎ [pud'vẹ:zice] –ø ž okrasni trak s čipko
na nogavici ⁑ 'Tọ: so pu'lovǝrji.

R
regemantl ∎ ['re:ge'mǝntl] –a m dežni plašč ⁑
'Re:ge'mǝntle, mi juh 'nismo 'mẹl u'truo:c.
restlc ∎ ['re:sǝlc] –a m ostanek blaga ⁑
'Pu'nu:cala je u'sje 're:sǝlce bla'ga.
rokavice ∎ [ruka'vi:ce] –ø ž oblačilo za na roke ⁑
Nǝj'bǝl sm bla ve'sẹ:la 'štrikanih ruka'vi:c.

rukzak ∎ [ruk'zǝk] –a m nahrbtnik ⁑ 'Js pa 'nǝsn
'mẹla ruk'zǝka.
ruta ⚠ feca

S
slamnik ∎ ['sla:mnik] –a m pokrivalo iz slame,
uporabljeno za delo na travnikih ⁑ Za na 'ivo pa
'trǝnke smo 'nọ:sl 'sla:mnike.
srajca ∎ ['sra:jca] –e ž majica z ovratnikom,
narejena iz tanjšega blaga ⁑ 'Kupla si 'bom 'nuovo
'sra:jco.
srajčka ∎ ['sra:jčka] –e ž spodnje perilo oziroma
spodnja majica
sviter in jopč ∎ ['svi:ter in 'jọ:pč ] –a m pleteno
vrhnje oblačilo, za zgornji del, po navadi se
zapenja na gumbe ⁑ 'Svi:terji so 'jọ:pči.

Š
šilt kapa ∎ ['šilt 'ka:pa] –e ž 1. kapa s ščitom 2.
kapa za zaščito pred soncem
šimi robček ∎ ['ši:mi 'rǝbček] –ov m moški
dodatek v žepu suknjiča, s čipko ⁑ 'Mǝški so nu'sil
'ši:mi 'rǝbčke na pọ:'rọ:kih al pa za ta'bọ:lš.
šivanka ∎ ['šivanka] –e ž igla za šivanje
šivilja ⚠ mojškra
šiviljski meter ∎ [ši'vi:lski 'me:tǝr] –a m trak za
merjenje višine, širine, dolžine ⁑ Vi'šino je 'zmẹ:rla
s ši'vi:lskim 'me:tǝram.
šivilski pripomočki ∎ [ši'vi:lski pripo'mǝčki] –ov m
stvari uporabljene za šivanje ⁑ Iz 'ku:fra je 'uzẹ:la
'suoje ši'vilske pripo'mǝčke.
škornji ∎ ['škọ:rni] –ov m gumijasto obuvalo, ki
sega do kolen, ponavadi nošeno ob dežju ⁑ 'Tje:di
smo že 'mẹ:l nepre'mu:čljive 'škọ:rne.
šlajer in krancel ∎ ['šla:jer in 'kra:ncǝl] –ja m trak
narejen iz rož, katerega so nosile včasih neveste
na glavi ⁑ 'Tist, ku je 'mẹ:la ne'vẹ:sta na 'gla:vi, se
'rje:če 'šla:jer .
šnajder ∎ ['šna:jdǝr] –a m krojač ⁑ Po pu'kli:cu je
'šna:jdǝr.
šnerlci ∎ ['šnẹ:rlci] –ov m vezalke ⁑ 'Ma:mi nas je
nau'či:la zave'zva:t 'šnẹ:rlce.
špampet ∎ ['špampet] –a m postelja ⁑ Ub
pǝn'dẹ:lkih sm 'mejala 'ka:pne na 'špampet.
španga ∎ ['špa:nga] –e ž lasnice
šponarce ∎ ['špuonarce] -ø ž legice oziroma
raztegljive hlače iz mehkega blaga

štacuna z oblekim ∎ [šta'cuna z u'blẹ:kim] -ø ž
manjša trgovina z oblačilim
štartarke ∎ ['šta:rtarke] -ø ž športni copati ⁑ No,
'kuok se jim pa 'žẹ: 'rječe, 'šta:rtarke.
šuhi in švapli ∎ ['šuhi in 'šva:pli] –ov m čevlji ⁑
Na'mǝst de'b rẹ:ku čẹ:ul, smo 'rjekl 'šuhi al pa
'šva:pli.

T
taška ∎ ['ta:ška] –e ž torbica
tekstilna fabrika ∎ [teks'tilna fab'rika] –e ž
tovarna z oblačili ⁑ 'Nove 'cọ:te so kup'va:l u
teks'tilnih fab'rikih.
torbica ⚠ taška
tovarna z oblačili ⚠ tekstilna fabrika
trumpetn gold ∎ [trum'pẹ:tn 'golt] –a m nezlati
nakit, ponaredki ⁑ Nǝr'več je blo puna'redku
u'zẹ:ruma trum'pẹ:tn 'golda.

U
untrca ∎ ['untǝrca] –e ž spodnje krilo ⁑ 'Tọ: so 'ble
pọ:'šti:rkane 'untǝrce.
usnje ⚠ ledr

V
varžet ∎ ['va:ržet] –a m žep ⁑ 'De:j 'ruo:ke iz
'va:ržeta.
verižca ∎ [ve'rižca] –e ž nakit, ki visi okrog vratu ⁑
'Mẹ:la sm 'jeno 'zla:to ve'rižco u'krog vra'tu.
vindjakna ∎ ['vi:nt'ja:kna] –e ž jakna za pomladni
in jesenski čas ⁑ 'Mẹ:la sm 'sam 'vint'ja:kno, za
ta'bọ:lš, za 'proti 'vẹ:tru.

Z
zimska štrikana kapa ⚠ kapa s cofom
zimski plašč iz trdega blaga, neprimeren za dež ⚠
plašč iz hubertusa
zokni ∎ ['zokni] –ov m nogavice ⁑ U 'šọ:li sm se
nau'čila 'štri:kat 'zokne.

Ž
žep ⚠ varžet
Tjaša Gerčar, mag. prof. slov. j. in knjiž.
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI

VABILO
Za nami so meseci zapiranj, odtujevanj, bivanja v mehurčkih …
Pomlad na široko odpira vrata. Želimo jih odpreti tudi mi, zato smo za vas, dragi starši in drugi
obiskovalci, pripravili

RAZSTAVO LIKOVNIH DEL OTROK VRTCA VRANSKO
v Občinski stavbi, Kulturnem domu, Športni dvorani in Zavodu Sv. Rafaela.
Skupno razstavo vseh oddelkov pa si lahko ogledate v Schwentnerjevi hiši.
Razstava bo na ogled v mesecu marcu 2022 v poslovnem času ustanove, v kateri se nahaja.
Vljudno vabljeni.
Otroci in zaposleni Vrtca Vransko

NAŠEMILI SMO SE
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Pustni torek se je letos odvil ravno med zimskimi
počitnicami.
•
Da ne bi bili ob vso zabavo, smo pustno zarajali v
petek pred počitnicami, 25. februarja.

•

Prvošolci se spominjajo:

•

•

»Jaz sem se našemila v metuljčka. Mamica
me je naličila po obrazu. Potem sem šla v

•
•

šolo, kjer so bili že vsi našemljeni. In to je
bil najboljši dan.« Nika M.
»Všeč mi je bilo, da sem bil našemljen v
Batmana. Imeli smo se fajn.« Izak T.
»Meni je bilo fajn, ko smo našemljeni šli na
sprehod. Bil sem gusar. Oliver
»Fajn mi je bilo, ker sem bil v maškarah in
smo šli na sprehod.« Bor S.
»Žurali smo ob glasbi.« Uroš
»Imel sem kostum ninje.« Aleksej
Učenci 1. c razreda

USTVARJANJE NA EKO DNEVU
Na naši šoli poteka mnogo aktivnosti in posledično
si zaslužimo naziv EKO šola. Celo šolsko leto se
skupaj trudimo, da si junija prislužimo EKO zastavo,
ki potem ponosno visi na drogu pred našo šolo in
vrtcem. Razpisani so različni EKO natečaji, na
katerih pogosto
sodelujemo. Še
posebej veseli
smo, kadar naši
učenci za svoj
trud
dobi
nagrado.
V decembru smo
izvedli EKO dan
in imeli nekaj več
časa za razmislek
o EKO šolskih temah. Vsak razred je izbral svojo
področje, raziskoval, se pogovarjal, ustvarjal.
Prvošolci smo se pogovarjali o biotski pestrosti
naše dežele. Veseli smo lahko, da na tako malem
koščku Zemlje obstaja toliko različnih živih bitij. Bilo
bi jih še več, če ne bi mnoge izmed njih že izumrle.
K žalostnemu koncu nekaterih bitij prispevamo tudi
sami,
z
neodgovornim
ravnanjem
in
ravnodušnostjo do matere narave. Pogovorili smo
se, kaj lahko naredimo za naš lepši jutri in
ohranjanje narave. Učenci so prinesli koledarje z

živalskimi motivi, ogledali smo si jih, potem pa so
nam služili kot osnova za likovno ustvarjanje za
natečaj Gozd in biotska pestrost.

Nagrajenec Luka Cafuta: »Najprej smo na list
zalepili del živali. Potem smo še en del narisali s
tempera barvami. Potem sem izvedel, da sem
najlepše naredil. Dobil sem nagrado: bidon, kuli,
majico in vrečko. Komaj sem čakal, da pokažem
mamici in atiju.«
Luki za osvojeno 2. mesto na likovnem natečaju
iskreno čestitamo in se z njim veselimo.
Tjaša Mikek, razredničarka 1. c razreda
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TEHNIČNI DAN PROMET
Zjutraj smo se zbudili in odšli v šolo. Vzeli smo
malico. Ob 8.30 nas je šolski kombi odpeljal v Celje.
Tam smo si najprej ogledali avtobusno postajo.
Potem smo odšli pojest malico v park. Po malici
smo odšli
pogledat tržnico.
Sprehodili smo se okoli tržnice, videli
smo veliko stavbo, v kateri je zapor.
Tam smo dobili učne liste. Morali
smo jih rešiti in bilo je zabavno.
Kasneje smo se sprehodili do
železniške postaje. Tam smo si
ogledali peron in podhod. Šli smo v
kontrolni stolp, kjer nam je prometni
odpravnik pokazal odhode in prihode
vlakov ter delo v stolpu. Imeli smo še
nekaj časa do odhoda vlaka, zato
smo šli na sprehod do reke Savinje.
Našli smo lep prostor in pojedli še
zadnjo hrano iz nahrbtnika. Zraven
so bila igrala, kjer smo se skupaj
poigrali. Nato smo odšli na železniško postajo, kjer
nas je čakal že vlak. Hitro smo kupili vozovnice.

Vstopili smo na vlak in se odpeljali proti Polzeli. Na
peti postaji smo izstopili, kjer nas je čakal šolski
kombi, ki nas je odpeljal nazaj do šole. Bilo mi je
zelo všeč. Bilo je zares fantastično.

Aljaž Basle, 3. c

PREDSTAVA ŽABJI KRALJ
15. 3. 2022 smo na naši šoli gostili sopranistko Evo
Černe in tenorista Klemna Torkarja, ki sta nam
predstavila operno pravljico Žabji kralj.

•

Predstavo so si ogledali učenci od 1. do 4. razreda.
Že dan prej smo se z učenci pogovorili o bontonu
na prireditvi v dvorani, gledališču, operi… Ugotovili
smo, da moramo biti kot gledalci in poslušalci
spoštljivi do nastopajočih igralcev in pevcev, kar
pomeni, da moramo v dvorani sedeti tiho in
spremljati dogajanje na odru.
Rada bi posebej pohvalila prav vse učence nižje
stopnje POŠ Tabor, saj so predstavo resnično
gledali tiho, spoštljivo in z velikim zanimanjem.

•

Zbrala sem tudi nekaj vtisov učencev:
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•

•
•
•
•
•

Predstava mi je bila zelo všeč. Izak Rovšnik,
1.c
Ko ga je princesa potisnila v vodo. Gašper
Lampe, 1.c
Ko se je žabec spremenil v princa. Zoja
Smolnikar, 1.c
Zelo mi je bilo všeč petje. Oliver Celec, 1.c
Ko je žabec prinesel princesi žogo iz
vodnjaka. Urh Gojznikar, 1.c
Všeč so mi bila kraljevska oblačila. Gaja
Gaber, 1.c
Ko princesa ni držala obljube. Aleksej
Djuranović, 1.c
Najbolj mi je bil všeč prizor, ko je princeski
padla zlata žoga v vodnjak. Dopadel se mi
je visok glas od princeske. Spoznala sem
kdo igra princesko. To je bila Eva Černe.

•

•

•

Smešen pa mi je bil žabec, ker je imel v
ustih dihalko. Stela, 2.c
Današnja predstava je bila odlična. Pevca
sta zelo lepo pela. Najbolj všeč mi je bilo,
ko se je žabec spremenil v princa. Oskar
Božič, 3.c
Všeč mi je bilo, ko je žabec vrnil kroglo
princesi. Oba pevca sta bila čudovita.
Prekrasno sta bila oblečena in čudovito sta
pela. Eva Topovšek, 3.c
Predstava je bila fantastična. Všeč mi je
bilo, ko je princesa potisnila žabca v

•

vodnjak. Nastopajoča sta imela lep glas,
ker sta šolana pevca. Jaro Petrovič
Poljanec, 4.c
Predstava mi je bila smešna, ker sta se
igralca tako vživela v svojo vlogo. Zelo sta
na glas govorila in pela kar brez
mikrofonov. Imela sta lepa oblačila. Najbolj
všeč mi je bila čarovnica in njena arija. Lina
Novak, 4.c
Manja Majcen

AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
PGD OJSTRIŠKA VAS−TABOR POTREBUJE VAŠO POMOČ
Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas–Tabor
bo v letu 2023 praznovalo visok jubilej, in sicer 120
let obstoja in delovanja organiziranega gasilstva.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1903 kot požarna

obramba pod vodstvom Leopolda Apata in njenimi
ustanovnimi člani.
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Ob tem dogodku smo se odločili, da gremo v
zamenjavo obstoječega večjega gasilskega vozila,
ki ga je društvo prevzelo ob 100-letnici delovanja
leta 2003. Nadgradnja vozila je bila takrat izvedena
za podvozje, letnik 1996.
Že v minulem letu smo vse moči usmerili v iskanje
ustreznega novega podvozja in nadgradnje.
Predlog o novem gasilskem vozilu za PGD Ojstriška
vas−Tabor in dolgoročnem planu nakupa večjih
gasilskih vozil za ostali dve gasilski društvi je bil
predstavljen in s strani občinskega sveta potrjen
na seji, dne 7. 3. 2022. Predvidena vrednost novega
vozila bo znašala cca. 260.000,00 €. Občina bo
zagotovila 180.000,00 €, razliko do polne vsote pa
mora zagotoviti gasilsko društvo. Predviden rok
dobave izdelanega vozila je, glede na trenutno
evropsko situacijo, jesen 2023.

stopimo skupaj, saj nam bo uspelo le s skupnimi
močmi. V SOBOTO, 2. 4. 2022, ko bo potekala
čistilna akcija, bomo začeli z akcijo zbiranja
odpadnega železa. V kolikor imate okoli hiše
odpadno železo, vas naprošamo, da ga na dan
čistilne akcije pripeljete do gasilskega doma v
Ojstriški vasi, kjer bo v ta namen pripravljen
kontejner.
V kolikor vam to ne bi uspelo, nas kontaktirajte na:
• 031 715 071
(predsednik društva Blaž Kovče),
• 040 231 859
(poveljnik društva Grega Serdoner),
Odvoz vam bomo uredili mi. Če nam boste
pomagali že na tak način, bomo več kot veseli in se
vam že vnaprej zahvaljujemo.
Ko bo uradni razpis končan, vam bomo
posredovali podrobnejše informacije o novem
vozilu in tudi o naslednjih akcijah zbiranja
sredstev za gasilsko vozilo.
SEDAJ JE ČAS, KO PROSIMO MI ZA VAŠO
POMOČ, DA BOMO PRIPRAVLJENI, KO NAS
BOSTE POTREBOVALI.
Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ ».

Ta projekt bo velik finančni zalogaj za celotno
društvo, zato vas že danes nagovarjamo, da

PGD Ojstriška vas−Tabor

IZ DOMAČE ŽUPNIJE
POSVETITEV
Papež Frančišek je na praznik Gospodovega
oznanjenja Mariji, 25. marec 2022, Rusijo in
Ukrajino posvetil Brezmadežnemu Marijinemu
srcu.
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Dejanje posvetitve Rusije je Devica Marija naročila
v Fatimi leta 1917, ko je vidkinji Luciji napovedala,
da se bo prva svetovna vojna končala in da se bo v
času papeževanja Pija XI. začela nova, če ljudje ne
bodo nehali žaliti Boga in če Rusija ne bo posvečena
Njenemu Srcu. Poleg tega je želela, da se razširi

pobožnost prvih sobot. “Če bodo moje prošnje
upoštevane, se bo Rusija spreobrnila in nastopil bo
mir, če ne, bo širila svoje zmote po svetu,
povzročala vojne in preganjanja Cerkve. Dobri bodo
mučeni, Sveti oče bo veliko pretrpel in mnogi narodi
bodo uničeni,” je dejala. In še: “Na koncu bo moje
Brezmadežno Srce zmagalo. Sveti oče mi bo
posvetil Rusijo, ta se bo spreobrnila in svetu bo
zagotovljeno obdobje miru.”
Vidkinja Lucija je leta 1989 potrdila, da je Devica
Marija sprejela posvetitev, ki jo je opravil sv. Janez
Pavel II., a nekaj kontroverznosti je ostalo in
nekateri verniki se še vedno sprašujejo, ali je bilo
Marijini želji res zadoščeno. In če je že posvetitev
neoporečna, opozarjajo, da gotovo nismo zadostili
drugemu pogoju – opravljanju pobožnosti prvih
sobot.

tistemu, ki trpi, da iščeta poti miru, da bi zaustavili
streljanje."
Na temelju Marijinih naročil fatimski vidkinji Luciji
v naši župniji že tretje leto zaporedoma, v prvi
polovici leta, opravimo pet prvih sobot. Letos smo
prvo opravili v mesecu februarju, pred nami je že
aprilska. V februarju smo prosili za čimprejšnje
končanje epidemije, v marcu smo molili za mir v
Ukrajini. Prav tako bomo za mir molili prvo aprilsko
soboto v mesecu.
Ob tem dodajamo v premislek tudi besede
upokojenega mariborskega nadškofa dr. Marjana
Turnška: “Ne preklinjajte Rusije in Putina, marveč
molite za Rusijo in Putina.”

Papež Frančišek se je prek video povezave
pogovarjal tudi z moskovskim patriarhom Kirilom I.
o vojni v Ukrajini. Papež Frančišek je v pogovoru
vztrajal: "Ni pravične vojne.". Strinjala sta se, da:
"Cerkev ne sme uporabljati jezika politikov, temveč
jezik Jezusa. Da sta pastirja istega svetega ljudstva,
ki veruje v Boga, v Sveto Trojico, v Sveto Božjo
Mater. Zaradi tega se morata združiti v
prizadevanju, da pripomoreta k miru, da pomagata

VELIKI TEDEN
40-dnevni postni čas se skoraj že izteka. Nekateri
preštevate štirideset postnih dni, pa se vam ne
izide. Število štirideset je svetopisemsko število. Z
njim se je srečal že Noe, pa za njim še Mojzes in
Izraelci, Elija ter prerok Jona.
Vsem pa nam je najbolj znanih štirideset dni, ki jih
evangelist Luka opiše takole: “Jezus se je vrnil od
Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil
štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal."
Zadnjih pet dni postnega časa imenujemo veliki
teden. Te dni nas bogoslužje neposredno uvaja v

odrešilno trpljenje. Da, Jezusovo trpljenje je
odrešilno. Pa tudi naše!
Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja. V uvodu
v sveto mašo cvetne nedelje blagoslavljamo butare
in drugo zelenje, ki ga verniki v procesiji nesemo v
čast Kristusu kralju v cerkev in po sveti maši v svoje
domove. Med sveto mašo cvetne nedelje
poslušamo poročilo o Kristusovem trpljenju.
Na veliki četrtek dopoldne imajo škofje v stolnih
cerkvah krizmeno mašo. S škofom mašujejo
duhovniki škofije, kar lepo ponazarja povezanost
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škofa s člani škofijskega občestva. Pri tej sveti maši
duhovniki znova potrdijo zvestobo svoji službi in
obnovijo svoje duhovniške obljube.

Pri tej sveti maši škof posveti tudi sveta olja (krstno,
bolniško in krizmo). Z njim se podeljujejo
zakramenti: svet krst, sveto bolniško maziljenje in
sveta birma.

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Sveto tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja
pomeni vrhunec celotnega liturgičnega leta. Brez
svetega velikonočnega tridnevja ni velikonočnega
veselja.

Na veliki petek je sveti velikonočni post, ki je nekaj
bistvenega. To je post pričakovanja Jezusovega
prihoda.

Na veliki četrtek s slovesno večerno sveto mašo
obhajamo spomin zadnje večerje - postavitve
zakramenta svete evharistije. To je, lahko rečemo,
rojstni dan evharistije in mašniškega posvečenja.

Velika sobota je dan najlepšega pričakovanja.
Zjutraj blagoslovimo ogenj, dopoldne obiščemo
Jezusov grob v cerkvi in ob njem molimo,
blagoslovimo velikonočne jedi. Blagoslovljene jedi
jemo na velikonočno jutro ali vsaj po velikonočni
vigiliji.

Na veliki petek ni svete maše - evharistične daritve.
Saj Jezus, veliki in večni duhovnik, sam daruje svoje
življenje na križu. Obredi velikega petka v cerkvi
imajo tri dele: branje Božje besede, čaščenje križa
in obhajilo.

Velikonočna vigilija pomeni bedenje ali veselo
čakanje v molitvi in je večerna sveta maša velike
sobote.

APRIL 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
31. marec, četrtek pred prvim petkom v mesecu
aprilu, bomo molili za vse duhovnike, njihovo
svetost, stanovitnost in zdravje. Posebej bomo
Bogu priporočali duhovnike naše župnije. Molili in
prosili bomo tudi za nove duhovne, redovne in
misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej
vesoljni Cerkvi. Molitev bomo pričeli 30 minut pred
večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni.
1. april, prvi petek v mesecu. V molitvi se posebej
spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli.
Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen
vsak prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v
cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če
želite, vam je na voljo za pogovor, sveto spoved ali
bolniško maziljenje. Pred velikonočnimi prazniki je
obisk duhovnika še poseben blagoslov. Pokličite ga
na tel. št.: 040 429 894.
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Prvo soboto v mesecu aprilu (2. april) bomo v naši
župniji obhajali tretjo od prvih petih sobot.
Pobožnost prvih sobot obstoji predvsem v prejemu
svetega obhajila v zadoščenje Marijinemu
brezmadežnemu Srcu. Poleg tega bomo prvo
aprilsko soboto preživeli v molitvi za mir v Ukrajini.
Molili bomo pred izpostavljenim kipom Fatimske
Marije. Lepo vabljeni. Pričeli bomo 30 minut pred
sveto mašo.
10. april, cvetna nedelja. Začetek Velikega tedna.
Kot je že običajno, bomo v primeru lepega vremena
imeli blagoslov butar in drugega zelenja pred sveto
mašo zunaj, pred veroučno učilnico, nato pa v
procesiji odšli v cerkev.

14. aprila−16. aprila Sveto velikonočno tridnevje.
17. april, velika noč, praznik Gospodovega
vstajenja.
18. april, velikonočni ponedeljek, praznik
velikonočnih obiskov in velikonočnega veselja.

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter
njihovih namenov, objavljamo v tedenskih
župnijskih oznanilih.
Želimo lep in blagoslovljen mesec april, duhovno
bogato in veselo veliko noč. Aleluja, aleluja.
Vida Slakan

FOTOKOTIČEK
TABORSKE RAZGLEDNICE
Zbiratelj: Janez Osetič
(1. del)
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Vse bralce, ki razpolagajo s starimi fotografijami naše občine vljudno prosimo, da nam jih posredujejo do
petka, 8. aprila 2022.
Fotografije potrebujemo za potrebe razstave, ki bo postavljena v okviru občinskega praznika.
Ves material bomo skenirali in vam ga takoj vrnili.
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OGLASI

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI V OBČINI TABOR
Križišče Pondor
Na podlagi prometne študije ter pogojev obeh
tangiranih občin je bil zaključen projekt PZI
rekonstrukcije križišče na regionalni cesti R2447/0290 Šentrupert–Ločica v km 6,000 z
regionalno cesto R3-732/8215 Pondor–Tabor, ki ga
je leta 2007 izdelali podjetje Pronig d. o. o.
Trbovlje. Na omenjenem projektu se niso vodile
aktivnosti vse do leta 2019, ko je bila izvedena
parcelacija pred gradnjo ter pričete aktivnosti za
odkup zemljišč za gradnjo. Odkupi še potekajo in
niso zaključeni.
Izhodiščna vrednost projekta je 734.387 EUR.

Na Občini Tabor je bil skupaj s projektantom ter
lastniki, ki še niso podpisali pogodb, sestanek, kjer
so bile predstavljene rešitve. Rešitve so
upoštevane
v
novelaciji
PZI
projektne
dokumentacije, prav tako je izdelan DGD. V prvi
polovici marca je bil sestanek na Občini Tabor z
lastniki, ki še niso podpisali pogodb.
Dosežen je bil dogovor, ki bo omogočil nadaljnjo
izvedbo projekta.
Vloga za gradbeno dovoljenje bo oddana takoj, ko
DRSI pridobi vsa zemljišča. Po pridobitvi
gradbenega dovoljenja, predvideno jeseni letos, bo
izveden javni razpis in gradnja na začetku leta 2023.
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Razširitev ceste Pondor–Tabor
Na odseku se nahajata dva premostitvena objekta,
most čez potok Bolska in most čez vodotok
Kučnica. Prvi most je že obnovljen in je v dobrem
stanju, drugi most pa je v fazi projektiranja in ni
predmet te investicije.

za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-732/8215
Pondor–Tabor od km 0,080 do km 1,890, ki bo
zaključena predvidoma poleti 2022, nato sledi
recenzija in v letu 2023 odkupi zemljišč.
V kolikor se v postopku odkupov, ne bodo pojavile
težave, bi javno naročilo za gradnjo lahko izvedli
konec leta 2023, z gradnjo pa pričeli v letu 2024.

Izhodiščna vrednost investicije je 2.789.070 EUR.
Aleksander Reberšek
Trenutno je v izdelavi PZI projektna dokumentacija

ZAKON O DOHODNINI
Zakon o dohodnini prinaša tudi novo dohodninsko
olajšavo v višini 1500 EUR za vse, ki prostovoljno
ter nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči že vsaj 10 let.
Nova olajšava bo skupaj z dvigom splošne olajšave
občutno izboljšala njihov položaj.
Prostovoljni gasilec pri povprečni bruto plači bo že
naslednje leto prejel 54 EUR višjo mesečno neto
plačo.
Uspeli smo! Poslanci smo sprejeli Zakon o
dohodnini, ki VSEM zaposlenim prinaša višje neto
plače. S tem v NSi uresničujemo dolgoletna
prizadevanja, da znižamo davke in ljudem od
njihovega dela ostane več.

Gremo odločno naprej!
Aleksander Reberšek

POKLICNA ZAVAROVANJA ZA VSE GASILCE
Končno urejamo enotna zavarovanja za VSE
slovenske gasilce.
Sprejet je bil Zakon o varstvu pred požarom, ki
daje pravno podlago za ureditev tega področja.

Hkrati pa slovenskim občinam z naslednjim letom
namenjamo dodatne 4 mio EUR za sofinanciranje
nakupa gasilske opreme. Ker si gasilci to zaslužijo!
Na pomoč!
Aleksander Reberšek
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KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

TOREK,
29. 3.

20.00

KOŠARKARSKA TEKMA
STARI:MLADI

Telovadnica
Doma krajanov
Tabor

Športno društvo Tabor,
sekcija košarka
(Miha Bergant,
031 895 542)

SOBOTA,
2. 4.

od 8.ure
dalje

ČISTILNA AKCIJA

Območje Občine
Tabor

Občina Tabor in društva
(Renata Mihevc,
03 705 70 80)

SOBOTA,
9. 4.

od 8.ure
dalje

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE
LAZNIK IN TRŽNICA TD GUŠT

Kmetija Laznik
Miklavž/Taboru

Adi Laznik in TD Gušt
(Adi Laznik,
041 543 396)

SOBOTA,
9. 4.

od 10. ure
dalje

ODPRTI OBČINSKI TURNIR
OBČINE TABOR
V NAMIZNEM TENISU

Telovadnica
Doma krajanov
Tabor

Športno društvo Tabor,
sekcija namizni tenis
(Uroš Breznikar,
051 627 277)

ČETRTEK,
21. 4.

18.00

SLAVNOSTNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA S
PODELITVIJO OBČINSKIH
PRIZNANJ

Telovadnica
Doma krajanov
Tabor

Občina Tabor
(03 705 70 80)

PETEK,
22. 4.
do
PETEK,
6. 5.

v času
odprtja
občine

Avla
občinske zgradbe

KD Ivan Cankar,
Likovna sekcija Mavrica
(Julijana Juhart,
068 146 126)

Pri spomeniku
padlim borcem
pri Domu
krajanov Tabor

ZB za vrednote NOB
Krajevni odbor Tabor
(Marjan Natek,
070 673 883)

Občina Tabor

PGD Loke in
Občina Tabor
(03 705 70 80)

RAZSTAVA DEL
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA

SREDA,
27. 4.

11.00

TOVARIŠKO SREČANJE
OB DNEVU UPORA
PROTI OKUPATORJU

NEDELJA,
1. 5.

9.00

28. TRADICIONALNI
ŠENTJURSKI SEJEM
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...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 
 Dež pred 
velikim travnom tisto noč, pride dobra letina v pomoč.
Če v januarju ni snega, šele april ga da.
 Če 
v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloženo stoka. 
Več ko ima leto dni, se v aprilu vreme spremeni.
 Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24. 4.) regljale, toliko dni bodo po njem molčale.

»Dneva ne moreš zadržati,
lahko pa ga izkoristiš.«

Latinski pregovor

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.

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

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, 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. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine
Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev
(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski
obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, OŠ
Vransko-Tabor, ČZS, Nataša Klemenčič Štrukelj, Aleksander Reberšek,
Tjaša Gerčar.

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 €
26

