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DOBITNIKI PRIZNANJ OBČINE TABOR 2023 

 

Na predlog predlagateljev in Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet 

Občine Tabor na 3. redni seji sprejel sklep o 

podelitvi priznanj za leto 2023: 

 

Prejemnik Ekipa članic A PGD Kapla - Pondor 

Priznanje Priznanje Občine Tabor 

Kratka 

obrazložitev 

Za doseganje visokih rezultatov 

na področju gasilskih tekmovanj 

Predlagatelj PGD Kapla - Pondor 

 

Prejemnik Magda Semprimožnik 

Priznanje Zlata plaketa Občine Tabor 

Kratka 

obrazložitev 

Za prizadevno delo na področju 

kulturnih dejavnosti 

Predlagatelj Pevsko društvo Tabor 

 

Iskrene čestitke nagrajenkam in hvala, ker s svojim 

delovanjem sooblikujete družbeno življenje v naši 

občini. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

 

 

 

 

 

Ena poglavitnejših nalog lokalnih skupnosti je 

izgradnja in nadgradnja javne infrastrukture. V 

Taboru smo se tega zagrizeno lotili dobro 

desetletje nazaj z izgradnjo centralne čistilne 

naprave na travnikih ob Bolski ter izgradnjo 

kanalizacije v Taboru in zahodnem delu Ojstriške 

vasi.  

 

Ker kapacitete čistilne naprave še niso docela 

zapolnjene, vse usmeritve in trendi pa tudi 

napovedujejo skrb za okolje kot primarno nalogo 

občine, je postalo najbolj smiselno, da se zgradi 

kanalizacija še v zahodnem delu Ojstriške vasi. S 

tem smo rešili problematiko odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih vod, ki so sicer odtekale v 

greznice, od tam pa v podtalje. Po vseh križih in 

težavah zastavljenega projekta nam je vendarle 

uspelo, da smo avgusta 2022 zaključili z izgradnjo, 

novembra 2022 pridobili uporabno dovoljenje, 

danes pa lahko prebivalci svoje objekte že 

priključijo na kanalizacijsko omrežje. 

 

Z veseljem se lahko pohvalim, da je bila občina 

uspešna na Javnem razpisu za dodelitev sredstev: 

Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne 

vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 

PE (C1 K3 IH) – Načrt za okrevanje in odpornost. 

Točno eno leto in en teden po poslani prijavi na 

razpis nam je Ministrstvo za naravne vire in prostor 

dodelilo skoraj 46 odstotkov sredstev upravičenih 

stroškov, kar znaša 116.520,85 EUR.  

 

Naj se ob zaključku tega projekta zahvalim vsem, ki 

so kakorkoli pripomogli, da nam je uspelo doseči 

zastavljeni cilj. To so projektanti, izvajalci ter 

delavci na terenu, sodelavke iz občinske uprave, 

občinski svet, nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem 

prebivalcem, ki so strpno in v duhu 

konstruktivnega pristopa sodelovali pri izgradnji 

tega kraka kanalizacije.  

 

Naše delo še zdaleč ni končano. Na občini že 

snujemo projekte, ki bi jih lahko v naslednjih letih 

uresničili, prav tako pa se borimo za pridobitev 

finančnih sredstev. Eden izmed možnih virov je 

uspeh na Javnem pozivu za izbor operacij za 

uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 

območju LAS SSD. Sredstva za sofinanciranje je LAS 

podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja. Ravno v teh dneh oddajamo 

prijavo na javni poziv, zato več o projektu še ne 

morem razkriti. 
 

 

Marko Semprimožnik, župan 
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Uradne objave izhajajo v elektronski obliki in so objavljene na spletni strani Občine Tabor. 

 

POMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA BO 1. APRILA 

 

Včasih se nam zdi, da sami ne moremo veliko 

narediti za čisto okolje, pa vendar z majhnimi 

dejanji v vsakdanjem življenju lahko vplivamo na 

ohranjanje čistega okolja. Tako lahko 

uporabljamo vrečke za večkratno uporabo, se 

izogibamo embalaži za enkratno uporabo,  

tiskamo obojestransko in ločujemo odpadke. 

Nenazadnje pripomoremo tudi s sodelovanjem 

na čistilni akciji.  

 

Kot že več let zapored v skrbi za čisto okolje tudi 

letos organiziramo čistilno akcijo in k sodelovanju 

vabimo vsa društva, občane ter seveda tudi učence 

in učitelje POŠ Tabor.  

 

ČISTILNA AKCIJA bo potekala v 

soboto, 1. 4. 2023, med 9. in 13. uro 

po celotnem območju občine. 

 

Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta 

do sedaj. Vrečke in rokavice bomo šoli in društvom 

predhodno razdelili, za ostale udeležence pa bodo 

na voljo na dan čistilne akcije od 8.00 dalje pred  

 

občinsko brunarico. Društva poskrbijo za zbiranje 

in prevoz zbranih odpadkov do kontejnerjev na 

zbirnem mestu na parkirišču pri igrišču POŠ Tabor. 

Po končani akciji bo poskrbljeno tudi za okrepčilo. 

 

Ne pozabite, da štejejo dejanja vsakega izmed nas. 

Za vsa dodatna vprašanja glede izvedbe čistilne 

akcije se lahko obrnete na Ano Lesar na tel. (03) 

705 70 83 ali preko e-pošte: info@obcina-tabor.si. 

 

Alenka Kreča Šmid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Št. 2/2023                           Tabor, 28. 2. 2023                         Leto IX          

URADNE OBJAVE  
 

OBČINE TABOR 

VSEBINA 
 

 

• SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 

• CENIK uporabe prostorov v lasti Občine Tabor in CENIK stojnin za organizirano prodajo na stojnicah v 

Občini Tabor 
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NOVICE IZPOD KRVAVICE V APRILU 

 

Spoštovane občane in občanke, vse stalne in 

občasne pisce člankov in ostale ustvarjalce podobe 

Novic izpod Krvavice obveščamo, da bomo 

prispevke za Novice izpod Krvavice zbirali do petka, 

7. aprila 2023.  

 

Vseh kasneje poslanih člankov, žal, ne bomo mogli 

vključiti. Aprilske Novice bodo zaradi občinskega 

praznika v vaših nabiralnikih nekaj dni prej kot 

običajno.  

 

Hvala za razumevanje in pomoč pri soustvarjanju. 

 

Uredniški odbor 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE 
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ŽE IMATE BIOMETRIČNO OSEBNO IZKAZNICO? 
 

Mineva leto dni odkar upravne enote izdajamo 

biometrične oziroma elektronske osebne izkaznice. 

Novo osebno izkaznico lahko pridobijo vsi 

državljani Republike Slovenije. Obvezna je za 

polnoletne državljane s stalnim prebivališčem v 

Sloveniji, ki nimajo drugega veljavnega osebnega 

dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni 

organ. Nov osebni dokument vsebuje vrsto novih 

dodatnih zaščitnih elementov in je vizualno 

nekoliko drugačen od stare osebne izkaznice, kar si 

lahko ogledate na fotografijah v nadaljevanju. 

 

Z novo osebno izkaznico bomo lahko kmalu (po 

zadnjih informacijah Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije predvidoma aprila 2023) 

uveljavljali tudi zdravstvene storitve pri 

zdravstvenih delavcih in zdravstvenih zavodih, 

vendar nove izkaznice zdravstvenih izkaznic ne 

bodo nadomestile. Državljani se bomo lahko 

odločili, ali bomo za zdravstvene storitve 

uporabljali sedaj obstoječo zdravstveno izkaznico 

ali novo osebno izkaznico. Če že imate novo osebno 

izkaznico in želite, da bo na njej delovala še 

zdravstvena izkaznica, se vam ni treba znova 

oglasiti na upravni enoti. Kot zagotavljajo na ZZZS, 

PREJELI SMO 
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ne bo treba uporabnikom oz. državljanom pred 

prvo uporabo elektronske osebne izkaznice v 

sistem kartice zdravstvenega zavarovanja ničesar 

storiti. 

 

 

 
Foto: Ministrstvo za notranje zadeve 

 

Nova osebna izkaznica še vedno služi kot klasičen 

osebni dokument za izkazovanje identitete in 

državljanstva. Je tudi potovalni dokument, ki 

omogoča vstop v določene države, in sicer vse 

države članice Evropske unije, vse države članice 

Evropskega gospodarskega prostora (Islandijo, 

Liechtenstein in Norveško), v Švico, Bosno in 

Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, 

Albanijo, Azore – sestavni del Portugalske, 

Gibraltar (svetujejo sicer potovanje s potnim listom 

v izogib zapletom), Martinik – odvisno ozemlje 

Francije, Moldavijo, Monako in San Marino. 

 

Hkrati biometrična osebna izkaznica velja tudi kot 

elektronska identiteta za državljane, ki so starejši 

od 12 let. Ti ob biometrični osebni izkaznici 

avtomatično prejmejo elektronsko identiteto, s 

katero lahko dostopajo do elektronskih storitev ter 

se elektronsko podpisujejo. Biometrična osebna 

izkaznica tako služi kot kvalificirano digitalno 

potrdilo, na katerem trenutno temelji večina 

elektronskih storitev. Državljani se lahko odločimo, 

ali si bomo elektronsko identiteto aktivirali ali ne 

oziroma ali jo bomo uporabljali. 

 

Kar zadeva varnosti, nova osebna izkaznica vsebuje 

več dodatnih varnostnih elementov, med drugim 

biometrična podatka dveh prstnih odtisov pri 

osebah starejših od 12 let, podobo obraza, QR-

kodo in dodatne elemente za sodobno e-

poslovanje, mogoče pa bo tudi kot že navedeno 

povezovanje s kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Z izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic je 

zagotovljena večja varnost, hkrati pa 

poenostavljena identifikacija posameznika. Zaradi 

višjega števila varnostnih elementov se je zvišala 

tudi cena izdaje osebne izkaznice, in sicer na 29,53 

evrov za polnoletno osebo (približno 10 evrov manj 

je stala stara osebna izkaznica). 

 

Nova osebna izkaznica vsebuje dve ravni 

elektronske identifikacije, in sicer sredstvo 

elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti 

in sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni 

zanesljivosti. Uporaba izkaznic je mogoča tako s 

pomočjo stičnih ali brezstičnih čitalnikov pametnih 

kartic kot tudi s pomočjo namenske mobilne 

aplikacije. 

 

Vlogo za osebno izkaznico lahko vložite osebno na 

kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji, 

krajevnem uradu ali na katerem koli diplomatskem 

predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v 

tujini. Vlogi je treba priložiti staro osebno izkaznico, 

potni list, vozniško dovoljenje ali drugo javno 

listino, s katero se izkaže istovetnost. Staro osebno 

izkaznico je treba predložiti v uničenje. Na željo 

posameznika uradna oseba uničeno osebno 

izkaznico vrne. Prav tako je treba priložiti še eno 

fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati 

pravo podobo posameznika ali potrdilo e-

fotografa z referenčno številko digitalne 

fotografije.  

 

6 



 
NOVICE IZPOD KRVAVICE 

Informativna tiskovina Občine Tabor | Marec 2023 

Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti, 

in sicer 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let, 

trajno, če je državljan star 70 ali več let, 3 leta, če 

je otrok mlajši od 3 let,  5 let, če je otrok star od 3 

do 18 let.  

 

Vsem imetnikom starih osebnih izkaznic še 

sporočamo, da lahko le-te še vedno uporabljajo do 

poteka njihove veljavnosti, kar velja tudi za osebne 

izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70 

letu starosti. 

 

Seveda lahko osebno izkaznico zamenjate 

kadarkoli tudi pred njenim potekom. Morate pa 

osebno izkaznico predložiti upravni enoti v 

uničenje v naslednjih primerih: spremembe 

osebnega imena, spremembe stalnega 

prebivališča, fotografija ne kaže vaše prave 

podobe, prenehalo vam je državljanstvo Republike 

Slovenije, izkaznica je poškodovana ali ima napake, 

zaradi katerih ni več uporabna. V letu 2023 

pričakujemo zamenjavo večjega števila osebnih 

dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4.229 

osebnim izkaznicam, katerih imetniki imajo stalno 

prebivališče na območju Upravne enote Žalec. Če 

ste med njimi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo 

zagotovite zamenjavo osebnega dokumenta, zlasti 

če načrtujete potovanje v tujino. 

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete tudi na 

sedež Upravne enote Žalec na številko (03) 713 51 

20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

 

Simona Stanter, načelnica 

 

 

PRAVILNA RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS) 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

(MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), 

Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko 

gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) vsako leto 

pripravlja aktivnosti obveščanja in ozaveščanja 

uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih 

sredstev (FFS). Osnovni namen aktivnosti je 

informiranje uporabnikov in splošne javnosti glede 

možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba FFS 

za zdravje ljudi in okolje, vključno s čebelami ter 

ostalimi opraševalci, ki so eden izmed osnovnih 

indikatorjev onesnaženosti v okolju.  

 

MKGP in UVHVVR v prvi vrsti spodbujata okolju 

prijaznejše metode varstva rastlin in celovito 

ravnanje s kmetijskimi rastlinami, kamor spadajo 

naslednji preventivni ukrepi: izbira rastišča, 

kolobarjenje, obdelava tal, čas in gostota setve 

oziroma sajenja, rez, vzgojne oblike, setev mešanih 

ali vmesnih posevkov ali dosevkov, uporaba 

odpornih oz. tolerantnih sort, saditev ali setev 

certificiranega sadilnega/semenskega materiala, 

gnojenje, namakanje, izsuševanje, higienski ukrepi. 

Nadalje spodbujamo 

uporabo metod 

varstva rastlin z 

nizkim tveganjem, 

kamor spadajo 

fizikalni ukrepi, 

biotehniški ukrepi, 

uporaba koristnih 

organizmov za biotično varstvo rastlin, 

uporaba FFS na podlagi izvlečkov, 

mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov 

in podobnih snovi, uporaba osnovnih snovi, in 

uporaba FFS, dovoljenih za ekološko pridelavo.  

 

Pridelovalec mora nasad ali posevek redno 

pregledovati in opazovati pojav škodljivih 

organizmov ter na podlagi lastne presoje ter 

izkušenj izbrati najprimernejšo metodo varstva 

rastlin oziroma ustrezno kombinacijo metod ter 

FFS uporabiti le takrat, ko presodi, da z metodami 

varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče 

zagotoviti zadovoljivega učinka obvladovanja 

škodljivih organizmov.  
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V primeru uporabe FFS mora uporabnik upoštevati 

tudi informacije o pragu škodljivosti, če te 

obstajajo, o primernem času uporabe FFS in druge 

nasvete o uporabi tistih FFS, ki so ciljno naravnani 

za čim manjšo škodljivost za zdravje ljudi, neciljne 

organizme in okolje. 

 

V ta namen so na Kmetijskem inštitutu Slovenije 

vzpostavili spletno stran za integrirano varstvo 

rastlin, kjer so zbrani aktualni opisi in informacije o 

škodljivih organizmih in ukrepih za zmanjšano 

uporabo FFS.  

 

V nadaljevanju izpostavljamo ključne točke, ki jih 

mora upoštevati vsak uporabnik FFS: 

• V Sloveniji je dovoljeno uporabljati le FFS, za 

katere je bila izdana odločba o registraciji, 

dovoljenje za nujne primere, dovoljenje za 

vzporedno trgovanje ali dovoljenje za raziskave 

in razvoj.  

• Uporaba FFS je dovoljena le na gojenih rastlinah 

in zoper škodljive organizme, ki so navedeni na 

etiketi in navodilu za uporabo. 

• Setev semena, tretiranega s FFS, ki so označena 

kot čebelam nevarna, lahko izvajamo s 

podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so 

te opremljene z napravo za zmanjšanje 

odnašanja prašnih delcev z zračnim tokom, ki 

izstopa v okolico. 

• S prazno embalažo je potrebno ravnati v skladu 

z navodili proizvajalca oz. navodili za uporabo 

FFS. 

• Ne škropimo v vetrovnem vremenu. Preprečiti 

moramo zanašanje škropilne brozge na 

sosednje njivske in urbane površine.   

• Pri delu s FFS je potrebno uporabiti primerno 

vzdrževano in predpisano osebno varovalno 

opremo. 

• Škropilno brozgo pripravljamo na mestu, 

namenjenemu polnjenju in mešanju FFS, ki je 

ustrezno opremljeno in zavarovano, da 

morebitno razlitje ne more doseči vodnih virov 

in odtočnih kanalov. 

 

Zaželeno je, da naprave za nanašanje FFS čistimo 

na mestu nanosa ali na v ta namen pripravljenih 

površinah ter pri tem poskrbimo za odpadno vodo, 

da ne pride do točkovnega onesnaženja. FFS, ki 

predstavljajo tveganje za čebele in druge 

opraševalce, so označeni z grafičnim opozorilnim 

znakom  »Nevarno za čebele«. 

 

Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v 

zvezi z varstvom čebel določene obveznosti: 

• Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v 

času tretiranja s FFS, ki so označeni kot čebelam 

nevarni, pokošena oziroma mora biti na drug 

način preprečeno, da bi jo FFS dosegel. 

• Uporaba sistemičnih FFS, ki so označeni kot 

čebelam nevarni, je prepovedana v času 

cvetenja gojenih rastlin. 

• Uporaba kontaktnih FFS, ki so označeni kot 

čebelam nevarni, je v času cvetenja gojenih 

rastlin dovoljena le v nočnem času – dve uri po 

sončnem zahodu do dve uri pred sončnim 

vzhodom, razen, če je na etiketi in navodilu za 

uporabo navedeno, da je uporaba takega 

sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja. 

• Pri uporabi za čebele nevarnih FFS mora 

uporabnik tretiranje izvajati na način, da se 

prepreči zanašanje na sosednje površine s 

cvetočimi rastlinami. 

 

Ključni dejavnik za pridelavo kakovostne in varne 

hrane ter za varovanje zdravja ljudi in okolja, ki 

sledi skupnim prizadevanjem za vzpostavitev 

trajnostne kmetijske pridelave v Evropski uniji, je 

usposabljanje pridelovalcev in uporabnikov FFS.  

 

V ta namen je UVHVVR izdal nov priročnik 

»Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva 

rastlin in varne rabe FFS«. Priročnik je kot 

izobraževalno gradivo v osnovi namenjen 

udeležencem usposabljanja iz fitomedicine, 

predstavljena vsebina pa je dobrodošel 

pripomoček tudi pri razširjanju ter poglabljanju 

znanja vseh, ki želijo prispevati k bolj učinkovitemu, 

manj tveganemu in do okolja prijaznejšemu 

varstvu rastlin.  
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Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki 

ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o 

ravnanju s FFS, z namenom, da z uporabo FFS ne 

povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in 

zdravje ljudi. 

 

Pravica do zdravega okolja je temeljna pravica vseh 

državljanov, zato je pravilno rokovanje s FFS velika 

odgovornost vsakega uporabnika FFS. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

POMEN  ČEBEL ZA ČLOVEKA IN V NARAVI 
 

Medonosna čebela ima izredno pomembno in 

kompleksno mesto v naravi, še posebno tedaj, ko 

govorimo o raznih kmetijskih kulturah. S svojo 

aktivnostjo čebele v naravi pomembno vplivajo na 

proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za 

živali, proizvodnjo raznih industrijskih surovin, pa 

tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike 

življenja. 

 
Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila, 

neposreden dar narave ‒ čebel. Čebele z 

opraševanjem pripomorejo k ohranjanju 

ravnovesja v naravi, omogočajo obstoj različnih 

živalskih in rastlinskih vrst ter seveda človeka, ob 

tem pa nam dajejo čebelje pridelke, kot so med, 

cvetni prah, matični mleček, propolis, ki nam v 

hitrem tempu življenja pomagajo krepiti in 

ohranjati naše zdravje.  

 

Vrednost čebeljih pridelkov je skoraj zanemarljiva 

v primerjavi s koristnim delom čebel, ki ga opravijo 

v naravi. 

 

Najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu je 

opraševanje različnih rastlin. Narava nagrajuje 

čebele za njihovo delo z medičino in cvetnim 

prahom ter tako omogoča njihov razvoj in obstoj, 

istočasno pa ohranjanje tako rastlinskih kot 

živalskih vrst ter nenazadnje obstoj človeka. Med 

žuželkami, ki oprašujejo rastline, so na prvem 

mestu prav čebele. Najpomembnejše so za 

opraševanje sadnega drevja, saj oprašijo kar 70–80 

odstotkov cvetov, ta odstotek pa se zaradi vse 

intenzivnejše kmetijske proizvodnje še povečuje.  

 

Najopaznejša in največkrat dokazana je zato vloga 

čebel pri opraševanju jablan, hrušk, breskev, 

češenj, jagod itd. Predvsem na večjih plantažah 

jablan in hrušk se hitro pokaže, kako so bili cvetovi 

oplojeni. Čebele pri opraševanju temeljito 

opravljajo svoje delo. Od kakovosti oprašitve sta 

odvisna količina in kakovost pridelkov, ta pa je 

najbolj vidna pri velikosti in obliki plodov. 

 

Vrednost opraševanja je po različnih strokovnih 

virih od 15 do 30-krat večja, kot je vrednost vseh 

čebeljih pridelkov skupaj. Zato je med koristmi, ki 

jih imamo od čebel, brez dvoma na prvem mestu 

ekonomski pomen opraševanja kmetijskih kultur. 

 

Zato čebelarji vse gojitelje rastlin in uporabnike FFS 

prosimo, da: 

• škropijo v skladu z dobro kmetijsko prakso 

(fitofarmacevtski tečaj, testirana škropilnica 

itd.); 

• pred načrtovano uporabo FFS natančno 

preberejo priložena navodila, saj je tako v njih 

kot tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo 

strupeno za čebele. Za čebele so po večini 

škodljivi vsi insekticidi (FFS, ki zatirajo žuželke), 

to pa je označeno tudi na etiketi;  
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• priporočena sredstva uporabljajo v najmanjših 

priporočenih odmerkih; 

• uporabljajo pripravke, ki so za čebele manj 

nevarni; 

• škropijo v večernih urah ali ponoči in v 

brezvetrju; 

• se izogibajo prašiv in raje uporabijo pripravke 

oz. iz njih narejeno škropilno brozgo ali 

granulate; 

 

• pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem 

škropljenju s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki so 

strupena ali škodljiva za čebele. 

 
Vsakršno zmanjševanje števila čebeljih družin 

lahko v naravi povzroči ekološko in gospodarsko 

katastrofo, še posebej v kmetijstvu, zato slovenski 

čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da delamo 

z roko v roki in tako ohranimo naravo. 

 

Vlado Auguštin,  

Javna svetovalna služba v čebelarstvu 

 

 

ZA VSEM DOSTOPNO JAVNO ZDRAVSTVO 

 
Že od nekdaj je veljalo, da je zdravje največje 

bogastvo človeka. Če je človek zdrav, potem lahko 

poskrbi tudi za vse drugo v življenju. V Sloveniji smo 

dolga leta živeli v prepričanju, da živimo v družbi, 

kjer nam ni treba skrbeti, če se pojavi bolezen. 

Vrste čakajočih pred zdravstvenimi domovi in tisoči 

ljudi brez osebnega zdravnika pa predstavljajo 

kruto realnost. Popolnoma nesprejemljivo je, da 

ljudje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne 

pridejo do zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo. 

 

Zdravstveni sistem je na robu zloma in prepričan 

sem, da slovenski državljani od politike pričakujejo 

predvsem rešitve. Ključno se nam zdi, da naredimo 

miselni preskok in v središče resnično postavimo 

pacienta, ne pa državni zdravstveni sistem. 

 

Nova Slovenija je pripravila paket devetih rešitev za 

vsem dostopno javno zdravstvo: 

 

1. Takojšnja vključitev vseh razpoložljivih 

zdravstvenih kapacitet in prostih izvajalcev za 

odpravo čakalnih dob (javni zavodi, 

koncesionarji, zasebniki). 

2. Vsak zdravnik naj se samostojno odloča, kje in 

kako bo opravljal svoj poklic. Uvedba nove 

statusne oblike “samostojni nosilec zdravstvene 

dejavnosti”. 

3. Bolnik naj se samostojno odloča, kje bo opravil 

zdravstveno storitev (javni zavod, koncesionar, 

zasebnik), storitve pa ne plača iz svojega žepa, 

ampak to pokrije zdravstvena zavarovalnica. 

4. Prečiščenje osnovne košarice pravic 

zdravstvenega zavarovanja in preoblikovanje 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

5. Odprava monopola ZZZS in vzpostavitev 

konkurence na področju obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

6. Uvedba jasnih standardov kakovosti in varnosti 

zdravstvenih storitev. Plačilo zdravstvenih 

storitev se izvaja glede na rezultate zdravljenja 

in dosežene strokovne standarde. Nagrajevanje 

zaposlenih naj sledi tudi rezultatom dela. 

7. Preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki 

naj poslujejo neprofitno, a po načelih 

gospodarskih družb. 

8. Povečanje števila vpisnih mest na medicinskih 

in drugih zdravstvenih programih. 

9. Zmanjšanje administrativnih obremenitev 

zdravnikov in digitalizacija zdravstva s 

prehodom na enoten oz. medsebojno povezljiv 

informacijski sistem. 

 

Za vzor lahko imamo nekatere tuje države z 

urejenim zdravstvenim sistemom, kjer so pacienti 

na prvem mestu. Ni pomembno, kje je zdravnik 
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zaposlen, ampak je ključno zgolj to, da ima licenco 

zdravniške zbornice in da lahko zdravi.  

 

Prepričan sem, da ne zahtevamo preveč. Če nekaj 

lahko deluje v Avstriji, v Švici ali v Nemčiji, potem 

ne vidim razloga, zakaj te stvari ne bi delovale tudi 

v Sloveniji.  

 

Aleksander Reberšek,  

poslanec Državnega zbora Republike Slovenije

 

                                                                                                    
  

 

 

DOGAJANJE V NAŠEM DOMU 
 

V Našem domu je bilo tudi v januarju in februarju 

razgibano in pestro. Praznovali smo rojstne dni 

naših stanovalcev, imeli družabne aktivnosti, 

obiskal nas je pevski zbor pod vodstvom Vesne 

Turičnik Popovski, veliko smo telovadili, imeli urice 

za izboljšanje spomina in pomnjenja, ustvarjalne 

delavnice, potopisno predavanje našega 

stanovalca, pekli smo flancate, se družili ob kavi in 

pripovedovali zgodbe. Tudi terapevtski kuža nas je 

obiskal.  

 

 
 

 

 
 

Vsak ponedeljek pa k nam redno prihaja Jernej 

Pikelj, ki pri nas skupaj z delovno terapevtko vodi 

urice petja. Stanovalci se vsak ponedeljek zberejo v 

velikem številu in prepevajo po svojih močeh.  

 

Glasba ima pozitivne učinke na starejše in na mlade 

ter na mentalno kot tudi na telesno zdravje. 

Uporabo glasbe v terapevtske namene lahko 

imenujemo tudi muzikoterapija. Prispeva k 

boljšemu razpoloženju, dvigu energije, izboljšanju 

delovanja spomina, zmanjšanju bolečin. Lahko 

sprošča, spodbuja socialne stike, občutek 

pripadnosti. Zelo velik vpliv ima tudi na občutek 

zadovoljstva v življenju. Aktivna participacija tako 

dviguje kakovost življenja stanovalcev, upočasnjuje 

kognitivni upad sposobnosti, zmanjša občutek 

osamljenosti, obudi spomine, spodbudi k 

pripovedovanju zgodb iz mladosti. Skratka, glasba 

pozitivno deluje na naše zdravje in počutje in je 

zelo dobrodošla aktivnost v Našem domu za naše 

stanovalce.   

 

Liljana Koban 
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PUSTNA PRAVLJICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR 
 

Mesec februar je najkrajši mesec v letu, a je zelo 

priljubljen predvsem pri otrocih, saj so takrat 

zimske počitnice, dela prost dan, ko se spominjamo 

največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, 

sledi še praznik ljubezni in prijateljstva oziroma 

valentinovo ter seveda norčavi pust, ko si 

nadenemo pustne maske, rajamo ter se sladkamo 

s pustnimi krofi.  

 

Občinsko knjižnico Tabor so na pustni torek, 21. 

februarja 2023, obiskale pustne šeme. Princeske, 

vila, morska deklica in druge maškare so napolnile 

knjižnico. Glede na to, da med njimi ni bilo najbolj 

poznanega tradicionalnega lika – kurenta, smo 

prisluhnili ljudski pravljici o njem. Pustne šeme smo 

skupaj z njim odganjale zimo in klicale pomlad.  

 

Da pa bo pomlad res prišla kar se da hitro, smo 

izdelali pisane ptice, ki so ene izmed prvih znanilk 

pomladi. Pomladi nam žal še niso prinesle, so pa 

poskrbele za sladke bombone, s katerimi so se vse 

maškare z veseljem posladkale. 

 

Nataša Koren 

 

 

 
 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 10. FEBRUARJEM IN 10. MARCEM 2023 
 

V petek, 10. februarja 2023, se je v prostorih PGD 

Andraž nad Polzelo in 

Zavrh pri Galiciji, pričel 

tečaj za gasilca 

pripravnika, katerega 

se je udeležilo 16 

tečajnikov.  

V soboto, 25. februarja 2023, je v prostorih 

Kulturnega centra Laško potekal regijski posvet za 

članice Celjske in Savinjsko-šaleške regije. 

Udeležilo se ga je 10 članic GZ Žalec. 

 

V soboto, 25. februarja 2023, je v Osnovni šoli 

Tabor potekal kviz mladine Gasilske zveze Žalec, ki 
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se ga je udeležilo najboljših 32 ekip iz tekmovanj, ki 

so bila pred tem organizirana v vseh petih gasilskih 

poveljstvih občin (Braslovče, Polzela, Tabor, 

Vransko in Žalec) in na katerih je letos tekmovalo 

93 ekip. Mladi gasilci so se pomerili v znanju iz 

gasilske tematike. Reševali so teste in gasilsko 

križanko ter iskali gasilske besede v osmerosmerki. 

V praktičnem delu so štafetno vezali vozle oziroma 

navezali orodje ter izvajali vajo gasilskih spretnosti.   

 

Najboljši pionirji:   

1. mesto: PGD KAPLA - PONDOR,   

2. mesto:  PGD VELIKA PIREŠICA 1,   

3. mesto: PGD DREŠINJA VAS 1.   

   

Najboljši mladinci:   

1. mesto: PGD KAPLA – PONDOR 1,   

2. mesto: PGD TRNAVA 1,   

3. mesto: PGD ANDRAŽ NAD POLZELO 1.   

   

Najboljši gasilci pripravniki:   

1. mesto: PGD PARIŽLJE - TOPOVLJE,   

2. mesto: PGD KAPLA - PONDOR,   

3. mesto: PGD PREKOPA - ČEPLJE - STOPNIK.   

   

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile prve tri ekipe 

v vsaki kategoriji. Na državno tekmovanje, ki bo 15. 

aprila 2023 v Grosupljem, se bosta uvrstili prvi dve 

ekipi z regijskega tekmovanja. 

 

V petek, 3. marca 2023, se je v prostorih PGD 

Braslovče pričel tečaj Pionir I, katerega se je 

udeležilo 30 mladih gasilcev iz 8 gasilskih društev. 

Tečaj se je zaključil 5. marca 2023. 

 

V petek, 3. marca 2023, je v Grižah potekala 

svečana podelitev listin in činov za 55 gasilk in 

gasilcev, ki so uspešno zaključili tečaj za gasilca – 

pripravnika in tečaj za operativnega gasilca.  

 

 
 

Izvedeni so bili občni zbori naslednjih gasilskih 

društev: 

 

 

 

18. 2. 2023 Vransko 

18. 2. 2023 Kapla - Pondor 

18. 2. 2023 Kasaze - Liboje 

18. 2. 2023 Parižlje - Topovlje  

25. 2. 2023 Ojstriška vas - Tabor 

25. 2. 2023 Andraž nad Polzelo  

25. 2. 2023 Arja vas 

25. 2. 2023 Zabukovica 

4. 3. 2023 Letuš 

4. 3. 2023 Levec 

4. 3. 2023 Šempeter v SD 

4. 3. 2023 Tešova 

 

V petek, 10. marca 2023, se je v Grižah pričel 149-

urni tečaj za operativnega gasilca, ki ga obiskuje 30 

tečajnikov iz 12 gasilskih društev GZ Žalec. 

 

V obdobju mesečnega poročila so operativne 

enote Gasilske zveze Žalec opravile 11 intervencij. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so imeli 6 dogodkov, v katerih je bilo 

potrebno ukrepanje gasilcev, v GPO Braslovče so 
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imeli tri intervencije, v GPO Polzela in GPO Vransko 

so imeli po eno intervencijo, v GPO Tabor pa 

intervencij v tem obdobju niso imeli. 

 

Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z 

javnostmi, in Sabina Sorčan, strokovna sodelavka 

GZ Žalec  

 

 

V MARCU KONGRESNA VSEBINA NAMENJENA ŽENSKAM V GASILSTVU 
 

Tretji koledarski mesec je v znamenju kar dveh 

praznikov, ki jih, ali enega ali pa kar oba, 

obeležujemo ženske – prvi je dan žena in drugi 

materinski dan. V kongresnem letu zato nekaj 

pozornosti tokrat namenjamo ženskam v gasilstvu, 

katerih je v vsej Gasilski zvezi Žalec skupno 1760, 

razčlenjeno podrobneje pa jih je v gasilskem 

občinskem poveljstvu zabeleženih 223. Sicer se 

ženske vključujemo v širok nabor nalog, zadolžitev 

in funkcij znotraj celotnega sistema sil zaščite in 

reševanja. Smo del 39.425-članske ekipe, v kateri je 

moških po podatkih Uprave Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje 85,8 odstotkov, delež žensk pa 

znaša 14,2 odstotka. 

 

 

 

 
 

V zapisu v tem mesecu, kot je uvodoma nakazano, 

tako poudarek dajemo ženskam. S tem namenom 

sva opravili kratek pogovor z Martino 

Pustoslemšek, v katerem sva se oprli na številne 

možnosti, kje lahko pripadnice nežnejšega spola v 

gasilstvu pridemo do izraza ali pa preprosto 

pripomoremo k bolj učinkovitemu skupnemu 

delovanju. Sogovornica v njenem matičnem 

društvu PGD Kapla - Pondor, ki je znotraj GZ Žalec 

in GPO Tabor, opravlja funkcijo blagajničarke, je 

mentorica mladine in predstavnica GPO Tabor pri 

Komisiji za delo z mladino GZ Žalec. »Konkretno se 

lahko v našem društvu pohvalimo z ekipami 

gasilskega podmladka, ki so že osvojile naziv 

državnih prvakov v kvizu in v orientaciji,« je na 

svoje varovance in na varovance ostalih, ki so 

mlade gasilce uspeli pripeljati na tako visok nivo, 

ponosna Martina, ki je obenem tudi v ekipi članic 

A, ki ima za seboj tudi že štirikratno uvrstitev na 

državno tekmovanje. Gasilstvo je v Martinini 

družini tako rekoč v krvi, saj je njen mož kar četrt 

stoletja opravljal funkcijo poveljnika v PGD Kapla - 

Pondor, sama pa je, ko so bile hčerke še v otroških 

letih, pogumno stopila v čevlje mentorice mladine 

ter se lotila navduševanja gasilskih pionirjev, 

mladincev in gasilskih pripravnikov. V družini, v 

kateri nemalo časa vzame tudi delo na kmetiji, tako 

vsi, starša Martina in Milan ter vse tri njune hčerke, 

dihajo z gasilstvom: »Smo gasilska družina in 

gasilstvo je naše življenje,« vpetost v zelo cenjeno 

in s strani družbe močno spoštovano organizacijo 

opiše Martina.  

 

 

 

 
 

V njihovem društvu se trudijo aktivnost ohranjati v 

prav vseh kategorijah in generacijah, zato 

sogovornica ne pozabi omeniti tudi starejših gasilk, 

ki imajo za seboj že pet udeležb na državnih 

tekmovanjih, in se zazreti v velik dogodek, ki bo 

prav kmalu zaznamoval njihovo domačo gasilsko 

zvezo: »Članice iz PGD Kapla - Pondor smo v skupini 
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za organizacijo XVIII. Kongresa, ki se bo odvijal v 

začetku oktobra v bližnjem Žalcu.«  

 

 

 

 

 
 

V gasilstvu se, kot pravi, zagotovo najde delo za 

vsakogar, če čisto nikjer drugje ženska ne prepozna 

priložnosti, pa zagotovo kdaj zalije rože v okolici 

gasilskega doma, kaj pospravi ali počisti, speče kaj 

malega sladkega za priložnosti, ko se zbere več 

članstva, kot je denimo redni letni občni zbor. Po 

besedah Martine Pustoslemšek sicer ženske v GPO 

Tabor poprimejo tudi za delo na operativnem 

področju, kar dokazuje, da je v njihovih vrstah tudi 

nekaj takih, ki imajo opravljeno specialnost 

»nosilke izolirnega dihalnega aparata« in 

specialnost »bolničarka«. V GPO Tabor imajo tudi 

ekipo članic ‒ kuharic, ki že vrsto let pripravljajo 

pogostitve ob srečanju veteranov GZ Žalec in 

drugih prireditvah, kot je npr. skupščina GZ. 

Ko jo povprašam, katero področje se ji zdi še 

posebej pomembno, da ga obvladujemo ženske 

znotraj gasilstva, pa v zaključku pogovora brez 

oklevanja odvrne: »Vodenje otrok je naša močna 

stran, tu smo uspešne in tu naše karakterne 

lastnosti pridejo do izraza v skupno dobro, tudi 

zato, ker so, 

konkretno 

pri nas, 

mentorice 

mladine 

sicer 

vzgojiteljice 

in učiteljice v 

poklicnem 

življenju. 

Preprosto je 

naše 

poslanstvo v tem, da vzgajamo (mlade) – ne le kot 

matere v zasebnem življenju, pač pa tudi kot 

mentorice gasilski mladini,« zaključi, ponosna in 

zadovoljna, da je v njihovi društveni sredini nekaj 

manj kot štirideset mladih vseh treh kategorij, 

katerim zanosa za nadaljevanje dela zdajšnje 

odrasle generacije, kot kaže, ne manjka. 

 

Doroteja Jazbec, članica delovne skupine za 

promocijo, medije in protokol XVIII. Kongresa GZS 

 

MARKETING IN KAJ IMA TO VEZE S PISANJEM KNJIGE? 

 

Priznam, trženje mojih produktov in storitev ni bila 

nikoli moja prioriteta. Kar počnem in ponujam 

izhaja iz notranje motivacije pomagati ljudem, zato 

sem vedno do sedaj »prodajo« postavljala na 

stranski tir. Kolikor se prodaje zgodi, se zgodi 

pasivno, skozi priporočila in zadovoljstvo mojih 

strank. To velja predvsem za promocijo. Brez težav 

namreč priporočim ali »prodam« storitev drugih.   

 

V preteklem tednu pa sem bila deležna pogovora, 

ki mi je odprl oči. Moja sogovornica mi je dala 

fantastičen nasvet. Kaj točno mi je svetovala, naj 

zaenkrat ostane še skrivnost, boste pa na tekočem, 

brez skrbi.  

 

Ko mi je rekla: »Andreja, tvoja knjiga je vrhunska, 

ampak, kaj pa marketing? Boš morala malo tudi na 

tem delati.«  
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Seveda sem najprej želela v odgovor ponuditi tisoč 

in en izgovor, zakaj to meni ni pomembno. Potem 

pa sem modro sklonila glavo in priznala: »Ja, res je. 

Na tem področju res nisem zelo dejavna. Kakšen 

nasvet?« 

 

Iz tega se je razvila konstruktivna debata, kaj, kako 

in zakaj. Oseba nasproti mene mi je rekla, da se 

zaveda, da je pisanje ustvarjalni proces in kot 

takšen ločen od promocije in prodaje. Vendar se 

potrebuje tudi to. Tudi promocija je lahko 

ustvarjalni proces.  

 

Prišla sem do več spoznanj. Eno izmed njih je, da ko 

si dovolimo prisluhniti, nas okolica lahko podpre. 

Ob koncu dneva, če bi trmasto vztrajala pri tem, da 

marketing ni pomemben zame, ne bi slišala njenih 

predlogov, ki so bili vredni, da jim prisluhnem. 

Prišla pa sem tudi do spoznanja, da vse to sovpada 

z mojim namenom, iz katerega je nastala knjiga: 

MOJA POT DO OSEBNE SREČE. Napisala sem jo, da 

bi ljudem pomagala, se jih dotaknila in odprla nove 

poglede na svet. Če želim, da knjiga izpolni svoje 

»poslanstvo«, potem mora priti do ljudi, ki jo 

potrebujejo.  

 

Vesela sem, da mi knjižnice omogočajo dostopnost 

knjige po vsej Sloveniji, pa vendar je še mnogo ljudi, 

ki še ne vedo, da sploh obstaja. To bom poskusila 

spremeniti. 

 

Zakaj vam vse to pišem? Ker najboljši nasveti vedno 

izhajajo iz naših izkušenj. Polagam vam na srce, če 

obstaja področje, za katero veste, da bi ga bilo 

potrebno razviti ali bi ga lahko razvili, opustite 

svoje argumente proti in si dovolite prisluhniti. Če 

zasledujete svoje sanje, verjemite, da vas življenje 

pri tem podpira. Vse, kar potrebujete, je pred 

vašim nosom, vendar pa moramo sami odpreti oči 

in pogledati okoli sebe brez filtra, ki si ga v obliki 

izgovorov pogosto predse postavimo sami.  

 

Danes je pravi dan, da začnemo. Se strinjate? In ko 

pride »prava« informacija, si naredimo uslugo in je 

ne pospravimo v najbolj oddaljen kot naših 

možganov, kjer se nahaja dokument – RAZNO, 

temveč si dovolimo delovati na podlagi te 

informacije in naredimo vse, kar lahko, da 

realiziramo zamisel. Kot že veste, stvari se 

velikokrat postavijo na svoje mesto. Ni nujno, da 

nam bo ta postavitev ob koncu dneva všeč. Je pa 

vsekakor res, da moramo tudi delovati. Tako, zdaj 

pa v AKCIJO. Želim vam vse dobro. 

 

Andreja Goropevšek, www.obcuti-sebe.eu 

 

TO, KAR NAREDIMO, NI DEFINICIJA TEGA, KDO SMO 

 

Napaka, ki jo pogosto naredi marsikdo med nami je 

misel, da ko bom dosegel ta in ta položaj, bom 

vreden ljubezni. Ali pa, ko bom direktor, bom več 

vreden/a. Ko uspem dokončati ta in ta projekt, 

bom uspešen/a. Uspeh je lahko čudovita stvar, 

vendar uspeh sam po sebi ne pove prav dosti o nas 

samih.  

 

Težava nastane takrat, ko 

svoj uspeh istovetimo s 

tem, kdo smo mi. Če ne 

dosežemo, nismo vredni. Če nam ne uspe, nismo 

ljubljeni. Pomislimo sami pri sebi, kako pogosto si 

to naredimo, ne glede na to, ali gre za velike ali 

majhne stvari. Če si to počnemo, je to skrajno 

nepošteno do nas samih.  

 

V večini primerov na ljudi okoli sebe ne gledamo 

tako. Osebe, ki jih poznamo, ne definiramo po tem, 

ali dosežejo napredovanje v službi ali pa uspešno 

izvedejo projekt ali dva. Naše mnenje se oblikuje na 

podlagi njihovega odnosa do nas in našega 

ujemanja. Vrednost sočloveka nikoli ne niha. Vsi 

ljudje smo enakovredni, ne glede na to kakšno 

družbeno pozicijo kdo izmed nas zaseda. 

 

Mislimo na to, ko bomo naslednjič sodili sebe ali 

druge. Vse dobro vam želim.  
 

 

 

 

 

 

Andreja Goropevšek, www.obcuti-sebe.eu  

16 



 
NOVICE IZPOD KRVAVICE 

Informativna tiskovina Občine Tabor | Marec 2023 

JE MOČ V MENI? 

 

»Če nismo odgovorni za svoj uspeh, smo se naredili 

žrtev. S tem smo opustili vse možnosti za napredek 

in spremembe. Če polagamo odgovornost na sile 

izven nas, sicer ohranimo svojo samopodobo, 

vendar moč predajamo drugim.« 

 

Naj razložim 

zgornjo misel.  

 

V svojem 

življenju se 

velikokrat 

znajdemo na 

razcepu. Postavljamo si vprašanje, kdo je tisti, ki je 

odgovoren za naš uspeh ali neuspeh? Kdo je tisti, ki 

odgovarja za našo srečo ali nesrečo? Odgovori so 

pogosto v stilu: »Kriva je ekonomija. Krivo je 

vreme. Kriv je COVID. Krivi so državni organi. Kriv je 

partner. Kriv/a je prijatelj/ica.« 

 

Vsi so krivi, le mi nismo. Vse lepo in prav. Lahko 

krivimo vse okoli sebe, to je naša pravica. Lahko 

razmišljamo točno tako, kot želimo razmišljati. Kaj 

pa s tem dosežemo? Ali lahko spremenimo 

ekonomijo? Vreme? Situacijo s COVID-om? Lahko 

spremenimo delovanje državnih organov? Ničesar 

od teh stvari, ki so izven nas, ne moremo 

spreminjati. Vsaj ne direktno. Lahko sprejemamo 

nastale situacije, vendar obstajajo stvari, ki so izven 

dosega naših rok.  

 

Kaj naredimo, ko pokažemo s prstom? Gotovo 

poznate rek, ko kažeš z enim prstom na nekoga 

drugega, so trije prsti uperjeni vate. Tukaj ne gre za 

iskanje krivca. Gre za prelaganje moči. Če je naša 

usoda, naša sreča in naše zadovoljstvo odvisno od 

zunanjih vplivov, potem smo povsem nemočni. 

Ničesar ne moremo spremeniti. Imamo zavezane 

roke.  

 

Če prevzamemo odgovornost zase v svoje roke, je 

moč spremembe naša. Da, res je, s tem tvegamo, 

da nam bo spodletelo. Tvegamo, da sami nase 

pogledamo z drugega zornega kota in da nam ne 

bo vedno všeč, kar bomo videli.  

To je moč, ki se ji nikakor ne smemo odpovedati. 

Morda bomo res mnogokrat v poziciji, ko ne bomo 

najbolj zadovoljni s spoznanji o sebi, vendar bomo 

hkrati v poziciji, ko bomo imeli moč pri sebi 

spreminjati te stvari. Če zmoremo preiti samo-

obtoževanje in se zmoremo spomniti, da je prav 

vsak dan nova priložnost, da živimo polno življenje, 

potem imamo na dosegu rok vse, kar potrebujemo.   

 

Zmoremo čisto vse, kar si zamislimo. Ste ostali brez 

službe zaradi spremembe v podjetju, kjer ste bili 

zaposleni? Kaj je bolje, obtoževati ali iskati novo 

delo? Lahko se zazremo vase in vidimo svoje 

kvalitete in te iste kvalitete jasno in glasno 

zagovarjamo. Lahko prosimo za pomoč, kogarkoli 

in vse, ki nam prisluhnejo. Lahko preverjamo 

ponudbe dela, lahko pošiljamo prošnje. Lahko 

naredimo ogromno stvari. Vendar vse te stvari 

naredimo šele, ko vemo, da smo mi tisti, ki lahko 

situacijo spremenimo.  

 

To je samo en primer. Položaji v katerih se 

znajdemo, so različni, vsem pa je skupno eno 

izhodišče. Mi sami smo tisti, ki vnašamo 

spremembe v svoje življenje. Mi sami smo tisti, ki 

smo odgovorni za to, kako bo naše življenje 

potekalo. Mi sami smo tisti, ki rečemo: »Dovolj. Čas 

je, da se stvari spremenijo.« 

 

S to odločitvijo se ne boste spremenili samo vi, 

spremenilo se bo vse okoli vas. Kajti kolektivno 

zavedno (stvarstvo, univerzum …) vedno prisluhne. 

In odločitev, kot je ta, nikoli ne ostane preslišana. 

Zato kričite, če 

morate. Vendar 

ozavestite in 

sporočajte: »Jaz sem 

tisti/a, ki ustvarjam 

svoje življenje.« 

 

Iskreno, mi smo tisti, ki ustvarjamo svoje življenje.  

 

Vse dobro vam želim. Objem. 

 

Andreja Goropevšek, www.obcuti-sebe.eu  
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S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 

 

   17. februarja se je rodil 3.150 g težek in 48 cm velik deček Žan  

       staršema Veroniki in Petru Božniku ter bratcu Anžetu iz Ojstriške vasi. 

   6. marca se je rodil 4.200 g težek in 53 cm velik deček Uroš  

       staršema Maji in Davorju Vučkovskemu iz Tabora. 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!  

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

PUSTOVANJE V VRTCU TABOR 

 

Z nestrpnostjo smo pričakovali tisti čas v letu, ko se 

lahko prelevimo v najljubše risane in pravljične 

junake.  

 

 

 

 

 

 
 

Tako smo se v tednu pred pustom seznanili s 

šegami in navadami v tem času po Sloveniji in 

spoznali pomen pusta ‒ odganjanje zime. Preko 

različnih dejavnosti smo se naučili pustne prstne 

igre, prebirali zgodbe in pravljice, deklamirali, 

izdelovali maske, rajali po igralnicah. Tako so po 

igralnicah hodili kavboji, gusarji, pikapolonice, 

čebelice, princeske, gasilci … Posladkali smo se tudi 

z ocvrtimi miškami in vaflji, ki so jih pripravili v 

pekarni Miš-maš. Veselje, razigranost ter nasmeh 

do ušes so bili glavni spremljevalci tega tedna.  

 

Tudi otroci, ki so čutili nelagodje ob šemljenju in 

maškarah, so lahko v tem predpustnem času 

premagali strah pred maškarami in se sami 

opogumili in si nadeli pustna oblačila. Na pustni 

torek smo se zjutraj za zajtrk posladkali s slastnimi 

krofi, nato pa smo se vsi otroci Vrtca Tabor skupaj 

s strokovnimi delavkami odpravili na krajšo pustno 

povorko, ki smo jo zaključili na Jurijevem trgu s 

pustnim rajanjem. 
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Irena Aubreht 

 

NARAVOSLOVNO-DRAMSKE URICE V VRTCU TABOR 
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Tokrat smo raziskovali južno poloblo, pingvine. 

Spoznali smo njihov habitat, Antarktiko in govorili 

o večnem snegu in ledu. Spoznali smo zgradbo 

telesa pingvina, prehranjevanje, način življenja. 

Ogledali smo si nekaj posnetkov, posnemali gibanje 

pingvinov in se zabavali. 

 

Dobro smo ogreli naše glasilke, jezičke in telesa z 

gibalno igro – bansom Pingvini, jo ponavljali in 

usvojili. Prebrali smo zgodbo D. Gliori; 

Pingvinčkova pošta in se odločili, da jo poskusimo 

odigrati. Tako smo si izdelali potrebne rekvizite, si 

razdelili vloge in prevzeli vloge pingvinov in drugih 

nastopajočih živali. Pripravili smo igralnico za igro 

in gledališče. Ko so eni otroci nastopali, so drugi 

kulturno prisostvovali. Urili smo koncentracijo, 

pozornost, spomin, se vživeli v vloge in  razvijali 

socialne kompetence.  

 

Z zanimanjem in navdušenjem smo skupaj preživeli 

tri aktivne dopoldneve. Med naravoslovno-

dramskimi uricami sva otroke usmerjali in 

spodbujali k opazovanju, ugotavljanju, razmišljanju 

ter dramskemu ustvarjanju.   

 

         Koordinatorki Apolonija Križnik in Laura Bašič 

 

 

DRUŽINSKI PRAZNIK V VRTCU ZOPET NA VELIKEM ODRU 

 

Marec je mesec družine, družina pa je osnovna 

celica družbe. V različnih kulturah poznajo različne 

velikosti in oblike 

družin. Naš, 

vrtčevski svet pa 

predstavlja eno 

družino, v kateri 

se prepleta 

veliko ljubezni, 

enakosti in 

različnosti, 

prilagajanja, 

razumevanja, 

sočutja, sreče, 

veselja, kdaj pa 

kdaj pa tudi žalosti. Zato, da nam je skupaj lepo, pa 

poskrbi vsak, ki vstopi v ta naš »mali svet«.  

 

 

 

 

 

Veseli smo, da smo letos družinski dan lahko 

praznovali spet vsi skupaj. Zato smo se v torek, 7. 

marca 2023 popoldne, vse vrtčevske skupine, od 

najmlajših do najstarejših, predstavile na velikem 

odru Doma krajanov Tabor. Lara Jezernik in Urban 

Cestnik sta nas peljala na potovanje po Sloveniji.  

 

 

 

 
 

 

 

Prireditev je bila pevsko in plesno obarvana. Poleg 

vseh otrok in njihovih mentorjev so se predstavili 

tudi Plesni škratki in pevski zbor vrtca. Predšolski 

otroci so prireditev zaključili z dramatizacijo Mojca 

Pokrajculja. Polna dvorana obiskovalcev in močan 

aplavz je božal dušo po vsaki izpeljani točki.  
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Ponosni smo na to, da smo se predstavili ter 

pokazali, kaj vse znamo in zmoremo. Sedaj pa 

nadaljujemo s polno paro naprej. 

 

Koordinatorki prireditve Nina Mak Lopan in 

Mateja Jezernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASILSKI PODMLADEK V LOKAH 
 

Izvedba občnih zborov posameznih društev v 

občini je v polnem teku. V februarju smo tudi gasilci 

iz Lok izpeljali 72. redni letni občni zbor.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Poleg volitev, ki so nakazale nekaj sprememb v 

sestavi delovnih organov, je bilo največje 

presenečenje na koncu dnevnega reda. Med 

gasilske vrste smo sprejeli kar 18 novih članov.  

 

Želimo jim dobrega počutja med nami, besedna 

zveza »gasilec sem« pa naj jim zleze pod kožo. 

Zavedamo se odgovornosti, saj jih bomo le s svojim 

zgledom lahko usmerjali, spodbujali in vzgajali.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«. 

 

Nina Mak Lopan, PGD Loke  

 

 

KULINARIČNA DELAVNICA 
 

V soboto, 25. februarja 2023, smo se članice 

društva dobile v klubskih prostorih z namenom, da 

se ponovno nekaj naučimo. Tokrat je bila tema 

naše delavnice peka rezin in priprava krem za 

dekoracijo tort.  

 

Tovrstne delavnice organiziramo na način, da 

članice, ki imajo določena predznanja, pripravijo 
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tečaj za ostale članice, ki si ta znanja želijo usvojiti. 

To se nam je v preteklosti izkazalo kot zelo dobra 

praksa, saj lahko tako kot skupina napredujemo in 

znamo vedno več. 

 

Tokrat smo se seznanile s pripravo treh različnih 

biskvitov in pripadajočih polnil. Naučile smo se 

priprave svetlečega preliva za torte, mirror glaze in 

maslene kreme. Obmazale in dekorirale smo torto, 

seznanile pa smo se tudi s tehniko brizganja vrtnic 

iz maslene kreme. 

 

Najslajši del delavnice je bil seveda zaključek, ko 

smo že kar malo utrujene razrezale sladice in 

degustirale.  

 

Društvo žena in deklet Občine Tabor

 

FEBRUARSKI ZIMSKI POHOD 50 + 
 

Dnevi hitro tečejo in že je bil tu zadnji torek v 

mesecu, ko nas je Marjan prijazno povabil na 

pohod 50 +. Tokrat je bil za vodiča izbran Drago. 

Skrbela ga je udeležba, saj je dva dni prej zapadlo 

nekaj snega. Toda skrbi so bile odveč, zbralo se nas 

je 13 pohodnikov.  

 

Izpred KZ Tabor smo ob 9. uri krenili proti Lokam. Z 

zanimanjem smo si ogledovali novo naselje. Nove 

hiške rastejo kot gobe po dežju. Pridni delavci so na 

delu ob vsakem vremenu.  

 

V čudoviti zimski idili smo pot nadaljevali čez 

Nograde, mimo Cunka do Pošebala. Tu smo se 

ustavili, saj sta nas vodič Drago in njegova žena 

Bernarda povabila na dober čaj in še 

boljše pecivo. Hvala.  

 

Pot smo nadaljevali do Lok, vseskozi 

pa veselo klepetali. Beseda da besedo 

in tako nanese, da človek izve tudi 

veliko koristnega in uporabnega za 

vsakdanje življenje. Pogovorili smo se 

o pripravi in peki krofov, o pustnih 

maškarah in o veselem vzdušju ob 

petju Malikovih v kavarni.  

 

Pohvalili smo organizatorje občnega 

zbora upokojencev v Kapli, kjer je bilo 

res prijetno. Strinjali smo se tudi, da je 

potrebno napeti vse sile, da se tako ali 

drugače rekreiramo, predvsem 

hodimo in telovadimo, kajti prišel bo čas, ko to ne 

bo več mogoče. Takšno je življenje.  
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Ko smo prišli do svojih avtomobilov, smo ugotovili, 

da smo za to pot potrebovali točno 2 uri in pol, 

ravno toliko, kot je bilo planirano. Red je red in se 

ga je treba držati.  

 

Vabljeni torej zadnji torek v mesecu v čim večjem 

številu. Srečno! 

 

DU Tabor 

 
 

 
 

ŽIVAHNO DRUŠTVENO ŽIVLJENJE 
 

V začetku februarja smo v društvu organizirali 

občni zbor. Pregledali smo dosedanje delo in se že 

spogledovali z izzivi, ki jih načrtujemo v letu 2023. 

Program društva, ki smo ga tudi finančno 

ovrednotili, smo sprejeli že v letu 2021. Zelo smo 

ponosni na dva statusa, ki ju je društvo prejelo v 

letu 2022. Prejeli smo status nevladne organizacije 

v javnem interesu na področju kulture, društvo pa 

je postalo tudi član Turistične zveze Slovenije. 

Društvo kot član obeh organizacij mora izpolnjevati 

zaveze, zato smo že vestno začeli z izvedbo 

načrtovanih aktivnosti. 

 

Na občnem zboru se nas je zbralo kar lepo število, 

žal pa vsi niso prišli, saj še vedno hodijo po svetu 

številni virusi, pa tudi teta gripa nič ne počiva. Zelo 

veseli in počaščeni smo bili, da nas je obiskal župan 

naše občine, ki je vse navzoče tudi pozdravil. Po 

pregledu 

vseh poročil 

in sprejemu 

sklepov, smo 

se še 

podružili ob 

prijetnem 

klepetu. 

 

Nekaj dni 

kasneje smo 

člani društva 

oz. dramske 

sekcije 

Ojstriška gospoda odšli na druženje v Šaleško 

dolino. Obiskali smo velenjski grad in se ustavili pod 

razvalino šaleškega gradu. Druženje je bilo nadvse 

prijetno, čas pa nam ni bil najbolj naklonjen, saj je 

med iskrenimi prijatelji tekel tako naglo, da je na 

zemljo zelo hitro legla tema.  

 

Lahko bi dejali, da je bil februar za naše društvo 

tudi zelo pretresljiv mesec: v bolnišnico in nato na 

zdravljenje je odšla naša zelo aktivna članica. 

Danes, ko to pišemo, je že doma in prepričani smo, 

da ji bo zdravje vedno bolj služilo. Žal pa to ni služilo 

našemu podpornemu članu Daniju, od katerega 

smo se v petek, 17. februarja 2023, za vedno 

poslovili. Ohranili ga bomo v lepem in trajnem 

spominu.  

 

Mesec februar je mesec, ko številne organizacije 

objavljajo natečaje. Nanje se naše društvo vestno 

prijavlja. Niso nam pomembne nagrade, pač pa, da 

na natečajih sodelujemo in na tak način 

pripomoremo k 

prepoznavnosti 

našega društva 

ter lokalne 

skupnosti. V tem 

mesecu smo se 

prijavili na kar tri 

festivale. Prijave 

so poslane, šele sedaj pa se začne trdo delo s 

pripravami nanje, z organizacijo nastopov in vsem, 

kar sodi zraven.  
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Delo v sekcijah je nadvse živahno. Praznovati 20 let 

društva ni kar tako. Čeprav je do našega rojstnega 

dne še deset mesecev, se zavedamo, da bo ta 

srečni dan kmalu prišel. Seveda bomo to primerno 

obeležili. Ko se oziramo nazaj, smo res lahko 

ponosni, da imamo kaj pokazati, zato bi se radi 

zahvalili našim nekdanjim članom društva in 

seveda tudi sedanjim, saj nadaljujemo poslanstvo, 

ki je bilo začrtano leta 2003. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 
 

PUST, PUST KRIVIH UST … 
 

Na pustno 

nedeljo je bilo v 

naši občini 

nadvse živahno. 

V Spodnjo 

Savinjsko dolino 

je prišel striček 

Pust in na plano 

zvabil sebi 

enako misleče, 

potem pa se je 

začelo rajanje in 

zganjanje 

pustnih norčij. 

Botra Zima je postrani gledala in ob koncu le 

priznala, da je čas, da odide, a preden se je čisto 

poslovila, nam je za nameček prinesla še sneg. 

 

V Domu krajanov Tabor se je zbrala pestra množica 

pustnih mask: od velikih do malih, od suhih do 

okroglih, od živalskih likov do risanih junakov …  

Klovn DJ Borči je poskrbel za »musko«, menih je 

delil slastne krofe, pikapolonica je skrbela za 

odganjanje žeje, 

plesalka flamenka 

Darči za ples v 

dvorani, budni 

redarji pa so skrbeli 

za varnost in red ... 

Plašna miška je 

hodila med 

maškarami in si jih 

ogledovala, katera 

je lepa, katera je 

najlepša, na koncu 

pa prečrtala vse zapise in odločila: »Vsi so lepi.« 

 

Ob tem bi se radi zahvalili donatorjem krofov: 

trgovskemu podjetju Mlinotest in Gostinskemu 

podjetju Trojane, ter podjetjem, 

ki so poklonila darila: Zepter 

Slovenija, Vorwerk in Društvu 

Rusalka. Zahvala gre tudi Občini 

Tabor, ki nam je omogočila 

brezplačen najem športne 

dvorane v Domu krajanov Tabor. 

Ne smemo pozabiti številnih 

posameznikov, ki ne želijo biti 

imenovani, vendar so pomagali 

pri izvedbi te prireditve. Poletno 

navdahnjen mladenič je vse 

dogajanje posnel. Prireditev je 

uspela, maškare so se sladkale s 

slastnimi krofi, čajem in sokom. 

Vse maškare so za nagrado 

prejele darila, vsi pa smo se imeli strašno lepo ... 

Prihodnje leto pa se spet vidimo. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 
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USTVARJALNA DELAVNICA IZDELOVANJA TORBIC 
 

Zadnji teden v mesecu februarju smo v TD Tabor 

izvedli ustvarjalno delavnico izdelovanja torbic iz 

starih, ponošenih kavbojk ali iz drugih hlač, ki jih ne 

nosimo več. Pomagali smo si z moškimi in ženskimi 

ponošenimi srajcami in bluzami, odpadnimi koščki 

blaga in odvečnimi 

gumbi. 

  

Člani društva ter 

mladina iz naše 

občine smo se 

zbrali v društveni 

sobi. Predsednica 

društva je s seboj prinesla šivalni stroj. Najprej nam 

je pokazala, kaj bomo delali, nato pa smo vzeli v 

roke škarje in začeli rezati. Seveda se pri tem nismo 

ustavili. Izrezati smo morali tudi figure, ki nam jih je 

nato našila na torbice. Torbice so začele dobivati 

novo podobo. Na notranji strani so bili iz moških 

srajc in ženskih bluz narejeni žepki, ki jih ženske 

nujno potrebujemo: prostor za šminko, ogledalo, 

glavnik, telefon, robčke in ostalo.  

 

Ko je bilo vse to narejeno, pa se je začelo končno 

šivanje. Seveda sta 

bili dve uri premalo, 

zato smo delavnico 

teden dni kasneje 

ponovili. Takrat 

smo imeli izrezanih 

že več podob, ki 

krasijo naše izdelke. 

 
Torbe, torbice, nahrbtniki in denarnice so zaživeli v 

novih podobah. Preden se odločimo odvreči stare 

hlače v zabojnik, je prav, da temeljito premislimo, 

čemu vse bi lahko še služile. V društvu smo to 

dokazali. Spoznali pa smo še, da je takšno delo tudi 

zahtevno, čeprav zgleda 

na prvi pogled enostavno. 

Hvala naši predsednici za 

znanje, ki ga je delila z 

nami. Prepričani smo, da 

bomo v društvu izvedli še 

kakšno podobno 

delavnico. 

 

Darja Vita, predsednica Sekcije za ohranjanje 

kulturnih običajev TDT 

 

8. MAREC – DAN ŽENA 
 
Skozi zgodovino ženske niso bile enakovredne 

moškim. Več stoletij so se morale boriti, da so si to 

pravico izbojevale.  

 

Potem, ko so ženske bitko dobile, so določili, da se 

bo 8. marec praznoval kot mednarodni dan žena.  
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V Turističnem društvu Tabor smo ob tem 

mednarodnem prazniku načrtovali prireditev. V 

goste smo povabili mladega prikupnega glasbenika 

Anžeta Šuštarja. Na odru našega Doma krajanov 

Tabor je zapel številne avtorske pesmi, ki so nežne, 

polne ljubezni, spoštovanja in razumevanja.  

 

Umetnost petja je prav poseben dar, ki ga je treba 

spoštovati, zato si je potrebno med glasbenim 

nastopom vzeti premor. Ta premor smo v društvu 

želeli zapolniti z recitacijami članic Društva Rusalka, 

ki bi morale recitirati avtorske pesmi, a jim bolezen 

tega ni dopuščala. 

 

Želja našega društva je, da ohranjamo našo 

dediščino. Mednjo sodi izdelovanje cvetja iz krep 

papirja. Ob odhodu iz dvorane smo vsem ženskam 

poklonili rdeče nageljne, ki so bili nekaj posebnega. 

Nageljček bo ostal v trajnem spominu na 

praznovanje 8. marca 2023 v našem kraju. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 
 

 

 

 

 

MARIJA, MATI DOBREGA SVÉTA 

 

Mesec april nam ponuja posebej lep Marijin 

praznik oziroma spomin. 26. aprila je praznik – 

spomin Marija, Mati 

dobrega svéta. 

 

V kraju Genazzano v 

škofiji Palestrina 

blizu Rima že stoletja 

slovi znamenito 

svetišče Marije, 

Matere dobrega 

svéta. Tamkajšnja 

čudodelna podoba 

Marije, Matere 

dobrega svéta, naj bi po legendi leta 1467 čudežno 

prispela iz Skadra v Albaniji, od koder je krščansko 

ljudstvo bežalo pred nasilnimi muslimani.  

Čaščenje Marije, Matere dobrega svéta, so širili 

mnogi posamezniki, posebej pa red puščavnikov sv. 

Avguština, Klaverijeva družba, redovniki 

redemptoristi, maristi … Tako častijo Marijo kot 

Mater dobrega svéta v mnogih svetiščih po svetu. 

 

Praznik ‒ spomin Marije, Matere dobrega svéta, je 

dovolil papež Pij VI. in ga postavil na datum 26. 

april. Papež Leon XIII. je leta 1903 ukazal, naj se v 

litanijah Matere Božje moli nov vzklik: Mati 

dobrega svéta, prosi za nas. Praznik ‒ spomin 

Marije, Matere dobrega svéta, je dan, ko smo na 

poseben način povabljeni, da molimo k Mariji za 

njeno varstvo in nasvet v še posebej resnih 

življenjskih stiskah. Motiv Marije, Matere dobrega 

svéta, se uvršča med zelo priljubljene Marijine 

milostne podobe. V pokrajinskem muzeju v Celju 
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hranijo sliko Marije, Matere dobrega svéta, 

neznanega avtorja iz 18. stoletja velikosti  42,5 x 34 

cm, inv. št. S/364. Na griču Slinovce sredi 

vinogradov in njiv v neposredni bližini Kostanjevice 

na Dolenjskem stoji pred leti lepo obnovljena 

podružnična cerkev Marije, Matere dobrega svéta. 

  
  

 

APRIL 2023 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU 

 

Prvi teden meseca aprila 2023 bo v Cerkvi 

zaznamovan s pripravo na največji krščanski 

praznik, praznik Gospodovega vstajenja ali, kot ga 

tudi imenujemo, veliko noč. Praznik dobi svojo 

veličino v načinu, kako se nanj pripravimo, kako ga 

praznujemo in kako ga doživljamo. Velika noč ima 

svojo globino in veličino v svetem tridnevju. Brez 

svetega tridnevja ni Gospodovega vstajenja. Brez 

svetega tridnevja je velika noč le praznik z 

zanimivimi običaji. 

 

Sobota, 1. april. Prvo soboto v mesecu aprilu  bomo 

v naši župniji obhajali četrto od petih prvih sobot 

2023. Pobožnost prvih sobot obstoji predvsem v 

prejemu svetega obhajila v zadoščenje Marijinemu 

brezmadežnemu Srcu. Prvo soboto v mesecu aprilu 

bomo tako kot v februarju in marcu s posvetilno 

molitvijo med desetkami sarafinskega rožnega 

venca prosili za mir, še posebej za mir v Ukrajini in 

za razsvetljenje državnih voditeljev. Molitev 

pričnemo 30 minut pred začetkom svete maše. 

Vljudno vabljeni. 

 

Nedelja, 2. april. 6. postna, imenovana cvetna 

nedelja. S cvetno nedeljo se začne neposredna 

priprava na veliko noč, ki je največji praznik v 

krščanstvu. Na cvetno nedeljo imamo blagoslov 

butar in zelenja. Pri sveti maši beremo Evangeljsko 

poročilo o Jezusovem trpljenju, letos po 

evangelistu Mateju.      

                                                                                                                                                                                                                             

Četrtek, 6. marec. Veliki četrtek in hkrati prvi 

četrtek v mesecu oziroma četrtek pred prvim 

petkom. Ta dan molimo za vse duhovnike, njihovo 

svetost, stanovitnost in zdravje. 30 minut pred 

začetkom svete maše bomo posebej 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. 

 

Sledila bo slovesna sveta maša velikega četrtka. Ta 

sveta maša je spomin Jezusove zadnje večerje, 

spomin prve svete maše, spomin prve svete 

evharistije in Jezusovega naročila: »To delajte v 

moj spomin!« Po slovesnosti bo bdenje in molitev 

z Jezusom na Oljski gori. 

 

Petek, 7. april. Veliki petek je dan spomina na 

Jezusovo trpljenje, spomin Jezusove smrti na križu, 

spomin Jezusovega darovanja za odrešenje vseh 

ljudi. To je edini dan v letu, ko Cerkev ne obhaja 

svete maše.  

 

V župnijski cerkvi bomo ob 15. uri molili križev pot. 

Molitev bodo vodili letošnji birmanci. Ob uri 

Jezusove smrti na križu vljudno vabljeni k molitvi v 

cerkev ali pa vsaj po domovih.  Zvečer bodo v 

župnijski cerkvi obredi velikega petka. In ne 

pozabimo, ta dan nas Cerkev vabi k strogemu 

postu. Odpoved mesu in delno tudi hrani. 

 

Sobota, 8. april. Velika sobota je predvsem dan 

tišine. Spominjamo se Jezusa, ki leži v grobu. Pri 

Božjem grobu je vse dopoldne izpostavljeno 

Najsvetejše, pred katerim molimo. Vas za vasjo 

naše župnije se lepo menjuje v vodenju molitve. 

Lepo vabljeni k sodelovanju. Zjutraj blagoslovimo 

ogenj. Popoldne k blagoslovu prinesemo jedila, ki 

spominjajo na Jezusovo trpljenje in smrt in jih s 

skupnim imenom imenujemo »velikonočni zajtrk«.  

 

Zvečer pa že pričnemo s slavjem. Po štiridesetih 

dneh (postni čas) se zopet oglasi Aleluja, slavimo 

zmago Luči nad temo, Jezusovo zmago nad smrtjo. 
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Prižgemo velikonočno svečo, ki predstavlja 

vstalega Jezusa. 

 

Nedelja, 9. april. Velika noč – praznik Gospodovega 

vstajenja, praznik vseh praznikov. Bogoslužje ‒ 

sveta maša je nadvse slovesna, vesela, mogočna, 

prične se z vstajensko Alelujo, nadaljuje z 

velkonočno procesijo izven cerkve in po procesiji se 

zopet nadaljuje v župnijski cerkvi. 

 

Ponedeljek, 10. april. Velikonočni ponedeljek, 

praznik poti dveh učencev v Emavs in veselega 

vzdušja ob sporočilu, da je Jezus vstal od mrtvih, 

praznik obiskov. Predvsem botri se ta dan spomnijo 

na svoje krščence in birmance. 

 

Nedelja, 23. april. 3. velikonočna nedelja, godovni 

dan našega župnijskega zavetnika sv. Jurija, 

šentjurska nedelja, naša župnijska ali lepa nedelja. 

Ta dan bomo posebej molili: Sv. Jurij, prosi za nas! 

 

Letos bo to še dodatno slovesna nedelja. 

Načrtujemo slovesen blagoslov obnovitvenih del 

zadnjega časa na fasadi, strehi in zvoniku naše 

župnijske cerkve. Obljubljeno je, da bo slovesnost 

vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. 

 

Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v 

teden v župnijskih oznanilih. 

 

Vsem želimo lepo doživeto velikonočno tridnevje 

in blagoslovljeno veliko noč – praznik 

Gospodovega vstajenja, veliko veselja in 

zadovoljstva. 

 

Vida Slakan     
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

  v ponedeljek, 10. aprila 2023, na 

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD 

V MARIJA REKO 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije, mimo cerkvice sv. 

Miklavža do Doma pod Reško planino. 

Vračali se bomo po isti poti. 

Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije. 

Odhod je ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor. 

Vabljeni! 
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VABLJENI NA 
 

ODPRTI TURNIR 

OBČINE TABOR V NAMIZNEM TENISU 

V SOBOTO, 15. APRILA 2023. 

PRIČETEK: 10.00, 

TELOVADNICA DOM KRAJANOV TABOR 

 

PRIJAVE NAJKASNEJE 30 MIN PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA: 

UROŠ BREZNIKAR, TELEFON:  051 627 277 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR, SEKCIJA NAMIZNI TENIS 

 

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 

Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na 

naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim dlje 

ostali mobilni, so na Javni agenciji Republike 

Slovenije za varnost prometa v sodelovanju z 

Generalno policijsko upravo, DARS-om, Zvezo 

društev upokojencev Slovenije, Rdečim križem 

Slovenije in drugimi, pripravili projekt »SOŽITJE ZA 

VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU«, s 

katerim izvajajo celovite preventivne dogodke oz. 

usposabljanja za seniorje in upokojence po 

celi Sloveniji. V nasprotju s pogostim prepričanjem, 

da je potrebno voznikom v tretjem življenjskem 

obdobju zaradi njihove varnosti in varnosti drugih 

omejevati mobilnost, si moramo prizadevati, da bi 

bili ti čim dlje samostojni, mobilni ter obenem tudi 

varni. 

 

Enodnevni preventivni dogodek bo naslovil štiri 

vsebinske sklope: 

• osvežitev znanja prometnih predpisov in pravil; 

• varna vožnja po avtocesti in hitri cesti; 

• svetovanje o zdravstvenih vidikih za udeležbo v 

prometu; 

• temeljni postopki oživljanja; 

• svetovalna vožnja z ocenjevalcem na vozniškem 

izpitu (po dogovoru). 

 

Dogodki so za udeležence 

zanimivi tudi z vidika 

preventivnih gradiv, ki jih bodo 

prejeli (informativno gradivo, odsevni trakovi, 

odsevni jopiči, DVD-ji o varni vožnji po avtocesti 

itd.), na sami lokaciji pa bodo udeleženci lahko 

povprašali strokovnjake iz AVP, DARS-a, Policije ter 

zdravstveno osebje o dilemah in težavah, s katerimi 

se soočajo v prometnih situacijah. 

 

Projekt SOŽITJE predstavlja prvi tak projekt, ki 

pokriva območje celotne Slovenije in združuje 

različne ključne deležnike na področju varnosti v 

cestnem prometu. Gre več kot le za organizacijo 

predavanj za seniorje in upokojence – voznike, saj 

je prav zaradi zdravstvenega in praktičnega dela še 

posebej zanimiv in poučen. Verjamemo, da bomo v 

obdobju izvajanja projekta dosegli kar največje 

število voznikov seniorjev in upokojencev ter jim 

podali praktične in poučne informacije o varni 

vožnji ter posledično vplivali na njihovo varnost ter 

vseh drugih udeležencev v prometu. 

 

Vljudno vabljeni!                                                                                             

DU Tabor 

V TABORU SE BO PROJEKT SOŽITJE  

IZVAJAL 

18. APRILA 2023 OB 9.30 V SEJNI SOBI 

OBČINE TABOR. 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – MAREC IN APRIL 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK  KJE ORGANIZATOR 

TOREK, 

28. 3. 2023 
9.00 POHOD 50 + 

 po obronkih 

Občine Tabor 

(start izpred KZ 

Tabor) 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(051 326 033) 

TOREK, 

28. 3. 2023 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

 
Občinska 

knjižnica Tabor 

Medobč. spl. 
knjižnica Žalec 
(03 712 12 52) 

TOREK, 

28. 3. 2023 
19.00 

KOŠARKARSKA TEKMA: 

STARI ‒ MLADI 

 
Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Športno društvo 

Tabor, 

košarkarska sekcija 

(031 895 542) 
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ČETRTEK, 

30. 3. 2023 
18.00 

SPOMLADANSKI 

KOKTEJLI Z JAKOBOM 

KOVAČIČEM 

 

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

SOBOTA, 

1. 4. 2023 

od 8.00 

dalje 
ČISTILNA AKCIJA 

 

Območje Občine 

Tabor 

Občina Tabor in  
Društva Občine 

Tabor 
(Ana Lesar,  

03 705 70 83) 

SOBOTA, 

1. 4. 2023 

8.00 do 

11.00 

DAN ODPRTIH VRAT 

KMETIJE LAZNIK IN 

TRŽNICA TD GUŠT 

 Kmetija Laznik, 

Miklavž pri 

Taboru 

Adi Laznik in TD Gušt 

(Adi Laznik,  

041 543 396) 

TOREK, 

4. 4. 2023 

ura še ni 

določena 

POZDRAV POMLADI ‒  

OBMOČNO SREČANJE 

OTROŠKIH IN 

MLADINSKIH PEVSKIH 

ZBOROV 

 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

JSKD, OE Žalec in 

KD Ivan Cankar 

Tabor 

(Marko Repnik, 03 

491 38 40) 

SREDA,  

5. 4. 2023 

ura še ni 

določena 

POZDRAV POMLADI ‒ 

OBMOČNO SREČANJE 

OTROŠKIH IN 

MLADINSKIH PEVSKIH 

ZBOROV 

 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

JSKD, OE Žalec in 

KD Ivan Cankar 

Tabor 

(Marko Repnik, 03 

491 38 40) 

ČETRTEK,  

6. 4. 2023 
18.00 

POPOTOVANJE V 

OMAMNI SVET KAVE Z 

BARISTO NIKOLAJEM 

 
Kavarna Lisjak 

Tabor 

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

PONEDELJEK, 

10. 4. 2023 
9.00 

VELIKONOČNI POHOD 

V MARIJA REKO 

 

start izpred KZ 

Tabor 

Planinsko društvo 
Tabor 

(Peter Marko,  
031 409 619) 

ČETRTEK,  

13. 4. 2023 
18.00 

V SVET ENERGIJ Z 

ALFREDOM BRINOVCEM 

 
Kavarna Lisjak 

Tabor 

Lesmat, d. o. o. 
(Mirko Laznik, 051 

365 040) 

SOBOTA,  

15. 4. 2023 

od 10.00 

dalje 

ODPRTI OBČINSKI 

TURNIR OBČINE TABOR 

V NAMIZNEM TENISU 

 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Športno društvo 

Tabor, 

sekcija namizni tenis 

(Uroš Breznikar, 051 

627 277) 

TOREK, 

18. 4. 2023 
9.30 

PREDAVANJE: 

SOŽITJE ZA VEČJO 

VARNOST V CESTNEM 

PROMETU 

 

sejna soba 

Občine Tabor 

AVP in 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(Zvonka Drča, 

070 320 066) 

ČETRTEK, 

20. 4. 2023 
18.00 

VEČER Z VRANSKIMI 

ROŽICAMI 

 
Kavarna Lisjak 

Tabor 

Lesmat, d. o. o. 
(Mirko Laznik,  
051 365 040) 
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PONEDELJEK, 

24. 4. 2023 
18.00 

POTOPISNO 

PREDAVANJE 

O ROMUNIJI 

Z INKO IN VILKOM 

JAZBINŠKOM 

 

sejna soba 

Občine Tabor 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

TOREK, 

25. 4. 2023 
9.00 POHOD 50 +  

start izpred KZ 

Tabor 

Društvo upokojencev 
Tabor (Marjan 

Leskovšek, 051 326 
033) 

TOREK, 

25. 4. 2023 
18.00 

TEMELJNI POSTOPKI 

OŽIVLJANJA IN UPORABA 

DEFIBRILATORJA 

 
sejna soba 

Občine Tabor 

Peter Strouhal, 

dr. med., spec. spl. 

med. 

TOREK, 

25. 4. 2023 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

 
Občinska 

knjižnica Tabor 
MSKŽ Žalec 

(03 712 12 52) 

SREDA, 

26. 4. 2023 
18.00 

SLAVNOSTNA SEJA 

OBČINSKEGA SVETA S 

PODELITVIJO OBČINSKIH 

PRIZNANJ 

 

Dom krajanov 

Tabor, 

dvorana 

Občina Tabor, 

KD Ivan Cankar 

Tabor, 

Društvo žena in 

deklet OT 

(03 705 70 80) 

ČETRTEK, 

27. 4. 2023 
11.00 

TOVARIŠKO SREČANJE 

OB DNEVU UPORA 

PROTI OKUPATORJU  

pri Spomeniku 

padlim borcem 

pri Domu 

krajanov 

ZB za vrednote NOB, 

krajevni odbor Tabor 

(Andrej Natek,  

070 673 883) 

PETEK, 

28. 4. 2023 
19.00 

OTVORITEV 

JURIJEVEGA TRGA Z 

MOONLIGHTING 

ORCHESTRA 
 

Jurijev trg 
Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

OD  

PONEDELJKA, 

24. 4. 2023 

DO SOBOTE, 

29. 4. 2023 

 

RAZSTAVA DEL 

LIKOVNE SEKCIJE 

MAVRICA  

Jurijev trg 

in 

avla Občine Tabor 

KD Ivan Cankar, 

likovna sekcija 

Mavrica 

(Julijana Juhart,  

068 146 126) 

SOBOTA, 

29. 4. 2023 
8.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME  

Inotrak, d. o. o., 

Kapla 16 

Steyer klub Savinjske 

doline 

(Dominik Kugler, 041 

620 270) 

NEDELJA, 

30. 4. 2023 
9.00 

29. TRADICIONALNI 

ŠENTJURSKI SEJEM 
 Občina Tabor 

PGD Ojstriška Vas - 

Tabor in 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – APRIL 2023 
 

 

 

 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

4. 4. 2023 
9.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

NAŠEGA DOMA 

Zavod sv. Rafaela 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 4. 2023 
13.00—16.00 

VELIKONOČNA STOJNICA pred vilo Oset 

Folklorno društvo 

Vransko 

(031 515 818) 

10. 4. 2023 
8.00 

VELIKONOČNI POHOD zbor pred vilo Oset 

Planinsko društvo 

Vransko 

(041 464 185) 

10. 4. 2023 
10.00 

VELIKONOČNI TURNIR V 
NAMIZNEM TENISU 

Športna dvorana 

Vransko 

ŠRD Ločica pri 

Vranskem 

(031 284 649) 

15. 4. 2023 
8.00 

ČISTILNA AKCIJA zbor pred vilo Oset 
Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

15. 4. 2023 
20.00 

Veliki koncert Nine Pušlar 
NINA, NINA, NINA 

Športna dvorana 

Vransko 

Stella Events 

(041 985 091) 

18. 4. 2023 
18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 4. 2023 
18.00 

Odprtje razstave in predstavitev 
knjig Drhteče srce in Pesniška 
pobarvanka Milene Šimunič 

VIDNO – NEVIDNO 
Beseda v podobi 

Schwentnerjeva hiša 
ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

26. 4. 2023 
9.00—12.00 

POMLADNE POČITNIŠKE ANIMACIJE 
Nogometno igrišče 

Vransko 

Medgeneracijsko 

društvo Vransko 

(031 729 953) 

1. 5. 2023 
 

10.30 
12.00 
13.00 

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO 
SREČANJE NA ČRETI 

delavska maša 
spominska slovesnost 

družabno srečanje 

cerkev Matere Božje 
spomenik padlim v NOB 
Planinski dom na Čreti 

Občina Vransko, 
Občina Nazarje, 

Planinsko društvo 
Vransko 

(03 703 28 00) 
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    Če veliki petek (7. 4.) dežuje, suho leto napoveduje.    

     Dež v aprilu je res božji dar iz nebes. 

    Če v aprilu rado grmi, slane se bati več ni.

»Ja, imaš notranje sanje,  

sanjaj in svobodno uresničuj svoje sanje.  

 

Nikomur se ti ni treba dokazovati.  

 

Na koncu uspe tistemu, ki je najbolj 

svoboden. Ki reče, karkoli bo, bo.« 

Sara Isakovič  

KOLOFON 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

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

Obreza. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so 

odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 

namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli 

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Mnenja 

avtorjev člankov ne izražajo stališč in mnenj Občinske uprave Občine 

Tabor ali župana Občine Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja 

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

prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: 

info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je 

objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 

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

Naslovna fotografija: avtor Marjan Plavčak. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec 

Tabor, Društvo upokojencev Tabor, Turistično društvo Tabor, Društvo 

žena in deklet Občine Tabor, GZ Žalec, PGD Loke, Naš dom, MNZ, ČZS, 

Andreja Goropevšek, Darko Naraglav, arhiv Martine Pustoslemšek in 

PGD Kapla – Pondor. 

 

 

 

CENIK OGLASOV 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava 

oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 

strani 

50 € 35 € 

1/4 

strani 

35 € 24,50 € 

1/8 

strani  

15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


