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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prihaja mesec prižiga prazničnih luči in drobnih pozornosti, ki jih poklonimo drug drugemu. Prihajajo pa tudi dobri 

možje in med njimi je prvi sv. Miklavž. Njegov prihod bo letos malce drugačen, vendar na darila za vas, otroci, ni 

pozabil. Dobri možje lahko obiščejo 

tudi Turistično informacijski center v 

Taboru. Izdelki, ki jih najdete na 

policah, so domači oz. unikatni in 

primerni ter praktični za vsako 

priložnost. Na policah najdete:    

 

• nakit in lesene izdelke družbe 

Občuti sebe, d.o.o.: vrč za 

pivo, kuhinjska deska itd., 

• lesene izdelke Lesjak Roka: 

leseni metuljčki, kravate, 

broške, nakit ipd.,  

• mesne izdelke Kmetije Laznik: 

svinjsko mast, ocvirke, krače, 

paštete, dimljene klobase, 

prekajena rebra in hrenovke, 

• čebelje pridelke čebelarja 

Darka Nemivška: kostanjev 

med, 

• izdelki Andreje Holobar: 

različne torbice in 

• med čebelarstva Zupančič: 

kostanjev med. 
 

V prostorih TIC-a pa vam nudimo 

tudi zastave, razglednice in znamke 

Občine Tabor. 
 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 33 
 

Spoštovane občanke in občani. 

 

Kot že vsi veste, se je v sredo začelo izvajati samotestiranje vseh učencev, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, v smislu, ki 

ga narekuje trenutno veljavni odlok. Velika večina staršev in zaposlenih popolnoma razume namen in pomen tega 

preventivnega ukrepa. Kot obveznega, ga je določila vlada, predlagala pa zdravstvena stroka. Ta ukrep je eden izmed 

nujnih pogojev za nadaljevanje pouka v prostorih šol. 

 

Veliko ravnateljev se v teh dneh sooča s številnimi pritiski določenih skupin staršev, ki se s tem ukrepom ne strinjajo. 

Apeliram na vse starše, ki jim ta odlok ni po godu, da še enkrat razmislijo, da morda le niso za to »krivi« zaposleni v 

šoli in da znašati se nad njimi, milo rečeno, ni pošteno. Pa še nekaj: bolnišnice so polne bolnikov, ki imajo Covid in 

posledično mnogo, celo nepotrebnih smrti. Zgoraj omenjeni ukrep morda ne bo zmanjšal števila bolnikov in umrlih, a 

skupaj z ostalimi ukrepi bo k temu zagotovo veliko pripomogel. Torej, prosim vse, da ostanete strpni, solidarni do 

drugih, zaupate zdravstveni stroki in spoštujete predpisane ukrepe, ki prispevajo pomemben del pri obvladovanju 

sedanjih epidemioloških razmer. 
 

Župan Marko Semprimožnik  

Iz županovega kabineta 
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Prostofer in brezplačni prevozi starostnikov od januarja 2022 dalje tudi v naši občini 
 

V mesecu novembru je Občina Tabor podpisala pogodbo o sodelovanju v projektu »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na 

socialnem področju v Občini Tabor«, z zavodom Zlata mreža iz Logatca. 

 

Skupaj z Občino Vransko bo najeto električno vozilo, s katerim bodo prostovoljci obeh občin izvajali prevoze za 

starejše občane, ki ne vozijo sami, nimajo svojcev, imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi 

prevoznimi sredstvi. Gre za prevoze po nujnih opravkih, npr. v zdravstveni dom, bolnišnico, lekarno, banko, pošto, 

občino, upravno enoto itd. 

 

Za naročilo prevozov naših občanov bo vzpostavljen klicni center zavoda Zlata mreža, prek katerega bo možno 

naročati brezplačen prevoz s klicem na brezplačno telefonsko številko od januarja 2022 dalje. 

 

Občina Tabor zato vabi vse prostovoljce, ki so pripravljeni sodelovati kot vozniki-izvajalci prevozov, da svoje podatke 

posredujejo na občino, na telefonsko številko: 03/7057088 ali na e-poštni naslov: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

Vozilo bo na voljo ob koncu meseca decembra. Takrat se bodo vozniki prostovoljci tudi seznanili z uporabo le tega in 

dobili ustrezna navodila glede prevozov. 

 

Financiranje projekta je uvrščeno v predlog Proračuna Občine Tabor za leto 2022, s katerim se je na 19. redni seji, ki je 

potekala 8. novembra 2021 seznanil Občinski svet Občine Tabor in izrazil odobravanje ter podporo k projektu. 

V nadaljevanju vabljeni, da si o samem projektu »Prostofer« v prilogah preberete nekoliko več. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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S SRCEM NA POTI – brezplačni prevozi za starostnike 

 
Kaj je PROSTOFER? 
Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. 
Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža. 
 
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne 
zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi 
priskočijo na pomoč.  
 
Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh 
če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite 
avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne 
morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč 
se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko 
pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri 
uporabljajo taksi, vendar pa to pomeni dodatne 
stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, 
zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo.  
 
Komu je namenjen PROSTOFER? 
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne 
vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke 
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi 

prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. 
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Zakaj PROSTOFER? 
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo: 

• večjo mobilnost, 

• večjo socialno vključenost,  

• medsebojno povezovanje,  

• medsebojno pomoč,  

• boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem 
obdobju,  

• čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši 
odhod v dom za ostarele). 

Druženje in občutek koristnosti igrajo pomembno vlogo 
pri aktivnem staranju. 
 
Kako deluje PROSTOFER?  
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato 
zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi 
prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi 
prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je 
poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi 
sopotnikov. Klicni center je na voljo za rezervacije 
prevozov vsak delovnik med 8.00h in 18.00h, 
rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni 
pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo 
prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8.00 in 
16.00h, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo 
potrebam. 
 
Kdo je lahko PROSTOFER? 
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so 
prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni 
vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, 
ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do 
čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo 
nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri 
vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki 
jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno 
dejanje.  
 
Kako postati PROSTOFER? 
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na 
občino, v kateri živijo in je priključena projektu Prostofer.  
 
Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen projekt? 
S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v 
cestnem prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg 
tega se izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje 
socialna vključenost starejših na splošno, obenem pa 
povečuje cenovna dostopnost  prevozov. V zadnjem času 
postaja projekt prostoferstva tudi ekološki oziroma 
prijazen do okolja, saj stremimo k temu, da prostoferji 
uporabljajo električna vozila.  
 

• Slovenija se že uvršča med 'zelo stare' 
države, saj je danes pri nas vsak peti 
prebivalec starejši od 65 let.  

• 3 % na leto se povečuje delež starejših od 60 
let.  

 

Zakaj bi k projektu PROSTOFER morala pristopiti 
vsaka občina? 
Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje 
število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše 
vse večje. Prostofer je eden od projektov, ki na celovit 
način rešuje problematiko mobilnosti starejših občanov, 
zato k projektu v zadnjem času intezivno pristopajo 
številne slovenske občine, ki želijo svojim starejšim 
občanom ponuditi možnost brezplačnih prevozov, ko jih 
nujno potrebujejo.  
 
Nekatere občine uporabljajo električna vozila – zanje so si 
občine zagotovile tudi polnilnice, ki so obenem tudi 
parkirno mesto za to vozilo. Dodana vrednost najema ali 
nakupa vozila za prostoferstvo pa je lahko tudi uporaba 
tega vozila za kake druge občinske namene, ko je vozilo 
prosto. 
 
Kako in kje je mogoče dobiti sredstva za projekt 
Prostofer? 
Za sredstva za projekt Prostofer je mogoče zaprositi tudi 
prek razpisa z naslova Programa razvoja podeželja: 
https://www.program-podezelja.si/sl/28-las/48-las, kar 
so nekatere občine že izpeljale. 
 
Prednosti projekta Prostofer, ki jih ne smete 
spregledati: 

• brezplačni klici za uporabnike 

• 100-odstotna odzivnost klicnega centra 

• zagotovljena celostna storitev in kakovost na 
vseh ravneh 

• zagotavljanje prostovoljnih voznikov 

• brezplačno usposabljanje in izobraževanje 
voznikov 

• brezplačna namestitev računalniškega programa 
oz. aplikacije in možnost izvoza podatkov ter 
izdelava statističnih izkazov 

• večja medijska prepoznavnost občin zaradi velike 
odmevnosti projekta 

• možnost pridobivanja razpisnih sredstev 
 

Medijske objave: 
Projekt Prostofer je deležen številnih medijskih objav in 
predstavitev ter uživa velik ugled in odobravanje s strani 
celotne Slovenije. Prvič je bil celovito predstavljen v 
oddaji Preverjeno na POP TV – na tej povezavi si lahko 
ogledate prispevek: 
https://drive.google.com/open?id=1h0pQkSCDc4bZNZ
bi4TlmZP3uPLaNB4ie  
Še več objav pa je na spodnjih povezavah ali pa si jih 
lahko ogledate tudi na FB-profilu Zlata mreža:  
RTV SLO: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174634640                  
RADIO SLO: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izlusceno/174630305 
Dnevnik: 
https://www.dnevnik.si/1042896724/lokalno/gorenjska/
radovljicani-rekorderji-v-prijavah-za-prostovoljne-
voznike-starejsih 
Večer: https://www.vecer.com/s-prostovoljcem-k-
zdravniku-na-pokopalisce-tudi-na-izlet-6493721 
 
 

Prostofer
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ZAKAJ POSTATI PROSTOFER? 
 

 
 

Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, prinaša tudi 
veliko osebno zadovoljstvo in ustvarja nepozabne trenutke v času, ki bi ga sicer porabili za manj pomembne stvari in 
opravila. Prostoferstvo vam tako omogoča:  
 

• priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje novih prijateljstev,  

• kakovostno preživljanje prostega časa,  

• ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter spoznavanje e-mobilnosti,  

• razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih vrednot. 

Vabimo vas, da se pridružite naši veliki prostoferski družini – prijave lahko pošljete na naslov: info@zlata-mreza.si. Zaradi 
vas bo še več nasmehov na obrazih pomoči potrebnih in svet lepši! 

 
PRIDRUŽITE SE NAM IN POSTANITE PROSTOVER! 

 

 

Občina Tabor bogatejša za dva prikazovalnika hitrosti 
 

27. oktobra je bil pri nekdanji šoli, v naselju Loke, 

nameščen prikazovalnik za merjenje hitrosti vozil, v smeri 

proti naselju Tabor. Gre že za četrti prikazovalnik v naši 

lokalni skupnosti, dobavitelja Sipronika d. o. o., v vrednosti 

cca. 2.300,00 EUR. 

 

17. novembra se mu je pridružil še eden, peti zapovrstjo, in 

sicer pred novim, nastajajočim delom naselja, na območju 

Tabor jug, prav tako v smeri Loke-Tabor. Pridobili smo ga 

v enoletno brezplačno uporabo kot rezultat uspešne 

kandidature na javnem razpisu Javne agencije RS za 

varnost prometa v mesecu septembru. 

 

Preko modema je s slednjim prikazovalnikom 

vzpostavljena povezava na spletno stran občine, kjer lahko 

s klikom na ikono »Vi vozite« spremljate podatke v zvezi s 

številom motornih vozil in hitrostmi po urah in dnevih. 

 

Ker je na obeh območjih, kjer sta prikazovalnika locirana, 

pogosto zaznati prekoračitve predpisanih omejitev hitrosti, 

upamo, da bosta pozitivno vplivala na kršitelje prometnih 

predpisov in doprinesla k umiritvi hitrosti. 

 

Montažo obeh naprav je izvedel pogodbeni izvajalec 

elektro del Egis d. o. o. iz Tabora. 
 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 
 

Oktobra 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 159, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, 

v zvezi s katerim je Skupnost občin Slovenije v mesecu novembru organizirala spletno predstavitev za lokalne 

skupnosti. 

 

Bistvene sestavine te pravne norme so preprečevanje preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi, določitev pravne 

podlage za označevanje mačk, omejitev posedovanja „eksotičnih vrst“ hišnih živali, zahteva za skrbnike o osnovnih 

znanjih glede oskrbe živali, jasnejša določitev pravne podlage za odločanje o nevarnem psu, prepoved dovoljene izjeme 

glede usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna, 

določitev nosilca stroškov za oskrbo zapuščenih živali in dopolnitev kazenskih sankcij. 

 

V zvezi s pravno podlago za označevanje mačk je vzpostavljen Centralni register hišnih živali, ki bo zajemal tako pse 

kot tudi mačke, katerih lastništvo se bo dokazovalo z označitvijo. Psi se bodo morali  označiti v leglu do dopolnjenega 

8. tedna starosti oz. tisti psi, ki so ob uveljavitvi zakona starejši od 8 tednov, se bodo morali označiti do dopolnjenega 

tretjega meseca starosti. 

 

Zahteva za skrbnike o osnovnih znanjih glede oskrbe živali glede vode, hrane, primernega okolja, vrsti značilnega 

obnašanja ter o predpisih glede dobrobiti in zaščite živali. Zakon nalaga usposabljanje skrbnikov ob neustrezni skrbi in 

odvzemu živali.  

 

Omejitev posedovanja „eksotičnih vrst“ hišnih živali: prostoživeče živalske vrste, ki so po svoji naravi nevarne 

zaradi velikosti, neobvladljivosti, ki izločajo človeku nevarne strupe, in vrste živali, katerih zadrževanje v ujetništvu je z 

vidika zadovoljevanja njihovih etoloških potreb zahtevno, se določijo na seznamu prepovedanih vrst živali. Take živali 

lahko poseduje le živalski vrt, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. 

 

Omejevanje preprodaje psov iz pasjih tovarn: pri spletnem oglaševanju glede prodaje psov je obvezna navedba 

mikročipa ali podatka o izvoru. 

 

Jasnejša določitev pravne podlage za odločanje o nevarnem psu: to je pes, ki ogroža okolico zaradi svoje 

neobvladljivosti ali kaže napadalno vedenje do človeka ali je ugriznil človeka oz. žival. Izjeme: službeni psi državnih 

organov, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti, pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času varovanja 

črede ali tropa na označenem ograjenem ali neograjenem pašniku, kjer je čreda s pastirskim psom pod neposrednim 

nadzorom pastirja,  pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času premeščanja črede ob prisotnosti pastirja, psi, katerih 

ugriz je posledica nedovoljenega vstopa 

osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, 

kjer je na vhodu označeno z opozorilnim 

znakom, psi, katerih ugriz je posledica 

ravnanja z njimi med veterinarskimi 

posegi, psi, ki še niso dopolnili šest 

mesecev in so v tem obdobju ugriznili 

enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen 

v centralni register hišnih živali že pred 

ugrizom. 

 

Dopolnitev prepovedanih ravnanj in izjem: prepoved privezovanja psov, prepoved preprodaje psov,  določitev izjem 

glede privezovanja psov, preprodaje psov in zadrževanja prostoživečih živali v ujetništvu, ter sokolarjenj. 

 

Privezovanje psov bo mogoče le v izjemnih primerih, če bodo izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Prepoved privezovanja 

psov začne veljati s 1. januarjem 2023. Tako bodo imeli skrbniki psov možnost, da se pravočasno prilagodijo novim 

zahtevam. 

 

Prepoved dovoljene izjeme glede usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih: veterinar presodi, ali je žival v 

agoniji, poškodovana ali neozdravljivo bolna, ali ima motnje v obnašanju, ki povzročajo trpljenje. 
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Kovinarska ulica 12, 
3000 CELJE 

www.agencija-nera.si 

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE 

Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše 

nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo 

sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem 

dogovoru po telefonu.  

POKLIČITE sokrajanko,  licencirano nepremičninsko 

posrednico VIOLETO ŠTOJS, telefon: 070 911 170, 

email: stojsvioleta@gmail.com 

Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje 

(ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev. Smo 

član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo 

vredni Vašega zaupanja! 
 

Nudimo vam tudi: 

Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski 

dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse, 

zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z 

individualnim pristopom ter vam tako prihranimo številne 

poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo 

nepremičnine. 
 

Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, 

poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko 

pomagam uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti 

novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila veliko 

število zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje 

lahko prištela tudi Vas. 

Določitev nosilca stroškov za oskrbo zapuščenih živali: vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dotedanji 

skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oz., če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, 

krije stroške imetnik zavetišča oz. občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Po 30. dnevu od namestitve 

krije nadaljnje stroške dnevne oskrbe živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena. Če zapuščene živali ni 

mogoče oddati po 120 dneh, od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, stroške dnevne oskrbe živali krije Republika 

Slovenija. Zavetišče ima tudi možnost zdrave, sterilizirane ali kastrirane ter označene prostoživeče mačke vrniti v 

okolje v 14 dneh po namestitvi, če jih ni mogoče oddati. 

 

Kazenske sankcije: globa za pravne osebe oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost znaša  od 800 do 33.000 

EUR, če npr. ne zagotovi označitve psa, ne prijavi lastništva psa v predpisanem roku,  ne posreduje predpisanih 

podatkov ob prijavi psa, ne javi spremembe lastništva, pogina ali evtanazije psa, odtujitve ali pobega psa, poseduje žival 

s seznama prepovedanih vrst živali in ne gre za živalski vrt, kot skrbnik ne zagotavlja postopkov za preprečevanje 

napak v reji, ne zagotovi ločene namestitve bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali,  kot skrbnik na javnem mestu ne 

zagotovi fizičnega varstva psa tako, da je ta na povodcu itd. 

 

Novela zakona celoviteje ureja področje odgovornega lastništva živali in področje ravnanja z zapuščenimi živalmi ter 

spodbuja odgovorno lastništvo živali in sledi cilju zagotavljanja zaščite in dobrobiti živali. 

 

Podrobnejša določila zakona si lahko preberete na povezavi: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2993.  
 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

 

 

 

 
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brezplačne storitve za naše občane 
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Infrastrukturni projekti v Občini Tabor 

 
KRIŽIŠČE PONDOR 

 

Obstoječe križišče ni ustrezno, zato je predvidena rekonstrukcija. Na podlagi prometne študije ter pogojev obeh 

tangiranih občin je bil zaključen projekt PZI rekonstrukcije križišča na regionalni cesti R2-447/0290 Šentrupert - Ločica 

v km 6+000 z regionalno cesto R3-732/8215 Pondor – Tabor, ki ga je leta 2007 izdelalo podjetje Pronig d. o. o. 

Trbovlje. Na omenjenem projektu ni bilo aktivnosti do leta 2019, ko je bila izvedena parcelacija pred gradnjo. Pričete so 

aktivnosti za odkup potrebnih zemljišč za gradnjo. Odkupi še potekajo in niso zaključeni.  

 

Na Občini Tabor je bil na predlog podžupana Žana Groblerja sklican sestanek, skupaj s projektantom ter lastniki, ki še 

niso podpisali pogodb. Gre za sestanek, kjer so bile predstavljene rešitve. Rešitve bodo upoštevane v novelaciji PZI 

projektne dokumentacije. V zaključevanju je novelacija PZI, oddan je DGD.  

 

V 2021 bo zaključeno projektiranje in odkupi. Vloga za gradbeno dovoljenje bo oddana takoj, ko pridobimo vsa 

zemljišča. Gradnja je planirana v 2022. 

 

REKONSTRUKCIJA CESTE PONDOR – TABOR 

 

Obstoječa regionalna cesta z vidika prometne varnosti in z vidika vozno-tehničnih karakteristik ne ustreza standardom 

za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Investicijski projekt predvideva rekonstrukcijo ceste. Na odseku 

se nahajata sicer tudi dva premostitvena objekta: most čez potok Bolska in most čez vodotok Kučnica. Prvi most je bil 

že obnovljen in je v dobrem stanju, drugi most pa je v 

fazi projektiranja in ni predmet te investicije. 

Izhodiščna vrednost je 2.789.070 EUR. 

 

Podpisana je pogodba za PZI rekonstrukcije regionalne 

ceste R3-732/8215 Pondor - Tabor od km 0+080 do 

km 1+890, manjka še geodetski načrt. 

 

V povezavi z omenjenimi infrastrukturnimi projekti v 

Savinjski dolini smo avgusta opravili terenski ogled z 

vodjo direkcije go. Liljano Herga, njenimi sodelavci in 

vodstvom Občine Tabor, v teh dneh pa se na tem 

odseku že izvajajo meritve. 

 

Vesel sem, da lahko kot poslanec prispevam, da se 

nekateri projekti, ki so dolgo časa stali, končno 

premikajo naprej! 

 

Aleksander Reberšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronska osebna izkaznica z 

biometričnimi podatki predvidoma marca 

2022 

 

Izdaja biometričnih osebnih izkaznic je bila  predvidena 

v začetku januarja 2022, vendar je zaradi zamude pri 

dobavi čipov in težav v dobavni verigi vseh elementov 

za izdelavo izkaznice, začetek izdaje predviden konec 

marca prihodnje leto. 

Prejeli smo 
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Novi osebni dokument, ki bo vseboval  vrsto novih 

dodatnih zaščitnih elementov, bo tudi vizualno nekoliko 

drugačen od dosedanjega in prinaša določene novosti. 

 

Z biometričnimi osebnimi izkaznicami bo od 

predvidoma avgusta 2022 mogoče uveljavljati tudi 

zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in 

zdravstvenih zavodih, vendar nove osebne izkaznice 

zdravstvenih izkaznic ne bodo nadomestile. Državljani 

se bomo lahko odločili, ali bomo za zdravstvene storitve 

uporabljali obstoječo zdravstveno izkaznico ali novo 

biometrično osebno izkaznico. 

 

Osebne izkaznice bodo še vedno služile kot klasičen 

osebni dokument za izkazovanje identitete in 

državljanstva ter potovalni dokument v države, ki 

omogočajo vstop z osebno izkaznico. Obenem bo 

biometrična osebna izkaznica veljala tudi kot 

elektronska identiteta za državljane starejše od 12 let. Ti 

bodo ob biometrični osebni izkaznici avtomatično 

prejeli elektronsko identiteto, s katero bodo lahko 

dostopali do elektronskih storitev ter se elektronsko 

podpisovali. Biometrična osebna izkaznica nam bo tako 

služila kot kvalificirano digitalno potrdilo, na katerem 

trenutno temelji večina elektronskih storitev. Državljani 

se bomo lahko odločili, da si elektronske identitete ne 

želimo aktivirati oziroma je uporabljati. 

 

Kar zadeva varnost, bo nova osebna izkaznica 

vsebovala več novih 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 naj bi bila zagotovljena večja varnost, hkrati pa 

poenostavljena identifikacija posameznika. Zaradi 

višjega števila varnostnih elementov se naj bi po 

podatkih pristojnega ministrstva zvišala tudi cena izdaje 

osebne izkaznice, in sicer na predvidoma 29 evrov 

(približno 10 evrov več kot do sedaj). 

 

Osebne izkaznice bodo vsebovale dve ravni elektronske 

identifikacije, in sicer sredstvo elektronske identifikacije 

visoke ravni zanesljivosti in sredstvo elektronske 

identifikacije nizke ravni zanesljivosti. Uporaba 

izkaznic bo mogoča tako s pomočjo stičnih ali 

brezstičnih čitalnikov pametnih kartic, kot tudi s 

pomočjo namenske mobilne aplikacije. 

 

Obstoječe osebne izkaznice bomo lahko uporabljali do 

poteka njihove veljavnosti, kar velja tudi za osebne 

izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70 letu 

starosti. 

 

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve ima trenutno 

veljavno osebno izkaznico 1.822.704 državljanov, od 

tega 199.294 s trajno veljavnostjo. Do konca leta bo 

potekla veljavnost 16.873 osebnim izkaznicam, v letu 

2022 pa 348.879 osebnim izkaznicam. Na območju UE 

Žalec bo v letu 2022 potekla veljavnost 6.681 osebnim 

izkaznicam, v letu 2023 pa 4.906. 

 

Za dodatne informacije nas pokličite na Upravno enoto 

Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-

naslov ue.zalec@gov.si. 

 

Simona Stanter, načelnica 

 

 
 

 

Preventivni ukrepi in koristne informacije za omejevanje širjenja virusa Covid-19 

 

NIJZ v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije zaradi nezadržnega širjenja okužb z novim koronavirusom vabi k 

ogledu spodnjih vsebin z željo  po ozaveščanju ljudi glede preventivnih ukrepov za omejevanje širjenja tega virusa in 

bolezni Covid-19: 

 

• Kako se izogniti okužbi in bolezni COVID-19, 

prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=n3XjSiD71h4&t=

2s 

• Cepljenje proti COVID-19, prim.doc.dr. Alenka 

Trop Skaza, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=hfuG40y4rxM&t=

21s 

• Kako to, da je bilo cepivo proti COVID-19 tako 

hitro razvito?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, 

dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=wx4FpCZNGqg 

https://www.youtube.com/watch?v=hfuG40y4rxM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=hfuG40y4rxM&t=21s
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• Kaj je kolektivna imunost?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMzf6Vr5K-s 

• Kaj želimo doseči s cepljenjem proti COVID-19?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=UXDO77EdE4A 

• Ali so cepiva proti COVID-19 varna?, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=rKyeNeOscn0 

• COVID-19: simptomi in znaki, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUvPGYnV6pU 

• COVID-19: inkubacija, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 

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

• Kaj lahko sami storimo za preprečevanje okužbe s COVID-19?, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs-nCPaIrJw 

• COVID-19: potek bolezni, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZKmdLUgiK4 

• COVID-19: pogoji, ki morajo biti izpolnjeno za prenos in načini prenosa okužbe, prim.prof.dr. Ivan Eržen, 

dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=blx35igADug 

• COVID-19: splošni preventivni ukrepi, prim.prof.dr. Ivan Eržen, dr.med., spec. 

https://www.youtube.com/watch?v=goeAPv1lEBc 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 

 

 

 

Obvestilo za kmetovalce in lastnike kmetijskih zemljišč 

 

Za območja Občin Tabor, Vransko in Braslovče se pripravlja projekt za gradnjo namakalnega sistema za kmetijska 

zemljišča. Kmetje se zavoljo potrebe kmetovanja in zavoljo načrtovanega razpisa sami organizirajo, javna služba za 

kmetijsko svetovanje bo pri tem v pomoč.  

 

Predvideva se objava javnega razpisa. V kolikor vas zanima, svojo namero izkažite ali pridobite več informacij na 

kmetijski svetovalni službi v Žalcu. Ker so roki kratki, priporočamo, da nas čimprej kontaktirate.  
 
 

 

Maja Klemen Cokan, KGZS-Zavod CE, izpostava Žalec 

 

 

 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. septembrom in 15. oktobrom 2021 
 

Dogodki: 

 

15. septembra 2021 so v veljavo stopile določene 

spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije 

COVIDA-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino 

javnega življenja v državi.  

 

V petek, 10. septembra 2021, se je v Vrbju pričel 149-

urni tečaj za operativnega gasilca. Tečaj se izvaja v 

skladu z aktualnimi ukrepi. Po potrebi bo tečaj potekal 

na več lokacijah, prijavljenih je 18 tečajnikov. 

 

V nedeljo, 19. septembra 2021, je v Braslovčah 

potekalo tekmovanje mladine GZ Žalec v orientaciji. 

Tekmovanje je bilo načrtovano in izvedeno glede na 

epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji. Rezultati: 

• pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Braslovče 2, 3. Levec, 

• pionirke 1. Drešinja vas, 2. Arja vas, 3. Polzela, 

• mladinci: 1. Levec, 2. Vrbje, 3. Polzela, 

• mladinke 1. Andraž nad Polzelo 2, 2. Polzela, 3. 

Andraž nad Polzelo,  

• gasilci pripravniki: 1. Drešinja vas, 2. Dobriša vas – 

Petrovče, 3. Polzela in 

• gasilke pripravnice: 1. Polzela. 

V soboto, 2. oktobra 2021, je v Kongresnem centru 

Celje potekala 3. seja Plenuma Gasilske zveze 
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Slovenije, na kateri je plenarnemu delu sledil še 

slavnostni del s podelitvijo najvišjih priznanj v gasilski 

organizaciji za leto 2021. Z Gasilske zveze Žalec je 

plaketo gasilca prejel Ludvik Pikl iz PGD Vransko. 

 

V soboto, 2. oktobra 2021, so pri OŠ na Polzeli potekale 

Gasilsko-športne vaje mladine GZ Žalec 2021. 

Rezultati: 

• pionirji: 1. Letuš, 2. Drešinja vas, 3. Levec, 

• pionirke: 1. Andraž nad Polzelo, 

• mladinci: 1. Drešinja vas, 2. Velika Pirešica, 3. 

Andraž nad Polzelo in 

• mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Polzela. 

V nedeljo, 3. oktobra 2021, so pri gasilskem domu v 

Drešinji vasi, potekale Gasilsko-športne vaje članic in 

članov A ter B in starejših gasilk ter gasilcev GZ Žalec.  

 

Rezultati: 

• člani A: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Dobrovlje, 3. 

Drešinja vas, 

• članice A: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Levec, 3. Letuš, 

• člani B: 1. Levec, 2. Letuš, 3. Polzela, 

• članice B: 1. Braslovče, 2. Andraž nad Polzelo, 3. 

Prekopa-Čeplje-Stopnik, 

• starejši gasilci: 1. Zabukovica, 2. Ponikva pri Žalcu, 

3. Šempeter v Savinjski Dolini in 

• starejše gasilke: 1. Kapla-Pondor. 

V petek, 8. 10., in soboto, 9. 10. 2021, je v Nazarjah 

potekal tečaj za varno delo z motorno žago, ki se ga je 

udeležilo tudi 12 članov iz GZ Žalec. Konec oktobra bo 

organiziran še en takšen tečaj. 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 

Žalec opravili 24 intervencij, ki so skupno trajale 34 ur 

in 40 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 20 

minut, najkrajša pa le 20 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
 

V GPO Žalec so imeli 18 dogodkov, kjer je bila 

potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli tri 

intervencije, GPO Vransko so imeli dve intervenciji in 

GPO Braslovče so imeli eno intervencijo, v GPO Tabor 

pa intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan,  

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. oktobrom in 15. novembrom 2021 
 
Dogodki: 
 

15. septembra 2021 je v veljavo stopila obsežna 

sprememba odlokov za omejevanje širjenja epidemije 

COVIDA-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino 

javnega življenja v državi.  

 

Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. Letošnja 

tema je bila požarna varnost v povezavi s potresom in je 

potekala pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori!  

 

Vsako leto oktobra potekajo dejavnosti v okviru 

projekta "Oktober – mesec požarne varnosti", v kateri 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  

sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije. Namen letošnjega 

projekta je opozoriti prebivalce na požarno varnost v 

povezavi s potresom. 

 

Potres je nenadno in sunkovito tresenje tal, ki ga 

povzročajo nenadni premiki pod zemeljskim površjem. 

Večina je zelo šibkih in jih ne zaznate, le zelo redki so 

tako močni, da povzročijo škodo. Slovenija leži na 

območju, ki je potresom izpostavljeno bolj kot večina 

evropskih držav, zato je pomembno vedeti, kako 

zavarovati sebe, ljudi okoli vas in vaše imetje.  

 

Potresa ne morete napovedati ali preprečiti, lahko pa se 

nanj pripravite. Požar je pogost pojav po potresu. Ob 

upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po 

njem, lahko sami zmanjšate možnost za nastanek požara 

in tako preprečite še večjo škodo. Poučite se o splošnih 

preventivnih ukrepih za preprečevanje požara.  

 

V gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita plin 

in elektrika, če boste odsotni dalj časa, zaprite ventil 

plinske jeklenke in izklopite naprave iz električnega 

omrežja, varno shranite vnetljive tekočine in nevarne 

snovi, priporoča se, da imate v gospodinjstvu vsaj en 

gasilnik in se ga naučite uporabljati in poskrbite, da so 

evakuacijske poti vedno proste in prehodne.  

 

Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. 

Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za 

eksplozijo ali požar. Če vonjate plin, opazite poškodbe 

na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu: 

zaprite glavni ventil - plinsko požarno pipo oziroma 

ventil plinske jeklenke, prezračite prostor, ne 

uporabljajte odprtega plamena, kar pomeni, da ne 

prižigate cigaret, vžigalic, vžigalnikov in podobno, za 

razsvetljavo ne uporabljajte sveč, plinskih svetilk ali 

petrolejk, temveč baterijsko svetilko. Po potresu pa naj 

plinsko napeljavo in naprave pred ponovno uporabo 

preveri strokovnjak.  
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Čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov 

Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine, kot 

so bencin, alkohol in kemikalije, zato jih hranite v zaprti 

embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi 

bližini zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte 

odprtega plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko 

povzročajo iskre. 

 

Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar 

poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi 

gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom. Če požara 

ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter pokličite 

112.   

 

Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne 

naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja 

ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu naj 

jih pred ponovno uporabo preveri strokovnjak. 

 

30. oktobra 2021 so se na strokovno ekskurzijo 

odpravile članice Gasilske zveze Žalec. Najprej so 

obiskale in si ogledale gasilski dom PGD Šmartno pri 

Slovenj Gradcu, nato so pot nadaljevale na peklenski 

sprejem Luciferja in peklenščkov v Peklu pod Uršljo 

goro, sledil je voden ogled rudnika v Mežici z vlakcem 

in za konec pogostitev ter zaključek ekskurzije. Za 

udeležbo na ekskurziji je bilo potrebno izpolnjevati 

pogoje PCT. 

 

12. novembra 2021 se je pričelo izobraževanje za 

nižjega gasilskega častnika, ki poteka v skladu z ukrepi, 

v prostorih PGD Šempeter v Savinjski dolini. 

Izobraževanja se udeležuje 30 tečajnikov. 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 

Žalec opravili 15 intervencij, ki so skupno trajale 18 ur 

in 30 minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 30 

minut, najkrajša pa le 5 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
 

V GPO Žalec so imeli 12 dogodkov, kjer je bila 

potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve 

intervenciji, v GPO Braslovče so imeli eno intervencijo, 

v GPO Vransko in GPO Tabor pa intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan,  

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

 

 

 

 
 

Okrepimo se s čebeljimi pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov 

 

Med in cvetni prah sta živili, ki sta nepogrešljivi za preventivno krepitev imunskega sistema v jesenskem in zimskem 

času, ko je večja možnost pojava in širjenja virusov, prehladov in drugih zdravstvenih nevšečnosti. Ljudje smo bili že v 

preteklosti inovativni pri oblikovanju in izražanju idej, ki so se odražale na raznovrstnih izdelkih iz medu in čebeljih 

pridelkov. Poznamo 

tradicionalno izdelavo 

lectovih src in medenjakov. 

Čedalje bolj je priljubljen 

kremni med, ki mu dodajajo 

raznovrstne sestavine, kot so 

cvetni prah, propolis, 

matični mleček, liofilizirano 

sadje, kakav, oreščki in 

podobno. Nekateri 

izdelujejo propolisovo 

tinkturo, medeni kis in 

raznovrstne medene pijače, 

kot so medica, medeno 

žganje, medeni liker, 

medeno pivo in peneča 

medica. 

 

Med – sladilo namesto sladkorja 
 

Vsaka vrsta medu ima svojevrstne značilnosti in daje jedi ali pijači posebno aromo. Lahko ga uporabimo v različnih 

kombinacijah in pri vseh dnevnih obrokih je lahko kot nadomestek sladkorja ali kot dodatek k jedem. Svojo hrano lahko 

popestrimo z nakupom različnih vrst medu. Temne vrste medu, kot so kostanjev, gozdni, smrekov in hojev med, so 
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primernejše za medenjake in močnejše jedi, kot so obare in mesne jedi. Kostanjev med vsebuje obilo cvetnega prahu, 

zaradi katerega ima tudi bolj grenko aromo in posebno vrednost. Svetlejše vrste medu, kot so lipov, cvetlični in akacijev 

med, pa so primerne za nežnejše pecivo v kombinaciji z mandlji, lešniki, marcipanom, za zavitke, sadne solate, 

zelenjavne juhe, zelenjavne jedi, solate in medene napitke.  

 

Med deluje protibakterijsko, vsebuje minerale, beljakovine, encime, organske kisline, aminokisline in je vir 

antioksidantov, ki krepijo imunski sistem in povečujejo odpornost. Poleg čaja lahko z medom sladkamo tudi druge 

pijače, kot so kava, limonada, ledeni čaji in sadni sokovi. Pri sladkanju 

jedi in pijač moramo biti pozorni na to, če jih želimo zgolj osladiti. V 

tem primeru jim dodamo cvetlični ali akacijev med. Kadar jim dodamo 

kostanjev ali gozdni med, pa bodo imele jedi in pijače posebno aromo. 

 

Pomembno je, da v kuhinji uporabljamo lokalno pridelan med, ki smo 

ga vajeni. Pri nakupu lokalnega medu ne gre le za podporo 

slovenskemu čebelarju, ampak tudi za manj možnosti pri razvoju 

različnih alergij, ki so reakcija ob zaužitju tujih snovi, ki jih naš 

organizem ni vajen.  

 

Cvetni prah – nepogrešljiv prehranski dodatek 
 

Poleg nektarja ali mane, ki jo v mednem želodčku čebele prinašajo v panj in nato predelajo v med, se ob obisku cveta 

na dlačice čebele oprime tudi cvetni prah različnih rastlin. Med poletom ga čebela s pomočjo sprednjih nog prečeše in 

shrani v posebnih koških na zadnjih nogah. Cvetni prah je raznolikih barv. Barva je odvisna od rastline, na kateri ga je 

čebela nabrala.  

 

Cvetni prah je lahko dodatek naši vsakodnevni prehrani. Vsebuje idealno razmerje vseh sestavin, ki jih organizem 

potrebuje za delovanje, povečanje odpornosti in ohranjanje zdravja. Uživajo ga lahko tako zdravi kot tudi bolni ljudje. 

Pred uživanjem cvetnega prahu se je treba prepričati, da 

nismo nanj alergični. Pri zdravih ljudeh je priporočljivo 

uživanje cvetnega prahu v prehodnih obdobjih leta, torej na 

prehodu iz poletja v jesen in na prehodu iz zime v pomlad. 

Cvetni prah lahko uživamo samostojno, lahko pa ga 

namakamo in zaužijemo v kombinaciji s čajem, naravnim 

sokom, jogurtom, mlekom ali medom, saj s tem dosežemo 

boljši izkoristek hranilnih snovi, ki jih vsebuje cvetni prah.  

 

Med in drugi čebelji pridelki ter izdelki iz čebeljih 

pridelkov so koristni, naravni in obujajo slovensko tradicijo 

ter kulturno dediščino. Poleg tega, da jih uživamo in 

vključujemo v vsakodnevno prehrano, so tudi lično in 

uporabno darilo ob prihajajočih praznikih, tako za prijatelje 

in sorodnike kot tudi za poslovne partnerje.  

 

Tina Žerovnik, 

svetovalka za ekonomiko pri JSSČ 

 

 

Zaživela kartica »Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem« 

 

Kartica »Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem« je namenjena splošni javnosti in podjetjem kot poslovno darilo. 

Projekt je usmerjen k spodbujanju sajenja medovitih rastlin in posledično zagotavljanja večje količine hrane za čebele 

in ostale opraševalce. Hkrati je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev ter njihove 

ekosistemske storitve opraševanja, ki je ključna za prehransko varnost. Z nakupom kartice bodo imeli posamezniki in 

podjetja možnost, da pripomorejo k izboljšanju stanja. Ob nakupu podporne kartice v vrednosti 20 evrov bo del sredstev 

namenjen nakupu ter sajenju sadik medovitih dreves in semen medovitih rastlin, posameznik pa bo prejel tudi darilo, ki 

je naravnano trajnostno v skladu z ohranjanjem narave in sajenjem medovitih rastlin.   

 

Vrste slovenskega medu 

Pijmo kavo in čaj z medom 
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Ob nakupu kartice posameznik prejme e-potrdilo Posvojitelj medovitega drevesa, USB-kartico Pomagam čebelam in 

ostalim opraševalcem za podpornike čebel in ostalih opraševalcev, vrečko semen medovitih rastlin, ki so vir hrane za 

čebele in ostale opraševalce, ročno 

izdelano trajnostno nakupovalno 

vrečko, izdelano na način ponovne 

uporabe, knjigo o učinkoviti rabi 

čebeljih pridelkov - Zdravnik svetuje, 

avtorja prim. Petra Kapša, dr. med., 

nogavice Brez čebel ni življenja in 

svinčnik za podpornike čebel in ostalih 

opraševalcev.  

 

Kartico lahko naročite s skeniranjem 

QR kode, ki je na fotografiji ali na e-

mail tina.zerovnik@czs.si .  

 

Vabljeni posamezniki, društva in 

podjetja, da z nakupom kartice 

postanete podporniki čebel in ostalih 

opraševalcev! 

 

Tina Žerovnik, 

svetovalka za ekonomiko pri JSSČ 

 

 

Izjava za javnost ob novinarski konferenci Čebelarske zveze Sloveniji ob predstavitvi 

odmevnejših projektov 

 

V sredo, 17. 11. 2021, je potekala novinarska 

konferenca Čebelarske zveze Slovenije. Novinarska 

konferenca je potekala v okviru Dneva shem kakovosti, 

predstavljeni pa so bili pomembnejši projekti 

Čebelarske zveze Slovenije, med drugim so predstavili 

Vseslovensko akcijo sajenja medovitih rastlin, ki bo 

potekala zadnjo soboto v marcu 2022, izdelavo 

gnezdilnic za divje opraševalce in linijo izdelkov iz 

porcelana »Čebelice«. Podali pa so tudi izjave ob 

prihajajočem Tradicionalnem slovenskem zajtrku, 

Dnevu slovenske hrane in o zaščitenih živilih na 

področju shem kakovosti. 

 

Na novinarski konferenci so sodelovali dr. Jože 

Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze 

Slovenije, Marko Borko in Tomaž Samec iz Čebelarske 

zveze Slovenije, Nataša Kraškovic, direktorica podjetja 

Alpeks d. o. o. ter Špela Fortin iz Telekoma Slovenije. 

Minister dr. Jože Podgoršek je poudaril, da so čebelarji 

in čebelarke pred več kot desetletjem naredili 

pomemben korak za promocijo hrane lokalnega izvora z 

medenim zajtrkom, ki je prerasel v Tradicionalni 

slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane. Ob tej 

priložnosti je čestital Čebelarski zvezi Slovenije za vse 

te pomembne korake in promocijske akcije, ki jih izvaja 

v vsej teh letih do sedaj in verjame, da bodo tovrstne 

aktivnosti potekale tudi vnaprej. Čedalje bolj se izražajo 

želje in ideje ter pogovori na to temo, da bi 

Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku dodali še druge 

promocijske akcije, ki bi jih naslavljali ob 

Tradicionalnem slovenskem zajtrku. Smiselno bi bilo 

zaščititi ideje tovrstnih projektov. Potrebno je poudarjati 

tradicionalnost, poudarjati Republiko Slovenijo kot eno 

izmed držav, ki ohranja naravo, da lahko čebele in drugi 

opraševalci v njej živijo, hkrati pa je Slovenija v 

Evropski uniji poznana kot čebelarska država. Z vsemi 

spremljevalnimi, promocijskimi in medijskimi 

aktivnostmi, ki se dogajajo, se je Tradicionalni 

slovenski zajtrk razvil tudi v teden, ki je izjemna 

priložnost, da lahko poudarjamo pomen kratkih verig 

lokalne oskrbe s hrano in ozaveščanje potrošnika o tem, 

da je potrebno hrano kupovati v lokalnih okoljih. 

Pozdravlja, da so se začeli pridelovalci in ponudniki 

shem kakovosti v Sloveniji povezovati v smislu 

promocije in usklajenih pobud, ker je potem v sklopu 

ministrstva lažje izvajati tovrstne aktivnosti. Ob 

nastanku konzorcija je obljubil, da se bo v letu 2022 

začelo s promocijskimi akcijami shem kakovosti in da 

bo temu namenjeno 300.000 evrov sredstev ter da bodo 

živila iz tega naslova vključena v enakovredne akcije 

kot ostala hrana. Omenil je, da živila iz shem kakovosti 

vključujejo tudi v ostale aktivnosti ministrstva kot je 

sejem AGRA in podobno. Ravno danes je minister 

prisostvoval novinarski konferenci ob predstavitvi štirih 

knjig gastronomije štirih regij Slovenije knjig dr. Janeza 

mailto:tina.zerovnik@czs.si
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Bogataja, ki vključujejo recepte z zaščitenimi živili, ki 

so vključena v sheme kakovosti. Številne aktivnosti 

tečejo, da vzgajamo, podajamo informacije, da je hrana 

slovenskega porekla vredna zaupanja, kvalitetna, zdrava 

in varna. Za konec je povedal, da bo lokalna oskrba bolj 

uspešna, če se bomo pri vsakodnevnih navadah 

posluževali tudi sezonske hrane, saj bomo s tem 

pripomogli, da bo samooskrba v Republiki Sloveniji 

večja in bomo zaužili tisto hrano, ki jo v Sloveniji v 

posamezni sezoni lahko pridelamo. 

 

Predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč je poudaril, 

da smo slovenski čebelarji ponosni, da se je pred 

štirinajstimi leti porodila ideja o medenem zajtrku. 

Njegov največji uspeh in največji uspeh čebelarjev je to, 

da danes govorimo o lokalno pridelani hrani. To 

pomeni, da smo bili pred štirinajstimi leti vizionarji in 

vizionarji smo bili tudi v tem smislu, da se je Medeni 

zajtrk takoj po treh letih razširil v Tradicionalni 

slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane, kajti samo en 

segment kmetijstva, kot je čebelarstvo, ne more 

ustvarjati zgodbe. Zgodba o slovenski hrani ima vsak 

dan večji pomen. Zajtrk je potrebno ohraniti in ga 

razširiti na teden. Cilj je, da je v različnih ustanovah 

prisotna slovenska hrana ne le na dan Tradicionalnega 

slovenskega zajtrka, ampak na splošno. Njegova želja 

je, da čebelar in kmet v družbi postaneta spoštovana 

osebnost, saj so to tisti, ki pridelujejo hrano. Potrebno se 

je zavedati, da hrana ne zraste na trgovskih policah. 

Potem bomo spoštovali slovensko hrano, ki je zagotovo 

kvalitetna kot naš med. Slovenski čebelar je v družbi 

spoštovana osebnost. Zavedati se je potrebno, da 80% 

medu in čebeljih pridelkov čebelar proda na domu, naša 

želja je, da bi bilo enako v primeru ostalih kmetijskih 

pridelovalcev. Nakup iz roke v roko je največja 

garancija tako za potrošnika kot tudi pridelovalca. Vesel 

je, da je predsednik Konzorcija evropsko zaščitenih 

slovenskih pridelkov in izdelkov in posebej, da je 

potrebno izpostavljati sheme, ki so certificirane na 

evropskem nivoju. Sheme so cvet slovenske hrane, so 

zaščitene, ker so tradicionalna slovenska posebnost in 

slovenska zgodba je tudi to, da jih na ta način 

promoviramo. Ministru je izrazil javno zahvalo za 

sredstva, ki bodo v prihodnje namenjena za promocijo 

shem evropsko zaščitenih proizvodov in za podporo 

slovenskim čebelarjem ob najslabši čebelarski sezoni v 

zadnjih stotih letih. 

 

Nataša Kraškovic, direktorica podjetja Alpeks d. o. o. je 

predstavila skupen projekt, ki je nastal v sodelovanju s 

Čebelarsko zvezo Slovenije - dobrodelen projekt 

Čebelice: »Ponosni smo na skupen projekt s Čebelarsko 

zvezo in počaščeni, da smo lahko del te zgodbe. Skupaj 

smo pripravili poseben, trajnostno in dobrodelno 

naravnan projekt, ki smo ga poimenovali Čebelice. 

Slovenija se namreč ponaša z dolgoletno tradicijo 

čebelarstva in svojo izredno vrsto čebele, Kranjsko 

sivko. Le ta je znana po neverjetni krotkosti, marljivosti 

in trdoživosti. Pod imenom blagovne znamke Alpeks 

home smo oblikovali linijo porcelanastih izdelkov 

(skodelice, lončki, sklede za muesli, set za zajtrk) z 

motivom slovenske avtohtone kranjske čebele. Dizajn je 

oblikovala slovenska ilustratorka iz Studia Ninočka. S 

projektom smo se želeli pridružiti rastoči ozaveščenosti 

prebivalstva glede pomembnosti čebel v našem okolju 

in okrepiti našo skupno skrb za ohranitev in varovanje 

čebel ter pomagati pri razvoju čebelarske dejavnosti v 

Sloveniji. V našem podjetju je v ospredju človek, 

povezovanje in solidarnost do tistih, ki so pomoči 

potrebni, zato smo se odločili del prihodka od prodaje 

izdelkov projekta Čebelice nameniti Zvezi paraplegikov 

Slovenije za nakup posebnih nakladnih panjev. Ti 

namreč omogočajo samostojno delo čebelarjem 

invalidom in njihovo večjo možnost vključevanja v 

dejavnost čebelarstva. Tako je linija porcelanastih 

izdelkov večplastna, njen namen pa sega na več 

področij.« Najprej opominja na pomen čebel, preko 

naše kranjske čebele pa opozarja tudi na pomen lokalnih 

čebelarjev in se jim  poklanja za njihovo izredno 

pomembno vlogo v družbi. Na drugi strani pomaga 

povečevati zavedanje, kako pomembno je enakovredno 

vključevanje vseh skupin ljudi v družbeno dogajanje, 

tudi vseh tistih  z različnimi potrebami in omejitvami. 

Nenazadnje pa upa, da bo vsakega kupca vedno znova 

opominjala na pomen slovenskih lokalnih pridelovalcev 

hrane, ki skupaj tvorijo temelj za kvalitetno življenje 

vseh nas. Linija je ekskluzivno predstavljena v Sparih in 

Intersparih, od 11. 11. 2021 dalje. Ni naključje, da se 

ravno v tem času odvija tudi Tradicionalni slovenski 

zajtrk, ki prav tako poudarja neverjeten pomen različnih 

slovenskih lokalnih pridelovalcev.  

 

Ob predstavitvi nove linije je v imenu podjetja Alpeks 

d. o. o. simbolično predala bon predsedniku Čebelarske 

zveze Slovenije, Boštjanu Noču, v višini 3000 evrov, ki 

ga bo predal Zvezi paraplegikov Slovenije. 

 

Boštjan Noč se je zahvalil za podarjeni bon in plemenito 

dejanje ter poudaril, da sta kava in čaj z medom 

slovenskih čebelarjev iz skodelic linije Čebelica še 

boljša. Čebelarska zveza Slovenije želi biti inovativna, 
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zato je v sodelovanju s slovenskimi podjetji izdelala 

posebni energijski obesek »Bodi kot čebela«. 

 

Obesek »Bodi kot čebela« je glinen obesek, ki vsebuje s 

posebnim postopkom pridobljeno pozitivno energijo. To 

energijo lahko povežemo z dobrim počutjem in energijo 

pridnosti, ki jo pripisujemo čebelam. Energija čebelice 

na obesku v vaše življenje prinaša modrost, 

organiziranost, urejenost, marljivost, delovne in socialne 

vrednote – skratka vse to, kar pooseblja čebelo in njeno 

čebeljo družino. 

 

Marko Borko iz Čebelarske zveze Slovenije je 

predstavil projekt izdelave gnezdilnic za čebele 

samotarke, ki poteka v sodelovanju s HOFER Slovenija 

in Varstveno delovnim centrom Koper. 

 

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) in Varstveno delovni 

center Koper (VDC), ki je javni socialnovarstveni 

zavod, sta letos spomladi sklenila partnerstvo v projektu 

izdelave gnezdilnic za divje opraševalce oziroma t. i. 

hotele za opraševalce. Tako bo ČZS ob podpori podjetja 

HOFER Slovenija, ki je za odkup 180 gnezdilnic odštel 

3.600 evrov, te spomladi 2022 podarila vsem 

čebelarskim krožkom na osnovnih in srednjih šolah, 

katerih delovanje podpirajo v okviru ČZS. 

 

Projekt ima socialni, naravovarstveni in izobraževalni 

vidik. V izdelavo gnezdilnic je bilo namreč vključenih 

okoli 40 uporabnikov VDC Koper (enote: Divača, 

Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Markovec, Izola in 

Portorož), kar predstavlja odlično delovno priložnost, 

pridobivanje novih izkušenj in aktivno vključenost v 

skupnost. Uporabniki so v tem projektu usvojili 

popolnoma nove veščine in znanja, potrebna za izdelavo 

gnezdilnic, med drugim so uporabljali tudi strojno 

orodje. Prav zaradi razpršenosti enot VDC Koper po 

obalno-kraški regiji je ta projekt odlična priložnost za 

projektno delo vseh enot VDC Koper v sodelovanju z 

ČZS in drugimi pomembnimi akterji lokalnih skupnosti, 

ki so pripomogli k realizaciji izdelave gnezdilnic. 

Gnezdilnice so bile izdelane večinoma iz odpadnega 

lesa in materialov dostopnih v naravi v okolici enot 

VDC Koper. V čebelarskih krožkih pa bodo gnezdilnice 

prevzeli in jih namestili širom po Sloveniji ter ob tem 

spoznavali različne opraševalce in njihov pomen za 

naravno ravnovesje in biotsko pestrost. 

 

»Kot dolgoletni podporniki Čebelarske zveze Slovenija 

želimo s skupnimi močmi v okviru projekta Skrbimo za 

medeno prihodnost dvigniti zavedanje o pomenu čebel 

samotark in ostalih divjih opraševalcev. Njihovo število 

namreč po vsem svetu zaskrbljujoče strmo upada, zato 

si s spodbujanjem sajenja medovitih rastlin, podporo 

mladih čebelarjev in tudi obdarovanjem čebelarskih 

krožkov z gnezdilnicami za čebele samotarke 

prizadevamo naše dolgoletno sodelovanje s ČZS-jem 

vedno znova nadgraditi,« so povedali pri HOFER-ju. 

 

Tomaž Samec, vodja projekta Vseslovenske akcije 

sajenja medovitih rastlin je povedal, da se slovenski 

čebelarji zelo dobro zavedajo pomembnosti ohranjanja 

čistega in zdravega okolja, saj že vsaka najmanjša 

sprememba v njem lahko zelo hitro vpliva na naravo, 

kar med prvimi občutijo naše čebele in ostali 

opraševalci. Zaradi tega se je Čebelarska zveza 

Slovenije odločila, da naredi odločnejši korak in 

prevzame pobudo za zmanjševanje negativnega vpliva 

na okolje zaradi toplogrednih plinov, za katere smo vsi 

odgovorni. Čebelarji že dolga leta spodbujajo sajenje 

medovitih rastlin preko sodelovanja z občinami. 

Številne občine so podprle predlog ČZS in ob rojstvu 

otrok podarjajo staršem medovita drevesa, prav tako pa 

smo vse občine prosili, da svoje parkovne površine 

pokosijo, ko rože odcvetijo. Želimo, da naše prihodnje 

generacije prav tako užijejo vse lepote, ki nam jih nudi 

Zemlja, zato začenjamo s projektom »Dan 

vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«. Čebelarji 

gremo odločno od besed k dejanjem! 

 

Zavedamo se, da takšen odločen korak poleg naše 

močne volje in želje po spremembi zahteva podporo 

celotne družbe in dobro strokovno znanje, ki so nam ga 

brez oklevanja ponudili na Zavodu za gozdove 

Slovenije. S svojim strokovnim delom bodo skrbeli, da 

se bodo ustrezna medovita drevesa sadila v primerno 

okolje, kot tudi strokovno pripravili navodila glede 

sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. Poleg 

samih medovitih drevesnih vrst želimo v naš projekt 

vključiti tudi ostale medovite rastline, zato smo zelo 

veseli že dogovorjenega sodelovanja s slovenskimi 

srednjimi kmetijskimi šolami: Šola za hortikulturo in 

vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj - Šola za 

ekonomijo turizem in kmetijstvo, Biotehniški center 

Naklo, Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma 

in Šolski center Šentjur. K aktivnemu sodelovanju bomo 

povabili tudi vse nevladne organizacije, lokalne 

skupnosti, … ter nasploh vse Slovence, saj vsak lahko s 

sajenjem medovitih dreves prispeva svoj delež k 

projektu. 

 

Za uspešno izvedbo projekta potrebujemo tudi 

avtohtone sadike medovitih dreves (lipa, javor, kostanj, 

jabolka, hruška, češnja ...) zato smo zelo veseli, da bodo 

brezplačne sadike zagotovili tako Zavod za gozdove 

Slovenije kot številni donatorji in sponzorji. Med njimi 

tudi trgovsko podjetje BAUHAUS, ki bo vsakemu 

slovenskemu čebelarju zagotovilo eno brezplačno 

medovito drevo. 

 

»Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin« bo prvi 

konkretni projekt v EU, ki bo pripomogel k ciljem EU, 

da se do leta 2030 posadijo 3 milijarde dreves in bo 
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hkrati močno prispeval k načrtovanim ponorom emisij 

toplogrednih plinov v EU ter podnebni nevtralnosti 

Evrope. Poleg tega je cilj projekta tudi to, da se poveča 

medovitost Slovenije ter se tako poskrbi za medenje v 

prihodnosti, ko bo preživetje opraševalcev zaradi 

podnebnih sprememb vedno težje. Brez opraševalcev pa 

bo pridelava hrane še bolj otežena, saj je 70 % pridelane 

hrane na svetu odvisne od opraševalcev. Medovite 

rastline bomo čebelarji, kot tudi vsi zainteresirani 

posamezniki sadili na večjih ali manjših površinah: v 

slovenskih gozdovih, na vrtovih, v balkonskih koritih, 

kot tudi na javnih površinah – v parkih in drugod. S tem 

plemenitim delom bomo vsi skupaj poskrbeli za naše 

čebele in ostale opraševalce ter jim z novimi medovitimi 

rastlinami omogočili nove vire vir hrane za njihov 

razvoj. 

 

Slovenski čebelarji dajemo pobudo vsej Evropi, da se 

priključi našemu projektu, saj celotna Evropa potrebuje 

sajenje medovitih dreves za ohranjanje okolja, za 

ohranjanje opraševalcev in s tem posledično za 

preživetje opraševalcev in s tem zagotavljanje 

opraševalnega servisa za pridelavo 70 % hrane. 

 

Bistvo našega projekta ne bodo le besede in črke na 

papirju, ampak konkretna dejanja, zato si rezervirajte 

zadnjo soboto v mesecu marcu 2022 (želimo si, da bo ta 

projekt postal vsakoleten), ko bo vsak izmed nas posadil 

medovito rastlino in s tem omogočil pašo ter preživetje 

našim opraševalcem, hkrati pa s svojim dejanjem 

omogočil ohranitev narave za prihodnje rodove. 

 

Cilj je, da Slovenija in cela Evropa stopi skupaj in da 

26. marca 2022 posadimo čim več medovitih rastlin. 

 

O nadaljevanju in vseh aktivnostih, ki jih bomo izvajali 

v okviru projekta, vas bomo obveščali in verjamemo, da 

se bo vsak izmed nas 

priključil akciji in 

prihodnje leto posadil 

medovito rastlino. 

 

Špela Fortin, članica 

uprave Telekoma 

Slovenije je omenila, 

da letos mineva 

natanko trideset let, 

odkar smo v Sloveniji 

dobili mobilno 

telefonijo, ki nam je v marsičem spremenila življenja. V 

tridesetih letih smo naredili ogromen tehnološki 

preskok. V vsem tem času se je veliko spremenilo, 

navdušujejo nas vedno nove tehnologije in storitve, 

hkrati pa se nam v predalih nabirajo odsluženi mobiteli, 

ki jih menjamo z novejšimi. Zato so se v Telekomu 

Slovenije odločili, da je to priložnost, da vse prebivalce 

Slovenije pozovejo, da na njihova prodajna mesta 

prinesejo odslužene mobitele, oni pa bodo poskrbeli za 

njihovo ustrezno reciklažo. Vsak, ki bo prinesel 

odslužen mobitel, bo v zahvalo prejel posebno Treecelet 

zapestnico, ki so jo v Sloveniji izdelali posamezniki s 

posebnimi potrebami. V zameno za prinesene odslužene 

mobitele pa bomo spomladi skupaj s Čebelarsko zvezo 

Slovenije v Sloveniji zasadili 1000 medovitih dreves. 

Na ta način skupaj pokažemo, da nam je mar za našo 

skupno zeleno prihodnost. Sajenje dreves je namreč 

močno sredstvo proti podnebnim spremembam. 

 

Za zaključek novinarske konference je Boštjan Noč ob 

napovedi Vseslovenske akcije sajenja medovitih rastlin 

povedal, da je tovrstna akcija tisto, kar je potrebno 

storiti, da preidemo od besed k dejanjem. Še pred 

objavo akcije sta se priključili že Avstrijska Koroška in 

Bosna in Hercegovina. Želimo, da bo sajenje medovitih 

dreves in rastlin postalo vseslovensko gibanje in da 

bomo vsako zadnjo soboto v marcu vsako leto sadili 

sadike medovitih dreves in druge medovite rastline. Vsi 

partnerji pristopajo s pozitivno energijo, podjetja se 

bodo fizično priključila in sadila medovita drevesa in 

rastline, k akciji se bodo priključile tudi kmetijske šole, 

Zavod za gozdove Slovenije, številni partnerji, 

sponzorji, donatorji. Ključno je, da zavihamo rokave in 

pokažemo, da znamo narediti zeleno in cvetočo 

Slovenijo. V desetih letih smo si zadali številko dva 

milijona posajenih medovitih dreves, kolikor je vseh 

Slovencev, kar je povprečno za eno čebeljo družino 

vsako leto eno medovito drevo na leto. To bo kamenček 

v mozaik za  ohranjanja opraševalcev, zelene, cvetoče in 

trajnostne Slovenije ter zavedanje ljudi, da samo od 

sebe nič ne zraste. Projekt bo trajnosten, koristen in ena 

od konkretnih stvari pri uresničevanju projekta Svetovni 

dan čebel. Ohranimo čebele in opraševalce, kajti od 

čebel in opraševalcev je odvisno 70 % pridelave 

svetovne hrane. Vsem partnerjem v projektu se 

zahvaljujem. Spomladi 

bomo Slovenci pokazali 

svetu, da gremo 

čebelarji od besed k 

dejanjem in da bo 

Slovenija spomladi 

posadila več kot 

200.000 medovitih 

dreves, kar je 

pomembna akcija pri 

ohranjanju čebel.  

 

Na koncu novinarske konference so se prisotni zbrali 

pred Čebelarskim centrom Slovenije, kjer so v 

sodelovanju s Telekomom Slovenije v zameno za 

odslužene telefone posadili lipo, ki napoveduje začetek 

Vseslovenske akcije sajenja medovitih rastlin. 

 

Tina Žerovnik, 

svetovalka za ekonomiko pri JSSČ 
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Kampanja »Nismo imeli priložnosti« 

 
Nekoč 
 

Včasih je bila poslovitev od umrlih nekaj samoumevnega in ko je umirajoči zaslutil, da umira, se je začel pripravljati na 

odhod s tega sveta. Smrt je bila del življenja. Danes temu ni tako. 

 

Slovensko društvo Hospic že več let opozarja na pomen zagotavljanja pravice do poslovitve, v letošnjem letu pa smo 

prizadevanja za spremembe okrepili z obširno kampanjo: »Nismo imeli priložnosti.« Tako lahko ob cestah zasledite 

jumbo plakate, na radiu in televiziji oglase in 

oddaje, ki želijo širšo in strokovno javnost 

spomniti, da je poslovitev izjemno pomembna 

za proces žalovanja.  

 

Poslovitev 
 

V tem prispevku želimo poslovitev opredeliti 

kot tisti trenutek ob nastopu smrti, ki časovno ni 

oddaljen več kot nekaj ur oz. največ en dan. Kot 

slovo lahko namreč štejemo obrede v mrliški 

vežici ali pogreb, vendar so za najbližje pomembni tisti prvi trenutki, ko se lahko od svojega bližnjega poslovijo z 

dotikom ali objemom, kar želimo za namen tega prispevka in kampanje opredeliti z izrazom poslovitev. 

 

Večina nas ne razmišlja o poslovitvi od naših dragih, ker je v naši zavesti, da je ta čas nekje daleč v prihodnosti. 

Poslovitev je pomembna predpostavka za potek žalovanja. Ljudje, s katerimi delimo življenje in vstopamo v odnose, 

postanejo del nas. Ustava varuje družino kot dobrino, v katero se ne sme posegati, razen če to dovoljuje zakon, kar 

pomeni, da mora vsak, ki poseže v družinsko življenje pojasniti razloge za tak ukrep. Splošna razlaga, da varujemo 

javne dobrine, ne zadošča. V vsakem posameznem primeru je potrebno utemeljiti konkretne razloge, ki opravičujejo 

omejitev pravice do poslovitve. Tak razlog bi lahko bila izjemna kužnost trupla umrlega za širšo družbo, pri čemer se 

vsak poslovno sposoben posameznik lahko sam odloči ali bo tvegal okužbo in se poslovil od drage osebe, vsekakor pa 

mora nato preprečiti, da bi s tem ogrožal tudi druge. Naša pravica do svobode se namreč konča s pravico do svobode 

drugega.  

 

Strokovni pristop 
 

Opažamo, da v primerih, ko pride do smrti v institucijah ali pri nenadnih smrtih, uslužbenci raznih služb svojcem 

namenijo sicer dobronameren nasvet, da naj bližnje ohranijo v lepem spominu, a s tem presežejo prag sprejemljivega 

svetovanja. Odločitev o poslovitvi mora vedno izhajati iz svojcev samih, tisti, ki vstopajo z njimi v profesionalen odnos 

(zdravstveni delavci, policisti, tožilci, pogrebne službe …), pa so jim dolžni na sočuten način predstaviti okoliščine in 

stanje posmrtnih ostankov brez sugestij o poslovitvi. Svojci so v takšnih okoliščinah namreč v šoku in kot taki zelo 

vodljivi.   

 

Poslovite se 
 

Pomembno je, da se v trenutkih, ko še ne vidimo potrebe po poslovitvi, razmislimo o tej možnosti. Tako bomo lahko 

takrat, ko nas bo to doletelo, lažje razmislili in sprejeli odločitev o poslovitvi. Ko nas dogodki presenetijo, smo namreč 

v šoku in so naše odločitve pogosto odvisne od okoliščin, v katerih smo se znašli. Pot žalovanja po onemogočeni 

poslovitvi pa je običajno daljša in zahtevnejša.   

 

 

 

 

 

 

Alenka Križnik, vodja programa detabuizacija 

Ob tej priložnosti vas vabimo, da z nami podelite svoje izkušnje (dobre ali slabe). Vaša zgodba bo morda nekomu 

pomagala, da mu ne bo treba skozi težko izkušnjo slovesa brez poslovitve.  

 

Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Celje, tel. št.: 031/669 088, e-naslov: celje@hospic.si . 
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Saši Sirše naslov evropske podprvakinje za leto 2021 

 

Na Kreti - zibelki zahodne civilizacije - se je med 23. in 31. 

oktobrom 2021 odvijalo evropsko prvenstvo v taekwondoju 

verzije ITF, na katerem je po podatkih evropske ITF 

federacije sodelovalo okoli 785 tekmovalcev iz 25 evropskih 

držav.  

 

Vstopnico v reprezentanco in za nastop na letošnjem 

evropskem prvenstvu si je prislužila tudi vaša sokrajanka 

Saša Sirše, ki je tekmovala tako v tehničnih disciplinah 

(forme) kot tudi v borbah. V članski kategoriji forme črni 

pas, IV. DAN, je izpadla v prvem krogu proti kasnejši 

evropski podprvakinji. V članskih borbah do 77 kg, kjer je 

na podlagi zadnjih rezultatov veljala za eno izmed favoritinj, 

je v skupinskem delu premagala nasprotnice iz Ukrajine, 

Grčije in Rusije ter se uvrstila neposredno v finale, kjer pa je 

morala žal predčasno prekiniti borbo zaradi poškodbe. Saša 

Sirše tako ostaja drugo leto zapored članska evropska 

podprvakinja v borbah do 77 kg. 

 

Kljub porazu v finalu sem kot njen trener s prikazanimi 

nastopi izredno zadovoljen, saj je Saša dokazala, da je mogoče doseči vrhunske rezultate kljub koronskim omejitvam, ki 

so v preteklem letu prizadele številne športnike in zaradi katerih je mnogo športnikov tudi prekinilo svojo športno pot.  

 

Ismet Ičanović, Taekwon-do klub Škorpijon 

 

Mlada Taborčanka zmagala v 

Italiji 

 

Devetletna Lara L. Videc je najboljša v svoji 

kategoriji violončela. 

 

V italijanski Gorici je potekalo prvo 

mednarodno glasbeno tekmovanje Musica 

Goritiensis, ki je zaradi pandemije COVIDA-

19 doživelo spletno izvedbo v organizaciji 

Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil 

Komel in Kulturnega centra Lojzeta Bratuža. 

Spletno tekmovanje je nedavno doživelo svoj 

zaključek v živo, saj so v veliki dvorani 

goriškega centra Bratuž, mladim glasbenikom 

podelili prve nagrade, nato pa je sedem nagrajencev nastopilo še na gala koncertu. Glasbenega tekmovanja v violini, 

violončelu, klavirju in petju se je udeležilo 90 mladih glasbenikov do 30. leta iz 22 držav. 

 

Naša nadarjena violončelistka je prvo absolutno nagrado prejela iz rok ravnateljice Glasbenega centra Komel in 

umetniške vodje tekmovanja prof. Alessandre Schettino. Žirijo za violončelo je sestavljalo pet mednarodno priznanih 

vilončelistov: prof. violončela na salzburški univerzi Mozarteum Wilfried Tachezi, vodja violončelistov Simfonikov 

RTV Slovenija in prof. koroškega  deželnega konzervatorija v Celovcu, Igor Mitrović, docent violončela na Akademiji 

za glasbo v Zagrebu, prof. Branimir Pustički, docent violončela na Državnem konzervatoriju za glasbo v Vidmu, prof. 

Carlo Teodoro in doc. prof. violončela na tržaškem konzervatoriju Federico Magris, ki je kot predstavnik žirije na 

podelitvi Laro tudi osebno še posebej pohvalil. 

 

Lara Videc je na gala koncertu odigrala dve skladbi iz tekmovalnega programa. Mlada Taborčanka je letos za svoje 

igranje že dobila zlato plaketo na slovenskem državnem tekmovanju mladih glasbenikov TEMSIG. 
 

 

 

 

 

Julijana Juhart 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Zakona o kmetijskih zemljiščih 

(ZKZ, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 54/00 – ZKme, 68/00 – odl. US, 27/02 – odl. US, 

58/02 – ZMR-1, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 110/02 – ZUreP-1, 36/03, 43/11, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17) in 

15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave OT, št. 3/18) je Občinski svet 

Občine Tabor na  19. redni seji dne 8. 11. 2021 sprejel 

 

PRAVILNIK  

O UPRAVLJANJU S STVARNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE TABOR  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen  

 

S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za upravljanje stvarnega premoženja v lasti Občine 

Tabor. 

 

Upravljanje nepremičnega premoženja obsega zlasti skrb za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna 

dela, nastopanje v vlogi investitorja v imenu in za račun zemljiškoknjižnega lastnika pri pridobivanju dovoljenj po 

predpisih, ki urejajo graditev objektov, in pri pripravi, organiziranju in vodenju investicij v vseh fazah investicijskega 

procesa in podobno, oblikovanje predlogov novih prostorskih rešitev za nepremičnine v upravljanju in sodelovanje pri 

pripravi prostorskih aktov, oddajo v najem, oddajo v občasno uporabo, oddajo v brezplačno uporabo in obremenjevanje 

s stvarnimi pravicami. Postopke upravljanja nepremičnega premoženja izvaja upravljavec.  

 

2. člen  

 

Sestavni del tega pravilnika je: 

- Cenik uporabnine prostorov v lasti Občine Tabor. 

 

Župan lahko zniža  cene iz  cenika: 

       -      če gre za pomembne dogodke v zvezi s promocijo turizma v Občini Tabor, 

- če gre za pomembnejše kulturne ali športne dogodke, 

- če gre za druge za Občino Tabor pomembne dogodke, 

- v drugih utemeljenih primerih. 

VSEBINA  

 

 

 

• PRAVILNIK o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tabor  

Priloga: CENIK uporabnine prostorov v lasti Občine Tabor 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
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Župan ob sprejemanju zaključnega računa proračuna Občine Tabor poroča občinskemu svetu o znižanju cen iz 

prejšnjega odstavka tega člena. 

 

Cene iz cenika se spremenijo na podlagi vsakokratnega sklepa občinskega sveta na predlog župana in občinske uprave. 

 

II. ODDAJA STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM  

 

3. člen  

 

Poslovni in drugi prostori, stavbna zemljišča in premično premoženje se oddajo v najem ali v brezplačno uporabo 

skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 

4. člen  

 

Če je za najem istega stvarnega premoženja več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega 

zbiranja ponudb, pri čemer se stvarno premoženje odda v najem najugodnejšemu ponudniku. 

 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pri oddaji zemljišča v najem oziroma zakup za dejavnost vrtičkarstva, 

zemljišče lahko razdeli na več delov, ki se oddajo v najem oziroma zakup različnim uporabnikom, skladno z merili, 

določenimi v objavi. 

 

5. člen  

 

Občinska uprava pred oddajo stvarnega premoženja v najem pridobi mnenje Občinskega sveta. 

 

6. člen  

 

Stvarno premoženje se odda v najem s sklenitvijo pogodbe. Pogodba mora vsebovati: 

- zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču ali poslovnem prostoru, 

- namen, za katerega se bo najeto zemljišče oziroma poslovni prostor uporabljalo, 

- določila o uporabi skupnih delov in naprav v zgradbi, 

- vrsto premičnega premoženja in opis le-tega, 

- višino najemnine in obveznosti najemnika glede plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega     

vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanja in    

drugih stroškov, 

- določila o trajanju in prenehanju najemnega razmerja, odpovedi in odpovednih rokih, 

- način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom, 

- druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. 

 

                                                                                          7. člen  

 

Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v EUR/m2 in je določena glede na namembnost poslovnega prostora 

oziroma dejavnost, katera se bo v njem odvijala. 

 

Najemnine se letno usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.  

 

8. člen  

 

Najemnina se plačuje mesečno na podlagi računa, ki ga izstavi najemodajalec. Poleg najemnine je najemnik dolžan 

plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor ter izvajati tekoča 

popravila in vzdrževanje poslovnega prostora in opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih 

vplivov, poravnavo stroškov popravil, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne uporabe ter druge obveznosti 

skladno s predpisanimi standardi vzdrževanja.  

 

9. člen  
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Najemnik ne sme oddati stvarnega premoženja v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju 

najemodajalca. 

 

10. člen  

 

Najemnik je dolžan pri uporabi najetega stvarnega premoženja ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

 

Najemnik je dolžan stvarno premoženje uporabljati na način, ki omogoča normalno uporabo tudi drugim lastnikom, 

najemnikom in uporabnikom.  

 

Najemnik je dolžan na lastne stroške povrniti škodo na stvarnem premoženju, ki bi jo povzročil s svojim ravnanjem. 

 

Najemnik je dolžan takoj obvestiti najemodajalca o vsaki napaki in nevarnosti glede najetega stvarnega premoženja, 

sicer je dolžan najemodajalcu povrniti škodo, ki mu je nastala zaradi opustitve te dolžnosti. 

 

11. člen  

 

Najemno razmerje preneha: 

- z iztekom dobe najema, 

- s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe, 

- s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke, 

- z odstopom najemodajalca od pogodbe. 

 

12. člen  

 

Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od 6 mesecev. 

 

13. člen  

 

Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi: 

- da obstaja dolžnost vrnitve nepremičnine v denacionalizacijskem postopku, 

- da najemnik ne uporablja stvarnega premoženja v skladu z najemno pogodbo,  

- da najemnik ne plačuje najemnine za tekoče leto, 

- če v roku enega meseca od dneva prejema opomina ne opravi del, potrebnih za redno  

vzdrževanje poslovnega prostora, ki spadajo v njegovo stroške, 

- če ne začne v dogovorjenem roku z opravljanjem dejavnosti v poslovnem prostoru, 

- če najemnik brez predhodnega soglasja najemodajalca izvaja gradbene posege v poslovni  

prostor, 

- če dalj časa brez upravičenih razlogov ne uporablja poslovnega prostora; 

- če preneha z opravljanjem dovoljene dejavnosti, 

- če odkloni sodelovanje pri prenovi stavbe, 

če ne dovoli izvršitve pravice vstopa najemodajalca v poslovni prostor in pravici ogleda oziroma pregleda ali 

odklanja primopredajo poslovnega prostora po tem pravilniku oziroma po najemni   

pogodbi, 

- da oddaja poslovni prostor v podnajem oziroma dovoli drugim, da opravljajo dejavnost v  

poslovnem prostoru brez soglasja najemodajalca, 

- da najemnik kako drugače krši pogodbena določila, 

- da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi. 

 

Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za gradnjo objektov javne infrastrukture ali drugih objektov javnega 

pomena. 

 

Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku,  
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oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez 

obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati. 

 

Najemna pogodba preneha tudi: 

- če pride do realizacije prostorskega akta z rušitvijo stavbe v katerem se nahaja poslovni prostor, 

- če je prišlo do spremembe namembnosti poslovnega prostora z aktom lastnika poslovnega prostora, 

- v primeru razlastitve, 

- v drugih z zakonom ali drugim pravnim aktom določenih primerih. 

 

III. ODDAJA STVARNEGA PREMOŽENJA V OBČASNO UPORABO 

14. člen  

 

Če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca nepremičnega 

premoženja, se nepremično premoženje lahko oddaja v uporabo po posameznih urah ali dnevih, pri čemer oddaja po 

urah ne sme preseči povezanih 23 ur, oddaja po dnevih pa ne povezanih 31 dni. 

 

Uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti se v primerih iz prvega odstavka 

tega člena določi s cenikom, ki ga sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. 

Cenik se objavi na javnem mestu in na spletni strani upravljavca. 

 

Uporabnina, ki se določi s cenikom, predstavlja tržno odmero, ki se določi izkustveno ali s cenitvijo tako, da se z 

uporabnino pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših vzdrževalnih del. Uporabnina se plača na podlagi 

izstavljenega računa. 

 

Uporabnina se zaračunava na osnovi faktorja dejavnosti: 

 

Namembnost Faktor dejavnosti 

Skupina A 1 

Skupina B 0,1 

 

Skupina A vključuje vse dejavnosti, ki niso zajete v skupini B. 

 

Skupina B vključuje domača društva in neprofitne organizacije. 

 

IV. ZAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA  

 

15. člen  

 

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, 

napravami in dolgoletnimi nasadi). Zakupno razmerje se sklene skladno z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih.  

 

16. člen  

 

Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik: 

- ne rabi zemljišča kot dober gospodar, 

- obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo, 

- v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup, 

- tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki  

povzroča škodo imetju zakupodajalca, 

- ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu, 

- če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika. 

 

17. člen 

 

Najemnine, uporabnine in zakupnine od oddanega stvarnega premoženja so prihodek proračuna občine. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#15.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#III.%C2%A0ZAKUP%C2%A0KMETIJSKEGA%C2%A0ZEMLJI%C5%A0%C4%8CA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#III.%C2%A0ZAKUP%C2%A0KMETIJSKEGA%C2%A0ZEMLJI%C5%A0%C4%8CA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#III.%C2%A0ZAKUP%C2%A0KMETIJSKEGA%C2%A0ZEMLJI%C5%A0%C4%8CA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#16.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#16.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#16.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#17.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0352/pravilnik-o-upravljanju-s-stvarnim-premozenjem-v-lasti-obcine-zalec/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE


 

25 
5/5 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

18. člen  

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za 

poslovne prostore v lasti Občine Tabor (Uradni list RS, št. 112/2013) 

 

19. člen  

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Št. 03201-19/2018-6 

Tabor, 8. 11. 2021 

 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r. 

Priloga: 

– Cenik uporabnine poslovnih prostorov v lasti Občine Tabor 

 

 

 

Na podlagi 2. člena Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tabor, Uradne objave Občine 

Tabor, št. 9, z dne 11. 11. 2021) je Občinski svet Občine Tabor na 19. redni seji, z dne 8. 11. 2021 sprejel  

 

CENIK UPORABNINE  PROSTOROV V LASTI OBČINE TABOR 
 

Prostor Uporabnina 

( v EUR/h brez DDV) 

DOM KRAJANOV  

Telovadnica – letni čas 4,00 

Telovadnica – zimski čas 8,00 

Kuhinja 4,00 

Društveni prostor – letni čas 3,00 

Društveni prostor – zimski čas 6,00 

STARA ŠOLA LOKE  

Učilnica velika – letni čas 3,00 

Učilnica velika – zimski čas 4,00 

Učilnica mala – letni čas 2,00 

Učilnica mala – zimski čas 3,00 

Kabinet – letni čas 1,50 

Kabinet – zimski čas 2,50 

OBČINA  

Sejna soba – letni čas 4,00 

Sejna soba – zimski čas 8,00 

 

Zimski čas je čas v obdobju kurilne sezone, praviloma od 15. oktobra tekočega leta do 15. aprila prihodnjega leta. 

 

 

 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r.  
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Črkoljub tokrat v … 

 

Vsakega 50. Črkoljuba podarim Slovencem po svetu.  

 

Tokratni Črkoljub je odpotoval v Argentino. V Argentini deluje skupnost Slovencev iz Buenos Airesa – Slovenska 

Pristava. 

 

Njihov center je konec oktobra praznoval 54. obletnico Slovenske Pristave. Čeprav je tam že tretja ali celo četrta 

generacija Slovencev, imajo še vedno slovensko šolo – Prešernovo šolo. Imajo slovensko gledališko skupno, dneve 

mladih … Njihova slovenščina zveni z rahlo melodijo španščine, a ponosno in zavedno. 

 

Ko sem navezala stik z njimi, so se Črkoljuba iskreno razveselili. Srečno Črkoljub, razveseli Slovence onkraj oceana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Črkoljubka Mateja Jezernik 

 

Veronika Deseniška 

 

Območje sedanje Občine Tabor je že v preteklosti odigralo pomembno vlogo. Po njenem ozemlju je potekala 

najpomembnejša rimska cesta, ki je povezovala Rim s Panonijo. Domneva se, da so imeli kontrolno vojaško postojanko 

nekje na območju Ojstrice, saj je tam potekala prej omenjena cesta. 
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V srednjem veku je bilo območje Tabora v lastništvu svobodnih gospodov z Žovneka. Ko so se ti preselili v Celje in so 

tam postali grofje (kasneje knezi),  je območje Tabora bilo še vedno eno od njihovih pomembnih posesti, grad Ojstrica 

pa mogočna trdnjava. V njej so bili med drugim tudi zapori. 

 

Najbolj znan zapornik oz. zapornica je bila 

Veronika, doma z Desenic, druga žena kneza 

Friderika II. iz Celja. Takrat je bil običaj, da 

je oče poiskal svojim otrokom zakonca. Želje 

otrok niso bile pomembne, še manj pa 

morebitna ljubezen. Pri Veroniki in Frideriku 

je prišlo do kršitve ustaljenega načina 

sklepanja zakona. Veronika in Friderik sta v 

zakon namreč stopila iz ljubezni in proti volji 

Friderikovega očeta, grofa Hermana iz Celja. 

Poroka, ki naj bi jo sklenila v cerkvi svetega 

Vida v bližini gradu Planina, je bila skrivna 

ter brez očetovega dovoljenja in je močno 

razsrdila Friderikovega očeta Hermana. Oba 

grešnika je želel kaznovati. Sina Friderika je 

s prevaro ujel in ga dal zapreti v celjski grad 

v stolp, ki ima po njem celo ime. Tudi snaho 

Veroniko so na begu ujeli, zaprli v grad 

Ojstrica in jo kmalu pripeljali pred sodišče v 

Celje, z obtožbo, da je čarovnica. 

 

Ker je Veronika bila plemkinja, je imela pravico do zagovornika. Ta je poroto prepričal, da je nedolžna. Ponovno so jo 

zaprli na Ojstrici, kjer bi morala zaradi pomanjkanja lakote umreti (po celjski kroniki: ungeessen und ungetruncken).  

 

Ker se to ni zgodilo, je grof Herman naročil umor. Kronika grofov Celjskih o tem piše: »… Ker se pa to ni posrečilo, je 

poslal grof Herman tja dva viteza, ki sta jo dala pod Ojstrico utopiti v čebru. (… die sy undter Ostervitz in einer 

pottigen liessen trencken …)«. Pomembna je navedba »undter - pod«, kar pomeni, da je niso utopili na gradu, ampak 

pod njem, v bližini grajske pristave. 

 

Veroniko so 17. oktobra leta 1425 usmrtili z utopitvijo v koritu za napajanje živine. Eden od takratnih kronistov je 

zapisal, da so jo utopili v potoku. Po utopitvi so jo odpeljali v Braslovče in jo tam pokopali. Kasneje je dal Friderik 

svojo ljubljeno ženo prekopati v samostan Jurklošter. Neporočen je ostal do svoje smrti.  

 

Resnična zgodba o Veroniki in Frideriku je podrobno opisana v knjigi “Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška”, ki 

je še na voljo za morebitne kupce na gradu Žovnek in na pošti v Braslovčah.  

 

Franci Kralj 

 

Ljubezen je doma v srcu 

 

Dovolj je bilo. Dovolj je bilo vsega. Levih in desnih. Temnih in svetlih. Črnih in belih. Telo boli, boli od vseh izrečenih 

in neizrečenih sodb. Telesa bolijo. Boli srce. Boli duša. Bolečina je prisotna pri vseh, enih in drugih, levih in desnih, 

črnih in belih. Vsakokrat, ko se ustvari razmejitev med ljudmi, se ustvari bolečina. Ustvari se zid med tistim, kar smo in 

kar mislimo, da bi morali biti. 

 

Ne moremo se več sprenevedati. Kako dolgo bomo še tiščali glave v pesek in si govorili vse je dobro. Temu ni tako. 

Telo sporoča, nisem dobro, boli me. Zanese nas. Iščemo krivce tam zunaj. Kriva je vlada, kriv je ta in ta ali on, ona, oni. 

Vedno je krivec nekje zunaj, za našo bolečino, za našo stisko. Pa je res tako? Je res nekdo drug lahko odgovoren za vse 

tisto, kar mi čutimo? 

 

Kje leži odgovornost za naše počutje? Je odgovornost partnerja, da nas osreči? Odgovornost otrok, morda? Kdo je tisti, 

ki bi nam moral podariti nekaj, da bomo mi dobro, srečni in uspešni? Zakaj vedno iščemo izven sebe? Z lastnimi 

Grad Ojstrica: risba dr. Igor Sapač, Maribor 
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sodbami povzročamo bolečino ne zgolj sebi, temveč tudi 

svetu. Povzročamo bolečino materi Zemlji. Povzročamo 

bolečino ljubljenim in sebi.  

 

In rečemo: »Jaz pa ne sodim.«. A hkrati v istem stavku 

izrečemo: »Cepljeni so krivi. Ne-cepljeni so krivi. Vlada je 

kriva. Krivi so ljudje. Kriva je nepokorščina. Kriva je 

pokorščina. Kriva je ena skrajnost ali druga.«. To premlevamo 

dan in noč. O tem se pogovarjamo, o tem diskutiramo, iščemo 

»pravi« odgovor.  

 

Pravega odgovora pa kar ni. Marsikdo bo ob branju tega rekel: 

»Da, ampak …«. Ja, vedno je ta ampak. Ampak to in ono in 

tisto. Ne. Nič več tega. Odgovornost je naša. Vsakdo lahko 

sprejema odločitve skladno s tem, kar čuti, da je njegova 

resnica. Vsakdo lahko veruje karkoli želi, pa se v njegovo 

verovanje, načeloma nevtikujemo. Poudarek na načeloma. 

 

Zakaj se ne bi enostavno ukvarjali s sabo? Sprejemali 

odločitve, ki jih čutimo, da so prave za nas? Poslušali svoje 

srce, morda? Z bojem dosegamo še več boja. S kazanjem 

prstov pride do kazanja še več prstov. Samo z ljubeznijo in 

pristnostjo lahko slišimo svoje vodilo, svojo pot in svojo 

resnico. Nikomur ni potrebno ničesar dokazovati, naj vsakdo ravna po svoji vesti. Kajti vsakdo bo nosil posledice sam.  

 

Družbena odgovornost? Da. Vsekakor. Vendar vem in 

čutim, da je oseba, ki deluje iz srca, odgovorna do sebe 

in družbe. Ne more biti drugače, kajti če se izhaja iz 

srca in ljubezni, odločitev nikoli ne bo napačna. Čutiš, 

kaj je dobro in kaj ni. To je tvoj kompas, tvoja navodila 

za uporabo.  

 

Čutim upor, ki se rojeva v ljudeh ob vsaki takšni 

besedi. Ne opredeljujem se. Ne pripadam nikomur. 

Nobeni strani. Vsakdo ima po svoje prav. Za vsako 

trditev se vedno lahko najde argument, ki bo to podprl. 

Vedno. Ni pomembno, za katero stran gre. Človeški um 

to zna in zmore. Vsako trditev lahko obrača toliko časa, 

da se zna prepričati, da je to edina resnica.  

 

Vendar ni. Resnic je več. Resnica je vse tisto, kar je. Le 

z odprtim srcem bomo zmogli videti celotno sliko 

vsake situacije in ne zgolj to, s katero se danes 

soočamo. Izogibam se tej temi, po dolgem in počez. 

Ker je vedno: »Si bel ali si črn?«. Sem lahko Švica? 

Sem lahko neopredeljena? Sem lahko nevtralna? Ne 

pripadam ne enemu ne drugemu, temveč dovoljujem, 

da ima vsakdo pravico razmišljati po svoje.  

 

Ne. Ne bom se opredelila. Ostajam tukaj, kjer sem, na 

sredini, med obema polaritetama in vas vabim, da se mi 

pridružite v srcu in ljubezni. Kajti, ta lahko zares ozdravi nas in naše bolečine.  

 

En velik objem vsem, ki doživljajo ob vsem tem kakršnokoli stisko. Čuti se.  

 

Besedilo: Andreja Goropevšek (www.obcuti-sebe.eu) 

Ilustracije: Ina Gržina (FB: Inin svet) 



 

29 
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teden otroka v Vrtcu Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki je potekal od 4. do 10. 

oktobra, je bila “Razigran uživaj dan!”. V tem tednu je bil cilj 

poudariti pomen igre in igranja. Igra in igranje prinašata veselje in 

sproščenost, burita našo domišljijo, nas povezujeta, navdihujeta. Tudi 

odrasli ne bi smeli pozabiti na igrivost, saj je to eden najmočnejših 

osebnih virov moči, ki nam lahko izjemno pomaga v času straha in 

pritiskov. Ključna sporočila so: igra ti pomaga razvijati domišljijo, 

igra ti krepi telo, igra spleta prijateljstva in najpomembnejše: igra nas 

povezuje!  

 

V vsakem oddelku vrtca so potekale različne pestre dejavnosti, 

izhajali smo iz interesa in pobud otrok kot so: igralni dan, 

raziskovanje narave, ustvarjalno dopoldne (ustvarjalni gib, likovno 

dopoldne, glasbeno dopoldne), gibalni dan, igra z nestrukturiranim 

materialom, socialne igre, igre starih staršev. Ob dejavnostih so otroci sproščeno uživali ter se zabavali.  
 
 

Koordinatorki Katja Rotar in Irena Aubreht  

 

 

 

 

 

 

 

NTC sistem učenja  

 

NTC sistem učenja (nurture of talented children) je pedagoški 

pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju 

možganov. Metodologija zajema dejavnosti, ki jih dnevno 

vpletamo v delo z otroki v vrtcu. V naši skupini smo si 

pripravili tradicionalni NTC teden, v katerem smo izvedli 

veliko pestrih dejavnosti. Pri igri v gozdu smo preskakovali 

štore, hodili po podrtem deblu, plezali preko kupa vej, hodili po 

jarku in ob njem … V telovadnici smo se plazili pod ovirami, 

igrali z žogo, prestopali ovire, plezali skozi plezalne poti, hodili 

z bosimi nogami, se kotalili in vrteli. V igralnici pa smo kotičke 

popestrili z igrami, kot so natikanje barvnih obročkov na tulce, 

vstavljanje kostanja in orehov v ustrezne odprtine, nizali, luščili 

koruzo, se igrali z magneti, sestavljali gradnike, spoznavali znake avtomobilov itd. Dejavnosti izvajamo kontinuirano 

skozi celo leto, saj se tako ohrani razvoj možganskih sinaps. Otroci pri tovrstnih dejavnostih z veseljem sodelujejo. In 

kot pravi dr. Rajović - ustanovitelj NTC metodologije: »Le sproščen otrok se je zmožen učiti«. V našem vrtcu 

posledično stremimo k ustvarjanju sproščenega vzdušja.  

 

Anuška Križnik, org. vodja vrtca Tabor  

 

 

 

 

 

 

Gledališče v malem 

 

Vrtec Tabor smo preuredili v teater in se kulturno - umetniško udejstvovali. Izvedli smo 3. obogatitveni dan v povezavi 

s prednostnim področjem - spoznavali in raziskovali smo dramsko umetnost. Poustvarjali smo po pravljicah, zgodbah, 

pripovedkah, pesmih.  

 

V oddelku otrok, starih 1−2 leti, je bil pravi »živ-žav«. Otroci so spoznali zgodbo Zelen dežnik prek senčnega 

gledališča. Manipulirali so z lutko v senčnem gledališču in plesali ob instrumentalni glasbi. V oddelku otrok, starih 1−3, 

so prepevali otroške in ljudske pesmi, poiskali junaku pripadajočo prstno lutko in jo animirali. V oddelku 2−3 let so se 

otroci prek glasbe spoznali s plesno - senčno dramatizacijo. Na velikem belem platnu so opazovali gibanje svoje sence, 

spoznali ročno lutko in se poskušali poistovetiti z njo. Otroci oddelka 3−4 let so prek angleške ljudske pravljice Trije 

prašički animirali kose lesa, veje, palice in smrečje. Ter lutke iz gline, katere so oblikovali sami. V dveh skupinah so se 

poistovetili z junaki, sodelovali in gradili medosebne odnose, se zabavali. V oddelku 4−5 let je bilo ustvarjalno, 

empatično in »napeto« vzdušje, saj se je v vrtec prikradel volk. Otroci so prevzeli vlogo volka in treh prašičkov, si 

izdelali rekvizite, pripravili sceno in prisostvovali pri preprosti dramatizaciji Trije prašički. Naredili so si lutke in se 

preizkusili v animaciji. Otroci oddelka 5−6 let pa so nas presenetili in nam v tem tednu predstavili dramatizacijo Kdo je 
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Koordinatorki Mateja Jezernik in Ida Cestnik 
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napravil Vidku srajčico. Spoznali so zgodbo, junake, posnemali 

živali, si zamišljali in sodelovali. Izdelali so si rekvizite, kostume, 

pripravili sceno. Vživeli so se v svoje vloge in z veseljem ter 

suvereno nastopali v dvorani, na velikem odru.  

 

Raziskovali smo, podajali idejne zasnove za igro in izvajane 

lutkovne, plesno - gibalne, ustvarjalne, dramske dejavnosti, tudi 

izvedli. Izdelali smo plakat ga obesili na hodniku. Predvsem smo se 

zabavali, uživali in si pridobivali dragocene izkušnje za ustvarjanje, 

izražanje ter medsebojno sodelovanje.  

 

Nekaj izjav otrok: 
 

»Drugačne hiške so bile fajne.« Miha (4-5 let) 

»Hiška slamnata je bila najboljša.« Lian (4-5 let) 

»Prašički so najboljši!« Jan (4-5 let) 

»Najboljše je bilo, ko smo delali lutke.« (4-5 let) 

»To mi je bilo všeč, da sem bil volk.« Miha (4-5 let) 

 

Koordinator Laura Bašič 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

Letošnji dan slovenske hrane je potekal brez gostov, a kljub temu, smo se potrudili, da je bil za otroke zanimiv in 

poučen. Velik poudarek smo tokrat namenili čebeli, glavni opraševalki. Če iz drobnega semena z veliko skrbjo zraste 

jablana in je pomladi kos vsem vremenskim pojavom, da polno zacveti, potrebuje še čebelo, da jo opraši. Brez 

opraševalcev, ni jabolk, brez cvetov in medenja, ni medu. Čebela za eno žličko medu obišče 20 000 cvetov. 

 

Narava je tako bujna in mogočna, a hkrati krhka. S svojim ravnanje močno vplivamo na naraven obstoj bitij. Bodimo 

nežni do narave in sebe.  

 

»Ko boste posekali zadnje drevo, zastrupili zadnjo reko, ulovili zadnjo ribo, šele takrat boste spoznali, da denarja ne 

morete jesti« (indijanska prerokba). 
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Evropski teden zmanjševanja odpadkov 

 

Vrtec Tabor se v letošnjem letu vključuje v Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Odpadki so tema, ki ji vsako leto 

namenjamo pozornost. A kljub prizadevanjem opažamo, da spremembe niso zadosti velike. Začnemo lahko pri 

pravilnem razvrščanju odpadkov ali ponovni uporabi. Kar bi moralo biti 

najpomembnejše je, da odpadkov sploh ne bi bilo. Zahteva nekaj napora, a potrošniki 

smo tisti, ki kupujemo tudi odpadke. Mi smo tisti, ki spreminjamo navade in s tem 

spodbujamo tudi proizvajalce, da iščejo možnosti za brezembalažno prodajo. Naučili 

smo se nositi vrečke s sabo v trgovino, lahko se tudi česa drugega. 

 

V tednu od 20.-28. novembra lahko na ekoloških otokih opazite otroke iz vrtca, ki vam 

bodo pustili sporočila v steklenički. Želimo vas spodbuditi, da ustrezno razvrščate 

odpadke. Skupaj se učimo iz svojih napak ali napak drugih.  

 

Ponudili vam bomo tudi ideje, kaj lahko iz odpadkov naredimo. Odpadki imajo pravico 

do popravila ali ponovne uporabe, prav tako si to zasluži okolje. 

 

In ne pozabite, najboljši odpadek je tisti, ki ga sploh ni.  
 

Koordinatorka Mateja Jezernik 

 

 

Mesec šolskih knjižnic 

 

Mesec oktober je mesec šolskih knjižnic. V ta namen se v šolskih knjižnicah po Sloveniji odvijajo najrazličnejše 

dejavnosti. 

 

V naši šolski knjižnici 

smo v tem mesecu 

pripravili lutkovno 

predstavo, na katero 

smo povabili učence 

od 1. do 3. razreda.  

 

Naslov lutkovne 

predstave je bil Kako 

je rusica pregnala 

grdinico iz lisičje 

hišice. Gre za 

rezijansko slovensko 

ljudsko pripovedko. 

Povedala jo je Jelica v 

Borovičju, iz narečja 

pa jo je v knjižno 

slovenščino prevedel 

Milko Matičetov. Izdal 

jo je leta 1973 v zbirki 

Zverinice iz Rezije.  

 

V pripovedki botra lisica zapusti svoje male lisičice za nekaj časa, saj gre prat plenice v potok. Ko pride nazaj v svojo 

lisičino, se tam že naseli grdinica. Lisica poprosi za pomoč volka, medveda in zajca, vendar nihče ne uspe pregnati 

grdinice iz njene hišice. Na koncu z zvijačo to uspe rusici, mali mravljici. 

 

Po predstavi smo v kotičkih reševali naloge, povezane s predstavo, ki smo si jo ogledali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Brezovnik, šolska knjižničarka 
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Pohod na Golavo 
 

V četrtek, 11. novembra, smo šolski planinci 3. c razreda odšli na pohod na Golavo. Ob 13.30 smo se z gospo Manjo 

zbrali pred šolo, nato pa se s kombijem odpeljali do Dolenje vasi, kjer smo pobrali še gospo Silvo. Odpeljali smo se 

proti Mariji Reki in po nekaj kilometrih vožnje izstopili. Po gozdni poti smo nadaljevali peš. Na poti smo videli bazen, 

kjer gospod goji ribe za lastne potrebe in še veliko drugih zanimivosti. Ker smo se začeli hitro vzpenjati, so nas začele 

malo boleti noge. Videli smo tudi krmišče za divje prašiče. Nekje v sredini našega pohoda, sem se morala sezuti, saj 

sem v čevljih imela kamenčke. Hitro sem pohitela za ostalimi. Kasneje smo prišli do križišča. Ena pot je vodila do 

lovskega doma na Golavi, druga, strma, pa do bivaka na vrhu Golave. Ker smo imeli še dovolj časa, smo želeli iti do 

vrha. To nam je ob malo večjem naporu tudi uspelo. Po premagani strmini smo prišli do bivaka, kjer nam je malica iz 

nahrbtnika zelo teknila. Tudi sladki prigrizki so nam dali moč za spust v dolino. Pri hoji navzdol smo morali biti zelo 

previdni, saj so bile korenine dreves pokrite z listjem. Ko nismo bili več tako visoko, smo lahko tudi tekli. Prečkali smo 

travnik, kjer smo dvakrat varno preskočili električnega pastirja za živino, ki najverjetneje nista delovala. Jure in Maj sta 

prižgala naglavne lučke, ker se je že stemnilo. V dolini, kjer smo čakali na kombi, smo lahko pojedli še to, kar nam je 

ostalo. Ko je pripeljal, smo vstopili. Odpeljal nas je do šole, kjer so nas že čakali starši. Komaj čakam, da gremo spet na 

kakšen pohod.  

 

                                                                           Eva Topovšek, 3. c 

 
 

 

 

 

Šolski planinci smo 11. novembra bili na Golavi. Po kosilu nas je čakal kombi, ki nas je odpeljal do Prebolda. Nato smo 

se na pot odpravili peš. Hodili smo in se strmo dvigovali do vrha Golave. Na cilju smo imeli malico. Na vrhu je prišel 

še en pohodnik. Vsedel se je na klop ravno nad prepadom. Za to klopco je bila še ena, na katero smo se lahko usedli tudi 

mi, če smo želeli. Navzdol smo šli po poti, ki je bila polna mokrega listja, po katerem smo se kar drsali. Ko smo prišli 

do ceste, je bilo že zelo temno. Naložili smo se v kombi ter se odpeljali do šole, kjer so nas že čakali starši. Pohod je bil 

zelo zabaven, čeprav tudi malo težak. 

                                                                              

Ema Veniger, 3.c 
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Obiskala sta nas Blu in Rena iz Zavoda Muri 

 

V četrtek, 21. 10. 2021, sta nas obiskali prostovoljki Katjuša in Špela iz Zavoda Muri Vransko (https://zavodmuri.si/). 

To je neprofitni zasebni zavod, katerega glavni namen je spodbujanje odgovornega lastništva, ozaveščanje na področju 

dobrobiti živali in pomoč brezdomnim živalim.  

 

Z nami sta preživeli cel pouk in nam predstavili veliko zanimivih znanj, ki jih moramo imeti o mačkih in psih. 

 

Naši vtisi: 

 

Simona Jan 

Danes smo imeli pouk s kužki. Najprej je v naš razred prišla gospa Špela s kužkom Blujem. Povedala nam je veliko 

o pravilnem ravnanju s psi. Predstavila nam je psička Bluja. Star je 13 let in čaka na novega lastnika. Nato smo 

izdelovali igralnice za muce. 

 

Po malici je v razred prišla prostovoljka Katjuša s psičko Reno. Razložila nam je posamezne pasje znake. Povedala 

nam je, da so Reno našli ležati ob cesti. Potem so jo odpeljali k veterinarju. Opozorila nas je, česa s kužki ne smemo 

delati.  

 

Na koncu smo se skupaj igrali z Reno zunaj šole. Nato se je morala Rena vrniti. Vsi smo se naučili zelo veliko. 

 

Ana Turnšek, Tim Topovšek, Neja Kos, Jaka Matko, Blaž Blagotinšek, 4. c 

Danes sta v naš razred prišla psiček Blu in psička Rena. Prva je prišla gospa Špela s psom Blumom. Z njo smo 

izdelovali mačje igralnice. Pri tem smo uporabili škatle za čevlje, tulce, vrvice, gumbe … Če smo želeli, smo lahko 

mačjo igralnico podarili za mačke, ki nimajo doma. Sledila je malica. Po malici je k nam prišla prostovoljka Katjuša 

s psičko Reno. Povedala nam je veliko stvari o psih. Na koncu smo odšli še ven, kjer smo se poigrali s psičko Reno 

tako, da smo ji metali žogico. Sledila je zahvala in slovo od gospe Katjuše in Rene.  

 

Naučili smo se, da če se psi stresajo, gledajo nazaj z očmi, oblizujejo in če dajo ušesa nazaj, želijo, da greš stran od 

njih. 

Ta dan nam je bil zelo všeč. 

 

Martin Juhart, Vita Cakič, Jon Kovačič, Jaro Petrovič Poljanec, 4. c 

https://zavodmuri.si/
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Bralna noč na POŠ Tabor 

 

V četrtek, 4. 11. 2021, smo imeli bralno noč. Najprej smo prišli v šolo, kjer smo se zbrali v razredu. Sprva smo se malo 

zabavali. Bilo nas je 12. Potem smo se razdelili v skupine. Izžrebali smo ključne besede, po katerih smo naredili 

zgodbo. Ko smo vsi napisali zgodbe, smo glasovali, katera zgodba je bila najboljša. Zmagala je zgodba Kuža na kmetiji, 

ki so jo napisale Manca, Mina in Ana. 

 

Nato smo šli na sprehod po Taboru. Po sprehodu smo se igrali igro Vse najboljše, Slovenija ter igro, ko učiteljica 

nekomu pove zgodbo, ta si jo mora zapomniti in jo povedati naprej. Potem smo razpakirali in šli na večerjo. Za večerjo 

smo jedli kruh, namazan z maslom in marmelado ter jogurt. Po večerji smo imeli sobo pobega. Bilo je zelo zabavno, 

soba pobega je bila v knjižnici. Da smo se uspešno rešili iz sobe pobega, smo morali reševati uganke. Tako smo lahko 

odklenili ključavnico. Naloge so bile zelo težke. 

 

Kasneje smo si pripravili postelje, se 

oblekli v pižame in si umili zobe. 

Pred spanjem si je vsak izbral svojo 

knjigo za branje, ki smo jo tiho 

prebrali na svojih blazinah. Ob 10.30 

smo šli spat. Ko smo se naslednji dan 

zbudili, smo pospravili razred. Nato 

smo odhiteli pojest rogljičke, ki so 

bili za zajtrk. 

 

Nekaj vtisov četrtošolcev: 
 

• »Soba pobega mi je bila najboljša 

igra pri bralni noči.« Tijaž 

• »Res je bilo dobro na bralni 

noči.« Jurij 

• »Nama je bila všeč soba pobega.« 

Mina in Manca 

• »Bilo je super.« Lina 

 

Mentorici bralne noči Katja Brezovnik in Simona Jan

 

 

 

 

 

Od 4. decembra 2021 bodo v trgovini  

Pri Laznik na voljo tudi izdelki  

Društva žena in deklet Občine Tabor. 

 

Na voljo bodo potice, praznično pecivo, 

rezanci in kruh. 

 

Mogoča tudi naročila na tel.: 031 762 324 

www.facebook.com/dzdtabor 
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Pohod starih 50+ v oktobru 

 

Neverjetno, kako hitro čas beži. To leto smo opravili samo tri pohode in že se leto premika h koncu. 

 

Tokratni pohod smo zaradi izleta izjemoma izvedli na četrtek. Pot smo začeli v Taboru, se ustavili na pokopališču in v 

spomin našim že pokojnim pohodnikom prižgali sveče. Nadaljevali smo po cesti mimo Ribnika pri Lisjaku in po gozdu 

do lovske koče. Vreme je bilo lepo in pot ob pisanih, poživljajočih jesenskih barvah dreves ni bila naporna. Pri koči 

smo si privoščili krajši počitek z lepim razgledom na naše taborsko območje in ostalo Savinjsko dolino. Sestopali smo 

mimo Matejčeve domačije, se ustavili in pokramljali pri Ropretovih ter se po poživitvenem odmerku energije 

zadovoljni vrnili na naše izhodišče. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                             

        Društvo upokojencev Tabor 

 

Bili smo na izletu 

 

Odločili smo se, da gremo na izlet in to se je zgodilo 26. oktobra. Kazalo je, 

da bo deževalo, a nam je cel dan prizanašalo in ni bilo potrebno odpreti 

dežnikov. 

 

Po namestitvi smo se na udobnem in toplem avtobusu peljali mimo 

Ljubljane proti Vrhniki in po ozki ter dotrajani cesti naprej do Bistre. 

Izstopili smo pred nekdanjim kartuzijanskim samostanom. V njem je od leta 

1951 Tehnični muzej Slovenije, ki obsega nekaj več kot 6000 kvadratnih 

metrov površine. Predstavljajo stalne zbirke in muzejske predstavitve: 

gozdarska, lesarska, lovska, ribiška, elektro, tekstilna, kmetijska in prometna 

ter žitni mlin in kovačija na vodni pogon, rekonstruiran obrat furnirnice in 

žaga venecijanka; gozdna učna pot v gozdu nad Gradom Bistra; zbirka 

motornih koles; mlinarstvo, kolarstvo, podkovsko kovaštvo, pekarstvo, 

tekstilije nekoč in danes. Čas res hitro beži, saj še ni dolgo tega, ko smo še 

marsikaj od tega uporabljali v vsakdanjem življenju. Naši vnuki bi rekli, da 

smo bili zelo zastareli. Res gre razvoj z neverjetno naglico naprej.   

Iz Tehniškega muzeja Slovenije 
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Po tako obsežnem ogledu smo si zaslužili malico in topel napitek.  

 

Naprej nas je pot vodila v Grosuplje. Spotoma smo v Borovnici pogledali ostanek železniškega viadukta, ki so ga 

gradili od leta 1850 do 1856, da je stekla proga Ljubljana – Trst. Z nečloveškimi napori in s primitivnimi sredstvi brez 

cementa so zgradili 561 m dolg in 38 m visok viadukt s 24 obokanimi stebri. Bil je svetovno znana mojstrovina in 

največja zgradba na progi Dunaj – Trst. Med II. svetovno vojno je bil poškodovan in razstreljen. Danes je ohranjen 

samo še 21. steber iz ljubljanske smeri. Res bogata zgodovina in prav je, da smo jo obudili.  

 

Med potjo v Grosuplje smo si krajšali čas z ugotavljanjem števila fižolov, ki so bili v kozarcu. To je igra, kjer moraš po 

kmečki logiki presoditi in številke so bile zelo različne. Podelili smo tri nagrade tistim, ki so se najbolj približali 

točnemu rezultatu. 

 

In že smo prispeli ter se 

povzpeli na griček sredi 

Grosuplja, kjer stojita 

cerkvi. Leta 1972 so ob stari 

cerkvi sv. Mihaela postavili 

prvo moderno oblikovano 

cerkev v Sloveniji, ki je 

posvečena sv. Mihaelu. 

Zunanjost cerkve spominja 

na trup ladje. Njena 

posebnost je mozaik Kristusa 

Odrešenika, ki je delo patra 

Marka Ivana Rupnika. 

Sprejel nas je tamkajšnji 

župnik Martin Golob, ki je 

bil zelo zgovoren in 

nasmejan. Dobro voljo je prenesel tudi na nas. Povedal je o zgodovini cerkve in pomenu oltarja, ki so jo zgradili 

meščani Grosuplja s svojimi darovi, ker je bila stara cerkev premajhna. Zvonovi pa se še vedno oglašajo iz starega 

zvonika. Imajo 450 otrok pri verouku, eno mladinsko skupino, tri pevske zbore. V šali je povedal, da je v Bohinju, kjer 

je prej služboval, bil na medenih tednih v primerjavi s tukajšnjim delom. Loti se vsakega dela, kar je že navajen od 

otroštva in je tudi zelo podjeten. Kot se spodobi in bila je ravno dvanajsta ura, smo zmolili molitev Angel gospodov ter 

se razšli prešerno razpoloženi.   

 

Na poti do Mirne peči smo si krajšali čas ob poslušanju pesmi Toneta Pavčka in zapeli pesem Lojzeta Slaka, kajti peljali 

smo se v muzej, ki jima je posvečen. Naj povemo še, od kod ime Mirna peč. Včasih so se otroci greli na krušni peči in 

bili tudi razposajeni. Ko pa so 

bili že preveč glasni, je ata 

zavpil: »Mir na pječ!« Je pa 

čudno, da ni več Mirnih peči v 

Sloveniji. 

 

V muzeju so nam predstavili 

zgodovino ljudskega godca, ki je 

nadvse zanimiva, ter o njem 

pokazali film. Tega so nedavno 

predvajali tudi na RTV 

Slovenija. Na sprehodu od 

rojstva do smrti začutimo vpliv 

dolenjske pokrajine, ljudi in 

ljudske glasbe na njegov 

glasbeni opus.  

 

Posebnost razstave je 

rekonstrukcija odra, na katerem 

je na voljo Slakova harmonika. Nanjo lahko obiskovalci, vešči tega inštrumenta, tudi zaigrajo. Ker ga med nami ni bilo 
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junaka, smo sestavili zborček in ob glasbeni spremljavi zapeli pesem V dolini tihi. To je posebno doživetje in bili smo 

veseli, ko smo dobili videoposnetek tega nastopa. 

 

Na koncu smo pogledali še celotno razstavo, ki obsega pisno in slikovno gradivo. S predmeti in filmi predstavljajo 

življenje in delo mirnopeškega rojaka Lojzeta Slaka. V drugem nadstropju bo predstavljen Tone Pavček in njegova 

dela. Razstava je še v delu, trenutno pa je tam na ogled paviljon »Čebelji svet« in nekaj čebelarskih eksponatov. 

 

Nazadnje smo obnovili vsebino Kozlovske sodbe v Višnji gori, se tja zapeljali in pojedli pozno kosilo v gostilni Jelenov 

rog. Na poti domov smo zbirali vtise tega izleta in srečno prispeli ob spodobni uri. 

 

Nasvidenje do naslednjih dogodivščin! 

  

Društvo upokojencev Tabor 

 

                                                                                         

 

 
 

 

Gospodovo leto 2021 

 

Gospodovo leto. Zakaj Gospodovo? Ker je vsako leto Gospodovo, ker On, Gospod, je tisti, ki meri čas. Iztekajoče se 

Gospodovo leto je bilo v marsičem posebno, bilo pa je tudi lepo, zanimivo, uspešno. 

 

Na zahvalno nedeljo, 7. novembra, smo v naši župnijski cerkvi in v vsej slovenski Cerkvi, za vse uspehe, za ves pogum, 

srečo in zato, da je bil z nami, Bogu iskreno zapeli slavospev: Hvala večnemu Bogu. 

 

Gospodovo leto 2021 je bilo močno zaznamovano s koronavirusom, 

njegovim širjenjem in bojem proti njim. Smo že upali, da njegova moč 

pojenja, a se je vrnil še v večji veličini. 

 

Leto je bilo začeto z upanjem v cepivo. Cepivo, hvala Bogu pomaga, ni pa 

čudežno. Nekateri ljudje ga sprejemajo, drugi močno zavračajo.  

 

Največja resnica je verjetno v tem, da bomo morali sprejeti dejstvo, da ljudje 

nismo vsemogočni. Potrebno bo spremeniti naš odnos do Boga, Božjega stvarstva, bližnjega in samega sebe.  

 

To zagotovo zmoremo. Vprašanje je le, kdaj bomo to zmogli.  

 

Vse Gospodovo leto 2021 je bilo v Cerkvi po volji svetega očeta, papeža Frančiška, Jožefovo leto. Papež Frančišek je 

na praznik Brezmadežne Device Marije, 8. decembra 2020, izdal apostolsko pismo »Patris corde«, slovensko »Z 

Očetovim srcem«, in s tem razglasil leto posebne pozornosti poslanstvu očetov.  

 

Oče, z veliko začetnico, je naš nebeški oče, ki nas je v svoje očetovstvo poklical in 

sprejel pri krstu. 

 

Naše zemeljske očete, z malo začetnico, katerim posebej lep zgled je sv. Jožef, 

mož Device Marije in Jezusov rednik, papež Frančišek ob vsaki priložnosti 

spodbuja k aktivnemu očetovstvu. Oče je tisti, ki spoštuje svojo ženo, otrokovo 

mater in ji pomaga. Oče je tisti, zaradi katerega je družina varna, vzgoja otrok pa 

odgovorna. Oče je tisti, ki v družini trdno drži lestvico moralnih vrednot, tisti, ki 

drži red tudi pri družinski molitvi in rednem obisku svete maše. Oče je v 

najglobljem pomenu pravičen človek-mož. Ravno zato je otrok na očeta lahko 

ponosen. 

 

Zato je papež Frančišek v spodbudo očetom čas od 8. decembra 2020, pa vse do 

19. marca 2022 (godovni dan sv. Jožefa) razglasil leto sv. Jožefa. Očetje lahko v tem letu najdete veliko spodbud za 

dobro, Bogu in vaši družini, všečno očetovstvo. 

Iz domače župnije 
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Trenutno papež sredine kateheze pri splošni avdienci posveča prav sv. Jožefu. Sv. Jožefa opisuje kot učitelja 

bistvenega. Ponudil je tudi molitev k sv. Jožefu, ki jo je sam sestavil in ki je, kot je sam izpovedal, prišla iz srca.  

   

9. oktobra letošnjega Gospodovega leta je papež 

Frančišek v Vatikanu sklical sinodo o sinodalnosti v 

Cerkvi. Trajala bo vse do oktobra 2023.  Že 11. oktobra 

je na sinodalno pot stopila slovenska Cerkev, 16. oz. 17. 

oktobra je bila ta pot s slovesnimi svetimi mašami 

razglašena po vseh slovenskih škofijah. Papež želi, da se 

sinoda o sinodalnosti Cerkve zgodi od spodaj. Želi dati 

glas vsem, želi prisluhniti vsem. S sinodo želi poživiti 

našo pripadnost skupnosti Cerkve. Vse vernike, vso 

katoliško Cerkev in vse ljudi dobre volje je povabil k 

soudeležbi.  

 

V Škofiji Celje smo po dveh letih in pol čakanja, 5. marca Gospodovega leta 2021, 

dobili novega škofa. Ta je v osebi msgr. dr. Maksimilijana Matjaža. Ob njegovi 

posvetitvi smo zapisali, da mora biti mož, ki sprejema to poslanstvo, zelo pogumen. 

Novi škof je pogum že pokazal. Najprej premišljene premestitve duhovnikov, nato 

ukinitev naddekanatov in ustanovitev oziroma združitev dekanij ter imenovanje 

dekanov. To so velike organizacijske spremembe. Od 1. septembra letos ima 

škofija Celje samo še pet dekanij.  

 

Naša župnija odslej spada v dekanijo Žalec-Braslovče, naš novi dekan pa je mag. 

Srečko Hren, sicer župnik v župniji sv. Pavel-Prebold. Dekanija Žalec-Braslovče 

združuje 15 župnij (Braslovče, Galicija, Gomilsko, Gotovlje, Griže, Marija Reka, 

Petrovče, Polzela, sv. Pavel-Prebold, Sv. Andraž nad Polzelo, Sv. Jurij ob Taboru, 

Šempeter v Savinjski dolini, Šmartno ob Paki, Vransko in Žalec). 

                                                                                                                                   

V Gospodovem letu 2021 smo opravili zahtevna dela 

na naši župnijski cerkvi sv. Jurija. Obnova strehe in 

fasade je v vseh pogledih veliko delo. Mnogi ste po 

svojih močeh pomagali. Tudi zato je bilo to 

Gospodovo leto uspešno.  

 

Večji del Gospodovega leta 2021 je verouk potekal 

na daljavo. To je bilo nekaj povsem novega v naši 

župniji. Enostavno ni bilo ne za otroke, ne za starše, 

ne za kateheta, katehista in katehistinji. Kljub vsemu 

nam je Gospodovo leto 2021 podarilo po dve 

slovesnosti prve svete spovedi in prvega svetega 

obhajila ter slovesnost svete birme. 

 

Ko jesensko obarvano listje že skoraj odpade in v vetru pleše od zavetrja do zavetrja, ko se jutranja temperatura zraka 

spušča rahlo pod ledišče in občasno tudi sneg že pobeli bližnji hrib, čutimo, da se približuje zadnji mesec leta. Tokrat 

Gospodovega leta 2021.  

 

V katoliški Cerkvi smo z nedeljo Kristusa Kralja zaključili 

cerkveno (liturgično) leto 2021 in s 1. adventno nedeljo, 28. 

novembra, začeli novo. Štiri tedne se bomo pripravljali na 

praznik Gospodovega rojstva (božič). Ta čas imenujemo 

advent. Advent pomeni čas upanja in veselega pričakovanja. 

Vabljeni k lepemu, skromnemu, mirnemu obhajanju adventnih 

nedelj in adventnega časa. Ne dovolimo, da nam ta čas 

zapolnijo manj ali celo nepomembne stvari. Naj nas osrečuje 

in povezuje molitev ob adventnem venčku.  
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December 2021 v Župniji sv. Jurij ob Taboru  

 

Vsak prvi četrtek v mesecu oz. četrtek pred prvim petkom (2. december) molimo za vse duhovnike, njihovo svetost, 

stanovitnost in zdravje (posebej še za naša duhovnika Martina Cirarja in dr. Alojza Pirnata). Posebej Bogu priporočamo 

duhovnike iz naše župnije (Iztok Hanžič in Matic Lesjak).  

 

Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. 

Molitev pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni. 

 

Vsak prvi petek v mesecu (3. december) se v molitvi posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. 

Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen, seveda, v skladu s proti koronavirusnimi ukrepi, 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. V izjemnih, smrtnih, primerih je na razpolago ves čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 

894. 

 

5. december, 2. adventna nedelja. 

 

6. december je praznik dobrote. Ta dan goduje sv. Nikolaj (Miklavž). V času svojega zemeljskega življenja je bil 

utelešenje Božje dobrote. Vsi smo vabljeni, da ga posnemamo. 

 

8. december je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Spominja nas, da je bila Marija, ker je bila izbrana za 

mater Odrešeniku, obvarovana izvirnega greha. 

 

12. december, 3. adventna nedelja. 

 

19. december, 4. adventna nedelja. 

 

24. december je Sveti večer. To je večer pričakovanja Jezusovega rojstva. Jezus se je rodil pred več kot 2000 leti v 

hlevčku, na Betlehemskih poljanah. Na letošnji Sveti večer pa je priložnost, da se rodi v našem srcu, naši duši. 

 

25. december je praznik Gospodovega rojstva (božič). Ta praznik nas vsako leto znova spominja, da nas Bog tako 

ljubi, da je dal svojega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. 

 

26. december v Cerkvi goduje prvi mučenec sv. Štefan. V naši državi Sloveniji pa je hkrati praznik – Dan 

samostojnosti in enotnosti. Pred 30. leti smo res bili enotni, danes pa je prav, da se za enotnost znova iskreno 

potrudimo. 

 

31. december Silvestrovo – 2. sveti večer. Pričakujemo novo Gospodovo leto. Tokrat Gospodovo leto 2022. 

 

Korona ukrepi v cerkvi: v cerkvi moramo vsi starejši od 12 let izpolnjevati PCT pogoj. To pomeni, da moramo biti, 

ali prebolevniki korone ali cepljeni proti virusu ali imeti negativen test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. V cerkvi je 

obvezno razkuževanje rok, uporaba maske in upoštevanje medsebojne razdalje. V župnijski cerkvi primerno razdaljo 

zagotavljamo s fizično oviro.  

 

V prosti klopi lahko sedijo  skupaj člani istega gospodinjstva. Če niste iz istega gospodinjstva, morate imeti tudi znotraj 

klopi primerno razdaljo.  

 

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih, objavljamo v tedenskih oznanilih. Nedeljsko sveto mašo lahko v času 

koronarazmer nadomestimo s sveto mašo med tednom. Hkrati je možno sveto mašo dnevno spremljati prek Radia 

Ognjišče, ob nedeljah pa tudi prek televizije. Če seštejemo obisk svete maše v cerkvi in spremljanje te preko medijev, 

ugotovimo, da sveti maši prisluhne res veliko ljudi. Očitno sveta maša v času korone ljudem daje tolažbo in upanje. 

 

Vse vas lepo vabimo k molitvi za čimprejšnje končanje epidemije, za ljudi, ki zbolevajo ali celo umirajo, za duše v 

vicah, pa tudi za vse tiste, ki ne želijo sodelovati pri ukrepih proti širjenju virusa. 

 

Vida Slakan   
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LETOŠNJE GOBE IN PREDLANSKI KROMPIR 

 

Gospod Erik Veber iz Pondorja nas je povabil k fotografiranju družine mušnic, ki je letošnjo jesen polepšala košček 

njihovega travnika ob hiši. Vseh skupaj, pravijo, da so to sezono našteli čez dvajset. 

 

 

Na dolgu imamo še objavo fotografije 

zanimivega, debelega krompirja, 

nenavadnih oblik, s katerim se je predlani 

pohvalil gospod Matej Kokovnik iz 

Ojstriške vasi.   
       

Tako mušnica kot debeli krompir sta v 

ljudskem izročilu simbol sreče in ker je 

srečo potrebno deliti, jo z vami tudi z 

veseljem delimo. 

 

Vabljeni vsi, ki bi z zanimivimi 

fotografijami narave želeli popestriti naš 

in vaš časopis. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Fotokotiček 
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ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 
 

Vabljeni na Miklavžev turnir v namiznem tenisu.  

 

Turnir se bo odvijal v Domu krajanov Tabor na soboto, 4. 12. 2021, s pričetkom ob 11. uri. 

 

Prijave sprejema g. Breznikar Uroš do 3. 12. 2021, na telefonsko številko 051 627 277.  

Možnost prijave je tudi 30 min pred začetkom turnirja. 

 

Za udeležbo na turnirju je potreben PCT pogoj. 

 
 

 

 

 

Vljudno vabljeni! 
 

Vodja sekcije Breznikar Uroš 
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Športno društvo Tabor vabi občane 

 

V sezoni 2021 – 2022 se zimski del rekreacije odvija v telovadnici Doma krajanov Tabor,  

ob upoštevanju vseh aktualnih pogojev, povezanih z virusom COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TERMINI VADB: 
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

18.00−21.00 

NAMIZNI 

TENIS 

20.00–21.00 

KOŠARKA 

17.30–20.00 

NAMIZNI 

TENIS LIGA 

18.00–20.00 

BADMINTON 

18.00−20.00 

NAMIZNI 

TENIS 

21.00−22.00 

BADMINTON 
 

20.00−21.00 

PILATES 
 

20.00–22.00 

ODBOJKA 

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 

 

Športno društvo Tabor 

 

Zgodilo se bo 
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CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

Krvavica – avtor Peter Strouhal. 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. 

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

Tabor, Čebelarska zveza Slovenije, DU Tabor, Aleksander Reberšek, Prostofer, 

Franci Kralj, Marko Borko in Aleš Bozovičar, Tilen Slakan, TKD Škorpijon, 

Julijana Juhart. 
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    Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek. 

     Ako prvega dne v adventu na Barbaro (4. 12.) je mraz, trajal bo ves zimski čas. 

    Če vidiš rimsko cesto na sveto noč sijati, se je dobre letine nadejati.



 

 

 

 

 

 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

SOBOTA,  

4. 12. 
ob 11. uri 

MIKLAVŽEV TURNIR V 

NAMIZNEM TENISU 

Dom 

krajanov 

Tabor 

Breznikar Uroš  

(051 627 277) 

SOBOTA,  

11. 12.  
ob 8. uri 

BOŽIČNI JUDO  

TURNIR – TABOR 

 

telovadnica 

POŠ Tabor 

Ivi Knafelc 

(070 346 463)  

Tomaž Pevec 

(040 989 999) 



 
 
 

                           »Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za tiste, ki se boje, predolg za tiste, ki žalujejo,   

                           prekratek za tiste, ki se veselijo, toda za tiste, ki ljubijo, je neskončen.« 

 

(Henry van Dyke) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... in še modrosti naših babic 

Koledar dogodkov in prireditev – december 2021 
 


