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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Župan Marko Semprimožnik 

 

 

 
 

 

 

 
 

Meritve hitrosti v Občini Tabor 
 

V letu 2020 je na podlagi Odloka o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave pričel delovati Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 

Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine 

Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko 

in Občine Žalec.  

Meritve hitrosti se bodo izvajale z vozilom 

medobčinske inšpekcije.  

Skupaj s Svetom za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu so bile 

določene kritične lokacije, kjer je bila 

zaznana potreba po izvajanju nadzora.  

 

Te lokacije so: 

- v naselju Tabor v okolici osnovne šole, 

- v naselju Ojstriška vas in 

- v naselju Pondor. 

 

Vozite počasi in previdno ter dosledno upoštevajte 

cestnoprometne predpise tudi v dneh, ko ni predvidenih 

meritev hitrosti. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 20 
 

Spoštovane občanke in občani, 

 

čeprav smo vsi nekako računali, da se bo ta naš novi virus morda le umaknil in nam dal prosto pot pri našem 

ustvarjanju, temu ni tako. 

 

Epidemiološka slika se je v zadnjem času kar precej poslabšala in se trenutno še poslabšuje. Naša občina v tem pogledu 

ni nobena izjema, celo še bolj smo na udaru kot druge očine. Kar nekaj žarišč je tudi pri nas in ne moremo se več 

tolažiti, češ, saj to ni nič. 

 

Zavedamo se, da širjenja z raznimi odredbami in odloki ni mogoče zaustaviti, če vsak posameznik odgovornosti ne 

vzame v svoje roke. 

 

Štab civilne zaščite je do preklica prepovedal uporabo telovadnice vsem zunanjim uporabnikom z namenom, da se bo 

program telesne vzgoje šoloobveznih otrok izvajal nemoteno, brez nevarnosti vnosa okužbe od ostalih. Ugotovili smo, 

da po vsaki uporabi telovadnice za rekreativne namene te ni mogoče očistiti in razkužiti. Vemo, da se otroci v 

popoldanskem času radi družijo s starimi starši, za katere pa je že jasno, da spadajo v najbolj ranljivo skupino. Zakaj bi 

izzivali, če ni potrebno. 

 

Pa tudi sicer vsako druženje in zbiranje večjega števila ljudi potencialno predstavlja tveganje za nastanek novega 

žarišča okužb. Zato vas prosim, da se odpoveste ali preložite na kasnejši čas vse načrtovane javne in zasebne prireditve, 

ki niso nujno potrebne. V nujnem primeru pa striktno upoštevajte vsa navodila NIJZ.  

 

Vsak posameznik je odgovoren za svoje zdravje in zdravje drugih, zato ne nasedajte dezinformacijam na raznih 

družbenih omrežjih, kajti tam imajo največ povedati tisti, ki o tem vedo najmanj. 

 

Če bomo zadevo vzeli resno, bomo divjanje bolezni, upam da, kmalu zatrli, drugače pa se zadeva lahko še dolgo vleče.  

Mislim, da si ni težko malo večkrat kot običajno umiti in razkužiti rok, se izogibati množicam ljudi in si nekajkrat na 

dan nadeti maske. 

  

Iz županovega kabineta 

V okviru teh služb se bodo s 1. oktobrom 2020 

pričele izvajati meritve hitrosti na območju naše 

občine, pri katerih bodo redarji lahko prehitre 

voznike tudi oglobili. 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Merilnik_hitrosti&psig=AOvVaw2YjL4GTvHsDv9Upo8zZyS2&ust=1600248768372000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjRtun76usCFQAAAAAdAAAAABAD
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»Dobrodošli u grabn« 

 

Na sončno soboto, 12. septembra 2020, je 

potekalo slavnostno odprtje na novo 

rekonstruiranega cestnega odseka Podlog–

Djuranovič oziroma, kakor ji pravijo 

domačini, »cesta u grabn«. Slavnostni trak 

sta skupaj s pomočjo Vanese Stanko 

prerezala domačin Milan Đuranović in 

župan Marko Semprimožnik. 

 

V začetku leta 2017 je Komisija za 

investicije v cestno infrastrukturo 

obravnavala prejete pobude naših občanov 

in jih ovrednotila skladno s Kriteriji za 

investicije v cestno infrastrukturo. Ena 

izmed pobud se je nanašala tudi na cestni 

odsek javne poti 992 805 (Podlog–

Djuranovič) v skupni dolžini 620 m. 

Skladno z Odlokom o merilih in kriterijih 

za sofinanciranje graditve občinskih javnih 

cest in priključkov na območju Občine 

Tabor je bil sklenjen dogovor o 

sofinanciranju navedene javne poti z 

osmimi soinvestitorji. Po potrditvi 

dogovora smo izvedli javno naročilo ter za 

izvajanje sklenili pogodbo z najugodnejšim 

ponudnikom, podjetjem Sašo Cizej, s. p. 

Vrednost del je znašala 56.679,19 EUR z 

DDV. Naloge nadzora je izvajalo podjetje 

PR projekt, Rok Presečnik, s. p.  

 

Ob zaključku se želimo zahvaliti vsem sodelujočim, saj brez sodelovanja, razumevanja in odstopa potrebnega zemljišča, 

ne bi mogli izvesti rekonstrukcije ceste, oziroma, kakor so dejali domačini: »V grabn smo stopili skupaj in uspelo nam 

je.« 

 

Po uradni otvoritvi so domačini pripravili bogato obložene mize, ob katerih je med druženjem stekel prijazen pogovor. 

 

Alenka Kreča Šmid 

 

Posodobitev telovadnice v Domu krajanov zaključena 

 

Z veseljem vas obveščamo, da je projekt prenove telovadnice v celoti zaključen.  

 

Občina Tabor se je v novembru 2019 prijavila na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za 

šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022 in bila ob koncu maja 2020 z Odločbo Fundacije za šport obveščena o uspešni 

kandidaturi in dodelitvi sredstev. 

 

Vrednost celotne investicije, ki smo jo prijavili na podlagi predhodno zbranih ponudb za potrebe prijave na razpis, je 

znašala 52.836,87 EUR oz. 43.970,04 brez DDV. Za našo občino je sicer velik finančni zalogaj, a po merilih razpisa 

Fundacije za šport le mala investicija.  

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Investicija je sprva zajemala prenovo športnih tal (parket), dobavo stranskih drsnih in glavnih vrat v telovadnico, 

pleskanje prostora ter dobavo športne opreme (dve nizki gredi, telovadni klopi in bradlje). 

 

Namesto pričakovanega 50 % sofinanciranja so nam dodelili delež nepovratnih sredstev v višini 13.143,00 EUR z 

obrazložitvijo, da je višina zaprošenih sredstev vseh prijaviteljev kar 3,89-krat presegla višino razpisanih sredstev. 

Delež sofinanciranja je glede na prijavljeni znesek investicije tako znašal le 30 % neto vrednosti projekta, torej 20 % 

manj kot smo načrtovali, pri čemer je potrebno upoštevati, da je strošek prijavitelja, torej občine, tudi celoten DDV. 

Malce razočarani nad višino 

sofinanciranja projektov 

manjših občin, ki smo v 

primerjavi z večjimi 

praviloma vedno osmoljene 

bodisi glede dodeljene 

višine sredstev bodisi glede 

višine stopnje 

sofinanciranja, smo v juniju 

pričeli s popisi del in 

opreme ter zbiranjem 

ponudb. V začetku julija je 

bil, ob upoštevanju pravil 

javnega naročanja, izveden 

izbor izvajalcev, ki so z 

izvedbo del pričeli zelo 

hitro, še v istem mesecu. 

 

Med prenovo prostora so se 

pričele pojavljati dodatne 

potrebe po opremi in izboljšavah, za katere se je po tehtnem premisleku ugotovilo, da so nujno potrebne za doprinos h 

kvalitetni telesni vadbi, varnosti uporabnikov športne površine ter zaščiti prenovljene telovadnice. 

 

Poleg navedenih del in opreme po razpisu smo dodatno poskrbeli za tapeciranje vrat in stenske zaščite, za nove koše za 

košarko na pobudo Luke Gržine, od katerih je enega financiralo Športno društvo Tabor, za varnostni mehanizem za koš 

pri odru. Zamenjali smo dotrajane radiatorje, prepleskali hodnike ob telovadnici in namestili zaščitne letve na robovih 

sten in prestavili glavna vrata telovadnice za varnejši vstop v prostor ter s tem zmanjšali možnost poškodb pri vadbah 

zaradi prejšnjega visokega pragu. Poskrbeli smo tudi za udobnejšo namestitev gostov, ki se bodo udeleževali prireditev, 

saj bodo poslej prostor lepšali novi, oblazinjeni stoli, tla pa bodo pred poškodbami obvarovana z zaščitnim tekačem. 

Vrednost celotnega projekta znaša približno 70.000 EUR. 

 

Posodobitev telovadnice je rezultat timskega dela vseh zaposlenih na občini, saj je prav vsak na svojem področju dela 

doprinesel h kvalitetni in uspešni realizaciji celotnega projekta. Izvajalci, ki se jim zahvaljujemo za kvalitetno 

opravljena dela, so  Jurles, d. o. o., iz Slovenske Bistrice, Mizar, d. o. o., iz Celja, Pleskarstvo Radomir Lošić, s. p., iz 

Celja ter Energetika Pečnik, d. o. o., iz Tabora. 

 

Lokalna skupnost je s prenovljeno telovadnico pridobila sodobnejši in varnejši prostor za športne vadbe, prireditve in 

družabne dogodke, zato se vsi uporabniki potrudimo po najboljših močeh, da  jo z odgovorno uporabo ohranimo v 

obstoječem  stanju. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

Na začetku novega šolskega leta skupaj s prostovoljci poskrbeli za varnost otrok v prometu 

 

Občina Tabor je s pripravami na novo šolsko leto pričela že poleti, ko smo v okolici POŠ Tabor in Vrtca Tabor preverili 

stanje prometne signalizacije ter v sklopu sodelovanja z medobčinskimi redarji voznike opozarjali na morebitne kršitve.  

Ob koncu poletnih počitnic se je sestal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter preučil potrebe po 

šolskih prevozih in določil relacije šolskih poti. 
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Saša Zidanšek Obreza 

Tudi v letošnjem septembru so prostovoljci društev Občine Tabor in ostali poskrbeli za varovanje ene najranljivejših 

skupin udeležencev v cestnem prometu, to je otrok. Njihova prisotnost ob označenih prehodih za pešce in pomoč pri 

prečkanju le-teh je udeležence v prometu še dodatno spodbudila k upoštevanju cestnoprometnih predpisov za pešce, 

hkrati pa otrokom vzbudila občutek varnosti in tako marsikomu olajšala prve samostojne ali skupne korake na poti v 

šolo in domov. Otroci in njihovi starši so  bili še posebej veseli, ko so na poti v šolo opazili župana in podžupana 

občine, ki sta jih varno pospremila čez prehod za pešce. 

Prostovoljcem se iskreno zahvaljujemo za aktivno sodelovanje in podporo pri varovanju otrok  v prometu v prvih dneh 

šolskega pouka. 

 

Zavedati se moramo, da smo za varnost otrok  odgovorni vsi, zato jih z lastnim zgledom naučimo varnega ravnanja v 

prometu.  

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

Ugodno sofinanciranje nakupa mask in razkužil za roke 

 

Javni sklad RS za podjetništvo je objavil Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme. Sredstva zagotavlja 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi določene 

ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme z namenom zagotovitve ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v 

času epidemije COVID-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.   

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask za obraz – pralnih in za enkratno 

uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne 

zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID-19. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja 

s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Prijavitelji na poziv prijavijo projekt, ki mora biti 

skladen z namenom in predmetom javnega poziva, pri tem pa je potrebno ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti 

po tržni ceni. Sofinancirajo se lahko že nastali stroški oz. izdatki od 12. 3. 2020 dalje do datuma oddaje vloge. 

 

Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki se 

določi za vsak projekt posebej. Višina pavšalnega zneska za posamezni 

projekt lahko znaša največ zmnožek med 200 EUR in številom zaposlenih na 

dan oddaje vloge in hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR. Podjetju se lahko 

izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ 9.999,00 EUR. DDV ni upravičen 

strošek. 

 

Slovenska podjetja z najmanj pet zaposlenimi lahko torej s prijavo na javni poziv Javnega sklada RS za podjetništvo 

pridobijo za 200,00 EUR brezplačne zaščitne opreme na enega zaposlenega. Skrajni rok za prijavo je 31. 10. 2020. 

 

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107. 

  

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107
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Foto: Saša Zidanšek Obreza 
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POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 

 

Sem Gaja Topovšek, stara sem 11 let in obiskujem OŠ Tabor.   

 

Na festival Otroci pojejo Slovenske pesmi in se veselijo sem se prijavila, ker uživam v petju. Za ta festival me je pred 

dvema letoma navdušila in prijavila učiteljica na naši šoli, gospa Manja Majcen. 

 

Prve trenutke, ko stopim na oder, imam nekaj treme, ko začnem peti, pa samo še uživam. 

 

Najprej sem zapela pred domačim občinstvom na OŠ Vransko. Tam sem se uvrstila v polfinale. Kasneje je prišla 

korona in z njo tudi drugačna pravila tekmovanja.  

Prejeli smo 

Brezplačne storitve za naše občane 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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Vsi polfinalisti smo zato vsak zase odšli na Radio Ptuj in tam v studiu posneli svojo tekmovalno pesem. Ta pesem je 

bila potem predvajana na radiu in je tudi objavljena na YouTube kanalu. 

 

Peti na Radiu Ptuj je bilo zanimivo, saj sem prvič pela pred radijskim mikrofonom. Zlahka si predstavljam, da bi še 

večkrat pela v takem studiu. Zapela sem pesem Ule Ložar Nisi sam. To pesem sem izbrala zaradi močnega sporočila 

besedila in razgibane melodije. 

 

Najtežje od vsega mi je bilo čakanje na rezultate. Za rezultate in uvrstitev v finale sem izvedela, ko smo bili na morju in 

bila sem zelo vesela. V poletnih, počitniških mesecih, se nisem pripravljala na finalni nastop, saj sem uživala na morju 

in v hribih. Nekaj časa sem posvetila tudi pevskim vajam. Teden dni pred finalnim nastopom sem izvedela, da izbrane 

pesmi ne bom mogla zapeti v celoti, ker jo poje še ena druga deklica. Odločila sem se, da zaradi tega izberem drugo 

pesem, saj se mi zdi prav, da se vsak izkaže s celotno pesmijo. 

Tako sem na finalnem nastopu zapela pesem Anike Horvat 

Lahko noč Piran. 

 

Pred nekaj dnevi sem imela tudi interviju na Radiu Celje. Biti 

v studiu, odgovarjati na vprašanja in se kasneje poslušati na 

radiu je bilo zame zelo pozitivno doživetje. 

 

V svojem prostem času obiskujem glasbeno šolo. Igram klavir 

in pojem v operetnem pevskem zboru. Treniram tudi show 

ples, včasih pa svoj glas posodim kakšnemu risanemu junaku. 

Tako sem sedaj sodelovala pri sinhronizaciji treh risank, dve 

sta še v nastajanju. 

 

Kasneje v življenju si seveda želim še veliko nastopati, peti in 

morda imeti celo svojo pevsko skupino. Zelo rada pa bi 

postala vzgojiteljica predšolskih otrok ali kako drugače delala 

z otroki.  

 

Finalni nastop je bil v soboto, 19. septembra, ob 19. uri. Tega sem se zelo veselila, čeprav sem imela tudi malo treme, 

saj je vse skupaj posnela RTV Slovenija.  

 

Gaja Topovšek 

   

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, julij, avgust in september 2020 

 

 Kesar, K.: Če bi moški vedeli;  

 Vagner, J.: Pandemija; 

 Cestnik, M.: Zmagoslavci; 

 Giordano, P.: V času epidemije;  

 Backman, F.: Mi proti vam; 

 Paasilinna, A.: Najboljša vas na svetu; 

 Koontz, D.: Oči teme; 

 Simoniti, V.: Ivana pred morjem; 

 Cleeton, C.: Naslednje leto v Havani; 

 Silva, D.: Angleško dekle; 

 Loyd, A.:  Spominski kodeks: zdravljenje 

življenja z oblikovanjem spominov;  

 Morris, H.: Cilkina pot;  

 Benavent, E.:  V Valerijinih čevljih;  

 Tratnik, S.: Norhavs na vrhu hriba;  

 Marly, M.:  Coco Chanel in vonj ljubezni; 

 Bryndza, R.: Devet brestov: prvi primer Kate 

Marshall;  

 Deveraux, J.: Pravi zanjo;  

 Malpas, J. E.: Njegova kraljica;  

 Colombani, L.: Kita;  

 Campbell, A.: Dama v škrlatni obleki;  

 Grisham, J.: Obračun;  

 Obama, M.: Moja zgodba.   

 

Pobrskajte tudi po Biblosu, verjamemo, da boste našli kaj zanimivega zase. Portal Biblos ponuja izposojo in prodajo e-

knjig v slovenščini, povezan pa je tudi s katalogom COBISS/OPAC. Zbirka e-knjig se redno dopolnjuje z novimi 
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naslovi in je dostopna na povezavi www.biblos.si. Izbirate lahko med različnimi žanri; domačimi in tujimi avtorji, 

klasiki, sodobnimi uspešnicami, ljubezenskimi zgodbami, kriminalkami, kulinariko, strokovno literaturo, priročniki, e-

knjigami za otroke … V kategoriji Novosti ste seznanjeni z novoobjavljenimi naslovi, na voljo pa imate tudi 

priporočilni seznam Priporočamo. Prav vsak lahko najde dobro e-knjigo po svojem okusu. 

 

KAJ MORATE STORITI, DA SI LAHKO IZPOSODITE E-KNJIGO? 

Za izposojo e-knjig na portalu BIBLOS potrebujete veljavno številko članske izkaznice in geslo, ki je identično geslu za 

dostopanje do COBISS-ove storitve Moja knjižnica. 

 

Če ste že član, a še ne poznate oziroma ne uporabljate storitve Moja knjižnica, vam bomo le-to knjižničarji z veseljem 

predstavili in vam dodelili prej omenjeno geslo. Če pa ste le-tega pozabili, vam knjižničarji aktiviramo novega. 

 

Knjige lahko berete na svojih pametnih telefonih, bralnikih in računalnikih. Hkrati si lahko izposodite 4 e-knjige. 

Maksimalen čas izposoje je 14 dni (e-knjigo lahko predčasno vrnete 24 ur po izposoji), po 14-ih dneh prenesena 

datoteka na vaši napravi ni več aktivna. Posledično se izognete zamudnini. Podaljšanje ni možno, vendar si lahko isto 

knjigo, če je prosta, ponovno izposodite. Rezervacije zaenkrat niso možne. 

 

Prijazno vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor. Veseli vas bomo. 

 

Karmen Kreže 

  
 

 

 

 

Življenje v domu 
 

Življenje v domu, odkar se pojavlja koronavirus, vse od meseca marca, ko je 

bila razglašena epidemija, je drugačno. Stanovalci se večinoma med seboj ne 

družijo, če pa se, pa morajo upoštevati določena priporočila za preprečevanje in 

prenašanje virusa. Uporabljajo maske v skupnih prostorih, se ne obiskujejo v 

sobah, večino časa se družijo zunaj na primerni razdalji. Takega načina 

življenja in dela smo se vsi nekako privadili, tako zaposleni kot tudi stanovalci.  

Delo fizioterapije in delovne terapije poteka izključno individualno, po sobah 

stanovalcev oz. v prostorih, namenjenih terapiji. Stanovalce skušamo čimbolj 

spodbuditi, da bi veliko časa preživeli zunaj in v gibanju. Kljub temu pa so se 

stanovalci že nekoliko naveličali. Radi bi se zopet družili, se ne socialno 

distancirali eden od drugega in kar naprej pazili, ali so na pravi razdalji ali ne 

ali imajo masko ali so jo morda pozabili. Zato smo se nekako odločili, da bomo 

v bodoče pa le malo začeli izvajati skupinske dejavnosti z določenimi ukrepi, ki 

pač morajo veljati in bodo veljali pri nas v domovih, kjer stanuje najbolj 

ranljiva skupina ljudi, še kar nekaj časa. Stanovalci prejemajo tudi obiske, za 

katere prav tako veljajo določena pravila. Kljub vsem tem pravilom pa so 

stanovalci veseli obiskov. Prav tako so se nekateri navadili uporabljati tudi mobilne telefone, video klice in podobno.  

 

Naše stanovalce spodbujamo, da se čim več gibljejo, da ohranjajo svoje 

rutine in navade, ohranjajo svoje okupacije, saj vse to pripomore k dobri 

fizični kondiciji, dobremu počutju in psihičnem stanju. Življenje v 

domu se ni ustavilo, kot nekateri pravijo. Se pa je spremenilo in vsi se 

trudimo, da ohranjamo njihovo dostojanstvo, želje in navade. Le tako 

bomo uspešno prišli iz te krize, ki vlada po celem svetu. Mogoče še 

močnejši in z novimi znanji bomo zopet začeli ceniti vrednote, ki pa so 

v zadnjem času nekoliko izgubile pravi pomen. Ostanimo zdravi in 

močni ter enotni. Le tako nam bo uspelo premagati sovražnika 

sodobnega časa.  

 

Liljana Koban 

http://www.biblos.si/
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Poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. julijem in 15. septembrom 2020 

 

Dogodki: 

 

31. maja 2020 je bil razglašen preklic epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega 

trenutka dalje gasilci še vedno opravljamo zgolj 

posredovanja ob nesrečah in požarih kot med epidemijo. 

1. septembra 2020 smo gasilci ob strogem upoštevanju 

ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19 pričeli 

izvajati le posamezna usposabljanja. 

 

Vremenska ujma, ki je v sredo, 22. julija 2020, 

prizadela večji del Slovenije, ni prizanesla niti naši 

dolini. Gasilci gasilskih društev Gasilske zveze Žalec so 

bili popoldan na terenu in so vse do večera odpravljali 

precejšnje razdejanje, ki sta ga povzročila močan naliv 

in veter. Najbolj prizadeta je bila Občina Žalec, kjer je 

bilo poplavljenih več stanovanjskih objektov. Zaradi 

udara strele sta zagorela dva objekta. Gasilci 15 

gasilskih društev iz Gasilskega poveljstva Občine Žalec 

ter dve društvi iz Občine Braslovče so pogasili dva 

požara, s cest odstranili veliko dreves in pomagali pri 

prečrpavanju, odmaševanju obcestnih jaškov ter 

preusmerjanju toka meteornih vod. Ob 17.14 je v 

Pongracu, Gasilsko poveljstvo Občine Žalec, zaradi 

udara strele zagorela kašča, velikosti 6 x 5 metrov. 

Gasilci PGD Zabukovica, Griže in Kasaze - Liboje so 

požar omejili in pogasili ter pregledali požarišče. Objekt 

in predmeti v njem so uničeni. Gasilci PGD Zabukovica 

so izvajali gasilsko stražo. Ob  17.45  je Občino Žalec 

zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci PGD 

Griže, Kasaze - Liboje, Šempeter v Savinjski dolini, 

Vrbje in Žalec so črpali vodo iz objektov, preusmerjali 

tok meteornih vod, odmaševali zabite obcestne jaške, 

odstranjevali drevesa in čistili ceste. V pripravljenosti so 

bila PGD Dobriša vas - Petrovče, Drešinja vas, Levec in 

Ponikva pri Žalcu. Neurje z močnim dežjem in vetrom 

je bilo tudi v Občini Braslovče. Gasilci PGD Gomilsko 

so prečrpali meteorno vodo, ki  je  zalila  klet  

stanovanjskega objekta. Gasilci  PGD  Braslovče  so  

odstranili  tri  podrta  drevesa  z  lokalne  ceste  v 

Preserjah. Ob  18.11 je v Galiciji, Gasilsko poveljstvo 

Občine Žalec, zaradi udara strele zagorelo drevo. 

Gasilci PGD Zavrh pri Galiciji, Velika Pirešica in 

Ložnica so pogasili požar in preprečili širjenje na 

stanovanjski objekt. Skupaj so gasilci v Gasilski zvezi 

Žalec tega dne posredovali na kar 23 lokacijah. 

 

Vremenska ujma, ki je 29. julija 2020 prizadela večji 

del Slovenije, znova ni prizanesla naši dolini. Gasilci 

gasilskih društev Gasilske zveze Žalec so bili v sredo 

zvečer na terenu in so vse do jutranjih ur odpravljali 

precejšnje razdejanje, ki sta ga povzročila močan naliv 

in veter. Najbolj prizadeta je bila Občina Žalec, kjer je 

bilo poplavljenih več stanovanjskih  objektov, deroča 

voda je odnesla več odsekov cest, podrlo se je več 

dreves. Gasilci iz 9 gasilskih društev z Gasilskega 

poveljstva Občine Žalec (Kasaze - Liboje, Šempeter v 

Savinjski dolini, Zabukovica, Griže, Žalec, Vrbje, 

Ponikva pri Žalcu, Gotovlje in Drešinja vas) so 

posredovali na 54 lokacijah v GPO Žalec, kjer so črpali 

vodo, odstranjevali podrta drevesa, nudili pomoč 

občanom ter zavarovali kraje izrednih dogodkov. 

Evakuirali so skupino tabornikov, saj jih je zalila voda. 

Gasilci PGD Griže so jih začasno namestili v prostore v 

Gasilsko-reševalnem centru Griže. Sodelovalo je 99 

gasilcev. Gasilci PGE Celje so posredovali ob nesreči z 

nevarno snovjo. V Gasilskem poveljstvu Občine Polzela 

je 46 gasilcev vseh treh gasilskih društev (Andraž nad 

Polzelo, Ločica ob Savinji in Polzela) posredovalo na 

20 lokacijah. Odstranili  so  več  dreves,  evakuirali 

stanovalce dveh stanovanjskih hiš, saj so drevesa 

ogrožala hiši, ter zavarovali kraje izrednih dogodkov. 

Neurje z močnim dežjem in vetrom je bilo tudi v Občini 

Braslovče. 55 gasilcev petih gasilskih  društev iz 

Gasilskega poveljstva Občine  Braslovče (Braslovče, 

Gomilsko, Grajska vas, Letuš, Parižlje - Topovlje) je s 

cest odstranilo drevesa in prečrpalo vodo iz 11 objektov, 

preusmerjali so tok  meteornih  vod ter zavarovali kraje 

izrednih dogodkov, pogasili pa so tudi požar 

transformatorja. Skupaj je bilo ta dan v Gasilski zvezi 

Žalec na terenu 200 gasilcev, ki so posredovali na kar 

88 lokacijah. 30. in 31. julija 2020 so nekatere enote 

nadaljevale z odpravljanjem posledic neurja. 

 

V soboto, 12. septembra 2020, je na prireditvenem 

prostoru v Braslovčah potekala prireditev Dan gasilcev 

Gasilske zveze Žalec, združena s praznovanjem 120. 

obletnice delovanja PGD Braslovče. Prireditev je 

potekala ob strogih ukrepih za preprečitev širjenja 

COVID-19 in zato je bila v okrnjeni obliki. Udeležence 

so nagovorili predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, 

župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, predsednik GZ 

Slovenije Janko Cerkvenik ter predsednik PGD 

Braslovče Primož Urbas. Na prireditvi je Prostovoljno 

gasilsko društvo Braslovče v uporabo prevzelo novo 

gasilsko avtocisterno, znamke VOLVO z oznako AC 

16/50. Podeljena so bila najvišja gasilska odlikovanja, 

ki jih je podelil predsednik GZ Slovenije Janko 

Cerkvenik, prejeli pa so jih Boštjan Brišnik iz PGD 

Gomilsko, Damijan Sorčan iz PGD Braslovče ter PGD 

Braslovče ob 120-letnici. Vodja izpostave za zaščito in 
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reševanje v Celju Janez Melanšek pa je PGD Braslovče 

podelil zlati znak Civilne zaščite. 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju med 15. julijem in 15. avgustom so člani 

Gasilske zveze Žalec opravili 162 intervencij, ki so 

skupno trajale 286 ur in 45 minut. Najdaljša intervencija 

je trajala 23 ur in 25 minut, najkrajša pa le 15 minut.  

 

V obdobju med 15. avgustom in 15. septembrom so 

člani Gasilske zveze Žalec opravili 15 intervencij, ki so 

skupno trajale 23 ur in 15 minut. Najdaljša intervencija 

je trajala 3 ure in 25 minut, najkrajša pa 25 minut.  

 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so med 15. julijem in 15. avgustom imeli 

109 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v 

GPO Polzela so imeli 28 intervencij, v GPO Tabor so 

imeli eno intervencijo, v GPO Braslovče so imeli 24 

intervencij, v GPO Vransko pa intervencij niso imeli. 

 

V GPO Žalec so med 15. avgustom in 15. septembrom 

imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 

gasilcev, v GPO Polzela in GPO Vransko so imeli 2 

intervenciji, v GPO Braslovče pa eno. V GPO Tabor 

intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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Osebno ime – odprava omejitev glede števila besed 

 

Zakon o osebnem imenu strogo določa pravila glede 

izbire in spremembe osebnega imena. Od julija 2020 so 

uvedene novosti oziroma odpravljene omejitve glede 

osebnega imena oz. priimka na dve besedi. Po novem 

lahko ime ali priimek sestavljata tudi samostojna črka, 

vendar zgolj na način, da je dodana imenu ali priimku, 

ki je sestavljeno iz besede ali besed oziroma nedeljivih 

celot. Državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz več 

besed, lahko za pravni promet izbere okrajšavo imena in 

priimka, vendar tudi v tem primeru imena ali priimka ne 

more samostojno sestavljati le okrajšava. Uporaba 

številk ni dovoljena. Raba okrajšave in črke v 

kombinaciji z besedo ali besedami namreč zmanjšuje 

možnost nesporazumov, do katerih bi lahko prihajalo, 

če bi posamezniki v pravnem prometu nastopali zgolj s 

črkami ali okrajšavami besede, pri čemer ločitev imena 

od priimka v osebnem imenu praktično ne bi bila 

mogoča. 

 

Poglejmo primer: Milena Marija A Novak 

 

Za pravni promet ne moremo izbrati zgolj okrajšave – 

npr. M. M. Novak ali A Novak ali M. M. A. Novak, 

lahko pa izbere Milena M. Novak ali Milena A Novak 

ali Marija A Novak ipd.  

 

Pri izbiri osebnega imena obstajajo tudi omejitve. 

Zaradi preprečevanja zlorab osebnega imena se 

sprememba osebnega imena ne dovoli državljanu, ki je 

bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero 

se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni 

izvršena ali dokler traja preizkusna doba ali pravne 

posledice obsodbe. Izbrano osebno ime se lahko tudi 

zavrne, v primerih najrazličnejših želja po nenavadnih 

imenih (npr. Pes Fido), če je nemoralno in žaljivo za 

posameznika in posledično ne zagotavlja varstva 

človekovih osebnosti in dostojanstva, kar je zapisano 

tudi v Ustavi RS.  

Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se 

spremeni na prošnjo državljana. Vloga za  spremembo 

osebnega imena se  vloži na kateri koli upravni enoti, 

krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali na 

diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike 

Slovenije v tujini. Vlogo lahko oddate tudi po 

elektronski poti s pomočjo portala e-Uprava, kjer boste 

našli obrazec (za kar je potrebno kvalificirano digitalno 

potrdilo). Prošnji ni potrebno priložiti potrdila o 

nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in 

potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga 

okrajno sodišče), saj navedeni potrdili pridobi upravna 

enota sama po uradni dolžnosti. V primeru, da pa naš 

državljan prebiva v tujini, mora v postopku spremembe 

osebnega imena priložiti potrdilo o nekaznovanju tujega 

pristojnega organa. 

 

Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne 

osebe (imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali 

skrbnik oziroma skrbnica, če je mladoletna oseba 

postavljena pod skrbništvo (s tem mora soglašati tudi 

pristojni center za socialno delo). Če je otrok že 

dopolnil devet let, mora tudi sam podati izjavo, da se 

strinja s spremembo osebnega imena. Za spremembo 

otrokovega osebnega imena mora biti dano soglasje 

obeh staršev. Če ta živita ločeno, vlogo vloži tisti od 

staršev, pri katerem otrok živi oziroma ki mu je zaupan 

v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. 

Če se starša ne moreta sporazumeti glede spremembe 

osebnega imena otroku, potem jima sporazumno 

odločitev pomaga doseči center. Zakon jasno določa, da 

soglasja drugega od staršev ni potrebno, in sicer v 

primerih, ko eden od staršev ni več živ, ni znan, 

njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je 

odvzeta starševska skrb. 

 

Prošnja za spremembo osebnega imena se veže na 

popolno poslovno sposobnost. V nekaterih primerih (s 

sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi 

sodbe sodišča), ko posameznik pridobi popolno 

poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se takim 

posameznikom omogoča samostojno vlaganje prošenj 

za spremembo osebnega imena, po drugi strani pa je to 

onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki poslovne 

sposobnosti nimajo ali je niso pridobili. 

 

Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno 

sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za 

mladoletne osebe pa od dokončnosti odločbe o 

spremembi osebnega imena. Taksa za spremembo 

osebnega imena na podlagi odločbe znaša v skupnem 

znesku 54,90 evra. Ob vsaki nadaljnji spremembi 

osebnega imena, izdani na zahtevo posameznika, je 

treba plačati dvakratno vrednost takse (skupaj 109,30 

evra). 

 

Zakonec ali partner, ki je ob sklenitvi zakonske ali 

partnerske zveze spremenil priimek, lahko leto dni od 

pravnomočne razveze izjavi, da želi spet imeti prejšnji 

priimek. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja 

zakonske oziroma partnerske zveze priimka ni 

spreminjal. Zakonec ali partner lahko ob sklenitvi 

zakonske ali partnerske zveze obdrži svoj priimek, 

izbere priimek zakonca ali partnerja, svojemu priimku 

doda priimek zakonca ali partnerja ali izbere priimek 

zakonca ali partnerja ter mu doda svoj priimek. Če je 
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izbrani priimek iz več besed oziroma nedeljivih celot ali 

iz več besed oziroma nedeljivih celot in črk, lahko da 

izjavo, katero sestavljeno (torej skrajšano) osebno ime 

bo uporabljal uradno.  

 

Od 13. 7. 2020 dalje lahko tudi osebe, ki imajo v 

matičnem registru že vpisano ime in/ali priimek, 

sestavljen iz več besed oziroma nedeljivih celot, pa so 

bile pred uveljavitvijo novele Zakona o osebnem imenu 

obvezane za pravni promet izbrati ime in/ali priimek, ki 

je sestavljen iz največ dveh besed oziroma nedeljivih 

celot, podajo »novo« izjavo o izbiri osebnega imena za 

pravni promet.  

 

Ob spremembi osebnega imena ne smemo pozabiti na 

obvezno zamenjavo osebnih dokumentov, in sicer 

osebno izkaznico in potni list najkasneje v 30 dneh, 

orožne listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, 

vozniško dovoljenje v 30 dneh po nastali spremembi 

podatkov.  

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov 

ue.zalec@gov.si. 

 

                                                                                            

Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

Krepimo svojo odpornost z uživanjem čebeljih pridelkov 

 

Poleti se spočijemo in naberemo novih moči. Ko se začnejo dnevi krajšati in jutra postajajo hladnejša, pa kaj hitro 

ugotovimo, da bomo morali posegati po živilih, ki bodo okrepila delovanje našega imunskega sistema in nas varno 

pospremila v zimo in ohranjala v dobri kondiciji.  

 

Prisluhnimo naravi in uporabimo čebelje pridelke slovenskih čebelarjev, ki s skrbnostjo, bogatim znanjem in veliko 

pozornostjo pridelujejo kakovostne čebelje pridelke. 

 

Cvetni prah – naravna zakladnica hranilnih snovi 

Cvetnemu prahu pravijo tudi popolno živilo, saj vsebuje vse, kar naš organizem potrebuje za normalno delovanje. 

Energijska vrednost cvetnega prahu je nizka, zato se njegova uporaba priporoča tudi pri nizkoenergijski prehrani in v 

prehrani sladkornih bolnikov. Predstavlja dober vir prehranske vlaknine, ki ugodno vpliva na peristaltiko debelega 

črevesja. Pestra elementna sestava pripomore k zagotavljanju priporočenih dnevnih količin po elementih. 

 

Študije kažejo, da uživanje cvetnega prahu ugodno deluje na imunski sistem in povečuje odpornost organizma 

(http://www.czs.si/content/C22). 

 

Propolis – naravni antibiotik čebel  

Propolis deluje proti številnim bakterijam, virusom in glivicam. Dodano vrednost temu čebeljemu pridelku dajejo 

predvsem fenolne spojine. Največkrat se uporablja v obliki premazov za obolele dele kože pa tudi sluznice v ustni 

votlini in dlesnih ali v obliki tinktur (http://www.czs.si/content/C23). 

 

Med – naravno sladilo in krepčilo 

Med je zakladnica več tisoč snovi, ki jih vsebuje in potrebuje človeško telo. Med sestavinami medu poleg fruktoze in 

glukoze, encimov, mineralnih snovi, hormonov, vitaminov najdemo tudi protibakterijske snovi. Med deluje uničevalno 

na nekatere bakterije in tudi viruse, ki so pogosto vzrok bolezni dihal in drugih bolezni (prehlad, gripa) 

(http://www.czs.si/content/C21). 

 

Kupujmo kakovosten med 

Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne označbe kakovosti, kot so zaščitena geografska označba, 

zaščitena označba porekla, ekološka pridelava, ki predstavljajo dodatno jamstvo, da se kakovost in način pridelave 

takšnega medu redno spremlja. 

 

Kaj pridobimo z nakupom medu višje kakovosti? 

- kontrolirano kakovost, 

- znano poreklo, 

- zagotovljeno sledljivost. 

http://www.czs.si/content/C22
http://www.czs.si/content/C23
http://www.czs.si/content/C21
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Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na nalepki ali prelepki izdelka. Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o 

pomenu kakovosti živil, ki jih uživamo. Pomembno je, da zaupamo v izdelek, ki ga kupimo. 

 

Slovenski čebelarji zaupamo v čebelje pridelke, saj so njihovo naravno moč s pridom uporabljale že naše babice, 

prababice … 

 

Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih čebelarjev in čebelje pridelke kupujmo direktno pri lokalnih 

čebelarjih. S čebeljimi pridelki do večje odpornosti in boljšega imunskega sistema. 

 

Obiščite spletno stran Čebelarske zveze Slovenije: www.czs.si. 

Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete: http://www.slovenskimed.si/Si/. 

 

Strokovni sodelavci Čebelarske zveze Slovenije 

 

 

Dobrodelni pohod in prireditev »Korak zase – korak za sladkorčke« 

 

Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) smo v sodelovanju 

s Pediatrično kliniko, Kliničnim oddelkom za 

endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove ter 

Društvom za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami 

izpeljali vseslovenski dobrodelni pohod in prireditev, s 

katero smo pomagali sladkorčkom – otrokom s 

sladkorno boleznijo. 

 

Soorganizator dobrodelne prireditve je bila Občina 

Lukovica, ki je poskrbela, da je dobrodelni dogodek na 

odprtem prireditvenem prostoru v Rokovnjaškem 

gozdičku pod Čebelarskim centrom Slovenije potekal 

nemoteno. Občina Lukovica je tako na prireditvenem 

prostoru poskrbela za vso infrastrukturno podporo za 

obiskovalce, lokalne ponudnike in druge razstavljavce.   

 

Dobrodelni pohod je potekal pod častnim 

pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 

Boruta Pahorja. 

 

Že v zgodnjih jutranjih urah so se prvi pohodniki, v 

podporo sladkorčkom, odpravili na pot v Čebelarski 

center Slovenije, v Brdo pri Lukovici, kjer je ob 17. uri 

potekal zaključni dobrodelni dogodek s sprejemom 

pohodnikov. Dobrodelni pohod je potekal po štirih 

poteh: 

 

1. pot: Boštjan Noč, predsednik ČZS, se je s svojo ekipo 

odpravil na 58 km dolgo pot ob 2. uri izpred Čebeljega 

raja s Sela pri Žirovnici. Na startu se je pridružilo 60 

pohodnikov in domače čebelarsko društvo s praporom. 

Začetek pohoda je naznanila čebelarska himna. 

Pohodnike je pospremil župan Občine Žirovnice 

Leopold Pogačar, v Naklem se je pohodnikom pridružil 

župan Občine Naklo Ivan Meglič, v Strahinju župan 

MO Kranj Matjaž Rakovec, v Komendi župan Občine 

Komenda Stanislav Poglajen, v Kamniku pa še župan 

Občine Kamnik Matej Slapar. Del poti je prehodila tudi 

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 

Aleksandra Pivec, ki se je pohodnikom pridružila v 

Homcu. Na zaključku poti na poti proti Čebelarskemu 

centru Slovenije se je na območju Občine Lukovica 

pohodnikom pridružila tamkajšnja županja mag. Olga 

Vrankar, ki je na meji z Občino Lukovica pripravila 

sprejem pohodnikov z lukoviško godbo, okrepčilom, 

slastnimi trojanskimi krofi in jabolki za vse pohodnike. 

Pohodnike je ob poti pričakal tudi pozdrav več 

čebelarskih praporov Praporščaki s prapori so naš 

čebelarski ponos. 

 

2. pot: Nina Ermenc Pangerl, ambasadorka projekta, je z 

ekipo hodila izpred Gostišča Trojane (23 km) s štartom 

ob 8.30. S Trojan so se podali tudi vodja služb ČZS 

Lidija Senič in podpredsednica ČZS Marija Sivec. 

 

3. pot: Aleš Bozovičar, ambasador projekta, je svojo 38 

km dolgo pot proti Čebelarskemu centru pričel ob 9.00 

uri izpred ŠRS Dobrova. 

 

http://www.czs.si/
http://www.slovenskimed.si/Si/
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4. pot: Jože Smrkolj in čebelarji Čebelarskega društva 

Zagorje so pohod začeli ob 7. uri zjutraj izpred 

čebelarskega doma na Izlakah. 

 

Dobrodelnega pohoda so se udeležili tudi slepi in 

slabovidni, ki so svoj del poti začeli ob 14.00 uri v 

Podgori pri Zlatem Polju in so prehodili 5 km dolgo pot. 

Invalidi na invalidskih vozičkih so del poti prevozili po 

svojih zmožnostih. Med samo potjo so se pridružili tudi 

številni drugi pohodniki, ki so po svojih zmožnostih 

prehodili delček poti. 

 

Z dobrodelnim pohodom in prireditvijo »Korak zase – 

korak za sladkorčke« opozarjamo javnost, predvsem pa 

pristojne in odgovorne institucije, na problematiko, s 

katero se soočajo sladkorčki. Poudarjamo pomen in 

možnost uživanja čebeljih pridelkov tudi pri sladkorni 

bolezni in hkrati ozaveščamo o zdravem načinu 

življenja. Poleg tega želimo s to akcijo zbrati finančna 

sredstva za otroke s sladkorno boleznijo, da bi jim 

omogočili nakup drage UZ aparature za oceno stanja 

ožilja, ki se redno uporablja pri pregledih sladkornih 

bolnikov, za kar moramo zbrati več kot 30.000 EUR. 

 

Ob prihodu na cilj so povedali: 

Boštjan Noč, predsednik ČZS: »Občutki so nori, 

premagal sem meje lastne kondicije, vendar vsak korak 

šteje in vsa bolečina izgine, ko veš, da delaš nekaj 

dobrega in danes smo delali za sladkorčke – otroke s 

sladkorno boleznijo. Čebelarji smo zopet dokazali, da 

znamo stopiti skupaj in da smo najbolje organizirana 

volonterska organizacija v Sloveniji.« 

 

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano: »Z veseljem sem se na zadnjih 

10 kilometrih pridružila tej dobrodelni pobudi 

čebelarjev in upam, da sem s tem vnesla nekaj energije 

in novo motivacijo tistim, ki so bili na poti že od 

jutranjih ur. Kot po navadi sva se s predsednikom 

Čebelarske zveze Slovenije pogovarjala o številnih 

novih idejah in projektih. Sem resnično ponosna, da 

imamo tako močno in dobro Čebelarsko zvezo Slovenije, 

ki je izjemno aktivna pri zastopanju enega 

najpomembnejših sektorjev znotraj ministrstva za 

kmetijstvo. V preteklosti smo izpeljali številne 

pomembne projekte. Vesela sem, da predsednik 

Čebelarske zveze Slovenije, skupaj s svojo ekipo, vedno 

razmišlja o novih projektih in aktivnostih. Danes sva na 

zadnjih 10 kilometrih poti nanizala vsaj 10 novih idej, o 

katerih se bomo pogovarjali in jih tudi izvajali v 

prihodnje.« 

 

Na dobrodelni zaključni prireditvi v Rokovnjaškem 

gozdičku so nastopili: Godba Lukovica, čarodej Toni 

Mežan, Miran Rudan, Rok Ferengja, Denis Porčič – 

Chorchyp, Patricija Štifter – Riya z Impulz dance 

studiem ter Daniel Popović. Celoten program je 

povezoval Klemen Bunderla. 

 

V okviru zaključnega dobrodelnega dogodka smo: 

 

 podirali svetovni rekord v »POTICI VELIKANKI« 

v sodelovanju s članicami Zveze kmetic Slovenije. 

Prvi kos potice sta razrezala Boštjan Noč, 

predsednik ČZS, in dr. Aleksandra Pivec, ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

 pekli »ŠMORN«, ki so ga bili veseli tudi sladkorni 

bolniki, saj je bil pripravljen iz  prijaznih sestavin za 

bolnike. Brezplačno smo razdelili 100 porcij 

»šmorna«; 

 stregli najboljšo kavo na svetu – kavo z medom; 

 predstavili novo srečko ČEBELARKA v 

sodelovanju z Loterijo Slovenije. Za udeležence 

dogodka so organizirali srečkanje, skupinsko 

praskanje srečk, s čimer so zbranim čebelarjem 

omogočili, da so srečo s čebelarko lovili med 

prvimi; 

 pripravili zabavni program za otroke z ustvarjalnimi 

delavnicami izdelave gnezdilnic za čebele samotarke 

in čarodejem Tonijem Mežanom; 

 organizirali sejem čebeljih pridelkov in domače obrti 

lokalnih proizvajalcev na več kot 15 stojnicah. 

Strokovni posvet 

Ob robu dobrodelnega dogajanja so v času pred 

zaključno prireditvijo čebelarji imeli strokovni posvet v 

Sončni dvorani OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici. 

Na njem so lahko prisluhnili strokovni razpravi o 

uporabi cvetnega prahu in čebeljih pridelkov v prehrani 

ljudi, na kateri so sodelovali Franc Šivic, Damjan 

Justinek, dr. med., in dr. Nataša Lilek. Na strokovni 

razpravi so namenili pozornost hranilni sestavi in 

uporabi cvetnega prahu, ki ga ljudje vse bolj vključujejo 

v svojo prehrano. Predstavljene so bile smernice 

uporabe čebeljih pridelkov pri sladkorni bolezni. 

Osrednja gostja posveta je bila dr. Fani Hatjina iz 

Grčije, predsednica znanstvene komisije o 

zdravstvenem varstvu čebel pri Apimondii, s temo: 

Problematika zdravstvenega varstva čebel po svetu in 

izzivi pri njenem reševanju. Na temo Kaj vse lahko 

ponudi čebelarstvo je spregovoril čebelarski mojster 

Štefan Šemen. Na koncu posveta so podelili priznanja 

najboljšim vzrejevalcem v preteklem obdobju. 

 

Vsi sodelujoči na pohodu in na zaključni prireditvi so na 

koncu prejeli hitro srečko čebelarka in vrečko semen 

medovitih rastlin podjetja Hofer. 

 

Glavni podpornik dobrodelnega projekta je bil HOFER 

Slovenija. Medijska pokrovitelja dobrodelnega projekta 

sta Radio Aktual in Radio Veseljak. 
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Novice iz Državnega zbora 

Hvala vsem, ki ste se nam pridružili in s tem naredili 

korak zase in korak za sladkorčke! Hvala vsem, ki ste 

darovali za sladkorčke s SMS donacijo. 

 

Ogled posnetkov iz poti si lahko ogledate na FB strani 

Čebelarske zveze Slovenije: 

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

 

Čebelarska zveza Slovenije 

 

 

 

 
 

Delo v preiskovalni komisiji DUTB 

 

Za preiskovalno komisijo je izredno delovno poletje, ki smo ga 

člani porabili za odkrivanje in preiskovanje zlorab, ne le znotraj 

DUTB, temveč tudi v Probanki in Factor banki, ki sta bili leta 

2016 pripojeni DUTB. Prav pri pregledovanju kreditne 

dokumentacije podjetij, ki jih je kreditirala Factor banka, sem se 

večkrat spomnil na besede nekdanjega predsednika izredne 

uprave Klausa Schusterja, ki je nekoč za časnik Delo dejal, da se 

mu zdi, da je pri tistih projektih, ki jih ni želel kreditirati nihče, 

v igro vstopila Factor banka. Ko je komisija zadnje mesece 

pregledovala kreditno dokumentacijo, se nam je namreč 

porodilo večje število vprašanj, saj marsikateri kredit sploh ni 

smiseln, kaj šele ekonomsko upravičen, na primer skoraj 20-milijonski kredit za nakup delnic podjetja, ocenjenega na 

nekaj milijonov, ki seveda ni bil nikoli vrnjen. In različni desetmilijonski krediti, namenjeni za financiranje dva milijona 

vrednega zemljišča in podobni večmilijonski krediti podjetjem iz davčnih oaz, ki so bila ustanovljena le nekaj tednov ali 

celo dni pred odobritvijo kredita, njihovo vodstvo pa so predstavljale dokazano slamnate osebe. Seveda noben od 

omenjenih kreditov ni bil nikoli vrnjen, še več, medtem ko navadni državljani ob neplačilu obroka za kredit nemudoma 

prejmejo klic oziroma pismo iz banke, ti izbranci leta niso plačevali glavnice ali obresti, banka pa se s tem sploh ni 

resno ukvarjala, kaj šele da bi jih poskusili izterjati. Da razčistimo, kako je to sploh bilo mogoče, bomo v naslednjih 

mesecih na komisiji gotovo morali zaslišati odgovorne, ne le tiste iz takratnega vodstva, temveč tudi posamezne nižje 

uslužbence, ki so bili skrbniki omenjenih komitentov. Morda pa je koga v vseh teh letih, ki so minila, le zapekla vest in 

bodo pripravljeni povedati resnico oziroma s prstom pokazati na tiste najbolj odgovorne. V kolikor želi Slovenija 

ohraniti status pravne države, moramo namreč vsi imeti ničelno toleranco do kriminala, pa naj bo to bančni kriminal ali 

kakršnikoli drugi. V nasprotnem primeru nam grozi, da bodo stalnica postali primeri, kot na primer tisti z Veselinom 

Djurovićem in njegovim kreditom na NKBM, ko so mu zaradi javne objave posnetkov izsiljevanja in pozivov k dajanju 

podkupnine dlje časa grozili s smrtjo, kljub obsežnim zasebnim posnetkom in policijskim prisluhom, v katere so se ujeli 

odgovorni in razkrivajo celotno zgodbo, pa se še do danes ni zgodilo nič.  

 

Sicer pa je komisija samo v avgustu pridobila preko 150.000 strani dokumentov, izpiskov transakcijskih računov in 

kreditnih map, ki jih bomo člani komisije skupaj s strokovnimi svetovalci v naslednjih tednih predelali, nato pa javno 

zaslišali odgovorne. V kolikor se bodo naši sumi potrdili, pa bomo zoper vse odgovorne vložili naznanila sumov 

kaznivih dejanj, nakar pa pričakujem, da bosta policija in tožilstvo opravila svoje delo in bo odkrit bančni kriminal 

dobil sodni epilog in ne bo pristal v predalu, kot se je to zgodilo v primeru milijardnega pranja iranskega denarja, tako 

imenovanem primeru Farrokh, o katerem sem kot prvi že maja pozval, da naj se javno objavi vsa dokumentacija, tudi 

tista, ki nosi oznako bančna tajnost, in naj tako javnost sama presodi, kdo govori resnico in kdo laže. Ni namreč 

vzdržno, da dve parlamentarni preiskovalni komisiji, ena z levo usmerjenim političnim predznakom, druga pa z desno 

usmerjenim predznakom, prideta do podobnega sklepa, tožilstvo in policija pa do popolnoma nasprotnega. Konec 

koncev to predstavlja tudi institucionalni konflikt. Vedno sem in vedno bom zagovarjal javno objavo omenjene 

dokumentacije, saj menim, da imajo državljani pravico, če ne celo dolžnost, izvedeti vse podrobnosti posla, preko 

katerega se je oprala skoraj milijarda evrov. 

 

Ne le v funkciji predsednika preiskovalne komisije, temveč tudi sam sem vedno zagovarjal ničelno toleranco do 

kriminala in korupcije in prav zato me zgodbe, ki smo jih na komisiji v zadnjih tednih preučevali, toliko bolj žalostijo. 

Kako naj namreč ljudem, ki se komaj borijo za preživetje, razložim, da, medtem ko bodo oni kaznovani zaradi prodaje 

sadja brez dovolilnice, lahko uslužbenec DUTB dokazano zahteva in prejme podkupnino, vse to policija posname in ga 

ujame, slednji pa vse prizna, za nagrado dobi le pogojno zaporno kazen in tako nikoli ne prestopi praga zapora. Še več, 

https://www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije
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Aktivnosti naših društev 

namesto da bi dneve preživljal za visoko ograjo in rešetkami na Dobu, ta ista oseba danes gradi z visoko ograjo 

ograjeno luksuzno sosesko. Morda pa je res nekaj na tem, da v Sloveniji nimamo revščine, ne zato, ker ne bi mogli 

nahraniti revnih, temveč zato, ker nikakor ne moremo nahraniti apetita bogatih in vplivnih. Preiskovalna komisija sicer 

nima lisic, da bi aretirala odgovorne, lahko pa vse vprašljive posle preuči, javno zasliši odgovorne in zoper njih poda 

kazenske ovadbe, kar bo komisija v naslednjih tednih in mesecih tudi storila. 

 

Aleksander Reberšek  

  

 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke: 

 

   29. avgusta se je rodila 3150 g težka in 50 cm velika deklica Noemi  

      staršema Dolores Malec in Leonu Zaveršniku iz Pondorja. 
 

 

 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!  
 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, 

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

 

 
 

 

 

 

Slikarsko poletje Likovne sekcije Mavrica KD Ivan Cankar 

 

V mesecu avgustu smo se družili s koroškimi slikarji v Ravnah na Koroškem na gradu Javornik. Društvo združuje 

slikarje in kiparje, predsednik pa je Zoran Rožič. Sodelujejo še z drugimi društvi, Zoran Rožič pa je avgusta razstavljal 

v Kopru. 

Obiskali smo 3 umetnostne galerije v Mariboru z uporabo vozovnic za upokojence. :) 
 

Obiskala nas je štorklja 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Julija Juhart 

Klavdija Sitar iz likovne sekcije KD Polzela je bila pobudnica ustanovitve Male palete za osnovnošolce. Udeležba je 

bila odlična in Tabor so zastopale Lara Jezernik ter Brina in Nika Habjan. Čestitke Niki Habjan, osvojila je srebrno 

paleto. Priprave vseh treh 27., 28. in 29. avgusta in razglasitev osvojene palete na Polzeli. 

 

V septembru je na Svetini potekala slikarska kolonija »Po Alminih poteh« (Alma Karlin, svetovna popotnica, slikarka 

in pisateljica). Savinjsko dolino sva zastopali dve slikarki. Naredili smo poslikavo na starih opekah. Druženje je bilo v 

duhu občinskega kulturnega praznika s sveto mašo in nastopom pihalnih godb. Kolonijo je spremljal akademski slikar 

g. Senegačnik. 

 

Na gradu Negova je potekala kolonija slikarjev in fotografov Slovenije. Odprtje razstave je bilo v začetku meseca 

septembra, v tednu, ki je bil razglašen za teden ljubezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z žalskimi slikarji smo naredili preslikavo glavne ulice v Žalcu in postavili razstavo v Savinovem likovnem salonu. 

Razstava je na ogled še do 26. septembra. 
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Ivan Derča – velik ponos gasilskega društva 

 

V soboto, 19. septembra 2020, je bil za Ivana Derčo in PGD Kapla - Pondor pomemben zgodovinski dan. V Šentjerneju 

je potekala slavnostna seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije, kjer je Ivan Derča prejel tretje najvišje gasilsko 

odlikovanje – PLAKETO GASILCA Gasilske zveze Slovenije.  Pridobljena plaketa našega člana pomeni tudi najvišje 

gasilsko odlikovanje v PGD Kapla - Pondor.  

 

 

 
 

Ivan Derča si je omenjeno plaketo prislužil z dolgoletnim delom in trudom, saj je član gasilske organizacije od svoje 

mladosti, polnih 53 let. Njegovi družini lahko rečemo »gasilska družina«, saj so aktivni gasilci tudi žena Milena, hči 

Staša, sin Mitja in vnuki. Po činu je Ivan Derča višji gasilski častnik II. stopnje in je opravil vse temeljne tečaje od 

gasilca do VGČ. Pri komaj 22 letih je že postal poveljnik gasilskega društva in to funkcijo je s polno zavzetostjo in 

odgovornostjo opravljal 6 let. Nato je prevzel delo podpoveljnika in ga opravljal vse do leta 2018. PGD Kapla - Pondor 

se je v času njegovega vodenja razvijalo in napredovalo v usposobljenosti in glede na tedanje finančne zmožnosti tudi v 

opremljenosti. Kot podpoveljnik je bil vsa leta desna roka poveljnikom in jih je pri delu podpiral, nadomeščal, 

spodbujal. V vseh letih je bil mentor različnim tekmovalnim enotam PGD Kapla - Pondor, od najmlajših gasilcev, 

članic in članov pa vse do starejših gasilk, s katerimi je začel njihovo tekmovalno pot, njihov zavzeti učitelj je tudi še 

sedaj. Njegovo delo in bogato znanje se zrcali v odličnih dosežkih starejših gasilk PGD Kapla - Pondor, ki posegajo po 

zmagah na celi vrsti tekmovanj vsako leto, dosegle so tudi več vidnih uvrstitev na državnem nivoju, največji uspeh je 

bilo 5. mesto v letu 2016. Njegova posebna strast in hobi so tekmovanja s starimi brizgalnami. Nešteto ur je vložil v 

vzdrževanje in ohranjanje delovanja njihove stare motorne brizgalne iz leta 1927, s katero se članice in člani že več let 

udeležujejo srečanj in tekmovanj v SŠ regiji. Je tudi dolgoletni sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin in za njim 

je nešteto uspešnih sojenj na tekmovanjih, tako gasilskih kot tekmovanj v kvizu in orientaciji za mlade gasilce od 

gasilskih društev do regije. Še vedno je kot sodnik aktiven in redno opravlja testiranja sodnikov. 

 

V letu 1984 je Ivan Derča prevzel vodenje sektorja Gomilsko, ki je združeval 6 gasilskih društev, uspešno ga je vodil 

vse do leta 1999, ko je tedanja Občina Žalec razpadla in je nastalo na istem območju šest novih občin. Njegovo matično 

društvo PGD Kapla - Pondor spada v Občino Tabor in tako je takoj po nastanku nove občine kot poveljnik gasilskega 

poveljstva občine prevzel vodenje operativnih gasilcev treh gasilskih društev Občine Tabor. Vodil je več intervencij ob 

požarih in poplavah na območju občine, spodbujal je društva k sodelovanju, usposabljanju, opremljanju. Bil je trdna vez 

med gasilci in občino ter županom in Gasilsko zvezo Žalec, vedno je pred vse postavil interese gasilcev. Bil je član 

štaba Civilne zaščite Občine Tabor od 1998 do 2009 in poveljnik Civilne zaščite Občine Tabor od 2009 do 2016. Za 

svoje aktivno delo v Štabu CZ in izven je prejel bronasto priznanje Civilne zaščite. Od leta 1984 do 2018 je bil član 
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PGD Kapla - Pondor in GZ Žalec 

štaba operative oziroma poveljstva Gasilske zveze Žalec. V GZ Žalec je na operativnem področju pustil vidno sled, saj 

ni minil dogodek, kjer ne bi sodeloval – od tekmovanj, usposabljanj, slovesnih prireditev. Še posebej naj omenimo 

praznovanje 50- in 60-letnice Gasilske zveze Žalec v letih 2005 in 2015 ter obe državni gasilski tekmovanji, ki ju je 

Gasilska zveza Žalec organizirala: 2002 za mladino in 2006 člansko tekmovanje, kjer je pri organizaciji opravil 

ogromno prostovoljnega dela. V letu 2018 se je njegova pot na operativnem področju zaključila in glede na vse izkušnje 

ter tudi njegovo prepoznavnost med gasilci GZ Žalec je na željo predsednika GZ Žalec pričel z delom na področju 

veteranov in prevzel vodenje komisije za veterane GZ Žalec, ki združuje 32 gasilskih društev in preko 500 veteranov. 

Komisija pod njegovim vodstvom vsako leto organizira več aktivnosti za veterane, med njimi naj omenimo 

tradicionalna srečanja, ki jih je bilo do sedaj že 59 in se jih udeležuje okoli 200 veteranov, vsakoletni strokovni posvet 

veteranov in pa piknik. Spodbuja gasilska društva v zvezi, da dostojno poskrbijo za svoje veterane in pa veterane, da 

ostanejo v društvih tudi po končanem operativnem stažu še vedno aktivni. Sodeluje v komisiji za veterane SŠ regije, 

kjer uspešno zastopa interese veteranov GZ Žalec. S svojo strokovnostjo, usposobljenostjo in izkušenostjo uspešno širi 

duh gasilstva, opravlja naloge v preventivi, vzgoji in utrjevanju statusa gasilske organizacije v lokalnem in regijskem 

merilu. Svoje znanje uspešno prenaša na vodstveni kader in operativne člane. Njegova vloga gasilca je poznana po 

celotni regiji in tudi širše. Vseskozi je zagovornik tovarištva, reda in spoštovanja pravil v gasilstvu in glede na 

predstavljen opis njegovega dela smo prepričani, da je Ivan Derča za gasilstvo naredil ogromno in si plaketo gasilca tudi 

zaslužil.  

 

Na podelitev v Šentjernej, kjer je plaketo gasilca iz rok predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika tudi 

prejel, so ga spremljali njegovi domači, člani PGD Kapla - Pondor ter predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard Kugler. 

Ob vrnitvi v gasilski dom smo za našega odlikovanca pripravili sprejem, kjer se je zbralo veliko članov, ki so tako s 

svojo prisotnostjo počastili njegovo delo.  

 

Ivč, vsa čast! Ponosni smo nate! 
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V mesecu oktobru še posebej radi molimo rožni venec 
 

Vse kaže, da bodo razmere glede koronavirusa še nekaj časa negotove. Virus nam v marsičem spodmika tla pod 

nogami. Čeprav smo v začetku morda mislili, da bo hitro premagan, kaže, da se bomo morali na številnih področjih 

svojega življenja začeti obnašati drugače in se vsaj za nekaj časa naučiti živeti z njim. 

 

Okužen s koronavirusno boleznijo COVID-19 je italijanski duhovnik Cirillo Longo svoje zadnje ure zemeljskega 

življenja preživel v bolnišnici, kjer je spodbujal zdravstveno osebje, ki je skrbelo zanj.  

 

Preden se je poslovil s tega sveta, je dvignil roke proti nebu z navdušenjem, kot bi dosegel zadetek pri nogometu. To je 

bila gesta poguma in spodbude drugim. Stavek, ki ga je pogosto ponavljal, se je glasil: »Človek ima dve roki zato, da 

eno uporablja za delo, z drugo pa šteje jagode rožnega venca.« Umrl je 19. marca 

letos, na god sv. Jožefa, dan zatem, ko je dopolnil 95 let. Njegovo sporočilo bo za 

vedno ostalo v srcih tistih, ki so ga poznali. Svoje zadnje dni je bil on tisti, ki je 

tolažil druge. Ekipi v bolnišnici je dejal: »Ne bojte se, kajti vsi smo v Božjih 

rokah.« 

 

Da se mu dnevi iztekajo, je bilo jasno 12. marca. Naslednjih osem dni je bilo 

napolnjenih z molitvijo in trpljenjem, tako fizičnim kot psihičnim. V noči na 17. 

marec je Cirillo v kratkem telefonskem pogovoru s svojim znancem dejal: »Se 

vidimo v raju ... Molite rožni venec ... Prenesi moj objem vsem.« V poslednjem 

pogovoru na dan njegove smrti pa je vsem želel sporočiti: »Veliko molite. 

Prihajajo težki časi. Molite rožni venec.« (vir: aleteia.si)   

 

Vstopamo v mesec oktober, ko Cerkev še posebej vabi k molitvi rožnega venca. 

Tudi letos ne bo nič drugače. Koronavirus nam molitve ne more preprečiti. 

Nekateri bomo molili v cerkvi (pri tem upoštevali ukrepe proti širjenju 

koronavirusa v cerkvah), drugi boste molili doma in, upamo, čim manj na bolniških posteljah. Vsakdo bo molil po 

svojem namenu. Bog vse vidi, On vidi v srce. 

 

Oktober 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

V župnijski cerkvi se redno obhaja sveta maša, pri kateri smo lahko prisotni. Seveda moramo dosledno upoštevati 

predpisane varnostne ukrepe zaradi koronavirusa. Tiste, ki menite, da to ni potrebno, vljudno naprošamo, naj raje 

ostanejo doma in doma molijo ter sveto mašo spremljajo po radiu, televiziji ali drugih midijih. Tako boste zaščitili sebe 

in druge. 

 

Za mesec oktober posebnih prireditev ali cerkvenih slovesnosti ne napovedujemo. Ne bo tradicionalnega romanja na 

Brezje, srečanja za starejše, niti srečanja zakonskih jubilantov. 

 

Načrtujemo pa podelitev zakramenta prve svete spovedi in prvega svetega obhajila otrokom, ki v pomladanskem času 

tega niso mogli prejeti. Slovesnost bo zaprta za ostale župljane. Pri posebni sveti maši bodo samo prvoobhajanci, 

njihovi starši in najbližji.                       

 

Kot je že v navadi, bomo prvi četrtek v mesecu oktobru še posebej molili za nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost 

in svetost. Tisti, ki ne morete v cerkev, vabljeni k molitvi po svojih domovih. Novih duhovnikov nam res zelo 

primanjkuje. Kot je zapisano v Svetem pismu: »Žetev je velika, delavcev pa malo.« 

 

Na prvi petek v mesecu oktobru se bomo v molitvi posebej spomnili vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Poleg tega 

je vsak prvi petek v mesecu naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga 

ne morete priti v cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za pogovor, sveto 

spoved ali bolniško maziljenje. Tudi pri teh obiskih je potrebno dosledno upoštevati ukrepe proti širjenju koronavirusa. 

Zato se z dr. Pirnatom za obisk predhodno dogovorite na tel. št. 040 429 894. 

Iz domače župnije 

http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
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Hkrati prosimo svojce bolnih ali celo umirajočih, naj jim omogočijo prejem poslednjih zakramentov. Poslednji 

zakramenti ne spodbujajo smrti, temveč prinašajo tolažbo in pogum. 

 

Vida Slakan 

 

 

 

 

Zgodba o drevesu 
 

En sam list, padel z drevesa, pripoveduje zgodbo življenja. 

 

Iz zelene prehaja njegova barva v rjavo. Iz mladega – prehaja v staro. Odslužil je svojemu namenu. Nikogar ni, ki bi 

objokoval njegovo pot. Nikogar ni, ki bi potočil eno samo solzo, kljub temu, da se je njegova pot končala tako hitro, kot 

se je začela.   

 

Odstopil je. Dovolil je, 

da propade. Sprejel je 

svojo pot, svoj namen, 

svojo usodo. Nekoč je bil 

zelen, toda list se tega ne 

spomni. Ne objokuje 

preteklosti, je samo tam, 

kjer je. Nudil je hrano in 

dajal možnost življenja 

drevesu – njegovemu 

drevesu. 

 

Drevo je precenilo, da je 

čas za mirovanje, 

potegnilo je vse iz tega 

lista in vase shranilo 

njegovo bistvo. Celoten 

obstoj tega lista je 

posrkalo vase, da je 

ostala samo lupina. Samo spomin na list, ki je bil nekoč zelen in živ. List bo propadel, postal bo gnojilo za drevo in za 

vse tisto, kar raste pod drevesom. Končal bo svojo pot ob njegovih koreninah. 

 

List se ne upira, dal je vse, kar je lahko dal, in mirno odpadel. Brez hrupa, brez blišča, brez vriska in krikov, brez solz. 

Povsem mirno je sprejel svoj namen, svojo pot. Enako se bo zgodilo z ostalimi listi. Sprejema svojo minljivost, dokler 

živi, daje drevesu vse najboljše, kar je, kar mu lahko da. In tik preden se poslovi, izlije svoje bistvo v drevo, katere del 

je bil to kratko pot. 

Že ob brstenju je bila njegova usoda jasna, nekoč bo odpadel, odslužil, minil. Ni se upiral brsteti, čeprav je vedel, 

kakšna je njegova pot. Ni se spraševal, ali bi brstel ali ne bi. Počel je, kar je v njegovi naravi. Zrasel je in nudil. 

 

Sedaj drevo nosi spomin nanj, kjer je rasel, je ostala brazgotina na drevesu, majhna brazgotina. Toda, kdor jo hoče 

videti, jo lahko poišče. Je spomin – nanj, na en sam listek. 

 

In naslednjo pomlad bodo pognali novi listi, listi z enako usodo. Vsi bodo delovali v dobro drevesa. Vsi se bodo, kot ta 

list, predali in razdajali za dobro drevesa. In nekoč bodo odpadli, kot je odpadel on. 

 

Toda drevo bo ostalo, prezimilo bo z vsem bistvom vsakega lista v sebi. Drevo bo zraslo, venomer raste. Dviga se proti 

nebu in razširja svoje veje k soncu. 

 

Dokler nekega dne tudi drevo ne konča svoje poti. Za drevesom bo ostala sled, globoke korenine, ki jih je skoraj 

nemogoče izkopati ali izruvati, bodo še dolgo tukaj na voljo vsakomur, ki jih želi videti. 

Literarni utrinki 
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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 € 

 

Korenine bodo ostale, dokler na vsem lepem ne bodo okoli njih pognala majhna drevesa. Vsa majhna drevesa, ki bodo 

pognala svoje liste in začela svojo pot. In v njih bo ležalo bistvo velikega drevesa. Zgodba velikega drevesa se 

pripoveduje skozi njih. V njih DREVO živi večno. Oni nosijo DREVO s sabo, vse življenje so mu v spomin. 

 

Kajti kdorkoli je poznal veliko DREVO, staro drevo, mogočno drevo in videl njegove korenine, ki so se raztezale 

globoko v zemljo, se spomni nanj ob vsakem pogledu na ta majhna drevesa, ki so sedaj pognala in ki v sebi nosijo že 

majhna, potencial velikih dreves. 

 

Andreja Kotnik 

 

 

 

 
 

 
 
 

    Vreme vinotoka daje za april preroka. 

     Če nerado pada listje od drevesa, je spomlad´ gosen´c veliko in mrčesa. 

    Sveti Gal (16. 10.) suhoten oznanjuje: »Ob letu suša pripotuje.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
(Tone Pavček) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

Krvavica – avtor 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. 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, Naš dom Vransko, 

Čebelarska zveza Slovenije, Gaja Topovšek, Aleksander Reberšek, Julija Juhart, 

Marko Semprimožnik, Saša Zidanšek Obreza. 

 

»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.« 

... in še modrosti naših babic 

Zgodilo se bo 

Obveščamo vse občane, da bo v 

nedeljo, 11. 10. 2020, od 8.00 do 11.00 

v prostorih PGD Loke letni pregled 

gasilnih aparatov (Storitve FELLE, d. o. o.). 

 

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. 

 

Prosim, da prinesete svoje gasilnike na servis in s tem zagotovite njihovo brezhibno delovanje.  

V primeru, da ga še nimate v hiši ali v avtu, 

se lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo, kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj. 

 

Lep pozdrav. 

 

Upravni odbor PGD Loke 


