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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Če vprašamo svoje babice, dedke, starše, ugotovimo, da so ljudje v preteklosti že marsikaj doživeli, nikoli niso obupali
in vedno so za vsako bolezen poiskali rešitev, zato verjamem,
da lahko optimistično zremo v prihodnost.
Verjetno se vsak spominja besed tete Pehte v čudovitem
slovenskem filmu Kekec. Dejala je, da za vsako bolezen roža
raste in mogoče boste ravno v priloženem semenu našli
zdravilno moč. V prazničnih Novicah vam župan, občinski svet
in občinska uprava poklanjamo ekološka semena paradižnika in
buč. Mladi plodovi buče luffe se jedo kot bučke (cukini), ko
dozori in se posuši, pa v notranjosti nastane spužva, ki se jo
lahko uporablja v kuhinji ali kopalnici kot goba za čiščenje,
umivanje. Paradižnik naj bi pomagal pri preprečevanju srčnožilnih bolezni, saj znižuje holesterol, preprečeval pa naj bi tudi
rakava obolenja. V Franciji paradižnik med drugim imenujejo tudi jabolko ljubezni.
Naj vam novo leto 2021 prinese v vaša srca veliko ljubezni.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 22
Spoštovane in spoštovani,
kot se konča vsaka zgodba, se končuje tudi zgodba, ki ji rečemo leto 2020. Letošnja zgodba je bila čudna, takšna, kot je
trenutne generacije ljudi nismo doživele še nikoli. In kot vse kaže, se bo ta čudna zgodba podaljšala tudi v del leta 2021.
Kakorkoli že, bili so veseli in tudi žalostni trenutki, načeloma pa imajo vse zgodbe srečen konec, zato smo lahko
prepričani, da ga bo imela tudi ta.
Načrti, ki smo si jih na Občini Tabor zadali za leto 2020, so doseženi, na nekaterih področjih celo preseženi. Kljub
težavam, ki jih je povzročila epidemija, nam je uspelo. Ne bom našteval, kaj vse smo naredili, ker je to bilo že večkrat
omenjeno, želim pa poudariti, da brez sodelovanja vseh ne bi zmogli. Delovno vzdušje v občinski hiši je zelo dobro,
kolikor je v času korone pač mogoče, zato se najprej zahvaljujem sodelavkam iz občinske uprave. Podžupan, občinski
svet ter vsi odbori in komisije so svojo vlogo odigrali odlično. Hvala.
Nenazadnje pa levji delež pomoči sloni na vaših plečih, spoštovane občanke in občani. Brez vas nam načrtovano ne bi
uspelo. Dobili pa smo tudi kar precej polen pod noge. Ta bodo preko zime pogorela, ostali pa bodo bogati sadovi našega
skupnega dela.
Pogled v prihodnost je optimističen. Želim si še več tvornega sodelovanja z občani, saj ravno to največ projektov, ki
obstojijo na mestu, premakne naprej. Potešiti prav vse apetite prav vseh skorajda ni mogoče. Vedno se najde kakšen
posameznik, ki se čuti prikrajšanega, potem pa se največkrat izkaže, da se mu tako samo zdi. Če še na tem področju
naredimo korak naprej in vsi malo potrpimo, potem se za svetlo prihodnost ni bati.
Ker je to moje zadnje pismo v tem letu, bi vsem rad zaželel lep in blagoslovljen božič in zdravja v letu 2021.
Namenoma sem izpustil srečo, kajti stvarniki naše sreče smo mi sami, naše družine, prijatelji, sosedje … Vsi pa vemo,
da se sreča ne da izmeriti, ker vsakdo izmed nas zanjo uporablja drugačen meter.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Praznična podoba lokalne skupnosti vsako leto lepša
Tudi v letošnjem decembru smo s
skupnimi močmi poskrbeli, da se med
nami vztrajno širi praznični duh in nas
navdihuje z upanjem, srečo in veseljem.
Turistično društvo Tabor je okrasilo avlo
občinske zgradbe in njeno okolico ter
poskrbelo za dva domiselna škrata pred
vhodom, ki budno čuvata poštni nabiralnik
z »Božičkovo pošto«. Vanj otroci vsak
dan pridno odlagajo pisemca s svojimi
željami in pozdravi ter risbicami za
Božička.
Društvo žena in deklet Občine Tabor je v
sodelovanju z občino, seveda po
predhodnem naročilu Miklavža, pripravilo
paketke s slastnim pecivom. Pravo veselje
je bilo spremljati, kako so jih otroci z
iskricami v očeh prevzemali pri vhodu
občine, srečni, da se je Miklavž nanje
spomnil tudi letos. Božičnima škratoma
smo ob tem naložili še dodatno nalogo, in
sicer, da potrpežljivo in prijazno pozirata
za potrebe fotografiranja. Nalogo sta
uspešno izpolnila, kar lahko preverite v
tokratnem Fotokotičku.
Veliko zunanjo božično jelko je tokrat
darovalo društvo PGD Loke in poskrbelo
za njeno postavitev. Okraske zanjo je
izdelala predsednica Turističnega društva
Tabor.
Za postavitev praznične razsvetljave po
naseljih je poskrbel Jernej Gregl.
Vsem iskrena hvala za trud.
Saša Zidanšek Obreza

Brezplačni WiFi4EU tudi v naši občini
Občina Tabor se je v letu 2019 odzvala na pobudo Evropske komisije WiFi4EU, katere cilj je
opremiti lokalne skupnosti z javnimi brezžičnimi povezavami.
Prijava na razpis je prava adrenalinska vojna, saj so občine izbrane po načelu kdor prej pride, prej
melje, pri čemer imajo prednost seveda najhitrejše, ob tem pa je potrebno omeniti, da se pri
elektronski prijavi ves čas soočaš s težavami pri delovanju aplikacije, ki je hkrati zelo zapletena in ponekod nejasna.
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Evropska komisija izbranim občinam financira namestitev opreme, občina pa v nadaljevanju krije operativne stroške
delovanja omrežja. Dostop do interneta mora biti uporabnikom na voljo vsaj 3 leta. Lokalni prebivalci in obiskovalci
lahko omrežje WiFi4EU uporabljajo brezplačno, pri čemer nista dovoljena oglaševanje in ponovna uporaba podatkov v
komercialne namene.
Ob koncu leta nas je Evropska komisija obvestila, da je bila naša prijava uspešna in nam v podpis posredovala pogodbo
o dodelitvi nepovratnih sredstev, katere predmet je bil t. i. bon v vrednosti 15.000,00 EUR, namenjen za pokritje
stroškov namestitve brezžičnih dostopnih točk v občini. Z njihove strani je bila pogodba podpisana v začetku leta 2020.
V mesecu februarja 2020 je občina objavila javni razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo projekta.
Situacijo je medtem dodobra zapletel pojav epidemije in z njim povezani ukrepi, zato se je tudi izbor ponudnika temu
primerno zavlekel, hkrati pa je bilo potrebno temeljito preučiti vsebino vseh ponudb, ki so se med seboj precej
razlikovale in so poleg namestitve omrežja zajemale tudi stroške naročnine za storitev interneta ter stroške vzdrževanja
in upravljanja omrežja za 36 mesecev. Plačnik teh stroškov je po pogodbenih določilih namreč občina v trajanju
minimalno treh let. Hkrati so se pri določitvi WiFi točk pojavljale težave zaradi neobstoječe ali zastarele
telekomunikacijske infrastrukture ter zaradi same konfiguracije terena, ki ponekod onemogoča sprejem signala preko
antenskega sistema, kot npr. na Zajčevi koči, ki je bila tudi ena izmed naših prioritet in je žal ni bilo mogoče realizirati.
Za izvedbo projekta je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana družba A1 Slovenija, d. d., s katerimi smo podpisali
pogodbo v mesecu avgustu 2020. Celotno WiFi omrežje je bilo vzpostavljeno v jesenskem obdobju letošnjega leta,
čemur je sledilo še nekaj tednov trajajoče testno obdobje. V tem času je tehnična služba izvajalca preizkušala delovanje
sistema in sproti odpravljala težave v delovanju.
Brezhibno delovanje sistema smo Evropski komisiji potrdili konec meseca novembra, kar je bil pogoj za nakazilo
sredstev izbranemu operaterju s strani komisije.
Odslej lahko vsi lokalni prebivalci in obiskovalci popolnoma brezplačno dostopajo do interneta na naslednjih lokacijah:
• na prostem: lovska koča, igrišče in parkirišče pri POŠ Tabor, igrišče Razgan, župnijsko parkirišče, dvorišče
kmetije Laznik in
• v zaprtih prostorih: knjižnica in dvorana v Domu krajanov Tabor, gasilska domova v Ojstriški vasi in Kapli,
veroučna učilnica ter sejna soba občine.
Povezava na omrežje WiFi4EU je zelo enostavna. Evropska komisija je odločila, da bo ime omrežja »WiFi4EU«. To
ime je povsod enako, kar pomeni, da so točke dostopa WiFi4EU prepoznavne po vsej Evropi. Pri prvi povezavi na
brezplačno omrežje WiFi4EU boste preusmerjeni na varno spletno stran (prestrezni portal).
Ko potrdite prijavo (ne potrebujete nobenega gesla ali uporabniškega imena), lahko pričnete brezplačno brskali po
internetu. Poleg tega se boste lahko v 12-urnem obdobju odjavili in ponovno povezali, ne da bi se morali ponovno
prijaviti.
Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek
brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih.
Saša Zidanšek Obreza

Podaljšanje programskega obdobja pomoči v kmetijstvu
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost posebnega družbenega pomena predvsem zaradi njegove večnamenske vloge.
Temeljna naloga kmetijstva v povezavi z živilstvom je pridelava varne in kakovostne hrane. Poleg tega kmetovanje
pomembno vpliva na biotsko raznovrstnost, kakovost voda, tal, zraka, prispeva k podobi kulturne krajine ter, s svojo
gospodarsko in socialno vlogo, k vitalnosti in poseljenosti podeželja.
Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva, ki se spopada z vedno večjimi izzivi. Na spletnih straneh
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so zapisali, da je glavna skrb vseh deležnikov na tem področju
ohranjanje kmetijskih gospodarstev in kulturne krajine, zagotavljanje biotske raznovrstnosti in genetskega napredka,
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prirejanje kakovostnih živalskih proizvodov, trajnostno reševanje okoljskih izzivov in dobro počutje živali. V Sloveniji
med živinorejskimi panogami prevladuje govedoreja, sledijo ji perutninarstvo, prašičereja, reja drobnice, konjereja,
čebelarstvo in druge. Najpomembnejša proizvodna usmeritev znotraj živinoreje in kmetijstva nasploh je prireja mleka in
mesa. V kmetijsko proizvodnjo je vključenih okoli 80.000 zaposlenih, med njimi je velika večina samozaposlenih.
Živinoreja se usmerja k ekonomsko učinkovitemu in trajnostno vodenemu kmetijskemu gospodarstvu.
V rastlinski pridelavi je za zagotavljanje prehranske varnosti ključno povečanje pridelave in konkurenčnosti. Za
doseganje teh ciljev so pomembne odporne in biotsko raznovrstne vrste in sorte kmetijskih rastlin ter vrhunske
tehnologije pridelave, prilagojene hitrim okoljskim spremembam in naravnim danostim. Velik poudarek je namenjen
trajnostni naravnanosti – tako zaradi varnosti kmetijskih pridelkov kot zaradi ohranjanja tal, rodovitnosti ter varovanja
naravnih razmer za življenje v tleh, vodi in zraku. V Sloveniji največ kmetijskih površin zavzema travinje, sledijo
njivske površine s poljščinami in vrtninami ter trajni nasadi z vinogradi, sadovnjaki, hmeljišči in oljčniki. Obseg
rastlinske proizvodnje v Sloveniji je močno odvisen od naravnih razmer. Dandanes so vremenske razmere zelo
spremenljive, kar se odraža v velikih spremembah obsega proizvodnje.

Fotografija Marjana Plavčaka iz Kaple Pomladno prebujanje hmeljišč je zmagala na fotografskem natečaju BioTHOP.

Na Občini Tabor se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne
vire in kakovostno hrano, zato podpiramo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, spodbujamo ohranjanje naravnih virov
in skrbimo za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno
upravljanje gozdov in celostni razvoj kmetijstva nasploh.
Zakon o kmetijstvu občini omogoča uvedbo ukrepov razvoja podeželja, ki morajo biti usklajena z nacionalnim
programom in predpisi Evropske unije. Sredstva za ukrepe razvoja podeželja zagotovi občina v svojem proračunu. Na
tem mestu naj omenim, da občina ni prejemnica državnih sredstev za takšne ukrepe in želi s tem po svojih zmožnostih
pomagati svojim občanom do izboljšanja razmer v kmetijstvu, kljub temu pa je pomoč, ki jo podeljuje občina iz svojega
proračuna, definirana kot državna pomoč.
Konec leta 2017 je Občinski svet Občine Tabor sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018–2020, ki smo ga kot shemo državne pomoči priglasili
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in za katerega smo prejeli pozitivno mnenje o skladnosti. Gre za
državno pomoč, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108

5

Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uredba Komisije). V shemi je občina zagotovila 30.000 EUR pomoči za obdobje
od 2018 do 2020.
Javni razpisi za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Tabor so v vsakem
posameznem letu, torej v letih 2018, 2019 in 2020, predvideli 10.000 EUR sredstev pomoči. V tem obdobju je občina
namenila sredstva za ukrep: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo, kamor sta sodila podukrepa: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih
zemljišč in pašnikov. V letu 2018 je občina pripravila še Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, saj smo želeli vključiti tudi tiste kmetovalce, ki poleg primarne dejavnosti
opravljajo tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji. Gre za t. i. pomoč de minimis. Postopek za pridobitev mnenja o
skladnosti je bil podoben kot že leto poprej, s to razliko, da smo shemo priglasili Ministrstvu za finance, ki nam je
izdalo pozitivno mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči. Zgoraj omenjenemu ukrepu se je pridružil še ukrep:
Pomoč za naložbe v pridelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na
kmetiji.
Ukrepi so predvideli cilje, ki se jih je z naložbo skušalo doseči, in izjeme, za katere se pomoč ni dodelila. Upravičenci
do pomoči so bila v register vpisana kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dejavnost na najmanj 2 ha kmetijskih površin
in ležijo ter se naložba izvaja na območju naše občine. Občina je z dodelitvijo pomoči financirala do 50 % upravičenih
stroškov naložb, vendar ne manj kot 200 in ne več kot 4.000 EUR. Poleg tega se investicija ni smela začeti pred
prejemom odločbe o prejemu pomoči, zaključena pa je morala biti do 30. 10. posameznega leta, takrat pa se je
upravičencem tudi iztekel rok za oddajo zahtevkov.
Strokovna komisija, imenovana s strani župana, je po roku za oddajo vlog le-te pregledala, nameravano investicijo
umestila v cilje razpisa, upoštevala mnenja o upravičenosti in ekonomičnosti investicije za kmetijo, izdane s strani
Kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje, in predlagala zneske pomoči. Po prejemu odločb
upravičencem pomoči je občina z upravičenci podpisala pogodbe o dodelitvi pomoči, ob zaključku investicije pa so
upravičenci občini dostavili zahtevke za izplačilo sredstev z vsemi potrebnimi dokazili o investiciji. Občina je dolžna
poročati o dodeljenih pomočeh, in sicer za primarno kmetijsko dejavnost poroča kmetijskemu ministrstvu, za de
minimis pomoč pa finančnemu. Poročanje se izvede po odobritvi sredstev, kljub temu, da se lahko zaradi kasnejših
neizpolnjevanj pogodbenih obveznosti upravičencu sredstev ne izplača.
Izkazalo se je, da gre za zelo zahteven in občutljiv postopek dodelitve sredstev, saj je potrebno upoštevati veliko
predpisov in omejitev s strani države in Evropske unije, potrebno je poročati v aplikacije ministrstev in nadzirati potek
investicije. Razpis veliko zahteva tudi od kmetov, saj morajo biti pozorni na vsa določila, roke, upravičene naložbe in
pogoje. Dostikrat se med izvedbo investicije zgodi, da se kmet odloči za druge karakteristike naložbe, drugega
proizvajalca ali za spremembo celotne naložbe, saj želi na svoji kmetiji čim bolj smotrno gospodariti. To v praksi
pomeni, da je potrebno pred izplačilom sredstev preveriti, če je zaključena investicija še ta, ki je bila v začetku
načrtovana in na podlagi katere so bila upravičencu sredstva odobrena.
Občina Tabor je v letu 2018 izplačala sredstva šestim upravičencem. Skupni znesek pomoči je v tem letu znašal 10.000
EUR. V letu 2019 je osem upravičencev prejelo sredstva v skupnem znesku 10.008,89 EUR. Letos je upravičencev do
pomoči šest, skupni znesek pomoči pa znaša 9.743,48 EUR.
Konec oktobra je občina prejela še zadnjo zahtevo za izplačilo sredstev, s tem pa naj bi se zaključilo triletno
programsko obdobje ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva v Občini Tabor. V začetku decembra nas je
kmetijsko ministrstvo obvestilo, da je Evropska komisija podaljšala veljavnost shem pomoči do 31. 12. 2022. Na
podlagi tega podaljšanja se je tudi Občina Tabor odločila za podaljšanje, o čemer smo že obvestili Ministrstvo za
kmetijstvo, sredstva pa bodo, tako kot vsako leto doslej, zagotovljena v proračunu občine.
Na občini ugotavljamo, da je ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva dobrodošel ukrep, s katerim želimo vsaj
deloma prispevati k izboljšanju razmer v kmetijstvu. Občina in tudi kmetje, ki so se prijavili na razpis, smo skušali vsak
po svojih zmožnostih čim bolje opraviti svojo nalogo, pri tem pa smo se znašli v marsikakšni zagati, spoznali smo tudi
mnoge težave kmetijstva nasploh. S pomočjo vseh deležnikov, tako na ravni ministrstev, Kmetijsko gozdarskega
zavoda, kot tudi kmetov in občine, je bilo naše sodelovanje tvorno in v pomoč domačemu kmetijstvu.
Ana Lesar
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Brezplačne storitve za naše občane

.

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je do preklica zaprta.

Prejeli smo
Zakaj samo beseda HVALA ni dovolj?
Po večini smo vsi, vsaj še tukaj, po vaseh, rasli v družinah, kjer sta bili besedi hvala in prosim zlato pravilo. Če nisi
rekel: »Hvala,« ko ti je nekdo nekaj podaril, sta te mati ali oče pogledala izpod čela na način, da si vedel, da te ne čaka
nič dobrega. In rekel si: »Hvala.« Vedno. Brez izjeme. Če nisi, so prišle posledice. Te so vedno prišle, brez izjeme, če
se nisi zahvalil.
Vse to je šlo z roko v roki z besedo prosim. »Ali mi lahko, prosim, daš to in to?« Ali karkoli v tem stilu. Če si slučajno
pozabil, je vedno sledilo vprašanje: »Kako se reče?« Po moje ni junaka med nami, ki ni bil tega deležen. Recimo, da je
delovalo. Vcepilo se je v našo podzavest. Pravzaprav je tovrstna vzgoja pri odraščajočih posameznikih sprožila eno
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izmed dveh najpogostejših reakcij. Ali si se potem vedno zahvaljeval za vse, ko si odrasel, ali pa se iz trme zanalašč
nisi. Vendar ta prispevek ni namenjen psihoanalizi, pustimo to za drugič.
Jaz sem se zahvaljevala. Vedno. Pozdravljala mimoidoče in se držala vseh »lepih« vedenj in priporočil večino svojega
življenja. Nekaj iz navade, nekaj, ker mi je bilo ob tem prijetno. Na neki točki v svojem življenju pa sem spoznala, da ni
vseeno, ali rečem hvala, ker sem naučena, ali pa rečem hvala, ker dejansko to mislim in čutim.
Navajeni smo, da se zahvalimo. Če vas vprašam, komu vse ste ta teden rekli hvala, bi jih sploh znali našteti? Bi sploh
vedeli, v kateri situaciji, pod katerimi pogoji ste izrekli besedo? Ali beseda sama po sebi nosi moč, če ji ne damo
prisotnosti in zavedanja lastnega bitja?
Ali ima sploh pomen? Pomen ima najbrž do te mere,
da nisi socialno kaznovan za »grdo« obnašanje. Vendar
pa posamezniku, ki izraža besede iz naučenosti, in
prejemniku teh besed ne prinaša nič več kot samo
»stiroporast« okus v ustih. Veste, tisto, ko nekaj ješ,
vendar hrana nima nikakršnega okusa. Je prebavljiva,
je nasitna, vendar ni užitka v njej.
Kadar rečemo: »Hvala,« se moramo ustaviti, pogledati
človeka v oči in nameniti tisti trenutek samo njemu. Da
ga resnično začutimo, da ga resnično spoznamo in da
mu podarimo iskreno prisotnost. Da podarimo sebi in
njemu oz. njej pristno doživetje. Doživetje, ki ostane.
Doživetje, ki povezuje. Ne poznam bolj čarobne besede, kot je beseda hvala. Vendar, namesto da jo mečemo
vsepovprek, se jo moramo naučiti doživeti, se ji prepustiti, jo občutiti in jo spoštovati.
Zakaj se tega tako bojimo? Ker se bojimo. Se bojimo ustaviti, se bojimo odpreti, se bojimo biti prisotni? Zakaj? Hvala
in pristno zavedanje zahtevata pogum, zahtevata odprto srce. S človekom, ki je nasproti nas, smo povezani, se začutimo
in tega se na smrt bojimo. Odkritosrčnost je vrlina, ki zahteva pogum. Bodimo pogumni.
Približujemo se času obdarovanja, nekaj ga je že bilo, nekaj še prihaja. Ko boste prejemali in ko boste darovali, si
dovolite, da ni to samo stvar, dovolimo si izkušnjo obdarovanja. Ustvarjajmo spomine bližine in iskrene prisotnosti in
zahvalimo se, ne ker se moramo, temveč ker se želimo. Ker si želimo ustvarjati občutek hvaležnosti v srcih in ker nam
tisti, katerim podarjamo in kateri podarjajo nam, resnično nekaj pomenijo.
Ni pomembno, kako veliko ali majhno je darilo. Ni pomembno, če je to samo čas, ki nam ga nekdo nameni. Nič ni
pomembno, razen tega, da se ustavimo, samo za hip, za en sam trenutek, in doživimo veličino trenutka, ki ga predstavlja
beseda hvala. Vrnimo v tem času tej besedi pravi pomen in prave občutke in si dovolimo, da se umirimo in povežemo z
vsemi in vsem, brez česar si svojega življenja ne predstavljamo.
Vesele praznike.
Andreja Kotnik

2020 se poslavlja
Približuje se konec na glavo obrnjenega leta 2020. V našem zavodu smo se letos marsikaj novega naučili, ampak se tudi
marsičemu odrekli. Še čez mnoga leta se bomo tega obdobja spominjali kot enega izmed bolj napornih, tako za
stanovalce kakor tudi za zaposlene. Na drugi strani pa smo se trudili po najboljših močeh in smo lahko ponosni, da smo
ga preživeli.
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Verjetno si v začetku leta nihče ni predstavljal, koliko litrov razkužila in mask bomo porabili do danes ter kakšna
odrekanja nas čakajo. Predvsem je bil nov način življenja in razmišljanja težek za naše stanovalce. V skrbi za druge smo
se skupaj učili, kako si pravilno umiti in razkužiti roke ter kako pravilno nosimo masko. Zelo pomembno je bilo
ohranjanje osebnih stikov s svojci prek obiskov, ki smo jih zagotavljali v fizični obliki ter v neomejenem časovnem
obsegu, ves čas, ko je bilo to možno. Stanovalci so potrpežljivo prenašali ukrepe (in jih še), dneve brez obiskov njihovih
najdražjih smo nadomeščali z videoklici. V tem času so naši stanovalci postali že pravi tehnološki mojstri na telefonih,
saj so tako lahko svojim domačim pomahali, jih pozdravili, od najdražjih pa je bila pomembna tolažba, spodbudne
besede in pozitivne misli. Naši stanovalci so tako lahko v času omejenih obiskov videli svoje partnerje, otroke, vnuke,
tudi pravnuke. Vsakodnevno prejemamo pakete za naše stanovalce z raznimi dobrotami od doma. Vedno znova nam
pogrejejo srce presenečene oči naših stanovalcev, ko odpirajo pakete in pisma svojih najdražjih, ko jih vidijo in slišijo
preko telefona. Predvsem pa nam je leto 2020 odvzelo veliko skupnih trenutkov ob aktivnostih, ob telovadbi, skupna
druženja, piknike in pomembne trenutke s svojci, kar pa naši stanovalci najbolj pogrešajo. Še enkrat znova se je
izkazalo, da znamo v težkih časih delovati zelo povezano, potrpežljivo in da za dobro naših stanovalcev zmoremo
marsikaj.

Upamo, da nam veseli december pričara čim več lepih trenutkov ter iskric v očeh. V zadnje dni leta se podajamo
optimistično ter ga zaključujemo z mislijo, ki vedno znova pride na površje ob vseh materialnih dobrinah, za katerimi se
ženemo tako ali drugače – da je človeška toplina tista, ki nas osrečuje. S pričakovanjem čakamo trenutke, ko se bodo
stanovalci zopet lahko brezskrbno objeli s svojimi domačimi. V novo leto se podajamo z upanjem, da nas čakajo lažji
dnevi, obenem pa smo ob koncu leta bolj opremljeni in pripravljeni za nove izzive.
Odbije polnoč in leto mine.
Podarja izkušnje, uspehe, spomine.
Odbije polnoč, poti so odprte,
za upe in želje in nove načrte!
Lepe praznične dni in srečno v novem letu vam želimo!
Jerneja Lakovšek, socialna delavka Zavoda sv. Rafaela Vransko

Vožnja s spremljevalcem
Vsak začetek je težak in to zagotovo velja tako za najstnike kot tudi starejše, ki prvič sedejo za volan osebnega
avtomobila. V cestnem prometu je stopnja verjetnosti za povzročitev prometne nesreče zagotovo večja pri voznikih, ki
so na začetku samostojne vožnje. Vožnja voznika mladoletnika oziroma kandidata za voznika s tako imenovanim
spremljevalcem, poleg usposabljanja v šoli vožnje, velja za varen in učinkovit način pridobivanja prometnih izkušenj.
Tovrstna vožnja je namenjena usposabljanju voznikov za vozniški izpit in ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje,
pač pa ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje. Zanimanje za vožnjo s spremljevalcem je precejšnje, na Upravni enoti
Žalec letno prejmemo več kot 120 tovrstnih vlog.
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Najstniki lahko za volan osebnega avtomobila prvič sedejo le, če so starejši od 16 let, ob prisotnosti spremljevalca, ki ni
učitelj šole vožnje. Ob tem morata tako voznik kot tudi spremljevalec izpolnjevati določene pogoje.
Zakon o voznikih določa, da je spremljevalec lahko starš, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in
ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let, v evidenci izrečenih kazenskih
točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Kandidata,
mlajšega od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo njegovi
starši, skrbnik oziroma rejnik. Spremljevalcev je lahko več in morajo biti vpisani v evidenčni
karton vožnje. Na tovrstni vožnji mora biti vozilo označeno s tablico “L” ki jo je mogoče kupiti v
določenih avto šolah.
Na Upravni enoti Žalec lahko vlogo za vpis spremljevalca vloži kandidat, njegov zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec, kjer ima kandidat prijavljeno stalno prebivališče. Vlogi, ki je objavljena tudi na spletni
strani e-uprava (https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3385), je treba priložiti evidenčni karton vožnje
(original), zdravniško spričevalo, lahko pa tudi izpis iz evidence kazenskih točk (tega sicer lahko pridobi upravna enota
po uradni dolžnosti). Ob vložitvi vloge je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Nato na upravni enoti, ob
izpolnjevanju pogojev, izvedemo vpis spremljevalca v register voznikov in v evidenčni karton vožnje. Spremljevalcu
izročimo tudi navodila za vožnjo s spremljevalcem.
Kandidat za voznika lahko vozi osebni avtomobil s spremljevalcem na območju Republike Slovenije, dokler ne opravi
vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v register
voznikov in v evidenčni karton vožnje. Kandidat za voznika mora na vožnji imeti pri sebi evidenčni karton vožnje in
veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.
Odgovornost za varno vožnjo in za prekršek je na strani spremljevalca.
Hkrati vas obveščamo, da Upravna enota Žalec zaradi trenutnih razmer posluje na način naročanja. Izvajamo pretežni
del nalog, razen tistih, ki jih je Vlada Republike Slovenije začasno prepovedala. Med drugim je začasno prepovedano
tudi izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, zato se na upravni enoti trenutno ni
možno priglasiti na teoretični ali praktični del vozniškega izpita.
Skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 upravna enota trenutno ni dolžna sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne vloge na zapisnik, razen vloge, ki se
po zakonu lahko vloži samo pri organu (npr. za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila, overitve, osebni
dokumenti in tako dalje). Vloge lahko stranke vložijo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s
kvalificiranim potrdilom na e-naslov: ue.zalec@gov.si ali po navadni pošti. Več informacij si lahko preberete na
spletnih straneh Upravne enote Žalec.
Želimo vam varne poti in veliko zdravja.
Simona Stanter, načelnica

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. novembrom in 15. decembrom 2020
Dogodki:
V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila znova razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19. S tem dnem smo
gasilci prekinili večino aktivnosti, kot so usposabljanja, tekmovanja, srečanja in drugo. Izvajamo zgolj posredovanja ob
nesrečah in požarih.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 13 intervencij, ki so skupno trajale 24 ur in 5
minut. Najdaljša intervencija je trajala 6 ur in 20 minut, najkrajša pa 50 minut.
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Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela, GPO Tabor ter GPO
Braslovče so imeli eno intervencijo, v GPO Vransko pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Advent je čas branja, načrtovanja in priprav za prihodnjo vegetacijo na naših kmetijah
Čas je, da se včlanimo v nam najbližje Društvo Ajda za biodinamično gospodarjenje. Tam bomo prejeli Setveni
priročnik Marije Thun za leto 2021 in ga s pomočjo društvenih dejavnosti začeli pridno uporabljati. Jesensko
enakonočje bo vsak čas tu, za njim božični čas in hitro bo tukaj zamujena priložnost za učenje. Zato pohitimo.
Kmetijska opravila po terminih Setvenega priročnika, uporaba biodinamičnih preparatov, uporaba gnoja ter kremena iz
roga in biodinamično kompostiranje gnoja nam bodo približali na žalost že malo odtujeno delo na kmetijah. Kaj hitro
bomo ugotovili, da je dokupovanje gnojil, zdravil za rastline in kupovanje semen za kmetijo, nepotrebno. Prav to pa je
naloga, ki je zapisana človeku (kmetovalcu). Človek je varuh, oskrbovalec in gospodar planeta Zemlja. Naloga ne
dovoljuje več odlašanja.
Setveni priročnik Marije Thun:
- nas uči razumevanja biodinamičnih preparatov in samostojne izdelave ter uporabe le-teh,
- uči kompostiranja, pravilnega gnojenja in zelenega gnojenja,
- spodbuja in vodi pridelovanje lastnih semen,
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nas uči izdelovanja lastnih nestrupenih sredstev za zatiranje škodljivcev in navaja za postopke točne termine,
priporoča dneve za delo s sadnim drevjem (in drugimi trajnicami), navaja dneve za rezanje cepičev in
cepljenje, čase za obrezovanje, idealne dneve za obiranje, uporabo čajev (prav ste prebrali) in biodinamičnih
preparatov za krepitev sadnega drevja, uči nas izdelovanja in uporabe paste za gnojenje sadnega drevja na
deblo (prav ste prebrali),
nas uči takega dela v skladu z ritmom dneva in ritmom meseca, ki rastlini pomaga pri premagovanju težav pri
suši ali pri preobilju padavin,
nas uči, kako z uporabo čajev premagovati slabo rast kulturnih rastlin.
Da bomo leto 2021 začeli z novostmi, predlagam, da na sveti večer, 24. decembra,
zakopljemo vsaj en dobro zaprt kozarec nam najljubših semen v zemljo 0,5 m
globoko, pokrijmo z zemljo in tam pustimo do svetih treh kraljev (6. januarja). To
je čas med letoma, čas svete noči. Morda si težko predstavljamo, toda kaže se kot
resničnost, da v tem času v zemljo zakopana semena dobijo impulze, ki so
pomembni za rast in razvoj rastlin prihodnosti. Plodnost Zemlje usiha, dobra
semena so temelj preživetja nas in naših otrok, zato je vredno tudi semena krepiti.
Pomagajmo rastlinam tudi z zakopavanjem semen v tem času.
Skrivnostna podoba, ki nam jo božična polnoč riše na nebo že dva tisoč let, pove,
po dr. Rudolfu Steinerju, da na vzhodu vzhaja ozvezdje Device in na zahodu zahaja
ozvezdje Rib. Če smo vsaj malo vešči, če je noč jasna, lahko to pravljico
opazujemo sami.
Čudovito življenje prijetnih odnosov, zdravja in dobrih letin želim.
Maja Klemen Cokan, KGZS – Zavod Celje, Izpostava Žalec
maja.klemencokan@ce.kgzs.si

Možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja
Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS je v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju
pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev
elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede
zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.
Področja, ki jih v obvestilu obravnavamo v okviru možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega
omrežja so:
- katera infrastruktura je na voljo oziroma kakšne so možnosti priklopa (do naslova natančno),
- kakšne so možnosti, če uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa ali telefonije,
- AKOS Test Net omogoča uporabnikom merjenje dejanske zmogljivosti,
- kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne
hitrosti oziroma nedelovanja storitve.
Obvestilo je objavljeno na spletnem naslovu:
https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/koristni-nasveti-in-opozorila/novica/moznosti-koncnihuporabnikov-za-dostop-do-sirokopasovnega-omrezja-in-v-primeru-nedelovanja-storitev-ali-nedostopnosti-interneta
Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS

Novice iz Državnega zbora
Nova zobozdravstvena ambulanta
Na Vranskem bo še ena zobozdravstvena ambulanta za odrasle. Po številnih sestankih in prizadevanjih nam je uspelo!
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16. novembra 2020 je bil podpisan aneks k splošnemu dogovoru, v katerega je
bilo vključeno tudi financiranje zobozdravstvene ambulante na Vranskem.
V Zdravstvenem domu Žalec so že pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev nove
ambulante. S tem smo na Vranskem dobili še eno zobozdravstveno ambulanto za
odrasle.
Hvaležen sem ministru Tomažu Gantarju, ki je prisluhnil našim težavam in jih
kljub natrpanemu urniku uspel rešiti. Zahvaljujem se tudi ostalim, ki ste pri tem
projektu sodelovali. Še posebej poslancema Ivanu Hršaku in Niku Prebilu, županu
Francu Sušniku, direktorici zdravstvenega doma dr. Hani Šuster Erjavec in
zobozdravnici Rasti Javorsky.
Aleksander Reberšek

Dodatnih 232 milijonov € za višjo kvaliteto življenja občank in občanov
V začetku decembra je bil v Državnem zboru potrjen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), na osnovi katerega
bodo imele vse slovenske občine skupaj letno približno 71 milijonov € več sredstev za zagotavljanje višje kvalitete
življenja občanov.
Prav tako smo v naši vladni koaliciji občinam pomagali z nedavnim zajetnim dvigom povprečnin za leti 2020 in 2021
ter jih dodatno podprli s finančno pomočjo Ministrstva za obrambo za občanke in občane. Občine najbolje poznajo
potrebe in želje svojih občanov. Zato je ustrezno
financiranje občin bistvenega pomena za zagotavljanje
regionalnega razvoja in razvojnega preboja občin, še
posebej podeželskih.
Na infografiki prikazani zneski predstavljajo dodatna
sredstva, ki smo jih zagotovili občinam Spodnje Savinjske
doline: dvig povprečnin 2020 + dvig povprečnin 2021 +
finančna pomoč Ministrstva za obrambo.
Prihranki po ZFRO, sprejeti 7. 12. 2020, še niso všteti v
predstavljene zneske, saj ni bilo možno natančno
izračunati prihrankov oziroma dodatkov po ZFRO.
Aleksander Reberšek

Nismo pozabili na gasilce
Vlada se je na seji 9. decembra 2020 odločila, da se prostovoljnim gasilskim društvom iz proračuna zaradi izpada
prihodkov v letu 2020 zagotavlja nadomestilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne
opreme in gasilskih vozil v naslednji višini:
• za PGD 1. kategorije 2.000 evrov,
• za PGD 2. kategorije 3.000 evrov,
• za PGD 3. kategorije 3.500 evrov,
• za PGD 4. kategorije 4.000 evrov,
• za PGD 5. kategorije 4.500 evrov.
Nadomestilo je oproščeno plačila davkov in prispevkov. Ostajamo blizu ljudem in blizu gasilcem.
Na pomoč!
Aleksander Reberšek
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka:
 17. novembra se je rodil 51 cm velik in 3200 g težek deček Ažbe staršema
Tanji Vrankar in Primožu Vraniču iz Tabora.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem
objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi
Vse, kar se moramo odločiti, je, kaj storiti s časom, ki nam je dan.
J. R. R. Tolkien

SREČNO 2021!

Dragi otroci, učenci, starši!
Svet je utihnil.
Situacija, v kateri smo se znašli, nas je pošteno prizemljila, vrgla iz vsakdanjega ritma in nas soočila
s seboj. Prej samoumevne stvari nenadoma niso več takšne.
Brez vsakega dvoma so pred nami številni izzivi, pa tudi nove priložnosti, ki jih lahko z veliko mero
optimizma in osredotočenosti preživimo brez prevelikih čustvenih naporov.
Preusmerite svoje misli v to, kar imate, in se ne izgubljajte v iskanju tistega, česar ta trenutek ne
morete imeti. Bodite hvaležni, da ste zdravi in da so zdravi vaši najbližji.
Namenite kakšno lepo misel vsem, ki so vam blizu.
Tudi naša želja je čimprejšnja vrnitev v nove stare tire in vse lepo v letu 2021!
Kolektiv Osnovne šole in Vrtca Vransko - Tabor
z ravnateljico Majdo Pikl
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Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi letos smo obeležili tradicionalni slovenski zajtrk, tokrat od doma. Poleg nagovora in izobraževalnega gradiva ČZS
smo v vrtcu pripravili tudi video https://youtu.be/zrlbR9h2nUA, ki na kratko predstavlja pot od čebele do medu. Kar
nekaj truda in znanja je potrebnega, da pride hrana do našega krožnika. Zdaj se tudi vedno bolj zavedamo, kako
pomembna je lokalna oskrba s hrano, kot tudi zemlja, na kateri zraste. Posejmo seme in pridelajmo svojo hrano.
Raziskovalci pravijo, da bi 4-članska družina pridelala vso potrebno zelenjavo zase na 200 m2. Morda nam december
podarja čas, ko bomo na novo izmerili zelenico, ji dodali zelenjavno gredico, jablano in ne pozabite na kakšno cvetlico.

Dober tek.
Koordinatorka Mateja Jezernik

Opis šolanja na daljavo drugošolcev s POŠ Tabor
Njihovi nasveti za lepše dni
V jesenskem času smo drugošolci s POŠ Tabor Osnovne šole Vransko Tabor pod mentorstvom razredničarke Stanke Tominšek Kužnik naredili
urnik izobraževanja na domu in ga zapisali z 8 točkami.
1. Naredite si načrt ali urnik dejavnosti za vsak dan.
Vsak dan pišemo dnevnik o našem šolanju in življenju doma.
2. Pišite dnevnik, pesmi, anekdote, kroniko …
Z izbranimi dejavnostmi razvijamo ročne spretnosti, veščine branja,
pisanja, govorne, miselne in druge veščine, ki so potrebne za življenje.
V okviru učnih vsebin smo tudi kuhali zelenjavno juho, izdelovali relief v maslenem testu in nato spekli piškote, v
naravi smo kiparili iz naravnih materialov ...
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3. Kuhajte ali specite piškote po našem receptu.
TESTO ZA PIŠKOTE:
• 300 g moke,
• 200 g masla,
• 100 g sladkorja v prahu,
• 1 vaniljev sladkor,
• 2 rumenjaka,
BELJAKOVI POLJUBČKI: 3 beljaki, 70 g sladkorja, 3 žlice limone.
4. Telovadite in se gibajte na prostem vsak dan.
Spoznali smo, da je za zdravo rast potrebna vsakodnevna telovadba in gibanje na prostem. Za dobro zdravje pa je
dobrodošlo imeti lastno gredo ali uživati lokalno in domačo hrano vsak dan in ne samo en dan v letu, ko je tradicionalni
slovenski zajtrk.
5. Vsak dan nekoga pokličite ali napišite pismo.
Trikrat v tednu se skupaj učimo, dopoldne in popoldne, z razredničarko Stanko preko video srečanja. Skupaj rešujemo
tudi težave in si povemo kaj lepega. Učili smo se preko igre vljudno telefonirati.

6. Specite kruh po našem receptu.
Spekli smo svoj prvi kruh. Predhodno smo se pripravili na delo, se seznanili s pripomočki in z načrtom peke. Učiteljica
Stanka nam je preko video srečanja demonstrirala peko kruha. Nekateri drugošolci smo takoj sledili glede na dane
pogoje dela, ostali so ga spekli kasneje s starši. Družino smo razveselili s hrustljavim kruhom.
POSTOPEK
1. Vse suhe sestavine zmešamo v skledo.
2. Dodamo vodo.
3. Z žlico dobro premešamo vse sestavine.
4. Počiva 8–12 ur, da fermentira.
5. Pečemo v ogreti pečici 20 minut na 220, nato
še 40 min na 200 °c.
6. Pečen kruh zavijemo v prt, da se ohladi.
Nekaj utrinkov iz naših dnevnikov.

Alja Žlaber, 2. C
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Taj Brečko, 2. C
»Človeške roke imajo čarobne prste, ki so ustvarjeni za velika, dobra,
izvirna in ustvarjalna vsestranska dela.«

Želimo vam radostne praznike in zdravo, veselo, ustvarjalno ter
zadovoljno leto 2021!

Drugošolci iz 2. C z razredničarko Stanko Tominšek Kužnik

10. tradicionalni slovenski zajtrk v 4. C POŠ Tabor
V petek, 20. novembra 2020, je po vsej državi potekal 10. tradicionalni slovenski zajtrk. Vsak leto smo na POŠ Tabor to
obeležili v šoli. Letos žal ne, saj smo zaradi epidemije ostali doma. Četrtošolci smo dobili nalogo gospe učiteljice
Simone Jan, da pripravimo tradicionalni slovenski zajtrk za svojo družino kar sami doma. Opozorila nas je, kaj vse
spada na mizo. Pri pripravi smo bili zelo uspešni in ponosni nase.
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Kako nam je to uspelo?
Moj zajtrk

Moj slovenski tradicionalni zajtrk

Zjutraj sem se zbudila. Potem sem se odpravila delat
zajtrk. Pripravila sem mizo. Na mizo sem prinesla
skuhan čaj, med, maslo in kruh. Čez nekaj časa je bil
pripravljen. Vsi smo se najedli razen mamice, ki pa je
morala že v službo. Zajtrk sem pripravila za atija in
sestrico Tjašo. Po zajtrku je tudi ati moral v službo.

Najprej je mami spekla kruh. Na mizo sem odnesla
mleko, jabolko, maslo, med in kruh. Maslo in med sem
si namazala na kruh. Pogrela sem mleko in umila
jabolko.

Tinkara Breznikar

Iris Lukman

Tradicionalni zajtrk sem pripravil tako, da sem dal na
mizo med, mleko, kruh, maslo, marmelado in jabolko.
Jabolko sem razrezal na koščke, da jo je vsak od nas
dobil malo. Tradicionalni zajtrk sem pripravil pri babici,
saj mamice in očka ni doma. Pri tem sta mi pomagali
tudi babica in mamica. Mamica je prejšnji dan spekla
domač kruh. Babica pa ga je razrezala. Med je bil zelo
dober, saj je bil domač.

Za tradicionalni slovenski zajtrk sem narezal kose
domačega polnozrnatega pirinega kruha, namazal maslo
in potem še kostanjev med. Zraven sem ponudil tudi čaj
in domače jabolčne in hruškove krhlje. Zajtrk je bil
odličen.

Andraž Slapar
Danes sem naši družini pripravila tradicionalni
slovenski zajtrk: maslo, med, kruh, mleko in jabolka.
Zajtrk je bil zelo dober.

Ta tradicionalni zajtrk se mi je zdel dober, ker je bil v
krogu moje družine in mi imamo zelo pogosto takšen
zajtrk. Sama mislim, da je takšen zajtrk zelo zdrav za
naše telo in splošno počutje, ker jemo domačo pridelano
hrano.

Evelina Koprivnikar

Ula Rak Jezernik

Ko sem se zjutraj zbudil, sem začel pripravljati
tradicionalni slovenski zajtrk. Pripravil sem ga z
maslom, medom in s kruhom. Vsa moja družina je
pojedla zajtrk, ki sem ga pripravil. Za sladico sem dodal
jabolko. Ko smo se najedli, sem pospravil mizo in se
odpravil delat za šolo.

Za zajtrk mi je mami spekla pirino štručko. Sama sem si
jo namazala z maslom in medom. Pravzaprav je med s
cimetom, res ni čisto slovensko, je pa zelo
okusno. Pogrela sem si tudi mleko, ki odlično spada
zraven.

DOBER TEK.

Matija Birk

Mija Jezernik
Urh Grobler
Najprej sem šel v kuhinjo, narezal kruh in ga dal na
mizo. Nato sem pripravil krožnike, med in maslo. Mami
je dala na mizo še maslo. Vse skupaj smo hitro pojedli.

Jaz sem pripravila zajtrk. Na mizo sem dala kruh, ki ga
je naredila moja sestra Alja, mleko, jabolka in med.
Zelo je bilo dobro. Še večkrat bom pripravila zajtrk.

Žiga Smolnikar

Zala Žlaber

Ugrabitelji v akciji
Pravljica
Nekoč pred davnimi časi je živela lepa deklica. Njena družina je bila zelo revna. Nekega lepega dne se je pred njihova
vrata pripeljala kraljeva družina, ki je iskala zaročenko mlademu princu. Kar naenkrat je kraljevič ukazal: »Stop!«
Izstopil je in rekel: »Ona je prava!« Pokleknil je pred njo in jo vprašal: »Ali bi bila moja žena?« »Ja, ampak pod enim
pogojem!« »In kakšen je ta pogoj?« »Da pride moja družina živet k vam.« »Uf!« se zamisli princ. »Prav. Ampak
vzemite hrano s seboj, ker jo je nam zmanjkalo.« Mama je odšla v hišo, čez nekaj minut se je vrnila na prag z gnilimi
jajci, s plesnivim kruhom in z enim kosom slanine.
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Odpravili so se na pot. Kar naenkrat je bodoča princesa zaklicala: »Glejte! Nekdo nas zasleduje s pištolo v rokah! Hitro,
mama, podaj mi vsa jajca!« »Zakaj?« je zanimalo mamo. »Samo daj,« je odgovorila. Ko je dobila jajca, jih je začela
metati v zasledovalca. Spotaknil se je in padel na tlakovano cesto. »Hitreje, kljuse!« je vpil živčni kočijaž. »Tole je bilo
pa razburljivo!« Ko so prispeli do gradu, sta starša bodoče princese začudeno vprašala: »Zakaj mislite, da nas je tisti
neznanec zasledoval?« »Pojma nimam, ampak, ne se preveč izpostavljati okolici,« je opozoril bližajoči se kralj.
»Pojdimo na večerjo,« je predlagal kralj. Za večerjo je bila dušena govedina in goveja juha. Ko so pojedli, so jim sluge
dodelile prenočišča in nove obleke. Zvečer so kartali. Naslednji dan je bilo zelo zabavno, nakar je sredi večerje zazvonil
zvonec. »Grem jaz,« je rekel kralj. Ko je odprl vrata, je opazil človeka, ki je v rokah držal vrečo. Hitro je zgrabil kralja
in ga stlačil v vrečo. Vsi so mislili, da je kralj šel zgodaj spat.
Naslednje jutro so ugotovili, da kralja ni. Bili so vsi zelo zaskrbljeni. Princ je odšel po pošto. Opazil je, da je eno pismo
naslovljeno na vse, ki stanujejo v gradu. Takoj ga je nesel v grad, ker je domneval, da gre za kaj pomembnega, in ni se
motil. Bilo je v zvezi s kraljem. Kraljica ga je odprla in začela brati:
Upam, da veste, da smo včeraj zvečer ugrabili kralja. Če hočete kralja nazaj, morate izročiti cel grad nam v last.
Časa vam damo do polnoči. Če nam ga ne izročite, bo do navedenega datuma kralj zaradi mučenja umrl.
Ugrabitelji
Kraljica je nenadoma bruhnila v jok. »Nič ne skrbite,« je rekla bližajoča se postava policista. »Ujeli bomo te
nepridiprave in vam omogočili bližino vašega moža,« jo je tolažil policist.
Nekega sončnega dne je bodoča princesa predlagala princu: »Pojdiva malo po gradu?« »Ja, pojdiva!« se je strinjal
princ. Prišla sta do stopnic, ki so te popeljale tja, kamor je dvorana predvidevala, da ti bo to, kar je v njej, pomagalo pri
tvoji težavi. Odšla sta po stopnicah in prišla v majhno dvorano. Tam je bila velika škatla in na njej je pisalo ČASOVNI
STROJ. »Kaj pa je to?« vpraša princesa. »Očitno časovni stroj,« reče princ. »Nekaj sem se spomnila!« je navdušeno
vzkliknila princesa. »Vrniva se v včeraj in nastaviva past ugrabiteljem,« predlaga princesa. »Dobra ideja. Pojdiva. Tri,
štiri, ZDAJ!« Oba hkrati sta pritisnila gumb za vklop. Videla sta z nadsvetlobno hitrostjo prizore, ki sta jih doživela
danes oz. včeraj. Končno sta se sunkovito ustavila in skoraj bruhala. Bila sta pred vhodom v grad in bila je večerja. Ko
sta končala past, sta se skrila v grm vrtnic in čakala. Minila je približno ena ura in prišla je zamaskirana postava. Ta je
pozvonila, nato se je sprožila past, neznancu so se odprla tla in ta je padel v luknjo. Ko je kralj odšel nazaj v grad, sta
planila iz grma in ugrabitelja odnesla na policijo. Vrnila sta se v normalni čas. Takoj sta šla pogledat v dnevno sobo, če
je kralj spet tam. Bil je. Bila sta zelo vesela.
Napočil je čas poroke za princa in princeso. Priredili so nepozabno slavje. Tako so vsi živeli srečno do konca svojih dni.
Razen seveda ugrabiteljev, ki še vedno čemijo v policijski ječi, če že niso umrli.
Maks Kvas, 4. C

Avtorji likovnih del: Tinkara Breznikar, Žiga Smolnikar, Maj Borovnik, Matija Birk in Andraž Slapar, 4. C
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Aktivnosti naših društev

Obvestilo
Planinsko društvo Tabor obvešča vse pohodnike, da letos zaradi epidemioloških razmer ne bomo
organizirali tradicionalnega božičnega pohoda na Krvavico in Zajčevo kočo.
Hvala za razumevanje!
Planinsko društvo Tabor

Zahvala
Športno društvo Tabor se
iskreno zahvaljuje vsem
udeleženim pri obnovi
telovadnice
v
Domu
krajanov Tabor, in sicer
pobudniku Luki Gržini za
pridobitev novih košev ter
županu Občine Tabor in
občinski
upravi
za
uspešno
izvedbo
pri
obnovitvi športne dvorane.
Športniki
z
veseljem
čakamo odprtje dvorane.
Upravni odbor Športnega
društva Tabor

Tekaška smučarska proga bo
urejena
Zima je pred vrati, zato
vabimo vse ljubitelje teka na smučeh,
da se podajo na urejeno krožno tekaško
progo v dolžini 1,5 km, ko bo
Laznikov travnik v Miklavžu prekrila snežna
odeja.
Proga bo primerna tudi za začetnike, za
katere bo organiziran trening in svetovanje
pri izbiri smuči.
Ljubitelji zimske opojnosti, vljudno vabljeni!
Informacije: Viktor Urankar, telefon: 040
636 295
Športno društvo Tabor
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Zasneženi športni park Razgan v Ojstriški vasi
Sneg je pobelil našo prečudovito občino,
pri tem pa pričaral zimsko idilo na našem
športnem parku v Ojstriški vasi. Ob tej
priložnosti sem se odločil, da se še enkrat
zahvalim vsem, ki ste prispevali k
nadgradnji našega športnega parka, tako
finančno kakor tudi s trdim delom. Prav
lahko si predstavljam, kako bi bili šele
uspešni, če nam je ne bi zagodla
obstoječa epidemija in z njo povezani
ukrepi, ki so in še vedno omejevalno
vplivajo na marsikatero aktivnost. Kljub
temu pa z optimizmom strmimo v
prihodnje leto.
Dokazali smo, da nam s sodelovanjem lahko uspe marsikaj. Tako smo to leto na območju Razgana uspešno našli vir
vode in postavili »štepih«, ki bo služil za namakanje igrišča. Zabetonirali smo dvanajst stebrov za lovilno mrežo,
napeljali električno napeljavo do lesene lope in za potrebe reflektorjev za nogometno igrišče ter uredili parkirišče. Prav
tako nam je uspelo pridobiti kar nekaj nove opreme, saj imamo sedaj lastno markirko za igrišče, novo traktorsko
kosilnico, priključek za valjanje zelenice in žar.
Naslednje leto žal zaradi obstoječih razmer, povezanih z epidemijo, ne bomo uspeli izvesti tradicionalne novoletne
tekme Stari : Mladi, za katero verjamem, da bi bila tako kot vedno dobro obiskana, občani pa bi se lahko ob nogometnih
vragolijah in kuhanemu vinu sproščeno družili ter si izrekli novoletna voščila, kot je bilo to v navadi vsako leto doslej.
V letu 2021 nas kljub že storjenemu čaka še ogromno dela. Naša želja je, da se dokonča namakalni sistem, realizira
nakup reflektorjev, nadgradi lesena lopa in seveda, da okrepimo naše vrste z dodatnimi, novimi igralci. V ta namen
preučujemo možnost, da bi prihodnje leto za mladino organizirali 1-krat tedensko nogometno vadbo. S tem želimo
spodbuditi pomen gibanja in druženja na prostem, posebej pri mladih. Dodatno si želimo ob športnem parku ob nedavno
zgrajeni in priljubljeni pešpoti postaviti otroška igrala, ki jih je občina že naročila.
Ker se leto že izteka, vam ob tej priložnosti skupaj s člani nogometne sekcije Športnega društva Tabor želimo srečne in
mirne božično-novoletne praznike. Ostanimo zdravi!
Žan Grobler, podžupan in vodja nogometne sekcije

Dragi sokrajani in sokrajanke
December je čas, ko vas člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva Ojstriška vas - Tabor tradicionalno
obiščemo. Zaradi trenutne situacije in sprejetih ukrepov se bomo letos tradicije lotili na prilagojen način.
S sloganom »Nova olika, brez dotika,« si želimo prispevati k ohranjanju zdravja vas in nas. Zato vas bodo letos med
prazniki na vaših domovih nekje na vidnem mestu pričakali izvodi našega koledarja za leto 2021. Zraven bo priložena
tudi UPN položnica, s katero nam lahko namenite poljuben znesek prostovoljnega prispevka.
Prav tako bo 28. 12. 2020 in 30. 12. 2020 med 15. in 18. uro pred domačim gasilnim domom tudi škatla, kamor boste
po želji lahko donirali vaše prostovoljne prispevke.
Lahko se poslužite še donacije 0,5 % dohodnine, ki se drugače vrne v državni proračun. Na spodnji povezavi:
edonacije.com (pri polju DONIRATI ŽELIM, izberete PGD Ojstriška vas - Tabor).
Hvala za vse prostovoljne prispevke. V upanju, da se konec naslednjega leta ponovno vidimo na tradicionalen način.
PGD Ojstriška vas - Tabor
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Iz domače župnije
Blagor čistim v srcu, zakaj Boga bodo gledali
Vzemimo v roke Sveto pismo, odprimo peto poglavje Matejevega evangelija in se z Jezusom v duhu povzpnimo na grič
z imenom Tabor ob obali Galilejskega jezera. Tu lahko preberemo oziroma prisluhnemo Jezusovemu nagovoru:
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo, blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo, blagor usmiljenim, kajti
usmiljenje bodo dosegli, blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se
bodo Božji otroci, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.«
V resnici so blagri Jezusov portret, njegova oblika življenja, so pot resnične sreče, na katero vabi tudi nas z milostjo, ki
nam jo podarja.
Papež Frančišek nam razlaga: »Blagri dopolnjujejo zapovedi Stare zaveze, so postava, ki jo daje Jezus. V teh besedah je
vsa novost, ki jo je prinesel Kristus, so pot, ki jo Bog ponuja kot odgovor na željo po sreči, ki je človeku prirojena«.
Dva od blagrov me posebej nagovarjata. Eden od njiju je: blagor čistim v srcu, zakaj Boga bodo gledali!
Še posebej v tem neprijetnem času je videti Boga nekaj velikega, spodbudnega, močnega, nekaj, kar daje upanje,
pogum. Kaj pa, če Boga ne vidim? Če Boga ne vidim, bo verjetno potrebno očistiti moj pogled. Kajti ta Jezusov blagor
povezuje notranjo čistost mojega srca z mojim videnjem Boga. Ko je moje srce čisto, Boga vidim. Moj pogled izžareva
mir, naklonjenost, veselje srca. Z njim lahko drugemu dajem spodbudo in dostojanstvo.
Zakaj Boga ne vidim? Moj pogled ovira greh. Greh je vseh grdob grdoba, smo se učili pri verouku, ko sem se (od takrat
je sicer že mnogo let) pripravljala na prvo sveto spoved in prvo sveto obhajilo. Da bo moj pogled čist, moram očistiti
srce – dušo. Torej moram priti k Jezusu, da se umijem z njegovim odpuščanjem. Priznati moram svoje grehe in prositi
Boga za odpuščanje. To je potrebno in nujno. Poklekniti pred Jezusom (duhovnikom – spovednikom) pomeni priznati:
»Grešnik sem.« In če sem grešnik, moram tudi jaz odpuščati drugim. Prav to nas, ljudi, dela človeka po Božji podobi.
Sveta spoved je zakrament ozdravljanja. Jezus Kristus je zdravnik naših duš in posledično tudi naših teles. Sveta spoved
je zakrament premišljevanja, priznanja, kesanja, trdnega sklepa o poboljšanju, pokore in dejanskega poboljšanja. Pri
spovedi gre za osebno izpoved, osebno priznanje. Vsakdo ta zakrament opravi sam in v diskretnosti. Brez svete spovedi
bi Cerkev morda imela več pripadnikov. Ta zakrament moti mnogo ljudi. Vendar brez tega zakramenta to ne bi bila več
Jezusova Cerkev.
Ali vidim Boga? Kdaj sem bil/bila zadnjikrat pri sveti spovedi?
Zaključek leta 2020 in januar 2021 v Župniji Sv.
Jurij ob Taboru
Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej duhovnik v
župnijski cerkvi redno daruje sveto mašo po naših
namenih.
Na adventnem venčku gorijo že vse štiri svečke.
Praznik Jezusovega rojstva je čisto blizu. Veselimo se
ga. Pripravimo jaslice in božično drevesce. Poskrbimo
pa tudi za udobno počutje.
Ne pozabimo na blagoslov naših domov in stanovanj.
Blagoslavljamo jih tri svete večere 1. sveti večer je na
sveti večer 24. decembra, 2. sveti večer je na
silvestrovo, 31. decembra, in 3. sveti večer je 5.
januarja, večer pred praznikom Gospodovega razglašenja – trije kralji. S tem dejanjem izpovemo, da je Bog stvarnik
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vsega, da morejo tudi gmotne stvari pomagati k človekovemu izpopolnjevanju in služenju Bogu. Hkrati kličemo Božje
varstvo v naše vsakdanje življenje. Blagoslovi se najprej in predvsem ozirajo na Boga in poudarjajo njegovo veličino in
dobroto.
Kako bomo praznovali oziroma ali bomo lahko praznovali javno, še ne vemo. Predsednik Slovenske škofovske
konference, nadškof in metropolit Stanislav Zore je na Vlado naslovil pismo, v katerem Vladi predlaga,
da odpravi odlok o prepovedi izvajanja verskih obredov in v skladu z Ustavo ne omejuje nesorazmerno verske svobode.
Kvečjemu lahko Vlada zaradi epidemije izjemoma omeji število vernikov pri verskem obredu, pri tem pa naj se
upošteva stopnja okuženosti v posameznem lokalnem okolju. Pri tem pa jasno predpiše ukrepe. Pričakujemo odgovor in
v skladu z njim se bomo ravnali.
Če se ukrepi v boju proti koronavirusu ne bodo omilili, bomo vse slovesnosti praznovali doma v krogu svoje družine.
Morda je korona v tem pogledu celo »dobrodošla«. Prisostvujmo prenosom svete maše po radiu ali televiziji,
prisluhnimo Radiu Ognjišče, ki se izjemno trudi polepšati in duhovno obogatiti naš vsakdan, še posebej pa praznične
dni. Vzemimo v roke duhovno branje, okrepimo skupno družinsko molitev. Molimo za vse okužene s koronavirusom,
vse umirajoče in duše v vicah.
Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bomo prvi četrtek v mesecu januarju molili za nove duhovne poklice,
njihovo stanovitnost in svetost ter za nove duhovne poklice v naši župniji in vsej vesoljni Cerkvi. Če to ni mogoče v
cerkvi, verniki molimo po svojih domovih.
Na prvi petek v mesecu se bomo v molitvi posebej spomnili vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Naš duhovni
pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen, seveda v skladu s protikoronskimi ukrepi, v predprazničnih dneh, pa tudi na
prvi petek v januarju 2021, 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.
Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.
4. nedelja v januarju bo svetopisemska nedelja. Ob tej nedelji še posebej opozorimo na knjigo vseh knjig, Sveto
pismo. Nekaj zadnjih let ob tej nedelji pripravimo Svetopisemski maraton. Kako bo tokrat, še ne vemo.
Ves mesec januar je mesec verskega tiska. Verski tisk temelji na knjigi vseh knjig – Svetem pismu. Vendar ni
zavezan ideologiji. Poroča o vseh temah. Išče, kar je lepo, dobro, pravično, plemenito. Poroča z veliko mero
prizanesljivosti in previdnosti, ne blati osebnosti, išče resnico in je kritičen do nepravilnosti. Kdor ne bere je kot tisti, ki
ne zna brati.
V Sloveniji imamo veliko kvalitetnega verskega tiska. Za najmlajše posebej priporočamo revijo MAVRICA, za
najstnike pa revijo #NAJST. Veliko lepega, zanimivega najdemo v tedniku DRUŽINA. Vsakdo bo našel kaj zase.
Uredništvo družine izdaja še več revij: BESEDA MED NAMI, MAGNIFICAT, BOŽJE OKOLJE, RADOVEDNEŽ,
PRAZNIČNA, JASLICE, CERKVENI GLASBENIK, NAŠA LUČ. Dve reviji se s posebno pozornostjo dotikata
vzgoje. Revijo VZGOJA izdaja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Veliko lepega in tudi strokovnega branja o
vzgoji boste našli v njej. Druga revija, ki bo najprej duhovno obogatila vas, nato pa vas spodbujala k lepi krščanski
vzgoji otrok, je NAŠA KATEHEZA, ki jo izdaja Slovenski katehetski urad. Tudi mesečnik OGNJIŠČE je vreden naše
pozornosti in branja. Revija MISIJONSKA OBZORJA osvešča in seznanja ljudi v Sloveniji z delom in projekti v
misijonskih deželah. Posebno revijo PRIJATELJ imajo tudi bolni in trpeči. Posebej priporočamo v branje tudi redno
Mohorjevo zbirko (5 knjig), ki izide vsako leto. Torej, še enkrat: v Sloveniji imamo veliko lepega in kvalitetnega
verskega tiska. Naj ne gre kar mino nas. Za vse navedene revije, knjige in tednik Družino najdete dodatne informacije
na spletni strani. Kdor želi, lahko poišče in najde.
Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v župnijskih oznanilih.
Svoj zadnji prispevek v letu 2020 zaključujem z voščilom:
Vesel božič, veliko miru v soju luči iz družinskih jaslic in Božjega blagoslova za vse leto 2021 želim. Naše upanje je
nepremagljivo!
Vida Slakan
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Fotokotiček
PRAZNIČNI UTRINKI

Čestitke
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Oglasi
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SREČNO IN ZDRAVO 2021!

... in še modrosti naših babic


 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen.


Če v januarju ni snega, šele april ga da.

 Če v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloženo stoka.
»Sreče ne prinese d’nar. Le radi se imejte.«
(Adi Smolar)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

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 Majda Turnšek. 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, POŠ Tabor, Vrtec
Tabor, Naš dom Vransko, Turistično društvo Tabor, Saša Zidanšek Obreza, Žan
Grobler, Aleksander Reberšek, Marjan Plavčak.

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

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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