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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 36 

POMLADANSKA OČIŠČEVALNA AKCIJA BO 2. APRILA 2022 

 

Telo odraslega človeka v povprečju vsak dan 

potrebuje tri litre tekočine in najboljša je voda, ki si 

jo lahko mirne vesti natočimo doma iz pipe. 

 

Voda sestavlja več kot polovico našega telesa, zato 

radi rečemo, da je voda vir življenja. Da bo 

kakovostna voda iz naših pip tekla tudi za naše 

zanamce je potrebno preventivno delovati že 

danes. 

 
V skrbi za čisto okolje letos organiziramo čistilno 

akcijo in k sodelovanju vabimo vsa društva, občane 

ter seveda tudi učence ter učitelje POŠ Tabor.  

ČISTILNA AKCIJA bo potekala v 

soboto, 2. 4. 2022 med 9. in 13. uro, 

po vnaprej dogovorjenem programu po celotnem 

območju občine. 

 

Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta 

do sedaj. Vrečke in rokavice bomo šoli ter 

društvom predhodno razdelili, za ostale 

udeležence pa bodo na voljo na dan akcije od 8.30 

dalje pred Domom krajanov Tabor. Društva 

poskrbijo za zbiranje in prevoz zbranih odpadkov 

do kontejnerjev na zbirnem mestu na parkirišču pri 

igrišču POŠ Tabor.  

 

Upamo, da bomo ponovili množično udeležbo iz 

preteklih let in naredili nekaj dobrega ter 

koristnega za naše rodove. Za vsa dodatna 

vprašanja glede izvedbe čistilne akcije se lahko 

obrnete na Renato Mihevc na tel. 03/705-70-80 ali 

preko e- pošte: info@obcina-tabor.si. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

Spoštovane in spoštovani! 

 

Končno so tu dnevi, ki se daljšajo in znanilci 

pomladi, ki že nestrpno kukajo na plan. Narava se 

je začela prebujati, kot kaže pa tudi družabno 

življenje, ki smo ga že dlje časa vsi skupaj zelo željni. 

 

Mrtvilo, ki smo mu bili predolgo priča se poslavlja 

in prihajajo dogajanja, ki bodo zagotovo pozitivno 

vplivala na naše stanje duha in hkrati obogatila 

naše Novice, saj vsi skupaj že pošteno pogrešamo 

rubriko »Dogodki in prireditve«, ki bogatijo naša 

življenja. 

 

Naj naznanim, da naša društva že načrtujejo in 

organizirajo  občne zbore, na katerih bodo člani 

analizirali aktivnosti preteklega leta in predstavili 

načrte za novo obdobje. Verjamem, da bodo v tem 

letu uresničeni vsi programi, ki so jih nekatera 

društva že predstavila v svojih vlogah ob 

kandidaturi na javne razpise, financirane iz 

sredstev občinskega proračuna, nekatera pa jih še 

bodo. 

 

Ena pomembnejših novic je, da smo pričeli  z 

aktivnostmi za   praznovanje občinskega praznika, 

ki za organizatorje predstavljajo znaten izvedbeni  

zalogaj. Poleg občine je letos soorganizator 

»Šentjurskega sejma« PGD Loke, ki se mu je 

soizvedba izmuznila že dve pretekli leti zapored.  

 

Kot kaže bo pomlad res pestra.  
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

Pričeli bomo z izvedbo nekaterih novih 

infrastrukturnih projektov, nato pa se bomo še 

skupaj poveselili na račun preteklih in prihodnjih 

skupnih dosežkov v okviru praznovanju naše 

lokalne skupnosti. 

Naj zaveje pomladni veter pozitivnih sprememb! 

 

Marko Semprimožnik, župan

 

 

 

 

 

 

PODPIS POGODBE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GASILSKE JAVNE SLUŽBE V LETU  2022 

 

V sredo, 9. februarja 2022, so v sejni sobi občine 

predstavniki lokalnih PGD, Gasilske zveze Žalec, in 

župan Občine Tabor slavnostno podpisali letno 

pogodbo za financiranje lokalne gasilske javne 

službe za tekoče leto. 

 

Osnovo za sklenitev tovrstne pogodbe 

predstavljata Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in Zakon o gasilstvu. 

Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza so v 

skladu s tem dolžni opravljati naloge gasilske službe 

na celotnem območju Občine Tabor, 

lokalna skupnost pa jim bo za samo 

delovanje, plačilo zavarovalnih 

premij, nakup gasilskih oblek in 

opreme zagotovila proračunska 

sredstva v višini cca. 28.200,00 EUR.  

 

Organizirana oblika prostovoljnega 

gasilstva v Sloveniji ima 153-letno 

tradicijo. Danes so prostovoljne 

gasilske organizacije najštevilčnejši in 

najmočnejši del sistema varstva pred 

naravnimi ter drugimi nesrečami. Visoka 

operativna usposobljenost in opremljenost 

gasilskih enot zagotavljata 24-urno pripravljenost 

ukrepanja ob naravnih ter drugih nesrečah na 

območju celotne države. Sistem delovanja 

prostovoljnega gasilstva v Sloveniji je na zavidljivi 

ravni in pogosto zgled številnim drugim državam v 

Evropi in po svetu. Učinkovitost sistema je 

izpostavljena predvsem ob večjih naravnih 

nesrečah, pri čemer so prostovoljni gasilci na 

intervencijah ob sodelovanju z drugimi silami za 

zaščito, reševanje in pomoč nepogrešljiv del ekipe. 

Gasilstvo že v začetkih ni pomenilo le gašenja 

požarov ter reševanja ljudi in njihovega 

premoženja, temveč je imelo pomembno vlogo na 

splošnem družbenem in kulturnem področju, saj so 

se ljudje prav v gasilskih društvih povezovali ter 

krepili narodno zavest in kulturno enotnost. (vir: 

Janja Kramer Stajnko doc. dr., Univerza v Mariboru) 
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Prisotni so podpis pogodbe izkoristili tudi za kratek 

delovni sestanek, na katerem so povzeli uspešno 

delo in sodelovanje preteklega leta in se ob tem 

dotaknili tudi teme »gasilskega podmladka«. 

Predsednik GZ Edvard Kugler je izpostavil upad 

interesa mladih za gasilstvo zaradi situacije, 

povezane s Corono, ki že dlje časa onemogoča 

kvalitetno vadbo in izobraževanje. Župan Marko 

Semprimožnik je ob tem povedal, da v naši lokalni 

skupnosti kljub obstoječim razmeram delo z 

mladimi še vedno poteka zelo uspešno in 

intenzivno ter pohvalil njihove mentorje. Ob koncu 

se je v imenu občine in vseh občanov zahvalil 

gasilcem za 24-urno pripravljenost, da priskočijo na 

pomoč, za njihovo požrtvovalno delo in hitra ter 

strokovna posredovanja pri preteklih 

intervencijah. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS 

INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2021 

 

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 10 leto 

zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja 

lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih 

inovacij. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj 

korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč 

je dovolj, da se izboljša nek produkt, način 

proizvodnje tega ali da se že poznan produkt 

predstavi novemu trgu na drugačen, inovativen 

način.  

 

Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi 

spodbudami v slovenskem prostoru že sam po sebi 

nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade podeljujejo 

v denarni obliki in so po višini primerljive povprečni 

slovenski managerski plači.   

 

Inovatorji torej vabljeni k prijavi po načelu, da  

»NOBENA INOVACIJA NI NEUMNA, 

NEUMNO BI BILO NE ISKATI NOVIH 

INOVACIJ«. 

 

OBMOČNO RAZVOJNO 
PARTNERSTVO  

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 
 

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, 
Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 

objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj 

 

»INOVATOR LETA SSD 2021« 

 

v kategorijah:  

• patenti,  

• izboljšave izdelkov,  

• izboljšave tehnoloških 

postopkov. 

 

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične 

osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec  

 

PREJELI SMO 
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ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo 

inovacijo razvili in implementirali na območju teh 

občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na 

razpisu "Inovator leta SSD". 

 

Prijave na razpis sprejema do 19. aprila 2022  

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 

3310 Žalec. 

 

Celotno besedilo razpisa je dosegljivo na spletni 

strani Razvojne agencije Savinja,  

www.ra-savinja.si. 

 

Vse dodatne informacije pa tudi po tel.: 03/713 68 

62 ali na e-mail: dejan.jazbinsek@ra-savinja.si. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ZAKAJ JE DOBRO IMETI KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO  

OZIROMA MOBILNO IDENTITETO? 
 

Tako kot pri poslovanju v fizičnem 

svetu svojo istovetnost 

dokazujemo z osebnim 

dokumentom, tako pri 

elektronskem poslovanju to 

storimo s kvalificiranim digitalnim 

potrdilom ali mobilno identiteto 

smsPASS. To potrebujemo za varno 

elektronsko poslovanje z državnimi 

organi kot ustrezno sredstvo za e-

identifikacijo. Na ta način 

izkazujemo svojo identiteto, 

jamčimo za vsebino elektronsko 

posredovanih informacij in se tudi 

elektronsko podpisujemo.  

 

Ena izmed bolj zaželenih stvari v 

času epidemije je zagotovo 

elektronska identiteta, ki nam med 

drugim omogoča dostop do 

portala zVem in s tem do PCT-

potrdil (enako kot do portalov 

eUprava, eDavki, eZpiz in drugih). Z elektronsko 

identiteto lahko vstopamo tudi na portal eUprava, 

kjer pridobimo koristne informacije z različnih 

področij, npr. kako pridobim izjavo o karanteni na 

http://www.ra-savinja.si/
mailto:dejan.jazbinsek@ra-savinja.si
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domu, pridobim rojstni list, vpišem otroka v šolo, 

oddam vlogo. Več na povezavi: https://e-

uprava.gov.si/, kjer morate opraviti prvo 

registracijo, da boste lahko dostopali do vaših 

osebnih podatkov kot tudi oddajali elektronske 

vloge (modul moja eUprava). 

 

Sliši se preprosto, a stranke, ki pridejo na Upravno 

enoto Žalec, imajo v zvezi s tem veliko vprašanj. 

Zato vam v nadaljevanju želimo predstaviti 

uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil in mobilne 

identitete smsPASS, s katerimi lahko fizične osebe 

dostopajo do spletnih storitev hitro in enostavno.  

 

Za dostop do storitev zgoraj navedenih portalov 

moramo razpolagati z enim od kvalificiranih 

digitalnih potrdil, katere izdajajo overitelji 

Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA), Pošta 

Slovenije (PoštaRCA), Nova Ljubljanska banka (AC 

NLB) ter Halcom (Halcom CA). Za namestitev 

potrebujemo računalnik in svoj elektronski naslov.  

 

Mobilna identiteta smsPASS pa je način prijave v 

račun SI-PASS. Za uporabo potrebujemo mobilno 

telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka 

sporočila. Vsak uporabnik ima lahko le en 

uporabniški račun SI-PASS s svojo davčno številko. 

V svojem računu SI-PASS pa lahko uporabljate več 

e- naslovov (službeni, zasebni…), ki se vsi 

uporabljajo kot uporabniško ime. 

 

Kakšna je razlika med digitalnim potrdilom SIGEN-

CA in mobilno identiteto smsPASS, katerih vloge 

sprejemamo na upravni enoti? 

 

Za pridobitev obeh je treba ugotoviti identiteto 

uporabnika. Za pridobitev digitalnega potrdila 

SIGEN-CA morate obiskati Upravno enoto Žalec. Po 

oddaji obrazca boste prejeli avtorizacijsko kodo (s 

poštno pošiljko) in referenčno številko (po e-pošti). 

Šele nato lahko prevzamete certifikat in ga 

namestite na računalnik. 

 

V kolikor že imate digitalno potrdilo, si lahko 

pridobite smsPASS na način, da se prijavite v SIPASS 

in sprožite postopek pridobitve. Kodo za aktiviranje 

boste prejeli po pošti v nekaj dneh. Če digitalnega 

potrdila nimate, se oglasite na Upravno enoto 

Žalec ali Krajevni urad Vransko. Kvalificirano 

digitalno potrdilo lahko uporabljate širše kot 

mobilno identiteto smsPASS, vendar je pridobitev 

slednje hitrejša in enostavnejša.  

 

Elektronsko identiteto lahko pridobite starejši od 

15 let, imeti morate slovensko enotno matično 

številko občana (EMŠO) ter davčno številko. V 

imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njegov 

pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v 

tujini (državljani Republike Slovenije) lahko oddate 

zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila na 

diplomatsko konzularnem predstavništvu 

Republike Slovenije v tujini. Storitev je brezplačna. 

Digitalno potrdilo SIGEN-CA velja 5 let. V obdobju 

dveh mesecev pred iztekom veljavnosti lahko s 

starim potrdilom prek spletnega obrazca (na 

portalu SI-TRUST) oddate e-zahtevek za novo 

digitalno potrdilo.  

 

V primeru suma zlorabe, izbrisa ali spremembe 

podatkov digitalnega potrdila mora imetnik letega 

zahtevati preklic, ki ga lahko odda osebno na 

upravni enoti ali krajevnem uradu, v elektronski 

obliki ali po telefonu (potrebuje geslo, ki je bilo 

določeno ob prevzemu).  

 

Vse, ki želite še več informacij o kvalificiranih 

digitalnih potrdilih in mobilni identiteti smsPASS, 

vabimo, da si ogledate spletne strani Državnega 

centra za storitve zaupanja (SI-TRUST) na naslednji 

povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/.  

 

Hkrati vsem strankam sporočamo, da se je zaradi 

epidemioloških razmer treba naročiti (03 713 5111) 

za obisk Upravne enote Žalec. Stranke prosimo za 

strpnost in potrpežljivost. Pravočasne informacije 

o poslovanju upravnih enot najdete na spletnih 

straneh: 

https://www.gov.si/drzavniorgani/upravne-

enote/.                                                                                   

Simona Stanter, načelnica                                                                          
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Posvet predsednic komisij za članice v Gotovljah 

 
 

 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC  

MED 10. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2022 
 

V veljavi so razni ukrepi za omejevanje širjenja 

epidemije Covida-19, med njimi pogoj PCT. Ni pa 

treba pogoja PCT izpolnjevati potrošnikom ob 

obisku trgovine z osnovnimi življenjskimi izdelki, 

drogerije ali lekarne ter pri zagotavljanju javnega 

reda in miru, varnosti in obrambe, nujne 

medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. 

 

V petek, 21. januarja 2022, se je v prostorih 

gasilskega doma PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, 

pričel prvi tečaj za gasilca pripravnika, ki se že 

zaključuje. Udeležuje se ga 30 tečajnikov iz 8 PGD. 

 

V petek, 11. februarja 2022, se je v prostorih PGD 

Braslovče pričel drugi tečaj za gasilca pripravnika, 

katerega obiskuje 29 udeležencev, prav tako iz 8 

PGD. 

 

V soboto, 12. februarja 2022, se je v prostorih PGD 

Gotovlje, ob upoštevanju pogojev PCT, odvijal 

Posvet predsednic komisij za članice v PGD Gasilske 

zveze Žalec. Udeležile so se ga predsednice iz 19 

gasilskih društev, predsednica in članice komisije 

GZ Žalec ter gostje: predsednik GZ Žalec Edvard 

Kugler in predavateljici: namestnica predsednika 

Gasilske zveze Slovenije dr. Janja Kramer Stajnko, 

ki je predstavila nov Priročnik za delo članic in 

pravilno nošenje gasilske uniforme, ter 

predsednica Sveta članic GZS Jasmina Vidmar, ki je 

podala informacije o delu Sveta in plan aktivnosti v 

letošnjem letu. Predsednica komisije za članice GZ 

Žalec, Suzana Kočevar, je predstavila program dela 

članic GZ Žalec v letu 2022, udeleženke pa so si tudi 

izmenjale svoje izkušnje na področju delovanja 

gasilk. 

 

V nedeljo, 13. februarja 2022, je v prostorih PGD 

Velenje potekal Posvet gasilskih mladinskih 

mentorjev Savinjsko-Šaleške regije, na katerem so 

bili tudi mentorji mladine z naše gasilske zveze. O 

pravilnem pristopu k mladostnikom je govoril Staš 

Žnidar, Oskar Neuvirt iz komisije za preventivo GZ 

Slovenije pa je predstavil zanimive igre za mlade 

gasilce. 

 

Izvedeni so bili občni zbori naslednjih gasilskih 

društev: 

• 15. 1. 2022 Ponikva pri Žalcu 

• 22. 1. 2022 Drešinja vas             

• 29. 1. 2022 Polzela 

• 29. 1. 2022 Dobrovlje 

• 5. 2. 2022 Braslovče  

• 5. 2. 2022 Zavrh pri Galiciji 

• 12. 2. 2022 Loke                                     

 

PGD Griže in Zabukovica bosta občni zbor izvedla 

dopisno. Ostala PGD bodo občne zbore imela v tem 

in prihodnjem mesecu. 67. Skupščina GZ Žalec bo 

konec marca oziroma po izvedenih občnih zborih 

vseh PGD v Gasilski zvezi Žalec. 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske 

zveze Žalec opravili 20 intervencij, ki so skupno 

trajale 35 ur in 45 minut. Najdaljša intervencija je 

trajala 4 ure, najkrajša pa le 45 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 in GPO 

Braslovče so imeli štiri intervencije in v GPO Tabor 

so imeli dve intervenciji. V GPO Vransko pa 

intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA OZ. VRSTE DELA 
 

ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, 

VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE 

DOBRODELNE DEJAVNOSTI, VRANSKO 144A, 3305 

VRANSKO 

 

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje 

število delavcev: 1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR ali 

DIETNI KUHAR 

 

Opis del in nalog: 

• pripravljanje živil in kuhanje jedi, diet in 

napitkov ter delitev obrokov hrane stanovalcem 

doma za starejše 
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• skrb za kakovostno in neoporečno prehrano 

stanovalcev 

• čiščenje posode, pripomočkov in prostorov za 

pripravo hrane 

• izvajanje del in nalog v skladu z delovnim 

planom, po navodilu nadrejenega  

 

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: KUHAR/DIETNI 

KUHAR 

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s trimesečnim 

poskusnim delom 

 

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas, delo v dveh  

izmenah, tudi ob nedeljah, praznikih in dela prostih 

dnevih 

 

Zahtevane delovne izkušnje:  da, 7 let 

 

Rok prijave kandidatov: do 25. 2. 2022 

 

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo 

pisno vlogo na e-naslov ali po navadni pošti 

 

Kontaktna oseba delodajalca: mag. Mojca Hrastnik, 

03 703 42 25 ali 040 451 733, info@nasdom-

vransko.com.  

 

Naš dom 
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POSKRBIMO ZA ŽIVALI PRAVOČASNO 
 

Sterilizacija in kastracija sta ključnega pomena 

odgovornega lastništva mačke ter temelj reševanja 

problematike brezdomnih mačk. 

 
 

11. člen Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3): 

Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo, 

kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo 

živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali 

oziroma tistih živali, katerim ne more ali noče 

zagotoviti oskrbe po tem zakonu. 
 

 

Kaj je sterilizacija oz. kastracija?  

 

Sterilizacija oz. kastracija je operacija, pri kateri se 

mački ali mačku prepreči nadaljnja reprodukcija: 

• samici se odstranijo jajčniki in/ali maternica, 

• samcu se odstranijo testisi. 

Mačke se sterilizira in kastrira od starosti 10 

tednov in teže najmanj 1 kg dalje. Zgodnja 

sterilizacija in kastracija sta izjemno pomembni, saj 

so samice lahko breje že pri 4 mesecih. 

 

Zakaj sterilizirati/kastrirati? 

 

Sterilizacija in kastracija imata več zdravstvenih 

koristi, hkrati pa pomagata pri zmanjšanju 

populacije neželenih mačk pri nas. 

 

Pri kastriranih samcih je: 

• manj verjetno, da se bodo klatili, s čimer se 

zmanjša možnost, da bi jih povozil avto, 

• manj verjetno, da se bodo pretepali, s čimer se 

zmanjša tveganje poškodb, 

• manj verjetno, da se bodo med pretepi okužili z 

nevarnimi boleznimi, kot sta mačji virus 
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imunske pomanjkljivosti (FIV) in mačja levkoza 

(FeLV), 

• manj verjetno, da bodo kazali znake 

teritorialnega obnašanja, kot je na primer 

markiranje, 

• onemogočen razvoj tumorjev na testisih. 

 

Sterilizirane samice: 

• ne bodo imele neželenih legel mladičev, 

• ne bodo zavijale in klicale samcev, kot to 

počnejo mačke v času gonitve, 

• bodo imele manj možnosti za okužbo z 

virusoma FIV in FeLV, ki se širita preko ugrizov, 

z mame na mladičke, 

• ne bodo dobile raka na jajčnikih in/ali maternici, 

• bodo imele manj možnosti za razvoj raka na 

seskih, še posebej, če bodo sterilizirane pred 

starostjo 6 mesecev. 

 

Poseg 

 

Vaša mačka bo na dan operacije dobila anestetik, 

zato ji pred posegom ne dajajte hrane. Več o tem 

vam bo svetoval veterinar. Tako sterilizacija kot 

kastracija sta preprosta posega, zato lahko v večini 

primerov mačko odpeljete domov še isti dan. 

 

Samice bodo imele majhno pobrito mesto, ki se bo 

ponovno zaraslo v nekaj tednih, in nekaj šivov. Če 

šivi ne bodo razgradljivi, jih bo veterinar odstranil 

10 dni po operaciji. 

 

Mačke po operaciji običajno hitro okrevajo. 

Primerno nego v času okrevanja vam bo svetoval 

veterinar, ki bo opravil poseg. 

 

Koliko stane poseg? 

 

Cena operacije je odvisna od dela Slovenije, v 

katerem živite (v večjih mestih so cene višje) in 

veterinarja, ki opravlja poseg. Pred naročilom živali 

na poseg se pri veterinarju pozanimajte, koliko bo 

operacija stala in kaj vse je v ceno zajeto (poseg, 

material, anestetik ...). 

Pomembna dejstva 

 

O sterilizaciji in kastraciji kroži veliko mitov, dejstva 

pa so: 

• ena nesterilizirana mačka lahko ima v samo 5 

letih tudi 20.000 potomcev, 

• mačke so lahko spolno aktivne že pri 4 mesecih, 

• mački ni potrebno imeti enega legla mladičev 

pred sterilizacijo, saj zanjo to nima prav nobenih 

koristi, 

• brejost pri mačkah traja le 9 tednov, gonitev pa 

se lahko ponovno prične 6 tednov po kotitvi 

mladičev ali celo prej, 

• brejost in materinstvo sta za mačko fizično zelo 

zahtevni – pogoste brejosti lahko mačko zelo 

oslabijo, 

• mačke se parijo tudi z brati in sestrami, 

• mačka lahko ima do 3 legla letno s 5 ali 6 

mladički v leglu. To pomeni do 18 novih muc, za 

katere je potrebno skrbeti in jim poiskati 

odgovorne domove. 

 

Kaj naredim, če se v moji okolici pojavi 

prostoživeča mačka?  

 

Prostoživeče mačke so v veliki večini potomke 

lastniških in zapuščenih mačk. Najdemo jih tako v 

mestih kot na podeželju. Ukrepati je treba takoj. 
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Obvestite pristojno zavetišče, ki je dolžno poskrbeti 

za odlov prostoživeče mačke, njeno 

sterilizacijo/kastracijo in vrnitev v okolje, v katerem 

je bila najdena. Po zakonu mora 

sterilizacijo/kastracijo prostoživeče mačke plačati 

občina. 

 

Izkušnje kažejo, da ljudje prepozno vprašajo za 

nasvet oziroma pomoč. Namesto, da bi zavetišče 

poklicali takoj, ko v svoji okolici opazijo novo 

mačko, pokličejo šele, ko postane število mačk 

moteče. Mladiči prostoživečih mačk so pogosto že 

v rani mladosti predivji, da bi jim lahko iskali nove 

domove in morajo ostati v svojem okolju. Zato je 

nujno, da ukrepate takoj, ko se v vaši okolici pojavi 

prostoživeča mačka. 

 

Kakovost življenja steriliziranih/kastriranih 

prostoživečih mačk je bistveno boljša in tudi naše 

sobivanje z njimi je veliko prijetnejše. Za okolico so 

manj moteče, ker se ne pretepajo in ne parijo.  

 

Treba se je zavedati, da prostoživeče mačke v naši 

okolici so in imajo pravico tudi ostati. Tudi zakon 

pravi, da jih ne smemo odpeljati drugam ali jim 

škoditi na kakršenkoli način. 

 

Prostoživeče mačke se ob sterilizaciji/kastraciji 

označi tako, da se jim odščipne del ušesa (špičko na 

vrhu). Tako se že na daleč vidi, da so že sterilizirane 

oziroma kastrirane. 

 

Vir: Cats Protection  

 

Prevod in priredba: Mačja hiša 

Zbrala: Lara Plavčak 

 

 

 

 

 

»DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN« V POLNEM TEKU 
 

Lani smo pod okriljem 

Čebelarske zveze 

Slovenije v mesecu 

novembru predstavili 

projekt »Dan sajenja 

medovitih rastlin«, ki 

bo letos prvič izvedeno v soboto, 26. 3. 2022. 

Namreč, čebelarji se vsi skupaj dobro zavedamo, 

kako pomembno je ohranjanje našega okolja, saj 

vsaka negativna sprememba v njem vpliva in jo tudi 

med prvimi občutijo naše čebele ter ostali 

opraševalci.  

 

Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in 

tudi podpori so pristopili s strani Zavoda za 

gozdove Slovenije. Tako so pripravili strokovna 

navodila, kako posaditi medovite sadike. Nastopil 

je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo jih 

zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev 

projekta. Seznam teh je objavljen na spletni 

povezavi 

https://www.czs.si/content/dansajenja_partners 

in se jim na tem mestu tudi zahvaljujemo, da so 

začutili, kako pomembno je ohranjanje našega 

okolja za prihodnje rodove.  

 

Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je 

naslednji: maline, robide, gorski javor, divja češnja, 

navadna smreka, navadna jelka, pravi kostanj, divja 

hruška, jablana, velikolistna lipa, hermelika in 

sivka. Pri tem je treba omeniti, da je tudi Zavod za 

gozdove Slovenije zagotovil medovite sadike 

dreves, ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, 

ki jih je pripravil zavod. Seznam lokacij je objavljen 
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OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA 

na https://www.czs.si/ . S tem se bodo posadila še 

dodatna medovita drevesa v naš prostor. K 

projektu so pristopile tudi številne občine, ki bodo 

ob rojstvu otrok podarile staršem medovita 

drevesa, hkrati pa bodo svoje parkovne površine 

pokosili, ko bodo rože na njih odcvetele.  

 

Sedaj prihaja čas, ki je namenjen za sajenje 

medovitih rastlin kot tudi medovitih dreves. Vsak 

izmed nas ima možnost in priložnost, da se priključi 

projektu. Bodisi se priključite na eni izmed lokacij s 

strani zavoda bodisi čebelarskim društvom in 

skupaj posadite medovite sadike, ki so bile 

zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. 

Lahko pa tudi sami posadimo medovite rastline v 

cvetlična korita na balkonih ali na vrtu. Čebele in 

ostali opraševalci nam bodo čez leto zelo hvaležni, 

saj bodo na cvetočih delih rastlin nabirale potrebno 

hrano (medičino in cvetni prah), ki jo potrebujejo 

za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj postane 

naša dežela ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z 

medovitimi rastlinami.  

 

 

 

 

Več o projektu pa na  

 

Tomaž Samec, vodja projekta na ČZS 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojencev:  

 

   17. decembra se je rodila 4.370 g težka in 55 cm velika deklica Ajda staršema Ani  

       Hriberšek in Davorju Florjanu ter bratcu Domnu iz Tabora.  

 

   4. februarja se je rodil 3.970 g težak in 54 cm velik deček Noah 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.  
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI 

 

 

 

POVABILO K VPISU V VRTEC TABOR za šolsko leto 2022/2023 
 

Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za 

otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od 

ponedeljka, 21. 3., do petka, 25. 3. 2022. Zaradi 

trenutnih epidemioloških razmer nam lahko 

izpolnjene vloge pošljete: 

 

• skenirane na naš spletni 

naslov: vrtec.vransko@gmail.com,  

• natisnjene na naš naslov: OŠ Vransko-Tabor, OE 

vrtec, Vransko 23, 3305 Vransko, 

• ali jih oddate v nabiralnik pred vrtcem. 

 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja 

skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki 

se nam nameravate pridružiti med šolskim letom 

2022/2023. Otroke sprejemamo preko celega 

leta, oz. do zapolnitev prostih mest. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že 

obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 14. 3. 2022, 

do petka, 18. 3. 2022. Starši prejmejo prijavnico v 

oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi 

vrnejo. 

 

In še dva napotka: 

• Otroka vpišejo starši s prijavnico, ki jo dobijo 

brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo 

s spletne strani vrtca. 

• Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike: davčna 

številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in 

starša, telefonske številke, na katere so starši 

dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, 

elektronski naslov idr. Za pomoč pri vpisu in 

informacije smo dosegljivi na tel. št. 03 703 23 

92 (pom. ravnateljice, Mojca Brglez). 

 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR 

NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2022 (za 

otroke, ki bodo 1. 9. izpolnjevali pogoj, da bodo 

stari najmanj 11 mesecev).  

 

Na tem mestu vas obveščamo še, da je 29. 10. 2020  

stopil v veljavo Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja 

obvezno cepljenje vseh otrok pred vstopom v 

vrtec. 

 

»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je 

opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno 

sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z 

zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila 

pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da 

otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in 

rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, 

ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č 

člena tega zakona.« (Uradni list RS, št. 142/20). 

 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo 

pozdravljamo! 

 

Osnovna šola Vransko-Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

14 

mailto:vrtec.vransko@gmail.com
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2523


 

MINI OLIMPIJADA V ODDELKU OTROK 2-3 LET 
 

V Vrtcu Tabor smo vedno na preži za aktualnimi 

dogodki. V februarju so nas najbolj pritegnile 

zimske olimpijske igre, saj smo bili prav vsi zelo 

veseli slovenskih medalj.  

 

Seznanili smo se s simboli olimpijade in “prižgali” 

vsak svoj olimpijski ogenj na način, da smo ga 

pobarvali.  

 

Olimpijske discipline smo si ogledali na posnetkih, 

nekaj izrezali iz revij in cel teden dopolnjevali 

olimpijski plakat.  

 

Seveda smo vsako olimpijsko disciplino tudi 

preizkusili, kajti kljub temu da smo majhni, smo 

pravi športniki. Z visoke blazine smo skakali v 

globino (pol metra) in se prelevili v smučarske 

skakalce. Čeprav je dogajanje potekalo kar na 

podlagi igralnice, smo si nataknili smučke in 

prehiteli vsakega, ki je prišel mimo. Posebej nas je 

navdušil hokej, za katerega sploh nismo vedeli, da 

ga znamo igrati. Seznanili smo se tudi z varnostjo 

pri zimskih športih, ves čas smo nosili čelade in 

nasploh pazili en na drugega.  

 

Od olimpijade se počasi poslavljamo in komaj že 

čakamo na pustne šege in navade, ki se približujejo.  

 

Lenart: Pobarvali smo olimpijski ogenj! 

Ana: Kdaj se bomo še kaj smučali? 

 

Anuška Križnik 

 

 

PLANINSKI POHOD  
 

Za  soboto, 29. 1. 2022, je bilo napovedano lepo 

vreme, zato smo se s planinci 4. razreda POŠ Tabor 

odpravili na planinski pohod. S kombijem smo se 

odpeljali v Zgornjo Savinjsko dolino, do naselja 

Potok. Od tam smo se povzpeli do Doma planincev 

Farbanca. Pot je bila ponekod še malo zasnežena in 

poledenela, zato smo morali biti pri hoji v hrib 

previdni. Pod nadstreškom koče je sledila prava 

malica, teknil pa je tudi topel čaj. Po krajšem 

počitku smo pohod nadaljevali proti Čreti, kjer smo 

se posladkali s slastnimi palačinkami. Sledilo je 

fotografiranje. Oskrbnica doma nas je razveselila še 
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z lizikami. Nato smo se počasi odpravili proti 

Vranskem, skozi gozd. Tudi tukaj smo nekaj časa 

hodili po zaledeneli gozdni cesti. Učenci so se 

preizkušali v spretnostih drsanja, kar jim je bilo zelo 

všeč. Seveda so ob tem morali paziti na lastno 

varnost. Po Vojkovi poti smo prispeli v naselje 

Stopnik, kjer nas je že čakal kombi. Ta nas je 

odpeljal do POŠ Tabor, kjer je bilo naše 

pohodništvo tudi končano. Hvala planinskemu 

vodniku PD Tabor, Stanku Križancu, za pomoč pri 

organizaciji in izvedbi pohoda. 

  

Mentorica planinskega krožka POŠ Tabor 

                               Manja Drnolšek 
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ŠOLA V NARAVI S TEČAJEM PLAVANJA – MURSKA SOBOTA 2022 
 

 

Tudi letošnje šolsko leto smo za učence 4. razreda 

Osnovne šole Vransko in  POŠ Tabor organizirali 

šolo v naravi s tečajem plavanja. Izvedli smo jo od 

9. 2. do 12. 2. 2022 v CŠOD Murska Sobota. Za 

nemoten potek dela so skrbeli učitelji: Simona Jan, 

Maja Jerman, Polona Vodičar, Uroš Godler in 

učitelji v CŠOD Murska Sobota. V dom nas je sprejel 

vodja OE gospod Peter Vervega, ki nas je tudi 

seznanil s pravili obnašanja v jedilnici in domu.  

 

Učenci so bili štiri dni zelo aktivni. Spoznali so veliko 

novega. Ogledali so si mesto Murska Sobota, kjer 

so si ogledali vodni stolp, park in obiskali  

Pokrajinski muzej. V domu so bile organizirane 

številne dejavnosti, v katerih so učenci zelo uživali. 

Vsak dan pa so učenci intenzivno plavali v  

Zdravilišču Radenci in vsi dosegli velik napredek. 

 

Vtisi učencev: 

 

V šoli v naravi mi je bilo najbolj všeč, ko smo si 

ogledali Pokrajinski muzej. Tja smo se odpravili  

 

peš. V muzeju smo si ogledali staro kmečko hišo ter 

grad, kovačnico in lončarstvo. Lahko smo si tudi kaj 

kupili. Jaz sem si kupil füčkalico. V muzeju smo bili 

petinštirideset minut, nato smo si v Murski Soboti 

ogledali še vodni stolp in spomenik padlih v drugi 

svetovni vojni. Ko smo se vrnili je bila slastna 

večerja že pripravljena. 

 

Imel sem se zelo lepo.  

 

Jaro Petrovič Poljanec, 4. c    

 

V Murski Soboti mi je bil najbolj všeč zadnji dan - 

sobota. Z avtobusom smo se odpeljali do 

Zdravilišča Radenci. V moji skupini smo najprej 

plavali in usvojili eni bronastega, eni srebrnega in 

eni zlatega delfinčka. Zatem smo imeli malico. Po 

njej smo imeli tekmovanje v plavanju. Na njem so 

prve tekmovale punce potem pa fantje. Na začetku 

sem bil jaz prvi v polfinalu in nato v finalu drugi. 

Zmagal je naš sošolec, tretji pa je bil moj brat 

dvojček. Po tekmovanju smo se odpravili nazaj v 
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dom na kosilo. Kosilo je bilo dobro. Za njim je 

sledila podelitev medalj. Pri puncah je bila naša 

sošolka tretja, prva in druga pa sta bili punci z 

Vranskega. Ta dan mi je bil zelo všeč.  

 

Martin Juhart, 4. c 

 

V šoli v naravi smo bili v Murski Soboti, od 9. 2. 

2022 do 12. 2. 2022. Prvi dan smo se najprej 

razpakirali po sobah. Bil sem v sobi z Jurijem J. Po 

kosilu smo šli na avtobus, ki nas je peljal do 

Radencev. Tam smo plavali. Na začetku smo imeli 

preizkus in na koncu so nas razdelili v skupine. Imeli 

smo tudi malico. Zvečer smo večerjali in po večerji 

smo šli v skupno sobo, kjer smo se še nekaj časa 

igrali. Pred spanjem smo se stuširali in prebral sem 

eno poglavje knjige Pet prijateljev. Naslednje jutro 

smo si umili zobe in gledali sončni vzhod. Po zajtrku 

smo pripravili stvari za plavanje in odšli na kopanje. 

Na kopanju smo se naučili prsno plavati. Po 

kopanju smo imeli kosilo in igrali smo se v skupni 

sobi. Ob treh je polovica učencev odšla v 

Pokrajinski muzej. Ostali pa smo pekli pletenice. 

Zvečer po večerji smo imeli tekmovanje v Bingu. 

Pred spanjem sem prebral naslednje poglavje Pet 

prijateljev in zaspal. V petek po kopanju so se 

skupine zamenjale. Tako da sem jaz odšel v 

Pokrajinski muzej. Pripovedovali so nam o starih 

časih in kako je nekoč bilo. Zadnji večer je bila zelo 

dobra večerja - čufti. Tekmovali smo v plesu. Bilo je 

zelo zabavno. V soboto smo imeli tekmovanje v 

plavanju. Meni je šlo dobro, vendar nisem stopil na 

stopničke. Upam na medaljo drugo leto. Najbolj mi 

je bilo všeč tekmovanje v plavanju. 

 

Jurij Lesjak, 4. c 

 

Bili smo v Murski Soboti od srede do sobote. Ko 

smo prispeli na cilj, smo odšli v svoje sobe. V sobah 

smo si razpakirali stvari . Na plavanju smo bili 4 ure 

vsak dan. Tam smo se učili različnih tehnik plavanja. 

Na bazenu mi je bilo najbolj všeč, ko smo 

tekmovali. V domu mi je bilo najbolj všeč, ko smo 

imeli v petek zabavo za zadnji dan in smo imeli 
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predstavo Pokaži, kaj znaš. Povedali smo lahko tudi 

svoje glasbene želje. Tisti, ki so ves čas plesali so 

dobili nagrado. Vedno smo po kosilu in večerji imeli 

prosti čas ali tiho branje. Prvi dan smo šli na 

sprehod po mestu.V petek smo šli v muzej in smo 

si ogledali starinske stvari. Tam smo si lahko tudi 

kaj kupili. Všeč mi je bilo tudi, ko smo 

delali perece iz testa. Bile so zelo 

okusne. Pred izdelavo, smo se razdelili v 

štiri skupine. Ko smo naredili perece, 

smo naredili še reklamni plakat za našo 

pekarno. Naša skupina je dala pekarni 

ime Pekarna Vransko - Tabor. Vmes nam 

je gospa Irena razlagala o prekmurski 

hrani. Ta šola v naravi mi bo ostala v zelo 

lepem spominu.  

 

Naja Ropas, 4. c 

 

Najbolj mi je bila všeč zabava, ki smo jo 

imeli tretji dan. Začela se je s 

predstavitvijo Pokaži kaj znaš. Nato smo 

imeli tekmovanje v plesu. Plesali smo 

kar dolgo časa. Na koncu so razglasili 

najboljše plesalce, bilo jih je pet . Ob 

desetih smo odšli spat. Bilo mi je tudi 

všeč plavalno tekmovanje, ki smo ga 

imeli zadnji dan. Prvič sem tudi videla 

vodni stolp. 

 

Lea Lopan, 4. c 

 

Najbolj všeč mi je bilo predzadnji dan, 

ker smo imeli »žurko«, različne glasbo in 

predstavo Pokaži, kaj znaš. Najprej smo 

prišli v jedilnico, se usedli na stole in 

gledali različne predstavitve. Potem smo 

povedali svoje glasbene želje in plesali. 

Da si usvojil nagrado najboljšega 

plesalca, si moral plesati od začetka do 

konca. Zmagali so štirje učenci iz 

Osnovne šole Vransko in edina jaz iz POŠ 

Tabor. To je bil moj najboljši dan šole v 

naravi. 

 

Neja Kos, 4. c 

 

V sredo, 9. 2. 2022, smo odšli v šolo v naravi v 

Mursko Soboto. Tam smo se imeli zelo lepo. Vsak 

dan smo odšli plavat na kopališče v Radencih. 

Obiskali smo tudi v muzej. Tam smo si ogledali 

19 



 

AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV 

življenje v starih časih v Murski Soboti. Imeli smo 

tudi peko. Spekli smo značilno prekmursko jed - 

perece. Zadnji večer smo se lahko predstavili z 

različnimi nastopi. Na koncu, ko smo vsi nastopili, 

smo se dokazali še v plesu. Sobo sem si delil z 

najboljšim prijateljem, to mi je bilo zelo všeč. Želim 

si, da bi kmalu spet šli kam skupaj s celim razredom 

in z našo učiteljico. 

 

Tim Topovšek, 4. c 

 

V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, ko smo izdelovali 

in pekli perece. Drugi dan smo si ogledali Pomurski 

muzej in zadnji večer smo imeli zabavo. Na njej smo 

Lina, Manca in jaz sestavile plesno koreografijo in 

nastopale pred sošolci, Vranšani ter učitelji. Imeli 

smo se super. Seveda mi je bilo najbolj všeč v 

soboto, ko smo se vrnili domov. 

 

Larissa Marin, 4. c 

 

Moji sošolci so imeli plavalno šolo v naravi. Jaz sem 

je nisem udeležil, saj je imel moj oči sum na korona 

virus. Tako sem ta čas preživel doma. Vsak dan sem 

se moral testirati. V tem času sem prebral knjige o 

gusarjih, starih Rimljanih in jamskih ljudeh. Gledal 

sem tudi olimpijske igre in igral precej namiznih 

iger. Povadil sem tudi nekaj matematičnih nalog in 

naredil nekaj prepisov. V dopoldanskem času sem 

doma pomagal pri opravilih, dvakrat sem sam 

spekel palačinke in včasih tudi pomagal pri pripravi 

kosila. V popoldanskem času pa smo se skoraj vsak 

dan odpravili na sprehod v naravo. Nekajkrat sem 

tudi obiskal babico in dedka. 

 

Nik Vider, 4. c 

 

Ta teden sem bila doma in ne v šoli v naravi. Ko sem 

izvedela, da ne bom odšla v šolo v naravi, sem bila 

zelo žalostna. Z bratcem, ki je imel korono, se 

nisem pogovarjala nekaj časa, a sem se potem s 

tem sprijaznila. Nekaj časa sem bila na telefonu. Po 

tem sem odšla odpakirat stvari za v šolo v naravi. 

Naslednji dan sva se z bratcem igrala. V sredo, ko 

bi morala že oditi v šolo v naravi, sem bila, po eni 

strani malo žalostna po drugi pa vesela, ker je bil 

moj sošolec tudi doma in sva se lahko pogovarjala 

po telefonu. Ta teden mi je bil kar všeč, saj smo 

odšli med tednom dvakrat v hribe. Na začetku mi je 

bilo zelo slabo, a na koncu zelo dobro. 

 

Ana Turnšek, 4. c 

 

OBVESTILO ČLANOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
 

Spoštovani člani društva, 

 

ponovno vas obveščamo, da bo društvena pisarna 

odprta tudi 

• 1. marca 2022  od 14. do 15. ure in 

• 15. marca 2022 od 14. do 15. ure. 

 

Prosimo vas, da se oglasite in poravnate članarino 

za leto 2022. 

 

Prijazno vabimo morebitne nove člane, da se nam 

pridružijo. 

Do snidenja vas pozdravljamo in želimo lep začetek 

pomladi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odbor DU Tabor 
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OBVESTILO PLANINSKEGA DRUŠTVA TABOR 
 

Pobiranje članarine bo tudi v letu 2022 potekalo 

malo drugače. Po navodilih Planinske zveze 

Slovenije smo vsem lanskim članom, ki ste plačali 

članarino A (aktivni obiskovalec domačih in tujih 

gora, največji obseg ugodnosti), B (aktivni 

obiskovalec domačih in tujih gora, osnovni obseg 

ugodnosti) ali S+Š (dijaki, študentje s statusom, do 

vključno 26. leta, osnovni obseg ugodnosti), na 

domač naslov poslali dopis in položnico, s katero 

boste lahko poravnali članarino za leto 2022. Po 

pošti boste prejeli tudi znamko za tekoče leto.  

 

Ob morebitnem plačilu prek elektronskega 

bančništva bodite prosim pozorni na datum plačila, 

ki je prednastavljen na 1. 9. 2022 (spremenite ga na 

tekoči datum). Če boste z eno položnico poravnali 

več članarin, nam to prosim sporočite na e-naslov: 

pdtabor@pzs.si. Na omenjeni e-naslov pišite tudi 

tisti, ki bi se v društvo želeli včlaniti na novo. Prav 

tako smo na omenjenem e-naslovu dosegljivi za 

vaša vprašanja glede plačila članarine za leto 2022. 

 

Naše ostale aktivnosti (pohodi, kolesarske ture, 

tradicionalne prireditve) bodo v letu 2022 

prilagojene epidemiološkim razmeram v državi, o 

dogajanju pa boste pravočasno obveščeni na 

ustaljene načine.  

 

Srečno, varen korak in ostanite zdravi! 

 

Planinsko društvo Tabor 

 

 

OJSTRIŠKA GOSPODA ZAVZELA LJUBLJANSKI GRAD IN PREDSEDNIŠKO PALAČO  

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku je Turistično 

društvo Tabor s svojo sekcijo Ojstriška gospoda, ki 

poustvarja lokalno zgodovino Tabora in tragično 

ljubezensko zgodbo med Friderikom II. Celjskim in 

Veroniko Deseniško, »zavzela« Ljubljanski grad in 

palačo predsednika republike. Tu ob vsakem 

državnem prazniku poteka dan odprtih vrat. Tokrat 

so osrednji dogodek dneva odprtih vrat obogatili 

letošnji prejemnik Prešernove nagrade za 

življenjsko delo akad. dr. Kajetan Gantar, 

nagrajenci Prešernovega sklada in Ojstriška 

gospoda, ki je predstavljala zanimivo in 

nevsakdanjo kuliso dogodka. 

 

Ojstriška gospoda, ki jo poosebljata in vodita »grof 

in grofica Feliks in Hani Schrattenbach (Feliks in 

Hani Zamuda), je najprej obiskala Ljubljanski grad, 

kjer je bila svojevrstna atrakcija za številne 

obiskovalce, ki so lep praznični dan izkoristili za 

ogled gradu in čudovit razgled na Ljubljano ter 

Kamniško-Savinjske Alpe in širšo pokrajino. To 

lepoto so s svojimi očmi vsrkavali tudi vsi člani in 

članice Ojstriške gospode, ki so si ob tej priložnosti 

ogledali grajsko vinoteko, kapelico ter druge 

zanimive dele gradu. V grajski vinoteki in na terasi 

so tudi nazdravili slovenskemu kulturnemu 

prazniku. Čudovit sončen dan, brez oblačka, je bil 

idealna priložnost za nastanek vrsto lepih foto 

utrinkov.  

 

Iz Ljubljanskega gradu so se podali na »grajsko« 

kosilo v Zalog v bližino trotočja Save, Ljubljanice in 

Kamniške Bistrice, nato pa so se zbrali pred 

predsedniško palačo. Po vseh formalnostih so 

zasedli stole v največji dvorani palače, kjer je 

zbrane nagovoril predsednik Borut Pahor. »Danes 

je Prešernov dan in prešeren dan,« je ob čestitki za 

državni praznik dejal predsednik in izrazil veselje, 

da se na praznik kulture vsepovsod po naši deželi 

vrstijo dogodki, s katerimi slavimo kulturo - kulturo, 

ki nas določa kot narod, omogoča našo istovetnost 

in prepoznavnost v svetu. Ob slovenskem 

kulturnem prazniku je predsednik Pahor posebej 

poudaril pomen besede in moči, ki jo ima. Dejal je,  
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Ojstriška gospoda je na ljubljanskem gradu bila prava paša za oči  

da smo se Slovenci kot narod oblikovali in ohranili 

skozi stoletja zahvaljujoč besedi. Pozval je vse, ki 

bodo sodelovali na volitvah, da prav posebej 

pazimo na besede. »Vse se začne z besedo. Beseda 

je lahko prijazna in lahko je sovražna. Toda - če je 

še tako drugačna in izraža še tako drugačno 

mnenje, je lahko izrečena na prijazen način, ki 

varuje dostojanstvo tistega, ki mu je namenjena, pa 

naj se z njim strinjamo ali pa ne. Če bomo z besedo 

pazili drug na drugega, se nam ni treba bati razlik, 

ki bodo med nami; prav gotovo bomo ob razlikah 

našli stvari, ki nas bodo povezale kot skupnost,« je 

ob koncu dejal predsednik Pahor.  

 

Obiskovalce je za tem nagovoril klasični filolog ter 

prevajalec akad. dr. Kajetan Gantar, prejemnik 

letošnje Prešernove nagrade za življenjsko delo. 

Praznični glasbeni program v Predsedniški palači 

sta pripravili mlada sopranistka Ana Plahutnik in 

citrarka Janja Brlec. Na slovesnost so se na 

povabilo predsednika, poleg prejemnika 

Prešernove nagrade za življenjsko delo, pridružili 

tudi nagrajenci Prešernovega sklada Špela Čadež, 

Damijan Močnik, Anja Štefan, Andreja Zakonjšek 

Krt ter minister za kulturo Republike Slovenije dr. 

Vasko Simoniti in predsednik Upravnega odbora 

Prešernovega sklada dr. Jožef Muhovič.  

 

 

Po osrednjem dogodku so si udeleženci pod 

vodstvom vodnikov ogledali prostore Predsedniške 

palače, nato pa je Ojstriško gospodo v svojo 

predsedniško pisarno sprejel sam predsednik 

Pahor. Hani in Feliks Zamuda (grof in grofica 

Schrattenbach) sta mu na kratko predstavila 

njihovo Turistično društvo in sekcijo. Posamezne 

člane in članice Ojstriške gospode ter njihove 

funkcije pa je predstavila njihova kronistka Minka 

Jerebič. Kasneje so predsedniku grajska čebelarka 

Mira, grajska kuharica Nevenka ter grajska 

vrtnarka Maja, skupaj z grofom Feliksom, izročili 

posebna darila. Med njimi tudi maskoto Veroniko 

Deseniško, ki jo je sešila predsednica TD Tabor in 

sekcije, Hani Zamuda. Druženje s predsednikom pa 

se je končalo s skupno fotografijo in njegovo 

zahvalo za prejeta darila in poslanstvo njihovega 

kulturnega delovanja.  

                                                                                                                             

Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo 

predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 

potekajo od leta 2013. Dnevi odprtih vrat so postali 

priljubljen način praznovanja in počastitve 

državnih praznikov za vse generacije, saj je 

Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 26.000 

obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine. Naslednji 

dan odprtih vrat bo potekal v sredo, 27. aprila 

2022, ko praznujemo Dan upora proti okupatorju. 
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V predsedniški palači skupaj s predsednikom Borutom Pahorjem 

Ojstriška gospoda se je prvič predstavila javnosti 

pred slabimi tremi leti, ko so oblečeni v kostume 

vkorakali na prireditveni prostor ob občinskem 

prazniku. Do zdaj jim je, kolikor se je le dalo, zaradi 

vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa 

uspelo uresničiti kar nekaj idej. Že prvo leto so 

obiskali vrsto gradov po Sloveniji in tam uspešno 

predstavljali svoj domači kraj Tabor, medtem ko so 

predlani naredili še korak dalje. Sodelovali so pri 

snemanju dveh filmov. Prvi govori o mornariškem 

častniku in slikarju Antonu Perku iz graščine 

Podgrad pri Vranskem, ki je bila pred tem last 

Schrattenbachov, kamor so se ti zaradi strele in 

požara preselili iz graščine Ojstrica. Taborčani pa so 

kot Ojstriška gospoda sodelovali tudi pri snemanju 

filma na gradu Žovnek. 

                                                                                                                            

D. Naraglav 
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE 

Na predvečer nedelje Božje besede, 22. januarja 2022, 

smo v naši župniji izvedli Svetopisemski maraton. To je 

bil poseben maraton saj smo ga izvedli na daljavo in bilo 

je lepo doživetje. Vsak bralec oz. bralka iz domačega 

udobja, pa vendar povezani po Lukovem Evangeliju. 

Nova izkušnja, novo doživetje in premagan korona virus! 

 

 

 

 

 

 

POSTNI ČAS 
 

V sredo, 2. marca bomo v Cerkvi zaključili prvi del 

časa med letom in pričeli sveti postni čas. Prvi dan 

postnega časa imenujemo pepelnična sreda. Zanjo 

je značilen poseben obred pepeljenja pri sveti 

maši. Obred pepeljenja ima pomenljiv pomen z 

izgovarjanjem besed: »Spokorite se in verujte 

evangeliju!« ali »Pomni človek, da si prah in da se v 

prah povrneš!«. Morda se komu zdi to neke vrste 

zastraševanje. V resnici pa je ravno nasprotno. 

Pepel je znamenje minljivosti in smrti, križ pa 

znamenje življenja in večnosti. Oboje skupaj nam 

kaže resničnost našega življenja. Dejstvo je, da smo 

umrljivi, vendar smo po Kristusovi zmagi na križu 

poklicani k novemu, Božjemu življenju.  

 

Postni čas je čas preprostosti, čas ozaveščanja o 

naši vključenosti v velik Božji načrt odrešenja in 

ljubezni. To je čas našega poglobljenega 

duhovnega življenja in čas naše čuječnosti k 

poboljšanju. To je čas, ko se kristjani še posebej 

trudimo premagovati svoje slabosti in delati dobro.  

 

 

 

 

 

 

V Grajski vinoteki in na terasi so nazdravili kulturnemu prazniku 
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Z odrekanjem razvadam krepimo svojo duhovno 

moč in vero. Jezusove besede: »Če hoče kdo priti za 

menoj, naj se sam sebi odpove in vzame svoj križ ter 

hodi za menoj!« in povabilo: »Vstopite skozi ozka 

vrata; zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki 

drži v pogubo!« so res močne, pomenljive in 

vabljive. Res je, da vabijo na težjo pot, a na njej 

nikoli ne ostanemo sami, saj je Bog vedno z nami. 

 

Postni čas traja 40 dni. Obsega šest postnih nedelj. 

Zadnjih pet dni postnega časa imenujemo veliki 

teden.  

V letošnjem postnem času bomo vse, razen 5. 

postne nedelje, Božjo besedo brali iz Lukovega 

Evangelija. Učila nas bo premagovati skušnjavca, 

iskreno moliti, se spreobrniti, se pokesati in 

poboljšati. Evangelist Janez pa nas bo podučil, da 

grešnik ne sme obsojati grešnika ali preprosto, 

»grešnik naj pometa pred svojim pragom«. 6. 

postna nedelja (cvetna) pa nam bo poročala o 

trpljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa kot ga je 

zapisal evangelist Luka. 

 
 

MAREC 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU  
 
 

2. marec, pepelnica, začetek postnega časa. 

Vabljeni k pepelnični slovesnosti. 

 

Vsak prvi četrtek v mesecu (3. marec) oziroma 

četrtek pred prvim petkom molimo za vse 

duhovnike, njihovo svetost, stanovitnost in 

zdravje. Posebej Bogu priporočamo duhovnike 

naše župnije (Alojz Pirnat, Martin Cirar, Iztok 

Hanžič in Matic Lesjak). Molimo in prosimo tudi za 

nove duhovne, redovne in misijonske poklice, tako 

v naši župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. Molitev 

pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo. 

Vljudno in lepo vabljeni. 

 

Vsak prvi petek v mesecu (4. marec) se v molitvi 

posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali 

ostareli. Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je 

pripravljen, seveda v skladu s proti koronavirusnimi 

ukrepi, prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v 

cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če 

želite, vam je na voljo za pogovor, sveto spoved ali 

bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih 

je na razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 

429 894. 

 

Prvo soboto v mesecu marcu (5. marec) bomo v 

naši župniji obhajali drugo od petih prvih sobot. 

Pobožnost prvih sobot obstoji predvsem v prejemu 

svetega obhajila v zadoščenje Marijinemu 

brezmadežnemu Srcu. Poleg tega bomo vsako prvo 

soboto preživeli v duhu zadoščevanja in v molitvi za 

čimprejšnje končanje epidemije. Še posebej bomo 

molili za vse obolele, vse umirajoče in za vse, ki so 

umrli zaradi virusa. Molili bomo pred 

izpostavljenim kipom Fatimske Marije.  

 

Lepo vabljeni k molitvi. Pričeli bomo 30 minut pred 

sveto mašo. 

 

19. marec, godovni dan sv. Jožefa, Jezusovega 

rednika. Godovni dan sv. Jožefa je v Cerkvi na 

Slovenskem slovesni praznik, saj je sv. Jožef 

zavetnik slovenskih dežel in zavetnik novomeške 

škofije. Sv. Jožef je zavetnik umirajočih. Ob 

predpostavki, da je umrl pred začetkom 

Jezusovega javnega delovanja, je umrl v družbi 

Jezusa in Marije, kar za kristjane predstavlja 

idealen način, kako zapustiti zemeljsko življenje. 

Zagotovo nekateri še poznate molitev: 

 

Jezus, Marija, Jožef, 

vam podarim svoje srce in svojo dušo. 
 

Jezus, Marija, Jožef, 

stojte mi ob strani v zadnjem boju. 
 

Jezus, Marija, Jožef, 

naj združen z vami mirno izdihnem svojo dušo. 
 

Amen. 
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FOTOKOTIČEK 

Od 19. do 25. marca praznuje Cerkev Teden 

družine. Zopet bo priložnost, da poudarimo pomen 

in vrednote družine. Letošnji teden bo tudi v 

znamenju priprave na srečanje družin pri papežu 

Frančišku ob Letu družine Amoris Laetita 

2021−2022 v času od 22. do 26. junija. Več o tem v 

rednih župnijskih oznanilih. 

 

25. marca praznik Gospodovega oznanjenja 

Mariji. Skrivnost Gospodovega oznanjenja in 

učlovečenja se je dogodila v skromnosti. Preprosta 

nazareška deklica Mirjam − Marija je pristala na 

povabilo Božjega poslanca nadangela Gabrijela, da 

postane mati učlovečenega Božjega Sina.  

 

Po Marijinem materinstvu je posvečeno 

materinstvo vseh mater sveta, zato na ta praznik 

obhajamo tudi krščanski materinski dan. 

 

Korona ukrepi v cerkvi: hvala Bogu, epidemija se 

umirja. V cerkvi še ohranjamo predpisane ukrepe 

proti širjenju virusa. Vse vas znova lepo vabimo k 

molitvi za čimprejšnje dokončno končanje 

epidemije, za ljudi, ki še zbolevajo in umirajo ter za 

vse, ki so že umrli. Še vedno bodimo pozorni in 

varujmo drug drugega. 

 

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter 

njihovih namenov, objavljamo v tedenskih 

župnijskih oznanilih.  

 

Vida Slakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ČETRTOŠOLCI V ŠOLI V NARAVI S TEČAJEM PLAVANJA – MURSKA SOBOTA 2022 
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OGLASI 
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S PODPISOM ZA VIŠJE PLAČE ZA VSE 
 

Ekipa NSi je dokaz, da se z vztrajnim in predanim 

delom lahko doseže odmevne rezultate v dobro 

ljudi. Kljub zaviranju opozicije bomo vztrajali tudi 

pri sprejetju sprememb zakona o dohodnini, ki 

bodo vsem delovno aktivnim prinesle višje neto 

plače. S podpisom peticije Višje plače za vse 

prispevajte k sprejetju zakona tudi vi. 

 

Politični svet je že globoko v volilni kampanji, 

ponovno obarvan s pojavljanjem starih novih 

obrazov, ki obljubljajo marsikaj. Medtem v Novi 

Sloveniji – krščanski demokrati stavimo na 

stabilnost, tradicijo, preverjene rešitve in sposobne 

kadre. Po dveh letih vodenja zahtevnih resorjev 

imamo kaj pokazati, delo pa še ni končano. V ciljni 

ravnini je na mizi nekaj zakonov, ki jih želimo v 

dobro državljanov spraviti pod streho. 

 

Med najpomembnejšimi so spremembe Zakona o 

dohodnini, s katerimi želimo vsem zaposlenim 

zagotoviti višje neto plače. V državnem zboru smo 

naleteli na blokado opozicije, ki zakonu nasprotuje. 

Levica ga je, nerazumno, zavrgla z zahtevo za razpis 

posvetovalnega referenduma. 

 

A v NSi se ne damo, saj menimo, da kdor dela, mora 

tudi dostojno živeti. Za te spremembe si 

prizadevamo že dolgo, naš cilj pa še nikoli ni bil tako 

blizu. 

 

S podpisom peticije Višje plače za vse, ki je 

dostopna tudi na spletni strani NSi, lahko odločilno 

prispevate k temu, da bodo spremembe zakona 

sprejete. Izračunate si lahko, za koliko bo s 

spremembami višja vaša plača. A ne gre le za plače. 

Sprejem zakona je ključen korak za razvoj 

gospodarsko močne in uspešne Slovenije. 

 

Spremembe bodo lahko še en pomemben del 

ukrepov sedanje vlade za dostojnejše življenje 

naših državljanov. Pod taktirko ministrov NSi so bili 

sprejeti številni ukrepi za pomoč v času epidemije 

novega koronavirusa, zdaj pa so na mizi ukrepi za 

blažitev posledic močnega zvišanja cen 

energentov. 

 

V krizi ljudje potrebujejo pomoč, zlasti 

najranljivejši. Ekipa NSi se tega zaveda, sliši njihov 

glas in ukrepa. Najsi bo to s finančnimi spodbudami 

najranljivejšim, predlogi davčnih sprememb, 

opremo za vojsko in civilno zaščito ali tudi za 

izgradnjo ter posodobitev infrastrukture. Dejanja 

štejejo! 

 

Aleksander Reberšek 

 

DVIGUJEMO POKOJNINE 
 

Predlog sprememb zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ki jih je predlagala 

poslanska skupina NSi, so bile na odboru za delo 

sprejete brez glasu PROTI.  

 

Z njimi odpravljamo nekatere anomalije v 

pokojninskem sistemu. Predlog smo v 

parlamentarno proceduro vložili v NSi skupaj s 

podporo koalicije in prinaša rešitve za šest skupin 

upravičencev do pokojnine. 

 

Prva skupina, ki jo naslavljamo, so očetje, ki želijo 

uveljavljati dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi 

za otroke. Predlog omogoča moškemu, da ob 

izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne, 

starostne ali invalidske pokojnine uveljavi dodatni 

odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke, če ženska 
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ne izpolnjuje pogojev za pridobitev predčasne, 

starostne ali invalidske pokojnine in s tem soglaša. 

 

Druga skupina so prejemniki vdovskih in družinskih 

pokojnin, ki so pravico pridobili po umrlem 

kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic pred 1. 

1. 2021. Predlog omogoča novo odmero vdovskih, 

dela vdovskih in družinskih pokojnin uživalcem, ki 

jim je bila pred 1. 1. 2021 (torej pred začetkom 

uporabe ZPIZ-2H) odmerjena pravica do pokojnine 

po kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic, ki bi 

bil v skladu z omenjenim zakonom upravičen do 

višje pokojnine, če ne bi umrl. 

 

Tretja skupina so prejemniki vdovskih in družinskih 

pokojnin ter nadomestil iz invalidskega 

zavarovanja, ki so te pravice pridobili pred 1. 5. 

2021. Po predlogu NSi se na novo odmerijo 

vdovske in družinske pokojnine ter nadomestila iz 

invalidskega zavarovanja ob upoštevanju višjih 

zneskov najnižje predčasne, starostne in invalidske 

pokojnine iz ZPIZ-2I. 

 

Naslavljamo tudi kmečke zavarovance, ki so 

pretežno zavarovani za ožji obseg pravic, ki so 

dosegli polno pokojninsko dobo. S predlogom pa se 

določa nova višina najnižje pokojnine za kmečke 

zavarovance za ožji obseg pravic s polno 

pokojninsko dobo, in sicer 41 % najnižje 

pokojninske osnove (trenutno 388,54 EUR), ki se 

bo pozneje usklajevala na enak način kot 

pokojnine. Najnižja pokojnina je do sedaj znašala 

279,56 EUR. 

 

Sprejeta sta bila tudi dva amandmaja, ki 

izboljšujeta stanje na področju odmere pokojnin 

tudi za invalidsko upokojene, ki so prostovoljno 

plačevali prispevke za PIZ in redno usklajevanje 

invalidnin. Z amandmajem k 7. členu popravljamo 

krivico, da se bo tudi invalidsko upokojenim 

pokojnina na novo odmerila v skladu s sprejeto 

novelo ZPIZ-2K. Z amandmajem k 3a. členu pa 

predlagamo, da se od 1. januarja 2022 naprej 

invalidnine redno usklajujejo, in sicer na enak 

način, kot se usklajuje dodatek za pomoč in 

postrežbo. 

 

Poleg teh rešitev se vzpostavlja tudi zakonska 

pravna podlaga za sofinanciranje promocije in 

izvedbe rekreativnih ter kulturnih dejavnosti 

upokojencev in uživalcev pokojnin v okviru 

invalidskih ter upokojenskih organizacij. 

 

Aleksander Reberšek 
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ETI – ELEKTROELEMENT IZ IZLAK JE TOVARNA LETA 2021,  

KI USPEŠNO POVEZUJE TEHNOLOGIJO IN KADRE 
 

ETI je najboljše proizvodno podjetje v letu 2021. 

Tako so ocenili in izbrali strokovnjaki na podlagi 

strogih meril. Pri izboru Tovarna leta, ki ga izvajata 

časnik Finance in revizijska hiša KPMG, je poudarek 

namenjen predvsem naprednim tehnologijam in 

dobrim proizvodnim praksam, ki prispevajo k višji 

dodani vrednosti ter večji konkurenčnosti podjetij 

na domačem in tujih trgih. Pri tehnološkem 

napredku se meri in ocenjuje sposobnost podjetij, 

da v svoji proizvodnji in pri svojem poslovanju 

uporabljajo novejše, zmogljivejše in boljše 

tehnologije ter procese.  

 

Nagrada Tovarna leta 

ima v slovenskem 

prostoru velik pomen, 

za ETI pa predstavlja prav posebno zunanjo 

potrditev njihovega že več kot sedemdesetletnega 

delovanja. Industrijski koncern, ki ima sedež v 

Izlakah, v dolini pod Trojanami, po celotni Evropi 

zaposluje že kar 2000 sodelavcev, od katerih jih 

1200 opravlja delo v Sloveniji. Morda še ne veste, 

da je ETI eden od petih največjih proizvajalcev 

varovalk na svetu in eden vodilnih proizvajalcev 

inovativnih stikal in odklopnikov. Izjemno!  

 

Obenem ne smemo pozabiti povedati, da je bil ETI 

uvrščen tudi med tri najboljše inženirsko-razvojne 

ekipe leta 2021. Ni torej 

dvoma, da v ETI-jevi Tovarni 

leta kakovostne izdelke 

ustvarjajo oziroma 

proizvajajo izvrstne ekipe 

inženirjev, razvojnikov in 

drugih profilov iz 

proizvodnje.  

 

Moč je v zaposlenih 

Da, tehnologija je nujno potrebna, a po drugi strani 

predstavlja samo orodje za pomoč zaposlenim v 

ETI-ju, da lahko proizvedejo in dobavijo stikala ter 

varovalke, ki jih v ostalih podjetjih in v naših 

domovih vsi potrebujemo. Človek, zaposleni kot 

ekipa predstavljajo v ETI-ju ključni del trenutnega 

fokusa in prihodnjih usmeritev. Podobno kot 

večina novodobnih kadrovskih praks izpostavlja 

pomen zadovoljnih in zdravih zaposlenih, tudi ETI 

izkazuje skrb za svoje zaposlene in njihovo zdravje. 

Po pričevanju mnogih zaposlenih je služba v ETI-ju 

varna in stabilna, z urejenimi pogoji dela in vnaprej 

znanim delovnim časom, da si lahko zaposleni 

ustrezno razporejajo svoj prosti čas. Vse to je v 

današnjem hitrem in spreminjajočem se času 

zaželen in dobrodošel doprinos k uravnoteženosti 

dela in osebnega življenja oziroma družine. 

Podjetje pozornost zaposlenim v ETI-ju izkazuje 

tudi tako, da jih skupaj z njihovimi otroki ob 

različnih priložnostih obdaruje. Pri tem gre lahko za 

simbolična ali paketna obdarovanja ob obletnici 

poslovanja podjetja, novem letu, praznikih ali 

obdarovanja jubilantov ter upokojencev. Saj veste, 

kako prijeten občutek je, ko nekdo pokaže, da mu 

je mar za 

sočloveka, 

tudi s tem, 

da mu kaj 

podari ali kaj 

lepega 

zaželi.  

 

Odpiranje novih delovnih mest  

 

Visoka modernizacija in avtomatizacija v ETI-ju 

odpirata nova delovna mesta, trenutno predvsem 

v okviru del in nalog, kot so posluževanje, 

vzdrževanje in upravljanje delovnih naprav in 
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proizvodnih linij. Za posameznike, ki bi se želeli 

naučiti opravljati tovrstna dela ali pa morda niso 

dokončali šolanja, poskrbijo v ETI-ju z vpeljanim 

sistemom usposabljanja za samostojno delo. 

Digitalni smeri razvoja v ETI-ju sledijo z 

izobraževanji in usposabljanji na delovnem mestu, 

ki potekajo v živo ali na daljavo.  

 

Ob zelo dobrem zavedanju reka »na mladih svet 

stoji« v ETI-ju omogočajo dijakom in študentom 

opravljanje šolskih oziroma študentskih praks. Za 

ves podmladek je bistvenega pomena, da se že v 

času formalnega izobraževanja srečajo z 

določenimi nalogami, ki so povezane s področjem 

njihovega šolanja in njihovimi nadaljnjimi 

poklicnimi interesi, saj se jim tako odprejo novi in 

drugačni pogledi na vsebine, ki bi jih lahko sicer 

samo prebirali, jih poslušali ali pa spoznali na 

daljavo. ETI tako omogoča precej bolj sistemske 

prehode iz izobraževalnih sistemov na želene 

poklicne poti, s čimer omogoča tudi hitrejšo 

samostojnost in zanesljivost mladih. ETI štipendije 

izplačuje tudi v poletnih mesecih, štipendiste pa za 

obvezno prakso in počitniško delo tudi nagrajuje. 

Pomaga jim s sofinanciranjem stroškov bivanja v 

mestu šolanja in subvencioniranjem prevoznih 

stroškov. Vsakoletni razpis štipendij se objavi v 

začetku meseca septembra. 

 

Dandanes je za 

posameznika zelo 

pomembno, da 

ima možnost 

opravljati svoje 

delo v uspešnem, 

naprednem in urejenem podjetju in da lahko s 

svojim delom, pozitivnimi odnosi in pripadnostjo 

soustvarja odlično zgodbo ETI-ja. Prav nič se ne 

boste zmotili, če boste za svojo novo službo tudi 

sami izbrali Tovarno leta 2021.  

 

ETI 
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    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč. 

     Če na 40 mučenikov (10. 3.) dan zmrzuje, še 40 mrzlih noči prerokuje. 

    Če sušca grmi, dobra letina prihiti. Če sušca grmi, lakota beži.

»Bodi dober poslušalec.  

Ušesa te ne bodo nikoli 

spravila v težave.« 

Frank Tyger 

KOLOFON 

  

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna 

fotografija: hrib Krvavica – avtor 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. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo 

stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine 

Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev 

(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski 

obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje 

do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

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

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

Tabor, OŠ Vransko-Tabor, D. Naraglav, Mačja hiša, ČZS, GZ Žalec, 

Tilen Slakan. 

  

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava 

oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 

strani 

50 € 35 € 

1/4 

strani 

35 € 24,50 € 

1/8 

strani  

15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


