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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pomlad je za marsikoga najlepši letni čas, saj se narava 

počasi prebuja, sonce pridobiva na svoji moči, njegovi žarki 

pa božajo rastline, živali in ljudi. Na travnike nas vabi regrat, 

ki je v kuhinji zelo uporabna rastlina. Najbolj pogosto se 

uporabljajo listi in cvetni popki regrata, ki se znajdejo v 

solatah z različnimi dodatki, kot je krompir, slanina ipd. 

Regrat naj bi spodbujal delovanje jeter, pripomogel k boljši 

prebavi in pospeševal razstrupljanje.  

 

Privoščite si sprehod v naravo, pa ne pozabite vzeti s seboj 

vrečke in noža za nabiranje regrata. Tako boste imeli več 

koristi, nadihali se boste svežega zraka, pridobili vitamin 

sonca in prinesli domov nekaj zdravega za pod zob.  

  

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 26 
 

Spoštovane in spoštovani, pomlad nam počasi trka na vrata, s tem pa tudi možnosti in potreba po delu in gibanju v 

naravi. V povezavi s tem se je na občino obrnilo kar nekaj občanov, ki jih moti sprehajanje hišnih ljubljenčkov, kužkov, 

po zasebnih parcelah. V bistvu jih motijo kakci, ki jih nevestni lastniki ne pospravijo za svojim štirinožnim 

kosmatincem. Pregovorno so psi najboljši človekovi prijatelji in človek je za svojega prijatelja dolžan pravilno skrbeti. 

V to oskrbo spada tudi čiščenje iztrebkov. V naši občini je kar nekaj higienskih točk za pse, ki so opremljene z 

vrečkami in smetnjaki. V teoriji lastniki točno vedo, kaj je njihova naloga, ko pa pade mrak, po navadi na to pozabijo. 

Najbrž menijo, da jih nihče ne vidi. Upam, da večina lastnikov psov ne razmišlja na tak način in so te obtožbe 

neupravičeno uperjene proti njim. 

 

Naš občinski odlok o javnem redu in miru jasno opredeljuje, kako se tej svari streže. Ta problem nadzira tudi naša 

medobčinska inšpekcija, vendar to ni pravi način. To je izhod v sili. Zakaj bi bilo treba pisati globe, če se lahko lepo 

dogovorimo? 

 

Res je skrajno neprijetno, ko se človek zjutraj zbudi, se sprehodi po svoji zelenici pred hišo in se mu noga na nekaj 

prilepi. Tudi kmetje, ki obdelujejo svoja zemljišča, niso nič kaj veseli, če med lepo negovanim nasadom solate dan za 

dnem opažajo rjave kupčke. Hkrati je potrebno opozoriti, da se na tak način prenaša mnogo bolezni, tudi takšnih, ki niso 

nevarne samo za živali, ampak tudi za ljudi. 

 

Zatorej, lastniki psov, premislite o tem in počistite za svojim štirinožnim prijateljem. Saj veste, da iz majhnega raste 

veliko. Tako tudi problem kakca nemalokrat preraste v pravi spor med sosedi. Lahko se konča tudi na sodišču, najmanj 

pa zagreni, če ne celo uniči dobre medsosedske odnose. Prav ti dobri odnosi med sosedi pa so eden glavnih pogojev za 

visoko kvaliteto življenja. Naj nam je ne uniči en pasji iztrebek.  

 

Pa še malo o številkah. V Občini Tabor je trenutno registriranih 277 psov. Številka za nekaj osebkov lahko hitro zaniha 

zaradi kratke življenjske dobe psov in spremembe lastništva. Osebno ocenjujem, da k tej številki lahko dodamo še 

kakšnih pet odstotkov psov, ki niso evidentirani. Torej se zelo približamo številki 300. Če kužek opravi svojo potrebo 3-

4 krat na dan s povprečno maso 10 dkg, dnevno kaj hitro presežemo skupno težo 100 kg. 

 

Rad bi, da vseh teh sto kilogramov najde pot do tja, kjer je njihovo mesto. 

 

Župan Marko Semprimožnik 

Iz županovega kabineta 
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Podpis pogodbe o opravljanju lokalne 

gasilske javne službe za leto 2021 
 

V sredo, 3. marca 2021, je v sejni sobi občine potekal 

podpis letne pogodbe med Občino Tabor, 

Prostovoljnimi gasilskimi društvi Ojstriška vas - Tabor, 

Kapla - Pondor in Loke ter Gasilsko zvezo Žalec. 

 

Zakonsko osnovo za sklenitev tovrstne pogodbe 

predstavlja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami in Zakon o gasilstvu. Prostovoljna gasilska 

društva in gasilska zveza so dolžni opravljati naloge 

gasilske službe na celotnem območju Občine Tabor, 

lokalna skupnost pa jim bo za to v tem letu dodelila 

proračunska sredstva v višini okrog 28.000,00 EUR. 

Sredstva so namenska in se uporabijo za plačilo 

zavarovalnih premij, delovanje Gasilske zveze Žalec in 

domačih PGD, za nakup gasilskih oblek in opreme. Ob 

koncu leta PGD pripravijo letno poročilo o realizaciji 

programa in ga oddajo občinskemu poveljstvu GZ 

Žalec. 

 

Ugotavljamo, da so tudi pri nas prav gasilska društva 

tista, ki združujejo in najbolj intenzivno povezujejo 

občane, poleg tega pa velja omeniti, da ima 

prostovoljno gasilstvo v naši državi že več kot 140-

letno tradicijo. Naloga gasilskih društev ni le gašenje in 

reševanje v primeru požarov. Dajejo nam oporo in 

nesebično pomoč ob vsakršni nesreči.  

 

Podpisniki pogodbe o opravljanju lokalne gasilske 

javne službe kot najpomembnejše in najštevilčnejše 

splošno reševalne službe v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ter pri zagotavljanju 

nacionalne varnosti na tem področju so pohvalili dobro 

medsebojno sodelovanje na vseh ravneh, župan Marko 

Semprimožnik pa se je ob tej priložnosti v imenu 

občine in vseh občanov zahvalil gasilcem za njihovo 

požrtvovalno delo. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

  

   Ukradli lesene okvirje dreves pri občinskem 

kozolcu 
 

Turistično društvo Tabor nas je pred kratkim ogorčeno 

opozorilo, da so nepridipravi pri občinskem kozolcu odtujili 

dva lesena okvirja od šestih, ki jih je društvo namestilo kot 

dekorativni dodatek in za zaščito dreves v času košnje.  

 

Turistično društvo, v zadnjih letih pod vodstvom predsednice 

Hani Zamuda, v času različnih praznikov intenzivno krasi in 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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lepša okolico naše lokalne skupnosti, poleg tega pa tudi skrbi za zasaditev zelišč, cvetja in drevja. In prav drevju kot 

posebnemu simbolu življenja društvo izkazuje dodatno skrb. Tako so ob kozolcu okoli debel dreves nedavno namestili 

lično izdelane lesene okvirje. 

 

Zavedati se je potrebno, da je delo v društvu prostovoljno in neplačano ter da so rezultati aktivnosti plod dolgotrajnega 

dela, včasih tudi pozno v noč. Društvo s svojim trudom skrbi, da bi bila naša lokalna skupnost lepo urejena, kar 

pozitivno vpliva na počutje tako prebivalcev kot obiskovalcev. 

 

Občina Tabor tatvino obsoja in poziva morebitne očividce, da nam posredujejo podatke.  

 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o delu v poslanski pisarni ‒ marec, april 2021 
  

Glede na nedavno vladno sprostitev ukrepa, ki sedaj omogoča združevanje do 10 oseb vas obveščam, da do nadaljnjega 

nadaljujem delo na terenu in delo s prebivalci volilnega okraja Žalec II. 

 

Obveščam vas tudi, da bom zaradi dveh rednih sej Državnega zbora, (ki zaradi 

epidemioloških razmer potekata kot tedenski izredni seji v marcu) in zaradi številnih 

izrednih sej, ki so sklicane za ta mesec, delo v poslanski pisarni premaknil na april.  

 

Občanke in občane ter vso zainteresirano javnost obveščam o naslednjem 

predvidenem terminu za april: 

 

- ponedeljek, 12. 4. 2021; 

- ponedeljek, 26. 4. 2021. 

 

V maju je predviden datum ponedeljek, 10. 5. 2021. 

  

Navedene dni bom po poslanskih pisarnah prisoten osebno glede na ustaljen urnik, kamor ste vabljeni vsi. Za sestanek 

se lahko dogovorimo na vaši matični občini ali katerikoli občini Spodnje Savinjske doline. Izven tega sem vedno na 

voljo na elektronskem naslovu: nik.prebil@dz-rs.si in na mobilni številki: 030-452-466. 

  

Vse dobro želim in ostanite zdravi. 

 

Nik Prebil, poslanec 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije 

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

 

 

 

Brezplačne storitve za naše občane 

mailto:nik.prebil@dz-rs.si
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE 

Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo 

sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.  

POKLIČITE  sokrajanko,  licencirano nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,   
telefon:  070 911 170, email: stojsvioleta@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                              Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE 
                                                      www.agencija-nera.si 
 

Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih 

običajev. Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja! 

 

Nudimo vam tudi: 

Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse, 

zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako prihranimo 

številne poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo nepremičnine. 

 

Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko 

pomagam uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila 

veliko število zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.agencija-nera.si/
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Pozdravljeni, sokrajani 

 

Budno spremljam članke glede zaščite naše okolice in vodotokov, a tudi opažam, da je nemarnežev vse več. In nič se ne 

ukrepa.  

 

Kmet ob potoku nakopiči grde in tudi škodljive azbestne odpadke, ogromno plastike, dele avtomobilov, gradbene 

odpadke. V potok že desetletja iz gnojne jame spušča gnojnico. Ko se pri njih najavi inšpekcija, pa elegantno z bagrom 

vse zasipa, gnojnico spelje v strugo in prekrije. Inšpektorica ne najde nobenih nepravilnosti. Ta mesec se je v Ojstrici ob 

cesti pod novim vikendom prav tako nabralo kar nekaj gradbenih odpadkov, azbest in ostali odpadki. Nato so vse 

elegantno zakopali z bagrom. Da ne omenjam plastike, ki plapola kot zastave na drevju in po grmovju. Plastika pod 

balami se razkraja in gre v podtalnico. Vsi jo že imamo v telesih. V Henrikovo dolino se pripelje prikolica 

onesnaženega materiala in se prav tako zakoplje. Da ne govorim o packih, ki mečejo smeti iz avtomobila. Ali se ne 

zavedate, da uničujete svoje in družbeno imetje? Da je zemlja naša skupna in vsi odgovarjamo za prihodnost naših otrok 

in vnukov? Kar je zakopano, ni naravno, niti ni tam, kjer bi moralo biti. Nadalje uničujejo odpadki vodotoke, ki so že 

tako v katastrofalnem stanju. Vsi domačini se spominjate, da so pred 10 leti v potokih plavale ribice, danes pa ne več 

zaradi brezobzirnih posameznikov. Ne dopuščajmo takih zadev, naredimo javni seznam, kje je kakšna sramota, sploh ob 

vodah. Zavod za zaščito voda pravi, da je stanje voda alarmantno in da je bil izdan odlok, da mora vsak lastnik v 5-

metrskem pasu ob potoku vse počistiti, tudi stare odpadke, in jih ne samo prekriti. 

 

Radi bomo pomagali, lastniki pa pripravite kontejnerje, saj bo to vaš strošek, kot je to vaše onesnaženje. Verjemite mi, 

brez dodane kazni bo to še poceni. Poglejte si slike le nekaterih najdišč, ki so sedaj pretežno zakopana. Vsak bager pa to 

hitro razkoplje ... 

  

Stopimo skupaj in očistimo naše potoke in njihovo okolico, da nas ne bo sram, kaj delamo naravi. 
 

Irena Zimmermann 

Prejeli smo 
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RAZPIS  

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2020 

 

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 9. leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje k 

iskanju novih inovacij.  

 

Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj že, da na primer 

izboljšate nek produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu na drugačen način.  

 

Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade 

podeljujejo v denarni obliki in so po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači.   

 

Vabljeni k prijavi po načelu, da 

»NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA 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 2020« 

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,  

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 Občine Žalec" ali na razpisu "Inovator leta SSD". 

 

Prijave na razpis sprejema do 15. aprila 2021  

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 

Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD« dobite 

na Razvojni agenciji Savinja, tel.: (03) 713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si . 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

»Ni toliko pomembno, koliko si star, pomembnejše je, kako si star.«  
 

(Pečjak, 2007) 
 

Bo že držalo, da si star, kolikor se počutiš in da so leta samo številke. Domsko življenje nas to vedno znova uči, to 

lahko opazujemo tudi pri svojih družinah ter v skupnosti. Ogromno stvari se lahko naučimo v vseh obdobjih svojega 

življenja, če le imamo željo in zmožnosti. Stanovalce spodbujamo k temu, kar še zmorejo v domovih. Pomembno je 

iskanje virov moči pri stanovalcih, v čem so dobri, kaj še zmorejo. »Koronski čas« nam je prinesel veliko izzivov in 

drugačnih načinov dela, kot smo jih bili vajeni in ki jih zdaj spodbujamo. Predvsem smo poudarjali zdravstveni vidik 

dela v tem času, da smo zagotovili varnost naših stanovalcev in zaposlenih. Vendarle pa imamo drugi profili v domovih 

pomembno vlogo pri opominjanju, da smo v osnovi socialno varstveni zavodi, ne pa samo zdravstvena institucija. Pri 

stanovalcih je potrebno skrbeti še za druge aspekte življenja in bivanja. V času koronakrize je bil socialni vidik 

potisnjen ob stran zavoljo zdravstvene dobrobiti stanovalcev. Seveda smo se ga trudili ohranjati, vendar smo bili 
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primorani prekinjati skupne aktivnosti, druženja stanovalcev, 

skupinska druženja s svojci. V tem času smo obiskovalce 

omejili na minimum s potrebnimi ukrepi. Ni bilo nastopov, 

prostovoljstva, aktivnosti. Zavedamo se, da je stanovalcem ob 

teh aktivnostih najpomembnejša družba, pogovor s 

sostanovalci, neomejeno druženje. To je tisto, kar prinaša 

dinamiko v domsko življenje. Znotraj doma se stkejo stiki, ki so 

za stanovalce pomembni, saj jim pomagajo k boljšim dnevom v 

institucionalnem varstvu. Zaradi ukrepov smo se trudili, da smo 

jim to zagotovili z individualno obravnavo. V tem času smo 

vendarle še bolj spoznali posameznike, predvsem tiste, ki v 

skupinskih aktivnostih včasih ne izstopajo. Trudili smo se z 

navezovanjem stikov s svojci na drugačne načine, ki se izvajajo 

še zdaj in se bodo izvajali še naprej. V preteklosti je 

prevladovalo mnenje, da so domovi za starejše hiralnice, kamor 

se gre umret, vendar se vsak dan trudimo, da pokažemo, da 

temu ni tako. Življenje v institucijah zahteva kompromise na 

določenih področjih, da delo, ki ga opravljamo, lahko steče. Je 

pa odvisno od vsakega stanovalca posebej, kako si bo želel 

preživljati čas, naša naloga pa je, da se mu približamo z 

možnostmi, ki jih stanovalec vidi kot dobre zase. Zavedamo se, 

da je tako za bodoče stanovalce kakor za svojce prehod v 

domsko življenje naporen in stresen. Vsi skupaj si moramo dati 

čas, da se navadimo eden na drugega, da stanovalca spoznamo, 

da se poskušamo prilagoditi njegovim potrebam in najdemo 

skupno pot sodelovanja in seveda, da stanovalec spozna nas. 

Naša majhnost je velika prednost pri ustvarjanju odnosov s 

stanovalci. Zavedamo se, da so to generacije, ki jim je delo 

zapolnjevalo dneve življenja, pogosto za kaj drugega ni bilo priložnosti. Stanovalci sodelujejo v domskem življenju, 

imajo izbiro, kaj početi, česa se udeležiti. Skupaj s svojci se trudimo, da jim zagotovimo kvalitetno jesen življenja, da se 

jim približamo v njihovih željah in interesih. Brez dobrega sodelovanja s svojci bi bilo naše delo veliko težje.  

 

Verjamemo, da nas čakajo boljši časi, ko bomo lahko spet skupaj spili kavo in priredili piknik na sončen dan. Ko bomo 

lahko proslavili naše delo, potrpežljivost in prilagajanje stanovalcev ter svojcev. Upamo, da kmalu. Do takrat pa 

ostanimo zdravi! 

 

Jerneja Lakovšek, mag. soc. del. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. februarjem in 15. marcem 2021 

 
Dogodki: 

 

V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2  (COVID-19). S tem 

dnem smo gasilci prekinili večino nenujnih aktivnosti, kot so na primer tekmovanja, srečanja … Še vedno opravljamo 

zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih ter delno usposabljanja. 

 

V petek, 5. marca 2021, je ob 18.13 v Pernovem, Občina Žalec, prišlo do požara v sobi dementnega oddelka v Domu 

Nine Pokorn. Požar so prvi pričeli gasiti zaposleni v domu, po prihodu na kraj požara pa so gasilci pogasili že 

lokaliziran požar. Na požar so bili aktivirani gasilci PGD Velika Pirešica, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Žalec, PGD 

Ponikva pri Žalcu in PGD Gotovlje. Skupno je pri gašenju požara sodelovalo 59 gasilcev z 10 vozili in gasilsko avto 

lestvijo. Stanovalci doma, ki so bili na omenjenem oddelku, so bili evakuirani v sosednji oddelek. V požaru je bila 
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poškodovana ena oskrbovanka, ki je bila z reševalnim vozilom pripeljana v Splošno bolnišnico Celje, in ena zaposlena 

zaradi vdihavanja dima. Na požarišču je ostala gasilska straža. Gasilska intervencija se je zaključila okoli 20. ure. 

 

V tem času je bila podpisana pogodba o opravljanju javne gasilske službe tudi v Občini Tabor. S tem so gasilci 

podpisali pogodbe za leto 2021 v vseh petih občinah, katerih gasilska društva so združena v Gasilski zvezi Žalec. 

Podpis je bil 3. marca 2021 v prostorih Občine Tabor, udeležili pa so se ga župan Občine Tabor Marko 

Semprimožnik, predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, namestnik poveljnika GZ Žalec David Krk, poveljnik 

Gasilskega poveljstva Občine Tabor Peter Jezernik in predsedniki vseh treh gasilskih društev, ki delujejo na 

območju občine. 

 

Zaradi epidemiološke situacije se občni zbori gasilskih društev trenutno ne morejo izvajati v klasični obliki. Večina od 

32 gasilskih društev bo občne zbore zato izvedla, ko se bodo razmere izboljšale, 4 gasilska društva pa so se v tem času 

odločila, da bodo občni zbor izvedla korespondenčno po pošti. 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 16 intervencij, ki so skupno trajale 18 ur in 30 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 15 minut, najkrajša pa 25 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so imeli 7 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela je bilo 5 intervencij, v GPO 

Braslovče so imeli tri intervencije, GPO Vransko eno intervencijo, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan,  

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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Legalizacija objektov »daljšega obstoja«, zgrajenih pred 1. 1. 1998 
 

S pravnega vidika je legalizacija objektov med 

zahtevnejšimi postopki na upravni enoti. Seveda pri 

sami razlagi zakonodaje in postopkovnih pravilih ni 

večjih težav, saj tovrstne postopke vodijo uradne osebe 

z izkušnjami pri razlagi in uporabi prava, tako da to 

načeloma ne predstavlja težav. Tudi takrat, ko se od 

primera do primera soočimo s kakim sistemskim 

vprašanjem, je poleg predpisov na razpolago sodna 

praksa in podpora drugih državnih organov, ki so na 

svojem matičnem področju vedno pripravljeni na 

izmenjavo strokovnih stališč in mnenj. Najzahtevnejša 

so pravzaprav vsebinska vprašanja, ki izhajajo iz same 

narave stvari, stvarnih razmer oz. iz prakse. 

     

V praksi se recimo (pre)pogosto dogaja, da investitorji 

začnejo z gradnjo, ne da bi se po izkušnjah dobre prakse 

najprej seznanili s pogoji, se ustrezno pripravili, 

pridobili ustrezno gradbeno dovoljenje in si tako v 

nadaljevanju prihranili odvečne poti, nevšečnosti in 

stroške. Če se v zvezi s tem navežem na Gradbeni 

zakon, ki se je začel uporabljati s 1. 6. 2018, je z dobrim 

namenom sanacije cele vrste anomalij v prostoru na 

široko odprl vrata različnim postopkom legalizacije 

nelegalnih gradenj. Ugotavljanje dejanskega stanja pa še 

dodatno odpira vrsto vprašanj za udeležence v postopku, 

katera so odvisna predvsem od časa nastanka posega in 

obsega gradnje. Ker je prejšnji oz. stari Zakon o graditvi 

objektov omogočal le legalizacijo starejših objektov 

(zgrajenih pred 1. 1. 1968), je razumljivo, da so lastniki 

mlajših nelegalnih objektov nad ponujeno priložnostjo 

»navdušeni«, saj imajo možnost legalizacije tudi v 

novejšem obdobju. Z vsemi zakonskimi pogoji 

legalizacije je toliko bolj pomembno, da se vlagatelj že 

pred oddajo vloge vsaj okvirno seznani s postopkom, da 

se, kot rečeno, izogne odvečnim potem, sitnostim in 

stroškom. Temu je v glavnem namenjen tudi ta 

informativni prispevek.  

 

Na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da je v Sloveniji v 

prostoru še veliko nelegalnih objektov zaradi različnih 

vzrokov, gre za tako imenovane »črne gradnje«. 

Številke kažejo, da smo na upravni enoti od uveljavitve 

nove gradbene zakonodaje, in sicer v  dobrih dveh letih 

in pol prejeli skupno kar 681 zahtev za različne vrste 

legalizacij tovrstnih gradenj (96 za objekte, zgrajene 

pred 17. 11. 2017, 420 zahtev za objekte, zgrajene pred 

1. 1. 1996 in 165 zahtev za objekte zgrajene pred 1. 1. 

1998). V pripravi so zopet nove obsežne spremembe 

gradbene zakonodaje, ki naj bi omogočile nove oz. 

dodatne vrste legalizacij, zato tudi v prihodnosti, glede 

na stanje v naravi, še vedno pričakujemo večje število 

tovrstnih vlog. 

V nadaljevanju sledijo ključne informacije in poudarki 

glede enega izmed možnih postopkov legalizacije med 

investitorji »priljubljene« legalizacije objektov daljšega 

obstoja, za katero zakonodajalec sploh ni predpisal 

časovne omejitve za vložitev zahteve. Pogoj za 

legalizacijo je, da so bili brez gradbenega dovoljenja 

zgrajeni pred 1. 1. 1998 in od tega datuma dalje 

obstajajo v enakem obsegu in z enako namembnostjo. 

To pomeni, da so bili pred 1. 1. 1998 dokazljivo, ne 

morda zgolj verjetno takšni, kot so danes. Poleg tega je 

obvezen še ta pogoj, da je stavba, ki je predmet bodoče 

legalizacije, evidentirana v katastru stavb. 

 

Za legalizacijo objektov daljšega obstoja se odločajo 

tudi investitorji oz. lastniki objektov, zgrajenih na t. i. 

zazidljivih zemljiščih. Posebnost te različice, ki je 

predstavljena v članku, pa je v tem, da po zakonu 

predstavlja edino možnost za legalizacijo objektov, 

zgrajenih na zemljiščih, ki v času nastanka objekta (in 

danes) niti niso bila namenjena za gradnjo. Pri 

legalizacijah tovrstnih objektov daljšega obstoja se 

namreč ne preverja skladnost s prostorskimi akti občine, 

niti zahtevi ni treba priložiti mnenj drugih pristojnih 

mnenjedajalcev glede sprejemljivosti gradnje, kot npr. 

Elektra, JKP, Direkcije za vode ipd. Prav tako 

investitorju ni treba dokazovati, ali objekt izpolnjuje 

bistvene zahteve, kot so npr. mehanska odpornost in 

stabilnost, varnost pred požarom, zaščita pred hrupom, 

varčevanje z energijo itd.  

   

Poleg dejstva, da je za to obliko legalizacije treba 

izpolniti bistveno manj pogojev kot za druge vrste 

legalizacij, je za investitorje postopek daljšega obstoja 

ugoden tudi z vidika odmikov objekta od parcelnih mej. 

V rednih postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja 

ter ostalih vrstah legalizacij lahko namreč velike 

zamude v postopkih povzročajo prav udeležbe stranskih 

udeležencev ‒ mejašev. V primerih objektov daljšega 

obstoja pa je investitorjem zagotovljena pravna varnost 

tudi v primeru odmika objekta, manjšega od 

predpisanega. Stranski udeleženci lahko nasprotujejo le 

času izgradnje ter obsegu objekta in njegovi 

namembnosti, ne pa tudi morebitni premajhni 

oddaljenosti od meje. 

 

Glede same vloge: mora jo investitor oz. vlagatelj, ki 

želi legalizirati objekt daljšega obstoja, napisati v 

predpisanem obrazcu (dostopen na državnem portalu 

Republike Slovenije eUprava) in oddati na pristojni 

upravni enoti. Skupaj z vlogo mora predložiti dokaz o 

obstoju stavbe pred 1. 1. 1998. Prav tako je treba 

predložiti dokumentacijo, ki vsebuje  posnetek 



 

11 

obstoječega stanja objekta s prikazom tlorisov in 

prerezov vseh etaž z osnovnimi merami prostorov ter 

seznamom prostorov s površinami in situacijskimi 

pogledi na vse štiri strani fasade. Zaradi enostavnosti 

lahko dokumentacijo izdela sam, saj zakon ne zahteva, 

da jo izdela kakšen poseben strokovnjak, kar je sicer 

pogoj pri drugih vrstah legalizacij.  

 

Vlagatelj mora upravni enoti skupaj z vlogo predložiti 

še dokazilo o plačanem komunalnem prispevku. 

Upravna enota pred izdajo dovoljenja odmeri tudi 

nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. 

Merila za izračunavanje višine nadomestila so določena 

s posebno Uredbo. Višina nadomestila pa je odvisna od 

stopnje degradacije in uzurpacije prostora in se vrednoti 

na podlagi značilnosti območja, kjer je nedovoljena 

gradnja ter na podlagi značilnosti in vrste nedovoljene 

gradnje same. Med objektom, ki nelegalno stoji na 

zazidljivem oz. nezazidljivem zemljišču lahko 

nadomestilo variira tudi do dvakratnika višine. 

 

V primeru, da stavba še nima hišne številke, jo bo 

lastnik takega objekta na podlagi izdanega dovoljenja 

lahko pridobil na pristojni Geodetski upravi.  

 

Morda je za lastnike objektov, ki menijo, da izpolnjujejo 

pogoje za njihovo legalizacijo, zanimiv še podatek, da 

se minimalna komunalna oskrba objekta resda ne 

preverja, vendar pa lastnik ni upravičen od občine 

zahtevati gradnje manjkajoče komunalne opreme, če je 

objekt zunaj določenega območja komunalnega 

opremljanja.  

 

Ko je upravni akt (dovoljenje) za legalizacijo  izdano, 

šteje, da objekt ni več nelegalen in da ima v času in 

prostoru veljavnosti pridobljeno uporabno dovoljenje. 

To pomeni, da sta faza pridobitve gradbenega in 

uporabnega dovoljenja združeni v enem samem 

dovoljenju. Edina »pomanjkljivost«  je pogojna 

veljavnost izdanega dovoljenja, česar se nekateri 

investitorji »ustrašijo«. V zvezi s tem izrecno 

poudarjam, da se dovoljenje, na zahtevo vlade ali 

občine, brez odškodninske odgovornosti sicer res lahko 

razveljavi, vendar le v točno določenih primerih. Zakon 

pravi, da samo takrat, ko je to potrebno zaradi 

zavarovanja javnega interesa ob neposredni ogroženost 

zdravja in življenja ljudi ter okolja. Dodatna varovalka 

je tudi določba, da razveljavitev dovoljenja za objekt 

daljšega obstoja ni mogoča, če je ogroženost mogoče 

odpraviti z drugimi milejšimi ukrepi.  

                                                                                                 

 Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

 
 

Odprtje paviljona Medena zgodba 
 

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, zaključuje in hkrati začenja še en velik projekt, s 

katerim želimo dodobra predstaviti slovensko čebelarstvo doma in v svetu. 

 

Paviljon Medena zgodba se podaja na pot in bo na svojevrsten način prikazoval delo čebel, čebelarja in sadove njunega 

skupnega dela. 

  

Paviljon je prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva ter medenih 

izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video in zvočno tehniko. V čebelji svet nas popelje s pomočjo vida, vonja, tipa 

in na koncu tudi okusa, s prav posebno medeno postajo. 

 

Polovica notranjega dela paviljona je namenjena predstavitvi čebeljih panjev in tehnologiji pridelave medu. V panjih so 

prikazane čebele s prav posebnimi video vsebinami, ki so nameščene v satih. Pod panjem je nameščena čebelarska 

tehtnica z vremensko postajo in video nadzorom zunanjosti paviljona. V nadaljevanju je predstavljeno točenje ter 

skladiščenje medu in tudi njegovo pakiranje po vseh standardih varne in zdrave pridelave hrane. Izpostavljene so tudi 

ključne informacije o čebelah in čebelarstvu. 

 

Drugi del notranjosti paviljona je namenjen predstavitvi vseh čebeljih pridelkov. Poleg prodajnega pulta je prostor za 

pokušanje različnih vrst medu. Za ta namen je bila razvita prav posebna degustacijska medena postaja, kakršne do sedaj 

še ni bilo.  

 

Zanimivost in atraktivnost paviljona je tudi zunanji del. Poleg medene postaje so nameščene tablice, na katerih so 

predstavljene vrste medu, vsi čebelji pridelki, naša avtohtona kranjska čebela in pomemben segment našega čebelarstva 
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– apiterapija. Na drugi strani paviljona so na časovnem traku predstavljeni poudarki o zgodovini čebelarstva. 

Tradicionalnost slovenskega čebelarstva je prikazana s poslikavo panjskih končnic in pročelji AŽ panjev. Najmlajši pa 

bodo preko didaktičnih iger spoznavali ključne posebnosti o čebelah.  

  

Paviljon Medena zgodba obiskovalca ne bo pustil ravnodušnega ne podnevi in tudi ne ponoči, saj poseben osvetlitveni 

ambient poudari medene kapljice v satju, ki so nameščene na zunanjosti paviljona, pa tudi motivi, vgravirani v steklu, ki 

se nahajajo v notranjosti  paviljona.           

 

Idejo za paviljon Medena zgodba je podal predsednik ČZS Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni skupini v sestavi: 

Lidija Senič, Tanja Magdič, Vlado Auguštin, Simon Golob, Tomaž Samec in vodja skupine Aleš Bozovičar. Skupina je 

sodelovala pri zasnovi in izgradnji tega, v vseh pogledih posebnega paviljona Medena zgodba.  

  

Čebelarska zveza Slovenije je pričela novo zgodbo o čebelarstvu. Otvoritveni trak sta v želji, da bo paviljon obiskal 

številne prireditve v Sloveniji in tudi v tujini, slavnostno prerezala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 

Jože Podgoršek in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. 

 

V upanju, da ga kmalu predstavimo tudi vam vas lepo pozdravljamo. 

 

Čebelarska zveza Slovenije 

 

 

 

 
 

Spoznajmo čmrlje in čebele samotarke 
 

Opraševalci so pomembni za našo prehransko varnost. Ko govorimo o opraševanju, največkrat pomislimo samo na 

medonosno oziroma kranjsko čebelo. Ta je pomembna opraševalka, a še zdaleč ni edina. Vsaj polovico opraševanja v 

kmetijstvu namreč opravijo divji opraševalci, v naravi pa je njihov delež še precej večji.  

 

Opraševanje žuželk je pomembno tako za kmetijstvo kot naravo oziroma biodiverziteto. Potrebuje ga namreč približno 

80 % kmetijskih in divjih rastlin. Opraševanje ne vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost hrane. Ugotovili so, 

da se na cvetovih, ki so bolje oprašeni, razvijejo ne le večji, ampak tudi lepši, bolj obstojni in bolj hranljivi plodovi. 

 

Divji opraševalci zmorejo več 

 

Poleg medonosne čebele, ki je najbolj znana opraševalka, je bilo v Sloveniji doslej najdenih še več kot 570 vrst divjih 

čebel. Mednje sodijo čmrlji in čebele samotarke. Čmrlje gotovo poznate, verjetno pa ne veste, da jih v Sloveniji živi kar 

35 vrst. Podobno kot medonosna čebela tudi čmrlji živijo v družinah, ki jih sestavljajo matica, delavke in del leta tudi 

samci. So pa družine čmrljev veliko manjše in štejejo največ nekaj sto osebkov, medtem ko je v čebelji družini več 

deset tisoč delavk. Druga razlika pa je, da so čmrlje družine kratkotrajne. Nastanejo pomladi in najkasneje jeseni 

propadejo. Pri čmrljih namreč prezimijo samo v zadnjem letu izlegle matice. Vsi čmrlji, ki jih vidimo zgodaj pomladi, 

so torej matice. 

 

Nasprotno pa večina drugih divjih čebel živi samotarsko. Vsaka čebela skrbi za svoje gnezdo, ki je v luknji v lesu, v 

votlem rastlinskem steblu ali tleh. V gnezdu samica pripravi zalogo hrane in odloži jajčeca, nato pa ga zapečati in skrb 
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Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni 

list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015 ter Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor, na 15. 

redni seji dne 15. 3. 2021 sprejel 

 

 

 

SKLEP 

O DOPOLNITVI SKLEPA O SPREJEMU LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TABOR ZA LETO 2021 
 

 

 

1. 

 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2021, ki zajema:  

 

Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja, 

 

- parc. št. 1319/23, k.o. 1009 Ojstriška vas ‒ v izmeri 449 m².  

 

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

 

 

 

 

Številka: 711-3/2020 

Datum: 15. 3. 2021 

 

                                                                                                                                       OBČINA TABOR 

                                                                                                                           župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA  

 

 

 

• SKLEP o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 

2021 

• SKLEP o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 1. 

3. 2021 dalje 
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Na podlagi  Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, 

št.16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/00-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 48/16, 94/16-popr. In 25/17-

ZVaj), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 

77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 44/99, 120/06, 60/15 in UO OT, št. 3/18) je 

Občinski svet Občine Tabor na 15. redni seji dne 15. 3. 2021 sprejel 

 

 

 

SKLEP 

O CENAH PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JVIZ OŠ VRANSKO-TABOR, 

OE VRTEC TABOR Z VELJAVNOSTJO OD 1. 3. 2021 DALJE 
 

 

 

Program Ekonomska cena Cena živil 

Prvo starostno obdobje (1–3 let) 511,94 1,80 

Drugo starostno obdobje (3–6 let) 449,15 1,80 

 

 

 

 

Številka: 602-2/21 

Datum: 15. 3. 2021 

 

                                                                                                                                       OBČINA TABOR 

                                                                                                                           župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2621
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za potomstvo je tako zaključena. Pri večini vrst nova generacija iz gnezda izleti šele naslednje leto. So zelo raznolike. 

Najmanjše so velike samo tri milimetre in jih zlahka spregledamo, največje lesne čebele pa so velike kar 25 mm. 

 

Čmrlji in čebele samotarke so izvrstni opraševalci. Čmrlji na prvi pogled delujejo nerodni in počasni, a v resnici ni tako. 

Če jih opazujemo, vidimo, da so zelo hitri. V enakem času oprašijo dva do štirikrat toliko cvetov kot čebele, kljub 

hitrosti pa na cvetu pustijo več cvetnega prahu, kar je za opraševanje najpomembnejše. Cvet lahko tudi stresejo, kar še 

izboljša opraševanje, pri nekaterih rastlinah, npr. pri paradižniku pa 

je to nujno. So tudi zelo marljivi, oprašujejo od zgodnjega jutra do 

poznega večera. En čmrlj tako opravi veliko več dela kot ena čebela. 

Tudi čebele samotarke so izjemno učinkovite. Ena samotarka lahko 

opravi delo kar stotih medonosnih čebel.  

 

Pomagajmo opraševalcem 

 

Spremembe v okolju so opraševalce v zadnjih desetletjih zelo 

prizadele. Pisanih cvetočih travnikov je vedno manj. Ogrožajo jih 

tudi nepravilna uporaba pesticidov in bolezni. Čmrlji in čebele 

samotarke tudi vedno težje najdejo primerno mesto za gnezdenje. 

 

Opraševalcem moramo zagotoviti hrano, prostor za gnezdenje in zdravo okolje. Ključno je ohranjanje pisanih cvetočih 

travnikov, ki so najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev. Tako bodo imeli hrano tudi potem, ko bo sadno 

drevje odcvetelo. Na takih travnikih mnogi opraševalci tudi gnezdijo. Samotarkam lahko pripravimo tudi gnezdilnice. 

Prehranske razmere lahko izboljšamo tudi s sajenjem medovitih rastlin. Če uporabljamo fitofarmacevtska sredstva, pa 

moramo ravnati strogo v skladu z navodili. Le tako bodo opraševalci lahko še naprej opravljali svoje pomembno 

poslanstvo.  

 

Več informacij o opraševalcih in biodiverziteti najdete na spletni strani projekta Life Naturaviva, Biodiverziteta – 

umetnost življenja.  

 

dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo 

 

 

Zakaj predvidevanja, da vemo, kaj drugi doživlja, povzročajo bolečino? 

 

Ste že kdaj opazili, kako lahko je izkušnje drugih povezovati z lastnimi izkušnjami? 

 

Morda se na prvi pogled pogosto zdi, da gre za enako izkušnjo, enako doživljanje, celo enake občutke. Vendar je 

resnica daleč od tega. K razmišljanju o tem me je spodbudil pogovor z neko mamico. Govorila je o terminalnih 

boleznih, kako se je sama dvakrat soočala z diagnozami bližnjih, zaradi katerih je njihovo življenje viselo na nitki. 

Stresle so me njene besede, ko je govorila o psihologinji, ki ji je v tistem času svetovala. Iz njenih besed se je videlo, 

koliko bolečine in žalosti je dodatno doprinesla ta psihologinja v prostor, ki je že sam po sebi bil težak. Rekla je 

psihologinji: »Ne. Ne morete vedeti, jaz sem na tej strani.« 

 

Bolečina, ki jo je povzročala sama situacija, se je potencirala z nerazumevanjem in nedopuščanjem biti tam, kjer je. 

Pogosto se tudi mi srečujemo s situacijami, v katerih nekdo od nam poznanih trpi. Radi bi pomagali, da bi bilo bolje, 

ker menimo, da je to tisto, kar oseba nasproti nas potrebuje. In rečemo: »Saj bo. Daj času čas,« ipd. Včasih, kadar je 

njihova izkušnja enaka naši, rečemo: »Vem, kako se počutiš. Saj bo minilo. « In damo ta in ta in ta nasvet. Običajno je 

vse to pospremljeno s celotno zgodbo naše zgodovine, naše izkušnje. To je lahko sebično. Tu smo, da prisluhnemo  

njemu/njej, ko je njegova/njena izkušnja sveža, ne pa, da govorimo o sebi. 

Gotovo je čas in prostor, ko je primerno, da spregovorimo o podobnosti naših 

izkušenj in preizkušenj. Toda najprej je potreben prostor, v katerem se 

posamezniku dovoljuje, da je, kjer je, ter da čuti, kar čuti. 

 

Velikokrat same situacije in življenjske preizkušnje niti ne bolijo toliko, kolikor 

boli potreba ljudi okoli nas, da nas spreminjajo. Iz naslova sodeč pa tudi, da 

nekdo nasproti nas sklepa, da ve, kako nam je v dani situaciji.  
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Ljudje smo individuum. V marsičem smo si morda enaki, toda svet v sebi in okoli sebe vsakdo doživlja po svoje.  

 

Ne moremo zares vedeti, kako je njemu ali njej. Neizpodbitna resnica pa je, da najbolj boli ne-sprejemanje. Če želimo 

iz srca in celostno človeku pomagati, ga moramo slišati. Ne z ušesi, temveč s srcem.  

 

Aktivno poslušati. Ne z namenom, da dajemo nasvet, ko temu še ni mesto. 

Ne z namenom, da ponudimo svojo izkušnjo. Temveč z namenom, da 

razumemo. Razumemo na podlagi tega, kje se on/ona nahaja in ne na podlagi 

tega, kje smo mi. Vedno se bomo srečevali s situacijami, ko se pripetijo 

neljube stvari in dogodki. Takrat imejmo v mislih, da besede velikokrat niso 

potrebne. Še posebej kadar gre za zelo težke preizkušnje. Potrebno je odprto 

srce in prisotnost v tišini s sočlovekom.  

 

S takšnim ravnanjem dajemo osebi nasproti sebe potrditev, da je »prav«, da je, kjer je. Točno tam, kjer mora biti, hkrati 

pa mu/ji dajemo vedeti: »Jaz sem tu. Za vsak slučaj, če me potrebuješ.« Ne bojmo se bolečine sočloveka in ne bežimo 

pred njim/njo s tolažbo, ko zanjo še ni čas. Ne bodimo sebični s svojimi izkušnjami. Bodimo prisotni v celoti zanj ali 

zanjo točno tako, kot nas on/ona potrebuje. To je sočutje. To je ljubezen. Biti.  

 

Andreja Kotnik, www.obcuti-sebe.eu 
 

 

 

 

 

Infrastrukturni projekti v Spodnji Savinjski dolini 

 

V začetku marca sem zopet obiskal Direkcijo Republike 

Slovenije za infrastrukturo, kjer smo pogledali, kje smo 

trenutno pri obnovi infrastrukturnih objektov. V 

nadaljevanju navajam, kaj smo se na sestanku 

dogovorili oziroma v kateri fazi so projekti. 

 

Prekopa – dograditev hodnika za pešce 

Projektna dokumentacija je recenzirana. Občina je 

pridobila vsa potrebna zemljišča ter objavila razpis za 

izbor izvajalca, ki je bil pred kratkim izbran. Pogodba z 

izvajalcem je bila sredi marca poslana v podpis na DRI. 

Pričakujemo, da bodo z deli pričeli v kratkem.  

 

Preplastitev vozišča na cesti R2-447/290 Šentrupert‒

Ločica 

Preplastitev vozišča na cesti R2-447/290 Šentrupert‒

Ločica je načrtovana na več lokacijah, in sicer od km 

0,000 do 2,200, od km 3,700 do km 4,450, od km 5,400 

do km 6,780, od km 7,000 do km 7,450 in od km 8,100 

do km 8,743. Ocenjena vrednost navedenih preplastitev, 

katerih skupna dolžina znaša približno 6,4 km, znaša 

1.159.600 EUR. Na sestanku mi je bilo obljubljeno, da 

bi z deli lahko pričeli že jeseni. 

 

Prehod za pešce v Brodeh 

Za ureditev prehoda za pešce v Brodeh še niso končani 

postopki za odkup zemljišč. Glede na trenutno dinamiko 

bi predvidoma v sredini leta lahko pristopili k pripravi 

projektne dokumentacije za gradnjo. Ocenjujemo, da bo 

možno h gradnji pristopiti še v letošnjem letu. Ocenjena 

vrednost del znaša 70.500,00 EUR.  

Cesta Pondor–Tabor 

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija 

regionalne ceste R3-732/8215 Pondor‒Tabor, 

dograditev hodnika za pešce, prestavitev in zaščita 

komunalnih vodov, ureditev odvodnjavanja ter ureditev 

prometne opreme in signalizacije. Izdelana bo projektna 

naloga za PZI projektno dokumentacijo. Javno naročilo 

za izbor projektanta je predviden še v prvi polovici leta 

2021. 

 

Rekonstrukcija ceste Velenje‒Dobrteša vas 

Zaključuje se javno naročilo za izdelavo PZI projektne 

dokumentacije rekonstrukcije od km 5,310 do km 6,700. 

V 2021 bo zaključeno projektiranje.Projektna 

dokumentacija je predana v pregled, sledi recenzija, 

nato odkupi in gradnja. 

 

Sanacija plazu Andraž  

Sanacija plazu Andraž na državni cesti R3-694/1268 

Velenje–Polzela–Dobrteša vas bo potekala od km 6,910 

do km 7,085 v dolžini 175 m. Projekt je v fazi izbora 

izvajalca gradbenih del. Ocenjena vrednost del znaša 

372.814,00 EUR, rok izvedbe pa je 150 dni po sklenitvi 

pogodbe. 

 

Gradnja dveh novih mostov v naselju Brode na DC 

R2-447 – Občina Vransko, 10-0031 Most čez Bolsko 

v Brodeh, CE0014 v km 8,760 

Objekt se nahaja na državni cesti R2-447/290, odsek 

Šentrupert–Ločica v km 8,760. Predvidena je 

rehabilitacija tehnično neustreznega in poškodovanega 
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premostitvenega objekta. Novelacija projektne 

dokumentacije na nivoju PZI je v teku in bo zaključena 

v drugi polovici leta. Urediti bo potrebno še 

zemljiškoknjižne zadeve. Vrednost investicije je 

ocenjena na 429.286,00 EUR.  

 

Predvidena je ureditev pločnika, ki se naveže na 

križišče, ki se ureja v sklopu rekonstrukcije mostu čez 

Bolsko. 

 

Projektna naloga za izdelavo IZP ureditve pločnika na 

R2-447/0290, od km 8,110 do km 8,738 (v dolžini 628 

m) v območju AC priključka Vransko je izdelana in 

potrjena s strani občine in je poslana na potrjevanje 

projektnih nalog na komisijo DRSI. 

 

10-0032 Most čez Bolsko v Brodeh CE0015 v km 

9.050 

Objekt se nahaja na državni cesti R2-447/290, odsek 

Šentrupert–Ločica, v km 9,050. Predvidena je 

rehabilitacija tehnično neustreznega in poškodovanega 

premostitvenega objekta. Projektna dokumentacija na 

nivoju PZI je izdelana in revidirana. Zemljiškoknjižne 

zadeve na parcelah v vplivnem območju predvidenih 

posegov so urejene. V teku je obnovitev DRSV 

soglasja. Vrednost investicije je ocenjena na 

404.252,00 EUR.  

 

Nadhod za pešce v Žalcu 

Nadhod za pešce se nahaja na cesti R2-447/0367 v km 

5,800. Predvidena je rehabilitacija tehnično 

neustreznega in poškodovanega premostitvenega 

objekta. Izveden je bil natečaj za arhitekturno 

oblikovanje nadhoda za pešce, na osnovi katerega je 

Občina Žalec izvedla razpis za izbiro projektanta. 

Občina naročila ni oddala, saj bodo spremenili 

projektno rešitev. Usklajuje se projektna naloga za 

rekonstrukcijo obstoječega nadhoda. 

Izhodiščna vrednost investicije je 

327.874,00 EUR. V skladu s 

sprejetim proračunom ni 

predvidenih sredstev za izvedbo 

gradbenih del v letih 2021/2022. 

 

Križišče Pondor 

Na Občini Tabor je bil skupaj s 

projektantom ter lastniki, ki še niso 

podpisali pogodb, sestanek, kjer so 

bile predstavljene rešitve. Rešitve 

bodo upoštevane v novelaciji PZI 

projektne dokumentacije. V izdelavi 

je novelacija PZI ter izdelava DGD. 

Rok je podaljšan zaradi pogoja po 

izvedbi monitoringa dvoživk. V 

2021 pričakujemo zaključek 

projektiranja, odkupov ter 

pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave, 

Območna enota Celje, k DGD projektni dokumentaciji 

za rekonstrukcijo križišča Pondor je bil zahtevan 

monitoring prehajanja dvoživk.  

 

Skladno s sprejeto Strategijo razvoja prometa v RS in 

Nacionalnim programom razvoja prometa v RS za 

obdobje do leta 2030 je bil marca 2018 sprejet načrt 

vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 

2018–2023, ki med drugim z ukrepom Ro. 47 

opredeljuje obveznost zagotovitve migracijskih 

koridorjev prostoživečim živalim in varnosti voznikov 

pred trki s prostoživečimi živalmi. 

 

Natančneje ukrep Ro. 47.1 določa pripravo navodil in 

tehničnih specifikacij migracijskih koridorjev dvoživk 

na obstoječih cestah, skladno s čimer je v letu 2019 

Direkcija RS za infrastrukturo v sklopu okoljskih 

projektov naročila izdelavo Strokovnih podlag za 

izdelavo navodil in tehničnih specifikacij za 

zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na 

državnem cestnem omrežju (CKFF, december 2019), ki 

podajajo usmeritve za celotno državno cestno omrežje ‒ 

t.j. ceste v upravljanju DRSI in DARS. Predmetne 

strokovne podlage poleg biologije dvoživk in njihovih 

raziskav opredeljujejo predvsem načine vključevanja 

ukrepov za dvoživke v proces prostorskega umeščanja, 

načrtovanja in izvedbe cestne infrastrukture, vključno s 

tehničnimi specifikacijami ukrepov za dvoživke in 

usmeritvami za njihovo vzdrževanje. 

 

Iz Predloga ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v 

upravljanju DRSI, ki ga je v letu 2018 pripravil Center 

za kartografijo favne in flore, izhaja, da je odsek 

regionalne ceste R2-447/0290 Šentrupert‒Ločica od km 

5,960 do km 6,402 zabeležen kot 

črna točka za dvoživke, ki so 

zavarovane z Uredbo o zavarovanih 

prosto živečih živalskih vrstah 

(Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 

84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 

96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 

62/19)  To pomeni, da na tem odseku 

prihaja do povoza zavarovanih vrst 

dvoživk. Omenjeni odsek se nahaja 

na območju predvidene 

rekonstrukcije križišča. Skladno z 

navodili Direkcije RS za 

infrastrukturo je potrebno pri pripravi 

projektne dokumentacije 

upoštevati  Strokovne podlage za 

zagotavljanje migracijskih koridorjev 

dvoživk na cestnem omrežju, ki ga je 

izdelal Center za kartografijo favne 

in flore in je objavljen tudi na spletni strani DRSI.  
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Na zahtevo nosilca urejanja prostora (Zavod RS za 

varstvo narave) je potrebno v spomladanskem času 

izvesti monitoring prehajanj dvoživk preko 

predmetnega odseka ceste. V izdanem mnenju je 

napisano, da je potrebno izvesti natančne raziskave 

populacij dvoživk in njihovih selitev ter predpisati 

potrebne ukrepe. Ker zaradi nizkih temperatur še ni 

prehodov dvoživk, izvedba štetja še ni možna. Po 

pregledu tega poročila bo Zavod RS za varstvo narave 

lahko izdal mnenje o skladnosti izvedene raziskave in 

poročila s predpisanimi metodami in navodili iz 

Strokovnih podlag. Z monitoringom se bo ugotovilo 

število dvoživk in zgostitev prehajanj preko ceste. Na 

podlagi tega bo mogoče predpisati ustrezne ukrepe za 

varstvo dvoživk ter predvidene ukrepe upoštevati pri 

izvedbi rekonstrukcije ceste. Cilj je ustrezno zavarovati 

ogrožene vrste, hkrati pa zvišati nivo varnosti 

udeležencev v prometu. 

 

Aleksander Reberšek 

 

 

Dvig nadomestila za izgubljeni dohodek 
 

Poznam veliko osebnih zgodb staršev otrok s posebnimi potrebami, ki so bili mnogokrat preslišani. Še kako dobro 

razumem njihovo stisko in njihove prošnje, da potrebujejo več terapij, več plenic, več pomoči in podpore. Zato sem, kot 

številni drugi državljani, še preden sem vstopil v Državni zbor, zbiral zamaške, papir in denar za osebe s posebnimi 

potrebami. Sedaj, ko sem poslanec, je moja želja, da to področje 

uredimo sistemsko. To pomeni, da lahko pomagamo vsem 

naenkrat in ne le vsakemu posamezno, kot sem to počel doslej. 

  

Med drugim sem se v prvem valu epidemije COVID-19 zavzel, 

da so starši otrok s posebnimi potrebami dobili 150 EUR 

solidarnostnega dodatka, v drugem valu sem uspel s predlogom 

člena v zakonu PKP, da vsi starši oseb s posebnimi potrebami, ki 

prejemajo dodatek za nego, v času epidemije mesečno prejmejo 

za 100 EUR višji dodatek. V tem primeru gre za začasen ukrep, 

ki težave še ne rešuje na dolgi rok. Prav tako bodo starši otrok s 

posebnimi potrebami na mojo pobudo lahko brezplačno sobivali 

ob svojem otroku, in to brez starostne omejitve, hkrati pa bodo 

dobili bolniško nadomestilo zaradi odsotnosti z dela za čas 

sobivanja. 

 

V začetku marca smo v Novi Sloveniji skupaj s koalicijo v 

zakonodajni postopek vložili zakon o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih, s katerim bomo dvignili delno plačilo za izgubljeni dohodek staršem otrok s posebnimi 

potrebami.  

 

Kot predlagatelju spremembe zakona je moj cilj, da starši otrok s posebnimi potrebami, ki danes prejemajo 588 EUR 

neto, od 1. julija 2021 prejmejo višje delno plačilo za izgubljeni dohodek, in sicer 736 EUR neto, kar ustreza minimalni 

neto plači.  

 

Če se ozremo v preteklost, lahko ugotovimo, da do sedaj žal ni bilo posluha za to težavo, kajti delno plačilo za 

izgubljeni dohodek se je od leta 2011 uskladilo samo enkrat, in sicer s 734,15 EUR na 751,77 EUR bruto, kolikor delno 

plačilo za izgubljeni dohodek znaša še danes. V 11 letih se je nadomestilo torej povečalo le za 17,62 EUR bruto, kar je 

1,6 EUR na leto.  

 

Pristojni minister Janez Cigler Kralj ima posluh za ranljive skupine in trdno verjamem, da bosta tako minister kot Vlada 

naš predlog podprla. Tako bomo v Novi Sloveniji staršem otrok s posebnimi potrebami pomagali z dvigom delnega 

plačila za izgubljeni dohodek.  

 

S tem zakonom uresničujem tudi svojo veliko željo, da otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem pomagamo 

sistemsko in vsem naenkrat. 

 

Dejanja štejejo. 
 

 

Aleksander Reberšek
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Epidemija ‒ možnost razvijanja temeljnih vrednot 
 

Zdi se, da je čas epidemije iz nas potegnil tiso najboljše, 

kar premoremo, včasih pa tudi slabo. Rada bi se 

osredotočila predvsem na pozitivno, saj smo ravno v 

vrtcu tisti, ki dajemo otrokom zgled, motivacijo, otroci 

nas na zavedni in nezavedni ravni opazujejo, 

posnemajo.  

 

Ljudje smo radi v coni ugodja in epidemija nas je 

pripeljala na zelo razburkano morje. Vse, kar nam je 

predstavljalo rutino in stalnost, smo naenkrat morali 

spremeniti, se prilagoditi in v dani situaciji iskati 

najboljše rešitve. Včasih nas je to žalostilo, saj je to 

morda pomenilo, da v vrtec zaradi vseh omejitev NIJZ, 

spreminjajočih pravil, ki so bili sicer v prid zdravju, 

nismo mogli uresničiti česa, kar bi našim družinam 

olajšalo življenje. V tem času so bila žal ustavljena tudi 

uvajanja in sprejemanje novincev. 

 

Je pa ta čas pokazal moralo in etiko načel že kar v 

našem kolektivu. Večina naših zaposlenih ni veliko 

razmišljala, ko se je javila za nujno varstvo in kasneje 

tedensko testiranje. Nihče ni vedel, kako lahko 

izpostavljenost na delovnem mestu vpliva na njegovo 

zdravstveno stanje, na stanje doma, morda za prenos 

virusa na svoje starše, stare starše … V prvem valu smo 

tako mnogo ur, čeprav na čakanju doma, preživeli 

angažirani, kako preko sklopov dejavnosti sporočiti 

družinam, da nam je mar zanje, jim pošiljali mnoge 

ideje, ki smo jih dolge ure tehtali po strokovni plati, da 

bi bile ravno prav poučne in hkrati zabavne. Na daljavo 

je potekalo tudi delo naše svetovalne delavke. Ker 

imamo v vrtcu sodelavce, ki razpolagajo z zavidljivo 

paleto različnih znanj, in ker smo mnenja, da mora 

znanje znotraj ustanove krožiti in se ne kopičiti, smo 

izkoristili tudi to prednost in poleg zunanjih izvajalcev 

pritegnili tudi nekatere sodelavce, da so svoje znanje 

delili naprej. Ta čas smo torej izkoristili tudi za 

strokovno rast. 

 

V drugem valu pa smo se osredotočali predvsem na 

ažurno podajanje informacij in jih poskušali ravno prav 

jedrnato in hkrati dovolj razumljivo predati našim 

staršem. Zavedamo se, da včasih iz čevljev uporabnikov 

kakšna informacija ni bila sprejeta v tej luči, vendar pa 

smo se tudi mi nenehno prebijali skozi medije, 

okrožnice in številne nejasnosti in dileme. Hkrati smo 

želeli opozarjati in osvetljevati tudi nekatera rizična 

področja, ki smo jih naslavljali na starše, od kontaktov 

ob duševnih stiskah in nasilju, pomenu branja in gibanja 

za otroke, kako pomembno je, da smo otrokom vzor idr. 

Hkrati smo se osredotočali na delo v nujnem varstvu, ki 

sta nam ga s sklepoma omogočili občini ustanoviteljici. 

Še enkrat smo dokazali, da je tam, kjer je volja, tudi pot, 

in čeprav skupaj pod eno streho iz obeh okolij, smo ta 

čas k sreči izšli močnejši, s polno lepih spominov po 

sodelovanju, prilagajanju in kar je najpomembneje, brez 

okužb.  

 

Ob ponovnem odprtju vrtca za vse pa nam je bil skupni 

cilj s starši, kako čim bolj podpreti otroke pri čim manj 

stresni vrnitvi nazaj v naše vrtčevsko okolje. In tukaj so 

nas otroci zopet pustili presenetiti, saj so verjetno od 

močne želje po druženju s prijatelji in vzgojitelji 

pozabili, da bi lahko bil morda prvi korak čez prag 

težak. Nasprotno ‒ videti je bilo vzhičenje, slišati smeh, 

opaziti veselje … Starši še vedno sprejemate z veliko 

mero razumevanja organizacijo in življenje v vrtcu v 

»mehurčkih«, kar od vseh deležnikov zahteva veliko 

prilagajanja in strpnosti, za kar se vam iz srca 

zahvaljujemo. Na ta način skupaj ustvarjamo pogoje s 

čim manj možnosti za prenos morebitnih okužb. Gre za 

vaše in naše zdravje, zato resnično poklon vašemu 

odgovornemu ravnanju, upoštevanju vseh ukrepov in 

protokolov. Skupaj zmoremo! 

 

Ugotavljamo, da je čas epidemije priložnost, da si med 

sabo pomagamo, si prisluhnemo, se pogovarjamo o 

temeljnih vrednotah brez žuganja in namesto tega na 

otroke vplivamo s svojimi pozitivnimi dejanji, zgledi, 

skrbno izbranimi vsebinami, svojimi pogledi in ne 

nazadnje s svojim optimizmom. Izkušnje govorijo, da se 

ta pristop obrestuje. Dogajajo se sicer počasni premiki, 

vendar tudi počasi se daleč pride. 

 

Epidemija v 21. stoletju je poslala nedvomno sporočilo, 

da smo ranljivi – tako posamezniki kot celotna družba. 

Kako močni bomo izšli iz tega in kakšen priokus bomo 

pustili, sladek ali grenak, je v glavnem predvsem 

odločitev vsakega posameznika. V vrtcu smo se že s 

svojo vizijo: »VSAK DAN STREMIMO K 

SPOŠTLJIVIM IN ISKRENIM ODNOSOM TER 

SPODBUJAMO VEDOŽELJNOST OTROK,« zavezali 

k temu, ponosna pa sem na svoje sodelavce in na naš 

vrtec, da se vsak dan posebej trudimo, da to tudi živimo. 

 

Mojca Brglez, Vrtec Vransko - Tabor 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Aktivnosti naših društev 

18 

Sklad šole in vrtca Žarek upanja 
 

Posebne okoliščine, ki so zaznamovale naše zadnje leto, so pustile pečat tudi skladu šole in vrtca Žarek upanja.  

 

Sklad vsako leto del sredstev namenja za dejavnosti, ki obogatijo vse učence, pomaga pa tudi tistim družinam, ki 

potrebujejo pomoč pri plačilu. V vrtcu se sredstva porabljajo za nakup igral ali za kakšno obogatitveno dejavnost. V 

zadnjem letu teh dejavnosti seveda ni bilo toliko kot običajno, zato je bila poraba iz sklada temu primerno manjša. Po 

sklepu upravnega odbora sklada pa smo 3.300,00 EUR porabili za nakup 

računalnikov za učence, namenjenih pouku na daljavo. Te računalnike je šola 

posodila družinam, ki jim je primanjkovalo ustrezne opreme za nemoteno 

sodelovanje pri pouku. 

 

V preteklih letih je sklad največ sredstev pridobival s pomočjo dobrodelne 

prireditve Rotary Cluba in iz donacij, del pa tudi z zbiralnimi akcijami papirja 

ter odpadnih tonerjev in kartuš. Zaradi epidemije dobrodelne prireditve v letu 

2020 ni bilo, zato so bile glavni vir druge donacije in zbiralne akcije papirja.  

 

Upamo in želimo si, da bomo lahko učencem spet kmalu omogočili šolo v 

naravi, plavalni tečaj, ekskurzije in druge dejavnosti, ki pomembno prispevajo 

k razvoju in znanju za življenje. Zato bomo tudi vnaprej veseli vsakega prispevka v sklad Žarek upanja v obliki donacij. 

Prav tako pa vas vabimo in naprošamo, da odpadni papir oddate v šolski zabojnik, saj je dobrodošel vsak kilogram. O 

akcijah zbiranja papirja vas sproti obveščamo. 

 

Vsem, ki ste prispevali v sklad Žarek upanja preko zbiralnih akcij ali v obliki donacij, se iskreno zahvaljujemo. 

 

Polona Učakar, pom. ravn. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kljub epidemiji čas nezadržno teče, na kar nas opominjajo tudi prihajajoči prazniki, 

ki bodo že drugo pomlad zapored drugačni ... 

 

Zdi se, da nam je korona vzela prav 

tisto, po čemer smo Taborčani 

poznani, po svoji gostoljubnosti, 

družabnosti, po praznovanjih ... 

Delovanja in aktivnosti društev so 

se ustavila, druženje v živo pa je na 

stranskem tiru in čaka neke lepše 

čase.  

 

Svojo željo po preizkušanju novih 

receptov in peki tradicionalnih 

sladic članice Društva žena in 

deklet Občine Tabor zato zaenkrat 

izvajamo doma za naše družinske 

člane in verjamemo, da tudi druge 

gospodinje počnejo enako.  
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Lepo vas pozdravljamo članice  

 

Društva žena in deklet Občine Tabor. 
 

 

 

 

 

Če se ti trga srce, ga izroči Bogu 
 

Približujemo se največjemu prazniku kristjanov. Cvetna nedelja, sveto tridnevje, velika noč in velikonočni ponedeljek! 

Od praznovanja preko trpljenja in smrti v vstajenje in večno življenje! 

 

V teh dneh srečujem in se pogovarjam z ljudmi, ki z nekakšno otožnostjo in zaskrbljenostjo na obrazu, v očeh in glasu 

pričakujete te praznike. Najpogostejši stavek se glasi: »Že druga velika noč bo takšna!« 

 

V resnici smo kristjani ob ukrepih proti širjenju epidemije koronavirusa med bolj prikrajšanimi. Res je, žre drugo veliko 

noč ne moremo praznovati tako, kot si želimo, tudi minuli božič je bil v praznovanju okrnjen, podeljevanje 

zakramentov je omejeno. Pa ne samo to, tudi ob moralni neetičnosti razvoja nekaterih cepiv smo morali skloniti glavo, 

umolkniti, čeprav v nas nek glas kriči, da to ni prav. 

 

Zgodovina nam govori, da se je vsaka epidemija končala. Tudi ta, ki nam sedaj jemlje svobodo, se zagotovo bo!  

Bodimo potrpežljivi, upoštevajmo navodila zdravnikov in ukrepe vlade. Spoštujmo življenje, pazimo nase in s tem tudi 

na druge. 

 

In če se nam trga srce, ga izročimo Bogu. On celi rane. Molimo! Če molimo, so stvari drugačne. Molitev nas spreminja. 

Trenutka svojega življenja si ne moremo izbirati, vedno pa lahko izberemo svojo pot življenja. Tudi v teh časih se 

dogaja veliko lepega. Bog nam preko lepega želi odvzeti občutke obupa in malodušja in jih zamenjati s pogumom, tiho 

srečo in osebnim zadovoljstvom, z vsem kar presega trenutne razmere. Bodimo del rešitve in prihodnosti. 

 

April 2021 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

S prvim dnem meseca aprila bomo začeli sveto tridnevje in praznovanje Kristusovega vstajenja. 

Na veliki četrtek obhajamo spomin zadnje večerje in noči, ki jo je Jezus prečul na vrtu Getsemani. Jezus je pri zadnji 

večerji učencem umil noge, postavil novo zapoved ljubezni in sveto evharistijo ter sveto mašniško posvečenje. 

 

Veliki petek je spomin Jezusove smrti na križu. Ob uri njegove smrti običajno molimo križev pot. To je edini dan v 

letu, ko po cerkvah ni svete maše, ampak obredi velikega petka (češčenje križa, besedno bogoslužje (branje poročila o 

Jezusovem trpljenju in smrti), obhajilo). 

 

Velika sobota je predvsem dan tišine. Spominjamo se Jezusa, ki leži v grobu. Pri Božjem grobu je ves dan 

izpostavljeno Najsvetejše, pred katerim molimo. Popoldne k blagoslovu prinesemo jedila, ki spominjajo na Jezusovo 

trpljenje in smrt in jih s skupnim imenom imenujemo »velikonočni zajtrk«. Zvečer pa že pričnemo s slavjem. Po 

štiridesetih dneh (postni čas) se zopet oglasi Aleluja, slavimo zmago luči nad temo, zmago nad smrtjo in grehom. 

Prižgemo velikonočno svečo, ki predstavlja vstalega Jezusa. 

 

4. april, velika noč Gospodovega vstajenja. Bogoslužje ‒ sveta maša je slovesna, vesela, mogočna, začne pa se z 

vstajensko Alelujo in nadaljuje z velikonočno procesijo izven cerkve. 

 

Iz domače župnije 

Da pa bo praznična miza povsod obložena prav tako kot včasih, za tiste, ki morda niste tako vešče peke, ponujamo 

možnost naročila potic oz. peciva za velikonočne praznike. Lahko spečemo klasično orehovo potico, potratno, 

smetanovo ali pa malo bolj zdravo različico iz pirine polnozrnate moke.  

 

Potice boste lahko dvignili na pošti v Taboru oz. po dogovoru.  

 

Naročila zbiramo najkasneje do četrtka, 1. 4. 2021 na tel.: 031 762 324. 
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Fotokotiček 
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5. april, sledi še velikonočni ponedeljek, praznik obiskov in veselega vzdušja ob sporočilu, da je Jezus vstal od mrtvih.  

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej naš duhovni pomočnik redno daruje sveto mašo po naših namenih. Pod 

določenimi pogoji (nošenje maske, razkuževanje rok in predpisana medosebna razdalja) je mogoče biti prisoten pri sveti 

maši. 

 

Sicer pa prisostvujmo prenosom svete maše po radiu ali televiziji, prisluhnimo Radiu Ognjišče, ki se izjemno trudi 

spodbujati in duhovno obogatiti naš vsakdan in še dodatno vse praznične dni.  

 

Vzemimo v roke duhovno branje, okrepimo skupno družinsko molitev. Molimo za vse okužene s koronavirusom, vse 

umirajoče in duše v vicah, pa tudi za vse zdravstveno in negovalno osebje in vse znanstvenike, ki si neutrudno 

prizadevajo razviti uspešno zdravilo in cepivo. Molimo tudi za naše politike, da bi zmogli svoje poslanstvo odgovorno 

opravljati. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bomo prvi četrtek v mesecu aprilu (veliki četrtek) molili za duhovnike, 

njihovo zdravje, stanovitnost in svetost, še posebej za duhovnike iz naše župnije ter za nove duhovne poklice v naši 

župniji in vsej vesoljni Cerkvi. Če ni mogoče moliti v cerkvi, verniki molimo doma.             

                          

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

Naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen, seveda v skladu s proti koronavirusnimi ukrepi, vsak 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. Ker so pred nami dnevi priprave na naš največji praznik, se o obisku še posebej dogovorite, lahko 

že pred prvim petkom v mesecu, ki bo hkrati tudi veliki petek. Mlajši smo posebej povabljeni k pomoči 

starejšim. 

 

23. april, goduje naš župnijski zavetnik sv. Jurij. Priporočajmo se mu. 

 

Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v župnijskih oznanilih. 

 

Vsem želimo blagoslovljene velikonočne praznike, veliko veselja in osebnega zadovoljstva. 

 

Vida Slakan

 

 

FEBRUARSKI UTRINKI 
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Oglasi 
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CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Čestitke 
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    Če spomladi grmi, se zima ponovi. 

     Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje. 

    Če je Jurija (23. 4.) dež in na Petra (29. 6.) suša, se raduje kmetova duša.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

»Zavalila sem se v sončne žarke 

kot v kopico dišečega sena, 

se ovila v zlato toploto. 

Uživam!« 

 

(Neža Maurer)  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

... in še modrosti naših babic 

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 Boris Sajovic. 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, Darko Naraglav, 

Danilo Bevk, Aleksander Reberšek, Violeta Štojs, Irena Zimmermann, Naš dom 

Vransko, ČZS, TD Tabor, DŽD Občine Tabor, Uroš Kos. 

 



R
ačnik se prebuja.

Foto: Saša Zidanšek O
breza
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