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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 
 

 

 

 
 

November nam je prinesel sončne žarke, ki so nas vabili, da bi čim 

več časa preživeli zunaj in pridobili vitamin D oziroma vitamin 

sonca. Sončni žarki so dovoljevali, da so se lahko pred pravo zimo 

izvedla še nekatera dela, kar boste lahko prebrali v nadaljevanju.  

 

Ne glede na omejitve, ki jih prinaša čas, bodo kmalu v občini 

zasvetile praznične lučke v vsej svoji čarobnosti.  

 

S prižigom luči pa bo prišel samo za vas, dragi otroci, tudi sveti 

Miklavž, ki bo velikodušno, kot vsako leto, za vas pripravil 

dobrote. Naj pričara nasmeh in dobro voljo vsem. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 21 
 

Lepa jesen nam dobro streže s še lepšim vremenom. Čas je za spravilo pridelkov. Za pripravo zemlje na počitek in na 

novo sezono ter za pripravo kurjave so odlični pogoji. Nekoliko nam veselje kvarijo ukrepi v povezavi z znamenito 

korono, ampak, kar je treba, je treba. Tudi to bomo zdržali.  

 

Se pa že kažejo po mojem mnenju posledice trenutne osamitve. V naši občini se je v zadnjem času pojavil velik porast 

delovanja vandalov, če temu lahko tako rečem. Ne vem ali je ljudem dolgčas in ali se v svoji jezi znašajo nad 

premoženjem drugih, vem pa, da so takšna dejanja vredna vsega obsojanja. Pred kratkim je pogorela naša gozdarska 

hišica, opaženi so bili tudi drugi poskusi požiga, nepridipravi so ponoči razbijali okna po hišah in podobno.  

 

Vse to meče slabo luč na našo družbo. Spoštovani, tuja lastnina je skoraj sveta stvar in nihče si ne sme jemati pravice, 

da bi komurkoli povzročil kakšno škodo. S takšnim vedenjem se ne pride daleč. Če opazite kakšne sumljive osebe, ki se 

brez razloga potikajo po vaši posesti, naj vas ne bo sram ali strah poklicati policije. Gospodje v modrem bodo že vedeli 

ali in kako ukrepati, pa tudi vam bodo podali navodila. 

 

Prosim vas, pazimo drug na drugega in na našo lastnino, bodimo prijazni in naša občina bo še naprej varna. 

 

Župan Marko Semprimožnik 

 

 

 

 
 

Financiranje odvoza azbestnih odpadkov 

 

Azbest je material, ki se je intenzivno uporabljal v gradbeništvu po vsej Evropi zlasti med letoma 1945 in 1990. Od 1. 

januarja 2005 je zaradi prevelike nevarnosti za zdravje ljudi in negativnega vpliva na okolje prepovedana vsaka uporaba 

in pridobivanje azbesta ter proizvodnja in predelava azbestnih izdelkov. Azbestni odpadki, kamor sodi predvsem strešna 

kritina, se uvrščajo med nevarne odpadke. 

 

Izpostavljenost azbestu še vedno ostaja velik problem pri postopkih odstranjevanja, rušenja in vzdrževanja objektov ter 

pravilnega odlaganja azbestnih odpadkov. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, je v veljavnosti od leta 

2008. Ta med drugim določa, da morajo biti azbestni odpadki predelani tako, da se prepreči emisija azbestnih vlaken v 

okolje.  

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Iz županovega kabineta 
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Občinski svet Občine Tabor je v luči varovanja tal, zraka, vodnih virov in 

zdravja občanov aprila 2019 sprejel sklep o financiranju ravnanja z 

azbestnimi odpadki. S tem skušamo zagotoviti varno ravnanje z azbestnimi 

odpadki ter spodbujati varstvo okolja v občini. Dosedanje izkušnje v naši 

lokalni skupnosti, pa tudi v okoliških, ki so se odločile za financiranje ali 

sofinanciranje, izkazujejo bistveno zmanjšanje divjega odlaganja v naravi, 

predvsem pri nasipavanju poljskih in gozdnih poti ter površin ob objektih.  

 

Upravičenci za financiranje so občani – fizične osebe, ki imajo stalno 

prebivališče v Občini Tabor in: 

- so lastniki oz. solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih 

privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot,  

- so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih 

gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno 

dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za 5 let), v kateri je opredeljena tudi pravica oz. dolžnost najemnika do 

vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine. 

Objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju Občine Tabor in namenjeni 

stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi. Pooblaščeni 

izvajalec odstranjevanja azbestnih odpadkov je podjetje Simbio, d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje.  

 

Upravičenec obvesti občino o nameri menjave azbestne strešne kritine in si pridobi evidenčni list za odvoz odpadkov. 

Javna služba zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Tabor, ki jo izvaja Simbio Celje, prevzame azbestni odpadek. 

Salonitne plošče morajo biti za prevoz pripravljene na mestu, dostopnem za tovorno vozilo v skladu s predpisi (zložene 

na leseni paleti v višino do 1,2 metra in zavite v PE folijo). Prevzema se izključno azbestna cementna kritina, to so t. i. 

salonitne strešne plošče. Odpadki se pred odlaganjem stehtajo, podatki pa so osnova za izstavitev računa Občini Tabor 

za odvoz, odlaganje, okoljsko dajatev in finančno jamstvo.  

 

Gospodinjstva sicer lahko sama 4-krat letno brezplačno oddajo pravilno shranjen azbestni material v količini prikolice 

osebnega vozila v Zbirni center Bukovžlak. 

 

Od uvedbe financiranja odvoza azbestnih odpadkov, torej od aprila 2019, je na Občino Tabor prispelo 8 vlog za 

financiranje odvoza azbestnih odpadkov, ki so v skupni vrednosti znašali 5.374,91 EUR. Pri tem nas najbolj veseli to, 

da smo varno odstranili skoraj 27 ton azbestnih odpadkov. 

 

S financiranjem odvoza azbestnih odpadkov bomo nadaljevali tudi v prihodnje in s tem vsaj deloma pripomogli k 

ohranjanju naših bogatih vodnih virov, čistejšega okolja in zdravja občanov.  

 

Ana Lesar 

 

Iztek vodnih dovoljenj za oskrbo s pitno vodo 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, obvešča, da se 31. 12. 2020 velikemu število vodnih dovoljenj 

izteče čas veljavnosti.  

 

Četrti odstavek 127. člena Zakona o vodah določa, da se vodno dovoljenje na 

vlogo imetnika lahko podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za njegovo 

pridobitev. V izogib nevšečnostim, ki bi jih lahko povzročila prepozno vložena 

vloga za podaljšanje, pozivajo, da imetniki vodnih dovoljenj pregledajo datume 

izteka veljavnosti vodnih dovoljenj, pridobljenih za oskrbo s pitno vodo.   

 

Vloga za podaljšanje je priložena oz. na voljo na spletni strani: https://www.gov.si/assets/organi-v-

sestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/2020/LastnaOskrba_podaljsanje.docx 

 

Vlogo izpolnite v celoti in jo pošljite na Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.  

 

Občinska uprava 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/2020/LastnaOskrba_podaljsanje.docx
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/ObrazciVlog/VodnePravice/2020/LastnaOskrba_podaljsanje.docx
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Pobude za krčitve gozdov 

 

Občina Tabor intenzivno pristopa k spremembi občinskega prostorskega načrta (OPN). V ta namen je v preteklih 

mesecih zbirala pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, ki jih bo vključila v spremembe OPN. Na občino je 

prispelo okrog 40 pobud, večina pa se jih nanaša na spremembe kmetijskih ali gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča.  

 

Želeli bi opozoriti na to, da se v postopku lahko podajo tudi pobude za spremembe gozdnih zemljišč v kmetijska, kar v 

praksi pomeni pobude za krčitev gozdov v kmetijske namene. Te krčitve se sicer lahko izvajajo tudi na podlagi 

zakonodaje s področja gozdov, vendar le v omejenem obsegu. Sprememba OPN je tako priložnost, da se v postopek 

vključijo tudi želena območja večjih krčitev gozdov. Te predloge bo občina v postopku usklajevala z nosilcem urejanja 

prostora za področje gozdov (Zavod za gozdove), kot tudi z drugimi nosilci, ki so v povezavi z njimi, npr. z Zavodom 

za varstvo narave in podobno. Zato je zdaj priložnost, da se v postopek sprememb OPN vključijo tudi take pobude, ki se 

nanašajo na spremembo iz gozdnih zemljišč v kmetijska. Občani naj svoje predloge oddajo na enak način kot ostale 

pobude za spremembo namenske rabe v OPN, pri čemer pa se taksa za pobude te vrste ne plača. Obrazec je dostopen  

na: http://www.obcina-tabor.si/novica/ob%C4%8Dinske/poziv-k-oddaji-pobud-s-podro%C4%8Dja-urejanja-prostora.  

 

Ta poziv se ne nanaša na že izdane odločbe za krčitve Zavoda za gozdove, te bo občina v spremembe OPN prenesla iz 

evidence izdanih odločb, ki jih občini redno posreduje tudi pristojni Zavod za gozdove. Ostale interesente pozivamo, da 

pobude za krčite gozdov oddajo čim prej, najkasneje do 31. 12. 2020.  

 

Mojca Furman Oman, občinska urbanistka 

 

Nakup in adaptacija Tekavčeve hiše 

 

V juliju letošnjega leta je občina, kot je bilo načrtovano, izvedla 

nakup nepremičnine v obsegu  647 m², ki predstavlja kmetijsko 

in stavbno zemljišče. Nahaja se v naselju Tabor, v bližini 

občinske stavbe.   

 

Na delu zemljišča stoji nekdanja Tekavčeva hiša, v kateri bomo 

predvidoma v prihodnjih dveh letih uredili dve stanovanji za 

oddajo v profitni ali neprofitni najem. Odločitev o vrsti najema 

bo sprejel občinski svet na podlagi analize potreb po občinskih 

stanovanjih v lokalni skupnosti, ki jo bomo izvedli v 

prihodnosti. 

 

Hiša je potrebna korenite prenove, saj je bila dlje časa 

nenaseljena in nevzdrževana.  

 

V mesecu novembru je bil prvi večji poseg zamenjava strešne 

kritine. Za najugodnejšega izvajalca je bilo izbrano podjetje 

Splošno kleparstvo in krovstvo Krk Uroš, s. p., iz Zabukovice. 

Delo je bilo opravljeno hitro in dobro. Hišo smo tako zavarovali 

pred vremenskimi neprilikami, ki bi sicer dodatno načele njeno 

stanje, hkrati pa gre za pomembno naložbo v prihranek energije 

takrat, ko bo hiša naseljena. 

 

Z investicijo smo nameravali kandidirati za sredstva javnega 

poziva Eko sklada, ki so namenjena za nove naložbe v 

učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, vendar je 

bil razpis žal izrecno namenjen zgradbam v lasti občine, ki pa niso namenjene za stalno bivanje. 

 

V nadaljevanju bo potrebna še investicija v stavbno pohištvo, toplotno izolacijo, fasado, ogrevanje in notranjo prenovo 

prostorov, za kar pa se nadejamo tudi finančnih sredstev razpisov s strani Eko sklada ali Ministrstva za infrastrukturo. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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Tlakovanje pešpoti na pokopališču Tabor 

 

V začetku oktobra smo 

pričeli s postopkom 

izbire izvajalca za 

tlakovanje pešpoti na 

pokopališču Tabor. Po 

izvedbi javnega naročila 

smo dela oddali 

najugodnejšemu 

ponudniku, in sicer 

podjetju Sekopt, d. o. o. 

Tlakovana je osrednja 

pešpot z razširitvijo pri 

glavnem vhodu na 

pokopališče in pri križu.  

 

Glede na številne 

pozitivne odzive občank 

in občanov verjamemo, 

da je bila odločitev za 

spremembo prava. 
 

Alenka Kreča Šmid 

 

Rekonstrukcija javne poti 992361 Tabor‒Vinogradi‒Loke,  

odsek Tabor‒Verdelj 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi v letu 2020 izvajalo program 

dodatnega sofinanciranja investicij občin v lokalno infrastrukturo v skladu z 

Zakonom o financiranju občin. Po večletnem trudu smo se v letošnjem letu  uspeli 

dogovoriti za prenos zemljišča, po katerem poteka cesta, na občino. Na podlagi 

prenosa in uvrstitvi naložbe v načrt razvojnih programov je v februarju Občinski svet 

Občine Tabor potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta. Na 

ministrstvo je bila vložena vloga za črpanje povratnih sredstev. Tako je v začetku 

novembra izbrani izvajalec Sašo Cizej, s. p., rekonstruiral krajši odsek javne poti 

992361 Tabor‒Vinogradi‒Loke. Veseli smo, da smo uspešno zaključili odsek Tabor‒

Verdelj v dolžini 290 m. Vsem uporabnikom želimo srečno vožnjo in ne pozabite na 

omejitev hitrosti, saj le tako lahko zagotovimo varnost naših najbolj ranljivih 

udeležencev v prometu, torej pešcev, še posebej otrok. 

 

Alenka Kreča Šmid  
 

.         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je do preklica zaprta. 

Brezplačne storitve za naše občane 

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


 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Za lepše okolje: Kultura sprehajanja psov 

 

Sem novi krajan Občine Tabor, s partnerko sva se k vam preselila na začetku jeseni. Družbo 

nama delata dva kužka, srednje rasti, zato smo večkrat dnevno na sprehodu, ne glede na 

vremenske pogoje. Nismo edini, opažam, da je lastnikov psov v Taboru veliko, kar me veseli.   

 

Ne veseli pa me, da na sprehodih redno zaznavam, da se iztrebki za psi ne pobirajo dovolj 

dosledno. Vem, različni smo si, bodisi zaradi vzgoje ali navad. Sam spadam med tiste, ki za 

psom pobiramo. Ker nočem, da jutri pohodim. Ker nočem, da pohodite vi ali vaš otrok ali vaš 

vnuk. Ker ne želim, da ima težave kmet, ki pridno kosi travo za svojo živino. Prosim, da tisti, ki ne pobirate, začnete. 

Poiščite si en dober razlog, morda zadošča to, da naslednji dan ne pohodite sami. 

 

Apeliram tudi na občino, da namesti več ustreznih zabojnikov. Kjer mi hodimo bolj ali manj redno, je le en zabojnik pri 

pokopališču. V smeri Lok ni nobenega ... 

 

Bi pa želel pohvaliti, da so vaši kužki, spoštovani sokrajani, praviloma na sprehodih na povodcu. S tem je super 

poskrbljeno za varnost. 

 

Gašper Pavlič 

 

Kaj je zares pomembno? 

 

V tem korona času se zdi, da je glavna tematika samo še naslednje: kdo jo ima, kako jo je kdo prebolel, predvsem pa je 

prisotno veliko strahu pred tem, kdo vse jo bo še dobil. Namen mojega današnjega zapisa ni, da bi trdila, da virus ne 

obstaja, vsekakor obstaja. Namen pa je, da ne pozabimo na stvari, ki so resnično pomembne. Da ne pozabimo, da smo 

vsi ljudje. Strah, ki se seje v teh časih, pomembno vpliva ne zgolj na počutje posameznika, temveč tudi na njegov 

imunski sistem. Če želimo biti zdravi, je »zdravost« našega počutja naša primarna skrb. Saj veste, zdrav um v zdravem 

telesu. Verjetno se marsikdo vpraša, kako naj doseže stanje neke »pozitive«, ko je marsikaj mrko in črno povsod okoli 

Prejeli smo 
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Andreja Kotnik 

nas. Preprosto ostanite v sebi in se ukvarjajte s stvarmi, za katere ste lahko hvaležni. Naj bodo to majhne ali velike 

stvari, hvaležnost bo vedno narisala nasmeh na obraz. Kitajski pregovor pravi: »Svoje nesrečne trenutke skrbno 

preštevamo, blagoslove pa brez premisleka sprejemamo.«  

 

Za kaj ste lahko hvaležni, če pa ste ostali brez službe? Kaj pa za streho nad glavo, tekočo vodo, toplo stanovanje, poln 

trebušček? Za kaj ste lahko hvaležni, če pa je toliko bolnih? Kaj pa za lastno zdravje, ki je v tem trenutku še pri vas? 

Kaj pa za zdravje vseh najbližjih? In če zbolite, za kaj ste lahko hvaležni? Kaj pa za dejstvo, da še živite? Kaj pa za 

dejstvo, da nimate hujših bolezni? Kaj pa za dejstvo, da se vaše telo lahko bori? Ne glede na to, kako težka izgleda 

situacija, vedno lahko najdemo nekaj, za kar smo hvaležni. In to nam prinaša notranji mir, to nam prinaša občutek 

blagostanja in občutek sreče. Hvaležnost je tista, ki nas v resnici osreči, in ne stvari. Zato trenirajmo in se urimo v tem, 

da najdemo vse tisto, kar je lepega. 

 

Ne pravim, da mentalna orientiranost odpravi vse težave, vendar pa vsekakor trdim, da pravi način razmišljanja olajša 

vse te težave, če že ne fizično, pa vsaj miselno. Sprememba v načinu razmišljanja je ključna. Seveda ostanite zdravi, 

umivajte roke, držite se priporočil, da zmanjšate tveganje. Poleg tega pa prav dosti več ne morete narediti. Sama vedno 

pravim, urejajmo, kar lahko uredimo v svoji neposredni bližini, kar pa je izven dosega naših rok, pa prepustimo višjim 

silam. Konec koncev, kaj pa lahko naredimo? In, če ni ničesar, kar bi lahko naredili, ali ni najbolje verjeti, da se bo na 

koncu vse dobro izteklo? Če nimamo vpliva, če smo naredili, kar smo lahko, kako točno nam pomaga, da poglabljamo 

strah v sebi, občutek nemoči in obupa?  

 

Edini stvari, nad katerima resnično imamo moč, sta naša um in zavest. Če se tako odločimo, lahko prepuščamo svoje 

misli in svojo zavest splošnemu toku. Lahko pa v svoje roke vzamemo življenje na tistih področjih, kjer lahko. Morda 

ne bo razrešilo vseh svetovnih kriz, pregnalo svetovne lakote in končalo vseh vojn sveta, bo pa končalo naš nemir, naš 

strah, našo negotovost, našo anksioznost, naše slabo počutje in naš občutek nemoči. To sta naši pravica in dolžnost.  

 

In v tem času, bolj kot kadarkoli prej ali morda kasneje, je pomembno, da se spomnimo, da je naše počutje nam lastno. 

Da lahko vplivamo na to, kaj in o čem bomo razmišljali, da se lahko ločimo od virov informacij, ki v nas povzročajo 

razkol. Da lahko kljub vsemu, kar se dogaja okoli nas, obdržimo v sebi košček sreče. In to je pravzaprav edini način, 

kako bomo resnično pomagali sebi in drugim. Če se držimo predpisov in upoštevamo nasvete, je verjetnost, da bi 

zboleli, manjša. Če v tem času vadimo in urimo malo drugačen pogled na svet, bomo, četudi zbolimo, veliko lažje 

prebrodili.  

 

Vem, da se stvari izven nas pogosto zdijo nepoštene, in vem, da vsi ti ukrepi in stanje v državi povzročajo nemalo 

negotovosti, osamljenosti in strahu. Še posebej zaradi tega bi rekla, da ne smemo pozabiti na svojo človeško plat. Biti 

drug drugemu v uteho, spodbudo, dati nasvet in prijateljstvo. Naj bo bitk med ljudmi čim manj. Bolj kot kadarkoli naj 

bo naša strpnost drug do drugega še posebej velika. V slogi je moč in skupaj smo prav gotovo najmočnejši, zato ne 

stresajmo slabe volje na druge, ne kažimo s prstom, kdo je kriv in kdo ni. Poskusimo prebroditi to obdobje s 

sprejemanjem lastne odgovornosti do sebe in do soljudi. Bodimo sočutni, ne pozabimo, da smo v prvi vrsti ljudje. Ne 

glejmo drug na drugega, kdo je kužen in kdo ni. Ne bojmo se sočloveka. Pozdravimo mimoidočega, pogovor lahko 

steče, četudi stojite 3 metre vsak k sebi, pa vendar bosta pozdrav in lepa beseda pustila sočloveku nasmeh na obrazu in 

v srcu. 

 

Še posebej pa ne pozabimo na naše starejše, oni morda še najbolj trpijo socialno izolacijo, namenimo jim lepo besedo. 

Pustimo komu kakšno pozornost pred vrati, napišimo voščilnice tudi samo naključnim znancem. Morda se nam to zdi 

malo ali nepomembno, a nikoli ne smemo zanemariti vpliva, ki ga ima lahko lepa beseda ali dejanje na sočloveka.  

 

Ostanimo zdravi, predvsem pa ostanimo ljudje s pozitivnim srcem in delovanjem na tistih področjih, kjer lahko. Svet 

nas potrebuje sedaj bolj kot kadarkoli.  
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Novosti v Občinski knjižnici Tabor, november 2020 

 

 Bryndza, R.: Devet brestov: prvi primer Kate 

Marshall;  

 Auer, M.: Šola magičnih živali: Hit ali mit!;  

 Roberts, N.: Sooči se z ognjem;  

 Demšar, A.: Cerkev;  

 Ferrante, E.: O izgubljeni deklici: zrela leta;  

 Shafak, E.: 10 minut, 38 sekund na tem čudnem 

svetu.   

Pobrskajte tudi po Biblosu, verjamemo, da boste našli 

kaj zanimivega zase.  

 

Portal Biblos ponuja izposojo in prodajo e-knjig v 

slovenščini, povezan pa je tudi s katalogom 

COBISS/OPAC. Zbirka e-knjig se redno dopolnjuje z 

novimi naslovi in je dostopna na povezavi 

www.biblos.si . 

 

Izbirate lahko med različnimi žanri; domačimi in tujimi 

avtorji, klasiki, sodobnimi uspešnicami, ljubezenskimi 

zgodbami, kriminalkami, kulinariko, strokovno 

literaturo, priročniki, e-knjigami za otroke … V 

kategoriji Novosti ste seznanjeni z novoobjavljenimi 

naslovi, na voljo pa imate tudi priporočilni seznam 

Priporočamo. Prav vsak lahko najde dobro e-knjigo po 

svojem okusu. 

 

 

Kaj morate storiti, da si lahko izposodite e-knjigo? 
 

Za izposojo e-knjig na portalu BIBLOS potrebujete 

veljavno številko članske izkaznice in geslo, ki je 

identično geslu za dostopanje do COBISS-ove storitve 

Moja knjižnica. 

 

Če ste že član, a še ne poznate oziroma ne uporabljate 

storitve Moja knjižnica, vam bomo le-to knjižničarji z 

veseljem predstavili in vam dodelili prej omenjeno 

geslo. Če pa ste le-tega pozabili, vam knjižničarji 

aktiviramo novega. 

 

Knjige lahko berete na svojih pametnih telefonih, 

bralnikih in računalnikih. 

 

Hkrati si lahko izposodite 4 e-knjige. Maksimalen čas 

izposoje je 14 dni (e-knjigo lahko predčasno vrnete 24 

ur po izposoji), po 14-ih dneh prenesena datoteka na 

vaši napravi ni več aktivna. Posledično se izognete 

zamudnini. Podaljšanje ni možno, vendar si lahko isto 

knjigo, če je prosta, ponovno izposodite. Rezervacije 

zaenkrat niso možne. 

 

Prijazno vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor. Veseli 

vas bomo. 
 

Karmen Kreže 

  
 

 
 

 

E-storitve državnih ustanov 

 

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri 

opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti 

še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede 

prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe. Zato je dobro, 

da poznamo tudi možnosti, ki nam jih v vsakdanjem 

življenju ponuja uporaba sodobnega storitvenega portala 

elektronskih storitev javne uprave eUprava. V prispevku 

vam želimo predstaviti možnosti elektronskega 

poslovanja ne samo z upravno enoto, ampak tudi z 

drugimi državnimi ustanovami, saj lahko že marsikatero 

storitev opravimo od doma. 

 

Portal e-Uprava je portal Republike Slovenije, ki je 

namenjen državljanom in je elektronska vstopna točka 

za različne storitve, ki jih opravljamo pri državnih 

organih ali organih javne uprave. Osnovni namen 

portala je ponuditi upravne storitve uporabnikom preko 

svetovnega spleta in tako poleg klasičnih poti zagotoviti 

dodatno, elektronsko pot za opravljanje teh storitev. 

Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko 

zaokroženih področjih, ki spremljajo vse pomembnejše 

dogodke v življenju posameznika od rojstva preko 

šolanja in zaposlitve do upokojitve. Portal, ki je 

prilagojen ljudem s posebnimi potrebami, in je dostopen 

na naslovu: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/, lahko  

uporabljamo na dva načina.  

 

Lahko ga uporabljamo samo kot portal s preglednim 

opisom upravnih postopkov, kjer najdemo vse 

informacije glede raznih vlog, kako jih izpolnimo, kdaj 

in kje jih oddamo (npr. kako prijaviti začasno bivališče, 

pridobiti vrednotnico za osebno dopolnilno delo, oddati 

e-vlogo za državno štipendijo, kako pridobiti študentsko 

ali dijaško subvencionirano vozovnico itd.).  

http://www.biblos.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
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Drugi način pa je, da portal uporabljamo tudi za 

oddajanje teh vlog (za kar potrebujemo digitalno 

potrdilo oz. digitalni certifikat, več o tem v 

nadaljevanju), kot na primer podaljšanje prometnega 

dovoljenja, prijava in odjava začasnega prebivališča ali 

stalnega prebivališča, oddaja vloge za izpiske iz 

matičnega registra, oddaja zahtevka za vrednotnico za 

osebno dopolnilno delo, oddaja različnih vlog (npr. za 

odobritev pravnega posla, za izdajo gradbenega 

dovoljenja, za legalizacijo objekta, za priznanje 

veteranskega dodatka …). Seznam vlog se dopolnjuje.  

 

Poleg opisanega spleteni portal eUprava omogoča še 

prijavo v modul Moja e-Uprava, kjer lahko spremljamo 

status naše vloge (oddana, v reševanju, rešena). V Moji 

eUpravi lahko trenutno vidimo podatke, ki jih država 

hrani o nas, in sicer so to osebni podatki, osebni 

dokumenti, seznam oddanih vlog, podatki o motornih 

vozilih, podatki o svojih nepremičninah, podatki o 

svojih plovilih, izrečene kazenske točke v cestnem 

prometu, prekrški iz evidence Policije in vpogledi v 

razne druge evidence.  

 

Pogoj za oddajo elektronskih vlog in dostop do storitev 

modula Moja eUprava je, da ima uporabnik nameščeno 

kvalificirano digitalno potrdilo slovenskih izdajateljev, 

ki ga v Sloveniji izdajajo štirje overitelji, in sicer 

PoštarCA, AC NLB, Halcom CA ter  SIGEN-CA 

(izdajamo upravne enote). Na Upravni enoti Žalec lahko 

fizične osebe brezplačno oddate vlogo za izdajo 

digitalnega potrdila SIGEN-CA. Za oddajo vloge se 

morate zglasiti osebno, da vas bomo identificirali. 

Starejši morate biti od 15 let, imeti morate enotno 

matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter 

zavedeni v centralnem registru prebivalstva. Imeti 

morate svoj elektronski naslov. Na vlogo se morate 

lastnoročno podpisati. Izdajatelj SIGEN-CA vam bo za 

prevzem potrdila poslal referenčno številko po e-pošti 

ter avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko. Digitalno 

potrdilo se z brskalnikom prevzame preko spletnih 

strani SI-TRUST. 

 

Ministrstvo za javno upravo, ki je tudi skrbnik portala, 

si prizadeva, da bi bil portal eUprava portal vseh 

državljank in državljanov Republike Slovenije, zato je 

prilagojen ljudem s posebnimi potrebami. Seveda pa je 

namenjen tudi naprednim uporabnikom, ki že 

uporabljajo ali bodo portal uporabljali na mobilnih 

napravah. 

                                                                                                  

Simona Stanter, načelnica 

 

 
 

Poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. septembrom in 15. novembrom 2020 

 

Dogodki: 
 

V soboto, 19. 9. 2020, je bil za Ivana Derčo, PGD Kapla - Pondor in Gasilsko zvezo Žalec pomemben zgodovinski dan. 

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

gasilsko odlikovanje, in sicer plaketo gasilca Gasilske zveze Slovenije. Ivan Derča si je omenjeno plaketo prislužil z 

dolgoletnim delom in trudom, saj je član gasilske organizacije od svoje mladosti, in sicer polnih 53 let. 

 

Od leta 1984 do leta 2018 je bil član štaba operative oziroma poveljstva Gasilske zveze Žalec. V GZ Žalec je na 

operativnem področju pustil vidno sled, saj ni bilo dogodka, kjer ne bi sodeloval – od tekmovanj, usposabljanj, 

slovesnih prireditev … V letu 2018 se je njegova pot na operativnem področju zaključila in glede na vse izkušnje ter 

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

veteranov in prevzel vodenje komisije za veterane GZ Žalec, ki združuje preko 500 veteranov. Spodbujal je gasilska 

društva v GZ, da dostojno poskrbijo za svoje veterane in pa veterane, da ostanejo v društvih še vedno aktivni tudi po

končanem operativnem stažu. Njegov lik gasilca je poznan po celotni regiji in tudi širše. Zmeraj je bil zagovornik 

tovarištva, reda in spoštovanja pravil v gasilstvu. 

 

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

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

Ob vrnitvi v gasilski dom so za odlikovanca pripravili sprejem, kjer se je zbralo veliko članov, ki so s svojo prisotnostjo 

počastili njegovo delo.  

 

Žal pa smo morali le 14 dni kasneje, natančneje 5. 10. 2020, sporočiti žalostno vest, da je Ivan Derča, član PGD Kapla - 

Pondor, predsednik Komisije za veterane Gasilske zveze Žalec, član Upravnega odbora GZ Žalec, član Komisije za 
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Foto.: T. Samec 

veterane SŠ regije in prejemnik plakete gasilca 2020, umrl. Pogreb z gasilskimi častmi je bil v soboto, 10. 10. 2020, na 

pokopališču v Taboru. 

 

Drugi dogodki: 
 

V tem času se je v GZ Žalec ob upoštevanju vseh ukrepov 19. 9. 2020 pričel izvajati 149-urni tečaj za operativnega 

gasilca, ki ga obiskuje 25 tečajnikov. Tečaj smo morali 19. 10. 2020 zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa začasno 

prekiniti.   

 

Naši člani se redno udeležujejo tudi specialnih usposabljanj v organizaciji GZ Slovenije v Izobraževalnem centru za 

zaščito in reševanje na Igu ter v Pekrah in Sežani. Od 15. 9. 2020 se je različnih vrst usposabljanj (delo z dihalnimi 

aparati, gašenje notranjih požarov, praktične vaje z dihalnimi aparati, inštruktor) udeležilo 39 naših članov.  

 

V ponedeljek, 19. 10. 2020, je bila znova razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). S tem 

dnem smo gasilci Gasilske zveze Žalec prekinili vse aktivnosti, razen posredovanja ob nesrečah in požarih. Začasno 

ustavljena so med drugim vsa usposabljanja, vključno s tečajem za operativnega gasilca, ki smo ga pričeli izvajati 

septembra in ga obiskuje 25 bodočih operativnih gasilcev. 

 

Nekaj statistike: 
 

V obdobju od 15. 9. do 15. 10. 2020 so člani Gasilske zveze Žalec opravili 23 intervencij, ki so skupno trajale 34 ur in 

11 minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa 35 minut.  

 

V obdobju med 15. 10. in 15. 11. 2020 so člani Gasilske zveze Žalec opravili 12 intervencij, ki so skupno trajale 45 ur 

in 10 minut. Najdaljša intervencija je trajala 4 ure, najkrajša pa 35 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
 

V GPO Žalec so imeli od 15. 9. do 15. 10. 2020 13 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče 

so imeli 4 intervencije, v GPO  Polzela in GPO Vransko so imeli po 2 intervenciji ter v GPO Tabor eno intervencijo. 

 

V GPO Žalec so imeli med 15. 10. in 15. 11. 2020 8 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in 

GPO Tabor so imeli dve intervenciji, v GPO Braslovče ter GPO Vransko pa intervenciji niso imeli. 

 

Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

 
 

Propolis in njegova široka uporabnost 

 

Propolis je eden od čebeljih pridelkov, ki je sestavljen iz več kot 300 različnih 

komponent. Flavonoidi so eni od glavnih komponent v propolisu ne glede na 

lokacijo pridobivanja. Ta čebelji pridelek ima v čebelji družini zelo široko 

uporabnost, med njimi se čebele bojujejo tudi proti vdoru številnih 

mikroorganizmov v njihovo družino. 

 

Pozitivni učinki propolisa na človeka so poznani že iz antičnih časov. Tako se je 

njegova široka porabnost razširila v ljudski medicini. V zadnjih desetletjih se je na 

podlagi številnih raziskav in pozitivnih rezultatov propolis močno razširil v 

kemijski, farmacevtski in tudi živilski industriji.  

 

Propolis se uporablja samostojno v različnih oblikah kot tudi v številnih izdelkih, ki 

vsebujejo različne koncentracije propolisa. Pri človeku se uporablja tako za zunanjo kot notranjo uporabo. Bogati nabor 

številnih biološko aktivnih snovi v propolisu je čebeljo družino skozi tisočletja obvaroval pred negativnimi vplivi iz 

okolja. Čebelar je skozi zgodovino čebelo dobro opazoval in vso pozitivno delovanje propolisa prenesel v svoj krog 

družine in tako se njegova široka uporabnost širila iz roda v rod vse do danes. 
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Več o propolisu si lahko preberete na spletni strani z uporabo mobilnega telefona in QR 

kode na desni strani.  

 

Želimo vam prijetno doživetje pozitivnih učinkov tega čebeljega pridelka, ki ga je čebelar 

pridelal skupaj s čebelami. 

 

Tomaž Samec, Čebelarska zveza Slovenije 
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Cvetni prah – koristen dodatek naši prehrani 

 

Čebelji pridelki že od nekdaj slovijo kot naravna in zdrava živila. Najbolj poznan čebelji pridelek je seveda med, čebele 

pa v naravi nabirajo tudi cvetni prah. Cvetni prah ali pelod je mikroskopska struktura, značilna za vsako cvetočo 

rastlinsko vrsto, predstavlja pa osnovo za spolno razmnoževanje rastlin. Čebele imajo v naravi posebno nalogo, saj je 

njihovo telo oblikovano tako, da lahko prenašajo cvetni prah z rastline na rastlino. Temu pravimo opraševanje, ki je 

bistvenega pomena za ohranjanje biotske pestrosti, pridelavo sadja in zelenjave ter tudi drugih kulturnih rastlin, 

pomembnih v prehrani ljudi in živali. Cvetni prah čebele nabirajo tudi za lastno prehrano. Drobna mikroskopska zrna se 

lepijo med seboj in oblikujejo drobni grudici, ki ju na posebnem mestu, ki se imenuje košek in se nahaja na njihovih 

zadnjih nožicah, prinesejo v panj. Sočasno lahko nosijo le dve taki grudici. Cvetni prah za čebele predstavlja vir 

številnih hranilnih snovi, ki so pomembne za življenje čebelje družine. Brez cvetnega prahu čebelje družine ne bi 

preživele, kar nakazuje na njegovo resnično vrednost. Vsebuje ogljikove hidrate, prehransko vlaknino, beljakovine, 

aminokisline, maščobe in maščobne kisline, elemente, vitamine in druge funkcionalne spojine. Vse to so snovi, ki jih v 

svoji prehrani potrebujemo tudi ljudje. Zaradi ugodne hranilne sestave in uporabe v prehrani ljudi čebelarji čebelam 

odvzamejo del cvetnega prahu. Na vhode v čebelje panje namestijo naprave, ki se imenujejo osmukalniki in ob prehodu 

čebel skozi te naprave jim grudice cvetnega prahu odpadejo v zbirni predalček. Tako pridobljenemu cvetnemu prahu, ki 

se tudi največ uporablja v prehrani ljudi, pravimo osmukanec, vendar to poimenovanje ni zelo pogosto.  

 

Hranilna vrednost cvetnega prahu osmukanca je različna in je odvisna tudi od 

botaničnega porekla cvetnega prahu, saj je navadno končni pridelek mešanica grudic 

cvetnega prahu različnih barv. V Sloveniji v večini pridelujemo mešan oz. večvrsten 

cvetni prah. Dobite ga lahko pri slovenskih čebelarjih, saj velja, da je najbolje uživati 

čim bolj svež cvetni prah osmukanec iz okolja, v katerem živimo. Pomembno je, da ga 

ustrezno shranimo. Če ga uživamo v svežem stanju, je shranjevanje v hladilniku ali 

zamrzovalniku nujno potrebno, saj je svež cvetni prah osmukanec mikrobiološko 

občutljivo živilo. Cvetni prah osmukanec, ki ga pridelajo čebele, naj ne bi povzročal alergij, saj ga zaužijemo. Vseeno 

pa se ljudem, občutljivim na cvetni prah, pred prvo uporabo priporoča previdnost in se svetuje, da ga začnejo uživati 

postopoma v manjši količini, ki jo vsakodnevno povečujejo. Priporoča se, da na dan zaužijemo eno do dve jedilni žlici 

cvetnega prahu, lahko pa tudi več. Najbolj se priporoča, da ga pred uživanjem namočite v tekočino. To je lahko voda, 

mleko, sadni ali zelenjavni sok, lahko ga namočite v jogurt, kislo smetano ali pa z njim posujete različno sadje, ga 

uporabite kot sestavino v sadni solati ali pa ga kombinirate z medom, sladoledom, kosmiči itd. Načinov uživanja je 

veliko in si jih lahko prilagodite svojemu okusu.  

 

Cvetni prah osmukanec je primeren za uživanje v vseh življenjskih obdobjih. Vključujemo ga lahko v prehrano otrok od 

1. leta starosti naprej, koristen je pri vegetarijanski prehrani, zaradi nizke energijske vrednosti pa ga lahko uživajo tudi 

sladkorni bolniki. Uživa se ga neprekinjeno od enega do treh mesecev, kar lahko večkrat na leto ponovimo.  

 

http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Norbert+Jedlov%C4%8Dnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vlado+Pu%C5%A1nik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Cvetni prah osmukanec je bogat vir hranilnih snovi. Še posebej izstopa po visoki vsebnosti prehranske vlaknine, ki je 

pomembna za normalno delovanje našega prebavnega sistema, vsebuje tudi nekatere za delovanje našega organizma 

nujno potrebne elemente (kot so npr. kalij, magnezij, kalcij, fosfor, železo, mangan …). Vsebuje vitamine A, D, E, 

vitamine skupine B in vitamin C ter tudi fenolne spojine, v največji meri flavonoide, ki lahko delujejo kot potencialni 

antioksidanti.  

 

Zaradi številnih funkcionalnih sestavin je cvetni prah osmukanec predmet številnih 

raziskav, ki nakazujejo na njegovo antioksidativno, protivnetno, protialergijsko in 

protimikrobno delovanje. Ugodno naj bi vplival tudi na imunski sistem, saj njegovo 

uživanje vpliva na povečanje odpornosti organizma. Priporočajo  ga pri 

podhranjenosti, pomanjkanju energije, apatičnosti ter za povečanje fizične in 

psihične sposobnosti. Največji dokazan terapevtski učinek klinične vrednosti je 

zmanjšanje simptomov pri benigni hiperplaziji prostate. Študije, narejene na živalskih modelih, so pokazale, da deluje 

proti slabokrvnosti, arteriosklerozi, osteoporozi in alergijam. 

 

Dandanes, ko v hitrem tempu življenja pozabljamo na uravnoteženo prehrano, imamo slabe prehranske navade, 

uporabljamo hitro pripravljena živila, živila, ki so zaradi postopkov pridelave in predelave osiromašena hranilnih snovi, 

se lahko spomnimo na besede antičnega grškega filozofa, pisatelja in zdravnika Hipokrata, ki je dejal: »Hrana naj bo 

vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana.« Cvetni prah osmukanec je koristen dodatek naši vsakdanji prehrani.  

 

Dr. Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije 

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo slovenskih čebelarjev 

 

Čebele oprašijo večino rastlin ter s tem zagotovijo hrano ljudem in živalim, zato ne pretiravamo, če rečemo, da je vsaka 

tretja žlica svetovne hrane odvisna od čebel. Najpomembnejše so pri opraševanju sadnega drevja, saj oprašijo kar 70–80 

% cvetov. Po ugotovitvah znanstvenikov točne vrednosti opraševanja, ki ga v Sloveniji brezplačno opravijo čebele, ni 

mogoče izračunati, ocenjeno pa je, da je ta vrednost od 15–30-krat večja od vseh čebeljih pridelkov skupaj! V svetu se 

številne države že spopadajo s problemom pomanjkanja opraševalcev in prav je, da spomnimo tudi na to, da ponekod na 

Kitajskem za opraševanje morajo poskrbeti ročno, Japonci pa so izumili robotske čebele.  

 

Zavedanje o pomenu te koristoljubne žuželke je bilo zelo slabo in Čebelarska 

zveza Slovenije se je leta 2007, s ciljem osveščati o pomenu te koristoljubne 

žuželke, odločila za dobrodelno-izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med 

slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih« oz. medeni zajtrk, kot ga 

imenujemo čebelarji. Zajtrk smo prvič izvedli 16. novembra 2007 (tretji petek 

v novembru). Ideja je bila, da čebelarji vrtcem brezplačno podarijo med in 

otrokom predstavijo delo čebelarja in pomen čebel za pridelavo lokalne hrane. 

Čebelarji so vrtcem in ponekod tudi osnovnim šolam podarili okrog 2000 kg 

medu za izvedbo medenega zajtrka. Akcija je bila vseskozi namenjena 

predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel za lokalno 

pridelavo hrane.  

 

Kljub izrednemu uspehu pa smo na Čebelarski zvezi Slovenije želeli akcijo 

nadgraditi, jo narediti za vseslovensko in tako smo vanjo vključili tudi ostale 

pridelovalce slovenske hrane. Izhajali smo iz dejstva, da je čebela tesno 

povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane: najpomembnejša naloga čebele je opraševanje, saj s tem pomembno vpliva 

na pridelavo hrane za ljudi in živali, na pridobivanje različnih industrijskih surovin, pa tudi na človekovo zdravje in 

druge dejavnike življenja. Tako je na našo pobudo sprva podprlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 

kasneje tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko gozdarski zavod Slovenije, Zbornica 

živilskih in kmetijskih podjetij in Gospodarsko interesno združenje mlekarstva. Predlog je podprla tudi Vlada.   

 

V letu 2011 smo medeni zajtrk nadgradili v Tradicionalni slovenski zajtrk in medu so se pridružili še maslo, kruh, 

mleko in jabolko. Izvajamo ga vsako leto tretji petek v novembru in je danes eden najpomembnejših projektov 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s ciljem spodbujanja lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz 
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Čebelarska zveza Slovenije, Tomaž Samec  

lokalnega okolja. Projekt je pomemben z več vidikov, saj povezuje več sektorjev (kmetijstvo, zdravje, okolje in 

izobraževanje – šolstvo), posredno pa vpliva tudi na gospodarski sektor. Prav tako na pobudo Čebelarske zveze 

Slovenije je leto kasneje, torej leta 2012 vlada tretji petek v novembru razglasila za dan slovenske hrane! Glavni cilj 

oziroma namen razglasitve takšnega dne je  podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje 

zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje 

mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.  

 

S projektom se je povečala ozaveščenost otrok, mladine in njihovih staršev o pomenu čebel, ohranjanja okolja za 

pridelavo kakovostne lokalno pridelane hrane, pomen gibanja in pomen zdravega prehranjevanja. Izvajajo ga praktično 

v vseh šolah in vrtcih po Sloveniji. Ima velik izobraževalni pomen (ta dan so vsebine v šolah in vrtcih povezane s 

projektom), saj osvešča najmlajše, ki so tudi najbolj dovzetni za podane 

informacije. Anketa, izvedena v letu 2014, je pokazala, da šole in vrtci projekt 

ocenjujejo v več kot 98 % kot zelo uspešen oz. uspešen in 92 % bo projekt 

izvajalo tudi v prihodnje. Vsebine so pogosto vključene tudi med letom. Projekt 

vse bolj prerašča v splošno gibanje v družbi, po katerem se zgleduje vse več 

evropskih držav. Anketa je pokazala tudi to, da je projekt spodbudil nakup 

lokalno pridelanih živil.  

 

Slovenija je v svetu znana kot država, ki se zavzema za zaščito čebel – predvsem z že potrjeno pobudo za svetovni dan 

čebel, katere predlagatelj je bila prav Čebelarska zveza Slovenije. Zato ni presenetljivo, da svetovni dan čebel 

praznujemo 20. maja, to je na rojstni dan slovenskega čebelarja in prvega učitelja čebelarstva na svetu Antona Janše. S 

samo razglasitvijo pa sta Slovenija in slovensko čebelarstvo v svetu postala še bolj prepoznavna.  

 

Če ne bomo pazili na čebele kot najpomembnejše opraševalke različnih rastlin, se lahko zgodi, da brez opraševanja ne 

bo zadostne količine hrane. Propad čebel pa pomeni uničevanje našega naravnega okolja. Prednosti lokalno pridelane 

hrane so zagotovo njena svežina, saj je domača hrana obrana kasneje in ima kratko pot od njive do krožnika. Zato 

kupujmo lokalno pridelana živila vsak dan in s tem podprimo slovenskega čebelarja in kmeta. 

 

Čebelarska zveza Slovenije, Tanja Magdič  

 
 

15 let od prve peneče medice 

 

Na pobudo vodstva ČZD Maribor je bila leta 2002 ustanovljena Sekcija izdelovalcev 

medenih pijač, ki je združila izdelovalce medenih pijač iz cele Slovenije. Vloga sekcije 

ni bila samo druženje, ampak tudi, da čebelarje preko tečajev, tako teoretično kot tudi 

praktično, usposobi za izdelavo medenih pijač. Kakovost njihovih končnih izdelkov 

medenih pijač pa se je preverjala z vsakoletnim ocenjevanjem medenih pijač.   

 

Čebelarji so hitro nadgrajevali svoje znanje o pridelavi medenih pijač. A kmalu to ni 

bilo več dovolj. Zato je padla ideja, da dopolnijo svoj ponudbo medenih pijač še s 

penečo medico oz., kot so jo takrat poimenovali, medeno penino. V sekciji so takrat 

imeli srečo, da je bila ena od predavateljic poznavalka »šampanjske« metode izdelave 

penin. Ga. Silva Podlesnik je pripravila ustrezna navodila in vodila celoten tečaj 

izdelave peneče medice. Čebelar se na svoji čebelarski poti venomer uči in tako se je pet čebelarjev opogumilo, da so se 

udeležili prvega tovrstnega tečaja. In po enem letu jim je s skupnimi močmi uspelo, da so v Mariboru svetu predstavili 

penečo medico na god sv. Martina. Nad kakovostjo prve peneče medice so bili presenečeni tako prvi udeleženci tega 

tečaja, predavateljica kot tudi ocenjevalna komisija.  

 

Peneča medica je tako najmlajša med medenimi pijačami in je sad vrhunskega znanja slovenskih izdelovalcev medenih 

pijač ter kakovostnega slovenskega medu. Izdelana je po klasični šampanjski metodi. Vsebuje od 9,0 do 15,0 % 

alkohola, minimalni tlak peneče medice pa mora biti najmanj 3,0 bara. Glede na ostanek neprevretega sladkorja ločimo 

suho, polsuho, polsladko in sladko penečo medico.  

 

Čebelarji smo ponosni na penečo medico, ki jo lahko ponudimo ob posebnih priložnostih, kot so poroka, slavnostni 

dogodki, slavnostne večerje in podobno.  
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Aktivnosti naših društev 

 

 

 
 
 

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke: 

 

   10. novembra se je rodila 51 cm velika in 3800 g težka deklica Julija  

       staršema Emiliji Stojkovi in Tilnu Prišliću iz Črnega Vrha. 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko sveče kot alternativa plastičnim svečam 

 

V okviru projekta Živeti s podnebnimi spremembami smo v Vrtcu Tabor že drugo leto zapored poglobljeno razmišljali, 

kako spodbuditi ljudi k zmanjševanju uporabe plastičnih nagrobnih sveč v mesecu novembru, ko obeležujemo dan 

spomina na mrtve. Vsak oddelek se je teme lotil na svoj način in nastale so zanimive alternative plastičnim nagrobnim 

svečam, ki ne obremenjujejo okolja. Sveče smo razstavili v našem eko kotičku skupaj s plakatom, ki nazorno obvešča 

bralca, kolikšno škodo delamo okolju z nakupom plastičnih sveč. Vsak posameznik  lahko spremeni svojo navado in 

morda z njo navduši še koga ter tako pripomore k čistejšemu okolju. 
 

 

Renata Košica, koordinatorica projekta 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pozdravljeni, člani Društva upokojencev Tabor 

     

Se spomnite, kdaj smo bili nazadnje skupaj? V začetku leta smo se srečevali na telovadbi in kako nam je bilo žal, ko 

smo morali zaradi pandemije virusa Covid-19 prenehati z vadbo. 

 

Prišel je 8. marec in zvončki, znanilci pomladi, so krasili mize v dvorani, kjer se je odvijal naš občni zbor. Že takrat je 

bilo čutiti nelagodje, saj nas je bilo manj kot običajno. Pozneje smo izkusili, kaj za človeka pomeni omejitev osebne 

svobode in prostega gibanja. 

 

Poleti, ko smo tudi bolj svobodno zadihali, je čas minil prehitro. Upokojenci smo lahko koristili brezplačen medkrajevni 

prevoz, letovali in koristili turistične bone, ki nam jih je omogočila država. 

 

Z jesenskimi dnevi se je začel čas, ko se zopet oziramo čez ramo v izogib virusu, ki je neviden in nepredvidljiv. Tako je 

letos izostala tudi skupna zdravica na martinovo. 
 

 

 

 

 

 

Kaj nam bo prinesla zima, si nihče ne upa napovedati. Poskrbimo za svoje boljše počutje z razgibavanjem, z zadostnim 

preživljanjem časa na svežem zraku ter s primerno količino vitaminov in hranljivih snovi. Naj nas katerakoli 

nepovabljena sezonska nadloga ne ulovi nepripravljenih.  

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Vedite, da mislimo na vas in obžalujemo, da v letu 2020 nismo uspeli prinesti več veselja v vaša srca z našimi 

aktivnostmi in dogodki. Ohranite dobro voljo, ostanite zdravi in nasmejani, da bomo lahko drugo leto vse nadoknadili. 

 

Upravni odbor DU Tabor 

 

Bukvarna 
 

V tem za vse nas zelo nenavadnem obdobju, ko nas je obiskala »teta Korona«, smo se morali prilagoditi. Prisiljeni smo 

biti doma, brez druženj s prijatelji, sorodniki, tistimi, ki jih imamo radi. Obiski so se spremenili v medkrajevne klice. 

Klepeti ob kavi ali kozarčku piva so se iz samoumevnosti prelevili v vsakodnevne iluzije. Kot nas obveščajo zadnji 

mediji, se nastala situacija še lahko zavleče v konec decembra. V nam najljubši čas leta, ko zadiši po domačnosti, snegu 

in ko dobri možje sejejo veselje med nas. Da, zima je pred vrati. Zima, ki bo prinesla kratke dneve in dolge večere, ki si 

jih lahko krajšamo tudi s prebiranjem knjig. 

 

Turistično društvo Tabor si želi že dlje časa uresničiti 

naš plan – postaviti malo hiško z imenom 

BUKVARNA. Namenjena bi bila vsem občanom, ki 

radi prebirajo in tudi darujejo knjige. Tiste, ki so jih že 

prebrali in jih ne potrebujejo več. Tiste knjige, ki že 

dlje časa ležijo v kakšni škatli na podstrešju, morda v 

kleti ali polici in se na njih nabira le prah, saj jih že 

leta ni nihče vzel v roke. Taka knjiga postane mrtva, 

ranljiva in zopet zaživi, ko jo nekdo vzame v roke in z 

veseljem prebere.   

 

Že velikokrat smo v TD Tabor dokazali, da smo agilni. 

Tudi tokrat smo se hitro prilagodili situaciji in vključili 

v naš mali projekt, v katerega verjamemo, da bo na veliko zaživel, trgovino Mlinotest v Taboru. Prijazno in brezplačno 

so nam odstopili trgovinski predprostor. Tja smo postavili dve omarici, v katere smo zložili knjige. Zasledili boste 

različne romane, kriminalke, priročnike in tudi otroške knjige. V ta namen smo zbirali knjige že od pomladi iz vseh 

koncev Slovenije. Darovali so jih ljudje z velikimi srci in veseljem v očeh. Nekateri so se v podarjene knjige podpisali 

in napisali celo posvetilo. Namenjene so vsem občanom za brezplačno izposojo. Knjigo, ki vam je všeč, odnesete 

domov ter jo preberete. Lahko jo obdržite ali pa vrnete nazaj v BUKVARNO. Zaželeno je, da doma pregledate svojo 

knjižno polico, kjer se morda najde kakšna knjiga, ki vam jemlje prostor in je ne prebirate več. Veseli bomo vsake 

knjige za izposojo v  BUKVARNI. Morda boste prav vi tisti, ki boste s to gesto osrečili nekoga, da si bo krajšal čas v 

dolgem zimskem večeru. Vse starše otrok še posebej prosimo za donacijo otroških in mladinskih knjig, saj je opaziti, da 

je povpraševanje po teh največje. 

   

Želimo, da vam branje knjig zapolni čas in vas popelje v drug svet, brez omejitev in drugačnosti. Da vas prebrane misli 

navdihnejo in spodbudijo k pozitivnemu razmišljanju.  

 

TD Tabor, predsednica Hani Zamuda 

 
 

                          PODPRITE NAS, čisto enostavno je! 
 

Ste kateremu od društev ali organizacij že namenili del dohodnine? Še ne? Mi ga bomo zelo 

veseli. 

 

Davčni zavezanci nas lahko podprete tako, da nam namenite delež dohodnine (od 0,1 % do 0,5 %). 

Toda brez skrbi, vaša dohodnina se zaradi tega ne bo nič povečala. Sredstva, ki bi sicer šla 

naravnost v državni proračun, se bodo zmanjšala za odstotek, ki ga boste namenili nam, Pevskemu društvu Tabor, mi pa 

bomo pridobljena sredstva uporabili za izvedbo naših programov in aktivnosti. 

 

Izpolnite spodnjo vlogo in jo pošljite ali osebno odnesite na Finančno upravo RS. Lahko jo oddate tudi nam, pevcem, 

mi pa jo bomo v vašem imenu odposlali. V kolikor ste lastnik digitalnega potrdila, lahko vlogo oddate tudi preko 

portala eDavki. 
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Za vašo podporo se vam najlepše zahvaljujemo in vam želimo, da čim manj stresno preživite te neobičajne čase! 

 

Pevke in pevci Pevskega društva Tabor 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           

 

 

Dr. Scott Hahn, Jagnjetova večerja 
                                                   

Naš duhovni pomočnik dr. Pirnat je velik ljubitelj knjig. Bere, prebira, analizira, predela, obdela, celo »poje« knjige. 

Skratka, je človek kot velika zakladnica znanja in vedenja. Vse spoštovanje! Ima pa dr. Pirnat ob knjigah še eno lepo 

lastnost. Pogosto jih podarja. Tudi jaz imam že nekaj takšnih njegovih darov. 

 

In ko se je delo zunaj malo umirilo ter je čas ukrepov proti epidemiji koronavirusa, se 

je ponudila priložnost, da vzamem v branje kakšnega izmed teh darov.   

 

Dr. Scott Hahn, rojen 1957, je ameriški teolog, priljubljen govornik, profesor in 

pisatelj. Je profesor teologije in Svetega pisma na Frančiškanski univerzi v 

Steubernvillu v Ohiu. Je poročen. Z ženo imata šest odraslih otrok. Najprej je bil 

protestantski duhovnik v civilu, evangeličanski kalvinist. Za seboj je imel precej let 

bibličnega študija. V svoji doktorski disertaciji je želel med drugim dokazati, da je 

sveta maša, ki jo obhajajo kristjani, samo malikovanje, da je maša najhujše 

svetoskrunstvo, ki ga človek lahko zagreši, kar so ga učili kalvinisti. Kot v uvodu 

knjige Jagnjetova večerja zapiše sam, se je v katoliško cerkev vtihotapil, da bi bil 

prvič v svojem življenju pri maši. Pravi: »Gnala me je radovednost… Hotel sem ostati 

le opazovalec …« Ni ostal samo radoveden opazovalec, postal je kristjan …                                                                                                                                             

V slovenščino je poleg knjige Jagnjetova večerja prevedeno še nekaj njegovih del: Živi in pričuj, Vse poti vodijo v Rim 

ter Zakaj verujem? 

 

Jagnjetova večerja je knjiga, ki bralcu pomaga videti mašo z novimi očmi, moliti pri bogoslužju s prenovljenim srcem 

ter se pridružiti obhajanju maše bolj celostno, navdušeno, razsvetljeno in z večjo močjo kot poprej.  Kar priznajmo, 

mnogo nas je, ki ob nedeljah sedimo v klopeh in ne vidimo in ne občutimo njene mogočnosti ter nadnaravne veličine. 

Sedaj, v času, ko pri svetih mašah praktično ne moremo sodelovati, je ta knjiga pravi blagoslov. Če jo boste vzeli v roke 

Iz domače župnije 

http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
http://zupnija-kokrica.rkc.si/wp-content/uploads/2015/07/2015_XVIII_15.pdf
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Poslovili so se 

žena Marjana v imenu vseh njemu najdražjih 

in brali, se boste skozi vso knjigo srečevali z mašo na nove načine. Spoznali jo boste drugače, kot ste jo navajeni 

doživljati. Postala bo bogata stvarnost, postala bo Božja liturgija. 

 

Sveti papež Janez Pavel II. je mašo imenoval nebesa na Zemlji in razložil, da je to, kar obhajamo na Zemlji, skrivnostna 

soudeležba pri nebeškem bogoslužju. Po prebrani knjigi Jagnjetova večerja izpod peresa Scotta Hahna, boste pritrdili 

besedam svetega papeža. 

 

Kdor želi čas preizkušnje epidemije, karantene, samoizolacije ali celo bolezni izkoristiti za svoj duhovni napredek, mu 

je opisana knjiga čudovita priložnost. Ta knjiga vas bo spremenila. Izdala jo je Slomškova založba.  

 

December 2020 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 
 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej, duhovnik v župnijski cerkvi redno daruje sveto mašo po naših namenih. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej prihaja adventni čas. Nobenih ovir ni, da si sami doma naredimo adventni 

venček, ga blagoslovimo in ob njem molimo. Molimo za vse okužene, bolne in tudi za vse, ki so zaradi bolezni že 

pokojni. Molimo tudi za vse nas, da bi zmogli preizkušnje tega časa pogumno sprejemati in premagovati. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej prihaja Miklavžev večer. Miklavž se znajde v vsaki situaciji in bo zagotovo 

posebej iznajdljivo tudi letos razveselil pridne otroke. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bodo tudi letos prišli prazniki. Preživimo jih lepo, umirjeno, v krogu držine. 

Ne pozabimo, da z omejevanjem druženja varujmo svoje zdravje in zdravje drugih. 

 

Je pa že odločeno, da zaradi epidemije letos ne bo trikraljevskega koledovanja. Kdor bo vseeno želel darovati za 

misijone, bo zagotovo našel kakšno priložnost in možnost. 

 

Ne glede na epidemijo in ukrepe proti njej bomo tudi prvi četrtek v mesecu decembru molili za nove duhovne poklice, 

njihovo stanovitnost in svetost ter za nove duhovne poklice v naši župniji in vsej vesoljni Cerkvi.  Če to ni mogoče v 

cerkvi, verniki molimo po svojih domovih.               

 

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

Naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete priti v cerkev, 

in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za pogovor, sveto spoved ali bolniško 

maziljenje. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.           

                                                                                   

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

Vida Slakan 

 

 

 
 

 

ZAHVALA 
 

Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, dedija, brata in svaka 

BRANKA LESJAKA 

se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom, znancem in ostalim,  

ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega in se mu poklonili  

ter vsem, ki ste nam izrazili pisno sožalje. 

 

Hvala vsem tistim, ki ste darovali za obnovo naše cerkve, za maše, prinašali sveče in cvetje.  

Posebna zahvala vnuku Maticu za zadnje besede in obred. Hvala tudi duhovnikom. 
 

Za besede slovesa ob grobu se zahvaljujemo Viliju Jazbinšku in Vladu Kokalju v imenu Kluba Veteran Maribor ter 

Sonji in Robiju Zupanu za čuteče izbrane in zapete pesmi. 
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Oglasi 

 

 

 
 

***************************************************************** 

DRAGI OTROCI! 
 

TUDI LETOS MIKLAVŽ NI POZABIL NA VAS. 
 

OD SREDE, 2. DECEMBRA,  DO PETKA, 4. DECEMBRA 2020,  
V DELOVNEM ČASU OBČINE 

LAHKO PRED VHODOM V OBČINSKO STAVBO PREVZAMETE PAKETEK DOBROT,  
 

KI  JIH BO PO MIKLAVŽEVEM NAROČILU PRIPRAVILO DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE TABOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

***************************************************************** 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodilo se bo 
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- Redno čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav, 

- prvi pregledi kurilno-dimovodnih naprav, 

- strojno čiščenje katranskih oblog v dimnikih, 

- kemično čiščenje kurilnih naprav po sistemu FAUCH, 

- redne meritve emisij dimnih plinov (peleti, kurilno olje, plin). 

 

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah, ki velja od 1. 1. 2017,  si 

uporabniki  dimnikarskih storitev lahko sami izbirajo dimnikarja z licenco. 
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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 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

    Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije. 

     Huda zima – dobra letina. 

    Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
(dr. Erik Brecelj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 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 Peter Strouhal. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji 

prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 

namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in 

škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja 

ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 

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

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

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Marko Semprimožnik, 

Saša Zidanšek Obreza, Tomaž Samec, Čebelarska zveza Slovenije, Vrtec Tabor, 

Vida Slakan, družina Lesjak. 

 

»Ljudje pričakujejo od politike, da bo vse naredila, sami pa izklopijo pamet.« 


