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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Pred sedmimi leti smo pričeli s polnjenjem polic v Turistično informacijskem centru Tabor. V tem času smo imeli
različne lokalne ponudnike, nekaterih ni več, nekateri ponudniki so tu še danes, nekateri pa so se s svojo ponudbo
vključili v tem letu. Izdelki, ki jih
najdete na naših policah so domači,
unikatni in primerni praktično za
vsako priložnost. Na policah najdete:
 nakit in lesene izdelke družbe
Občuti sebe, d. o. o.: vrč za pivo,
kuhinjska deska …;
 lesene izdelke Roka Lesjaka:
leseni metuljčki, kravate, broške,
nakit …;
 mesne izdelke kmetije Laznik:
svinjska mast, ocvirki, krače,
paštete,
dimljene
klobase,
prekajena rebra, zaseka, salame,
hrenovke;
 čebelje pridelke čebelarja Darka
Nemivška: kostanjev, akacijev,
cvetlični in gozdni med ter
darilne komplete;
 izdelke
Andreje
Holobar:
predpasniki, različne torbice;
 med
čebelarstva
Zupančič:
cvetlični, kostanjev in gozdni
med.
V prostorih TIC-a pa vam nudimo
tudi zastave, razglednice in znamke
Občine Tabor.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 21
Oh, te naše ljube ceste, bi lahko rekli. Prometna infrastruktura je poleg ostalih eden izmed glavnih pokazateljev
razvitosti občine. V bistvu nas na občini ta indikator ne zanima prav veliko, pomembneje je, ali so ceste urejene,
normalno prevozne in pripravljene za varno uporabo. Tukaj se pa zadeva malo ustavi. Tako kot povsod je glavni
zaviralni faktor denar. Sredstva za obnovo se zlivajo na naš račun z več strani, glavna težava pa je, da jih je vedno
premalo oz. manj, kot bi jih potrebovali in želeli. Eden od virov financiranja je tudi občinski proračun.
Razlog, zakaj ne moremo vseh cest urediti hkrati, ampak to delamo po etapah, so finančna sredstva. Posledično se
potem pojavljajo opazke s strani občanov, češ, tisto cesto ste uredili, moje pa ne. Seveda, to je res. Kot že rečeno, letos
to, prihodnje leto naslednjo in tako naprej. Prednostno listo določa potreba na terenu, da se tako zagotovi normalna
prevoznost vseh cest. Včasih smo kakšen odsek primorani urediti tudi bolj napol in začasno. Vemo, da je to najslabša
rešitev, vendar pa vemo tudi, da je to v danem trenutku edina rešitev.
Vsak nepredviden pojav, recimo kakšen plaz, katerega sanacija je zelo draga, nam poruši že začrtane namene
rekonstrukcij in popravil cest.
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Tudi letos smo za rešitev tega problema vložili kar precej truda in denarja in s tem tudi nadaljujemo. Kar precej cest
smo na novo posuli z gramozom, obnovljenih je bilo tudi nekaj odsekov gozdnih cest. V fazi sanacije je plaz, ki
onemogoča dostop prebivalcem do doma. Pred časom smo svojemu namenu predali čisto nov asfaltni odsek ceste v
Graben, kot ga imenujejo domačini. Ta cesta je bila delno sofinancirana s strani domačinov. Ravnokar pa smo pričeli z
največjim letošnjim projektom, to je rekonstrukcija ceste v Dol. Gre za nujen poseg, kajti plazeče področje je postalo
nevarno, pa tudi samo vozišče je zelo načeto in precej ozko. Na tem mestu še enkrat prosim uporabnike, da z
razumevanjem sprejmejo zaradi del oviran promet. Kakšen mesec bodo res težave, bo pa potem vožnja toliko bolj
prijetna in predvsem varna.
Pa še druga plat. Imamo lepo in varno asfaltirano cesto, pa je žal ne moremo uporabljati, ker se na njej gradi nekakšen
objekt. Mislim, da ne zaradi resnične potrebe. Za rešitev težave je občina uporabila vsa pravna sredstva, se obrnila na
policijo in različne inšpekcijske službe. Več o tem pa kdaj v prihodnosti.
Župan Marko Semprimožnik

Občinska uprava sporoča in obvešča
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/Obrazci
Vlog/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

Občina Tabor podpisala pismo o nameri za vključitev v projekt
»Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija 2020/2021«
V oktobru 2020 je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o., (RASR) Občina Tabor, kot že vrsto let doslej,
podpisala Pismo o nameri za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija 2020/2021.
Projekt je državna razvojna naloga na regionalni ravni, ki ga skladno z zakonodajo izvaja RASR.
Občina Tabor je s Pismom o nameri izrazila interes za vključitev v projekt, preko katerega bo izvajala svojo
štipendijsko politiko. Namen občine je sofinancirati 1 štipendijo za dijake v višini 25 % ob upoštevanju
kriterijev, da sta delodajalec in štipendist iz naše občine.
Na spletni strani RASR je objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko oz. študijsko leto 2020/2021: http://www.rasr.si/si/razpisi/2020/02/713-JAVNI-RAZPIS-ZA-IZBOR-
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PROJEKTOV-SOFINANCIRANJA-KADROVSKIH-STIPENDIJ-DELODAJALCEM-ZA-SOLSKO-STUDIJSKOLETO-2020-2021 .
Delodajalec se na razpis lahko prijavi kadarkoli med šolskim letom 2020/2021. Več informacij na elektronskem
naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na telefonski številki (03) 589 40 90.
Regijske štipendijske sheme (RŠS) so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z
Zakonom o štipendiranju. Izvajanje enotnih RŠS je podrobneje določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih RŠS, ki ga
sprejmejo regionalne razvojne agencije. Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru RŠS se izvaja v sodelovanju med
skladom in subjekti razvoja na regionalni ravni (RRA) kot nosilci RŠS, in sicer tako, da sklad preko njih za kadrovsko
štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva do 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne
plače. S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij od trenutnega šolskega/študijskega
leta do konca izobraževanja na isti stopnji izobraževanja. RŠS delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada.
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem s sedežem v Savinjski statistični regiji, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno
z Zakonom o štipendiranju in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in
podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2020/2021.
Delodajalci Občine Tabor vabljeni, da se vključite in izkoristite možnost sofinanciranja.
Saša Zidanšek Obreza

Obvestilo za stranke
Občine Tabor
Zaradi poslabšanja epidemioloških
razmer v državi omejujemo obisk
strank na sedežu Občine Tabor.
Zadeve, če je le mogoče, naj stranke
urejajo po telefonu (03 705 70 80)
ali
po
elektronski
pošti
(info@obcina-tabor.si).
Sedež občine naj stranke obiščejo
samo v nujnih primerih, predhodno
pa se naj naročijo na zgoraj naveden
telefon ali elektronski naslov.
Ob vstopu v prostore je potrebno
spoštovati
priporočene ukrepe
NIJZ:
- v prostore lahko vstopijo samo
zdrave osebe,
- pri vstopu v občinske prostore je
obvezna uporaba zaščitne maske,
- obvezno je razkuževanje rok,
- v prostore občine se vstopa
posamično,
- na hodniku se je potrebno držati
varnostne razdalje najmanj 1,5 m.

Počastitev dneva spomina na mrtve
November je mesec, ki se približuje zimi. Sonce, ki uravnava vse v naravi, v
tem mesecu upada, zahaja, dan se močno krajša. Tako sonce je navdajalo
naše prednike z žalostjo in strahom. Prinašalo naj bi uničenje, rušenje,
življenjsko nevarnost. Skozi zgodovino so po Evropi november dojemali kot
krvavi, blatni, vetrovni mesec, poimenovali so ga tudi mesec volkov.
Dan spomina na mrtve ali vsi sveti je praznik, ki ga praznujemo 1. novembra.
Takrat se spomnimo svojih prednikov, ljudi, ki so nam bili blizu in jih ni več
med nami. Na njihove grobove polagamo cvetje in v spomin prižigamo
svečke ali okolju prijaznejše nadomestke.
Župan Občine Tabor Marko Semprimožnik bo dan spomina na mrtve tokrat
počastil z nenapovedanim obiskom grobov in obeležij, in sicer: spominske
plošče NOB pred Domom krajanov Tabor, spomenika padlim partizanom na
Lepih tratah, spomenika padlim partizanom na Presedlah, spomenika padlim
sinovom pri domačiji Matko v Miklavžu.
Na pokopališču Tabor bo izkazal spoštovanje vsem pokojnim občanom pri
križu, na grobovih častnih občanov Alojza Raka, Janka Kobaleta, Emilije
Pustoslemšek in Milana Lesjaka starejšega ter pri spomeniku NOB. Obiskal
bo še pokopališči na Frankolovem in v Žalcu, kjer bo počastil spomin na
častna občana Leopolda Selčana in Maksimilijana Lesjaka.

Občinska uprava Občine Tabor
Ana Lesar
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Priznanje za sodelovanje v ETM
Evropski teden mobilnosti (ETM), ena najbolj razširjenih kampanj na
področju trajnostne mobilnosti na svetu, je tudi letos potekala med 16. in 22.
septembrom, tokrat pod sloganom »Izberi čistejši način prevoza!«.
Ministrstvo za infrastrukturo je naši občini tako kot v lanskem letu podelilo
Priznanje in zahvalo za sodelovanje.
Naš prispevek je bil postavitev dveh dodatnih prikazovalnikov hitrosti v letu
2020, in sicer v Ojstriški vasi in v Pondorju. Čeprav zaradi aktualnih razmer
ni bilo mogoče organizirati preventivnih aktivnosti, delavnic in predavanj, pa
smo pozitivno vplivali na promet z umiritvijo hitrosti motornih vozil.
Saša Zidanšek Obreza

Poročilo o delovanju programa Svit
Območna enota Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je pripravila poročilo o delovanju programa Svit
od leta 2010 do 2019. V celoti je objavljen na občinski spletni strani (http://www.obcina-tabor.si/), v Novicah izpod
Krvavice pa objavljamo izvleček, ki se nanaša na Občino Tabor.
Ana Lesar

Program Svit je državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb na debelem
črevesu in danki, ki deluje na nacionalni ravni od leta 2009.
Rak debelega črevesa in danke je bil v Sloveniji dolgo na drugem
mestu, tako med vsemi novo odkritimi raki kot tudi med smrtnostjo
zaradi raka. Leta 2007 je bilo v Register raka prijavljenih 1420
primerov raka na debelem črevesu in danki, istega leta je za to vrsto
raka umrlo 777 oseb. Pogostejši je bil pri moških, ki tudi danes
zbolevajo za tretjino pogosteje kot ženske. Rak debelega črevesa in
danke je bil zaradi velike pojavnosti in prevladujočega odkrivanja v
napredovani obliki ter visoke umrljivosti velik javnozdravstveni
problem, ki je zahteval dobro organizirano in sistemsko ukrepanje. Kot ustrezna sistemska rešitev se je pokazala uvedba
državnega programa presejanja ciljne populacije na predrakave in rakave spremembe debelega črevesa in danke.
V presejalnih programih s specifičnimi metodami presejamo na videz zdravo populacijo z namenom, da bi še pred
pojavom znakov bolezni odkrili spremembe, ki lahko napredujejo v obolenje ali rakavo obolenje v čim bolj zgodnji
fazi, ko so možnosti ozdravitve večje. Glavna cilja programa Svit sta usmerjena v zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti
zaradi raka na debelem črevesu in danki. Ciljna skupina presejalnega programa so moški in ženske med 50. in 74. letom
starosti, ki so v program vabljeni vsaki dve leti. Pogoj za doseganje ciljev je visoka odzivnost v program Svit, zato je
pomembno, da se vanj aktivno vključi vsaj 70 odstotkov vabljenih.
Osnovna metoda presejanja v programu Svit je pregled blata na prikrito krvavitev, ki mu v primeru, da je rezultat
pozitiven, sledi kolonoskopija. Posamezniki iz ciljne populacije so v program Svit vabljeni po pošti. Ob vrnitvi
podpisane izjave o prostovoljnem sodelovanju na dom prejmejo komplet za odvzem vzorcev blata, ki ga po
opravljenem odvzemu v priloženi kuverti oddajo na pošti. Ob negativnem izvidu so v program ponovno vabljeni čez
dve leti od poslanega vabila v prejšnjem presejalnem krogu. V kolikor je izvid blata na kri pozitiven, so napoteni na
kolonoskopijo. Kolonoskopija je najzanesljivejša diagnostično-terapevtska metoda, s katero se lahko odkrijejo in v
določenih primerih tudi zdravijo bolezenske spremembe na debelem črevesu in danki, ki so vzrok krvavitve.
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Odzivnost v program Svit prebivalcev Občine Tabor

Odzivnost v program Svit v Občini Tabor skupaj in po spolu v obdobju od 2010 do 2019 ter odzivnost po spolu v letu 2019.

Občina Tabor ima izredno nestabilen trend odzivnosti vabljenih v program Svit. Desetletna povprečna odzivnost v
občini je bila enaka povprečni odzivnosti v zdravstveni regiji Celje (okoli 61 %). V letu 2019 se je v program odzvalo
71,37 % vabljenih prebivalcev občine. Gre za izjemen napredek glede na podatke iz leta 2010, ugotavljamo namreč
okoli 21 % porast odzivnosti. Razlika med odzivnostjo moških in žensk v zadnjih prikazanih letih ni bila izrazita, v letu
2019 se je namreč na vabilo odzvalo približno 4 % več žensk. Prag 70 % odzivnosti je bil pri ženskah presežen v letih
2016, 2018 in 2019, pri moških pa v letu 2014 – v tem letu je bila občina z najvišjo odzivnostjo v regiji (71,50 %).
Obolevnost za rakom v Občini Tabor
Vir prikazanih podatkov obolevnosti za rakom debelega črevesa in danke so vsakoletne publikacije Zdravje v občini, ki
jih pripravlja NIJZ. Za prikaz pojavnosti raka je uporabljena incidenčna stopnja raka debelega črevesa in danke, ki
prikazuje povprečno število novih primerov raka debelega črevesja in danke, prijavljenih v Register raka, na 100.000
prebivalcev v opazovanem petletnem obdobju. Izračunana je starostno standardizirana incidenčna stopnja, ki omogoča
medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev. V občinah z majhnim številom prebivalcev
so lahko spremembe v incidenčni stopnji v
posameznih obdobjih v večji meri
posledica naključja in ni nujno, da
odražajo vpliv različnih dejavnikov za
nastanek raka. Za bolj zanesljivo oceno
trenda upadanja ali povečevanja novih
primerov raka je potrebno spremljanje v
daljšem časovnem obdobju, kar še bolj
velja za občine z manjšim številom
prebivalcev.
V Občini Tabor v petletnem obdobju od
2012 do 2016 ugotavljamo približno 60 %
porast povprečne incidenčne stopnje raka
debelega črevesa in danke v primerjavi s
petletnim obdobjem od 2010 do 2014.

Gibanje petletne povprečne incidenčne stopnje raka debelega črevesa
in danke v obdobju od 2010 do 2016 v Občini Tabor.

(Vir: NIJZ: Poročilo o delovanju programa Svit v zdravstveni regiji Celje v obdobju od 2010 do 2019, september 2020)
NIJZ, OE Celje
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Brezplačne storitve za naše občane

.

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

Prejeli smo
Našemu gospodu poslancu
V zadnji številki Novic sem prebral vehementno izjavo našega poslanca gospoda Reberška, ki je pisal o delu njegove
preiskovalne komisije o DUTB. Precej me je zbodla njegova izjava, kako bodo člani komisije, ki jo vodi omenjeni
gospod, s pomočjo strokovnih sodelavcev predelali in nato zaslišali odgovorne krivce in v tem smislu naprej …
Gospod poslanec. Če smo se resno lotili posla, tu nekaj ne drži. Enostavna matematika pokaže, da če bi vsak dokument
(150.000) obdelovali samo po minuto, pomeni to 2500 ur oziroma skoraj 104 dni po 24 ur na dan. Da je to nemogoče
proučiti, se verjetno zavedate tudi vi, zato ne govorite in pišite zadev, ki so neresne tudi nam, politično nepismenim.
Predlagam, da izberete 10 primerov in vsaj enega pripeljite do približnega konca. Sem pa prepričan, da tudi tako ne bi
sledila realizacija na sodišču. Je pa iz političnih mahinacij in na osnovi zaključkov raznih komisij pred vami do sedaj
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sicer prišlo do zaslišanj, tudi ovadb, ki pa so zaradi izmikanj, nesprejemanja pošte in podobnega zastarale ali pa
enostavno ostale nekje v predalu.
Podobne zgodbe se vlečejo že leta pri zadevi TEŠ, ki bo slej ko prej zastarala ali pa bodo ovadeni na koncu celo iztožili
odškodnino. Previsoko so gospodje, ki so imeli prste vmes.
Občutek imam, da ste zelo politično naivni, če verjamete tem zgodbicam, ali pa pihate na dušo volilni bazi za naslednji
mandat, kajti oblast je slast, kot pravi pregovor. Če sem omenil že pregovor, pa še izjava svetovnega politika W.
Churchila, ki je izjavil, da če želiš, da se stvar ne izpelje, je potrebno samo imenovati komisijo.
Prav tako je tudi vam poznano, kdo so uspešni kreditojemalci, ki ne bodo nikoli vrnili kredita in se jim ne bo nič
zgodilo, vse bodo preko slabe banke nekoč poplačali davkoplačevalci. Dobro veste, da so to razni prijatelji, sorodniki,
poslovni partnerji, lobisti, dobro poznani našim vodilnim strankarskim gospodom. Naše sodstvo in preganjalci
kriminala bodo še naprej lovili »kurje tatove«. Sicer pa psi lajajo, karavana gre dalje. Ampak psi ne lajajo zato, ker gre
karavana dalje, ampak zato, ker gre v napačno smer (asociacija na naše domače dvorišče).
Ob vsem napisanem bi vas še opozoril, da je lani državni zbor na zahtevo petih strank in levice imenoval komisijo za
preiskovanje domnevnega pranja denarja v Novi KBM in nezakonitega financiranja stranke SDS preko Bosne in
madžarskih in slovenskih podjetij, ki imajo v lasti medije SDS. Na čelu te komisije je g. Perič, svetovalec Janše. Sklical
je samo eno sejo in še ta je bila končana v četrt ure.
Preiskovalne komisije so v normalnih demokratičnih državah eden izmed pomembnejših institutov, ki jih ima v
parlamentarni demokraciji opozicija. V Sloveniji je seveda obratno, saj vse preiskovalne komisije vodijo člani
pozicijskih strank: g. Reberšek (NSI) – Ugotavljanje zlorab v DUTB; Karmen Furman (SDS) – Otroška kirurgija; Dejan
Baloh (SDS) – Zadeva Franc Kangler. K temu lahko prištejemo še komisijo za preiskavo poslov z zaščitno opremo, ki
jo bo verjetno vodila Alenka Jeraj (SDS). Ob vsem tem se poraja dvom, saj je težko zaupati oblasti, ki preiskuje samo
sebe.
Omenil bi še to, da so na vašo pobudo odsek državne ceste Vransko–Šempeter zaradi poškodovanega cestišča običajno
dovoljeno hitrost znižali z 90 na 70 km/uro (namesto da bi posamezne odseke popravili) in da na osnovi teh označb
fantje v modrem pridno kasirajo za divjanje preko 70 km na uro.
Pa brez zamere in obilo uspeha pri delu vaše strokovne komisije.
Andrej Natek, Črni Vrh

Kam se je skril nasmeh?
Svetovni dan nasmeha je neuradni mednarodni praznik nasmehov, ki ga lahko v letu praznujemo kar trikrat: 25. julija,
12. aprila in prvi petek v oktobru. Pa da ne uide neopažen mimo nas, mu jaz namenim par besed. Čas korone pred nas v
domovih za starejše dan na dan postavlja nove izzive in od nas včasih iz minute v minuto, zagotovo pa iz dneva v dan,
zahteva drugačna ravnanja, nova znanja, nove ukrepe in ob vsem tem še večje skrbi.
Prijetno je, če se nam nekdo nasmeji, ko gre mimo nas. Še prijetneje je, ko iz nas huškne nasmeh zaradi šale, smešnih
situacij, lastne nerodnosti, pozabljivosti, metuljčkov v trebuhu. Še lepše je, ko nekdo iz nas poleg nasmeha izvabi
gromek smeh do solz.
Da smo zdržali med epidemijo, zaklenjeni in daleč stran od zunanjega sveta, nemalokdaj zelo zaskrbljeni za življenja
naših stanovalcev, prestrašeni in redki, ki smo takrat še delali, sem zaposlene spodbujala, da na oglasno desko poleg
milijon in enega korona navodila dodajamo tudi šale. Zavedala sem se, da šale lahko prikličejo nasmehe na utrujene
obraze, ko odhajajo iz službe. V oktobru so tisti, ki so šale prispevali, za nagrado prejeli intenzivni tečaj varne vožnje na
AMZS. Naj se ve, da v težkih časih nasmeh še posebej šteje!
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V domovih za starejše se je nasmeh skril za masko že kar v začetku leta, sedaj je za masko skrit tudi vaš nasmeh.
Pravijo, da se da smejati z očmi. Pa preverimo!
Naj vam predstavim sodelavko Iris. Njeno delovišče je na recepciji našega doma. Vsak delovni dan je v stiku z veliko
večino stanovalcev, obiskovalcev in zaposlenih. Zelo prijazno, potrpežljivo in odgovorno opravlja svoje delo. Ona se
velikokrat smeji, včasih glasno, drugič tiho. Ugotovi, kam se je skril njen nasmeh?
1

2

3

Poglej in odgovori si. Preveri svoj odgovor tako, da prešteješ črke v tekstu, in sicer 26, 53, 65.
A veš, da ti je nekje pokazala jezik? Če si se sedaj nasmejal in ji ga pokazal nazaj, je članek dosegel svoj namen.
Mojca Hrastnik

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, oktober 2020







Tucker, K. A.: Premagani led;
Harmon, A.: Kar veter ve;
Juul, J.: Še vedno se ljubiva: postavite partnerski odnos na prvo mesto;
Macgregor, E.: Z znanjem nad viruse! : otroški vodnik do dobrega zdravja;
Košorok Humar, A.: Hormonska joga: poetično dinamični priročnik za uravnoteženo hormonsko življenje;
Grajkowski, W.: Čebele.

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.
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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

Kratek pregled problematike navideznih prijav prebivališč
Zadnje čase so mediji in družbena omrežja ponovno
polni novic o problematiki navideznih prijav stalnih in
začasnih prebivališč, zlasti tujcev. V ospredju so
večinoma ugotovitve Upravne enote Maribor. Gre za
problematiko neresničnih, neobstoječih, lažnih ali t. i.
fiktivnih prijav, kar je samo po sebi nezakonito početje.
Sicer pa lahko zadevno problematiko spremljajo še
druga, prav tako problematična, protipravna dejanja, od
različnih poskusov prikrivanja dejstev do ponarejanja
listin, kar so spet lahko pripravljalna ali že kar
dokončana kazniva ravnanja. Vse to ima določene
posledice tudi v smislu oškodovanja javnega interesa in
državnega proračuna s finančnimi malverzacijami, saj
so s področjem prijav prebivališča povezane še
različne upravne in druge pravne zadeve, pravice in
dolžnosti, npr. od davkov do socialnih transferjev. V
nadaljevanju sledi kratek pregled, katere pristojnosti na
tem področju imamo upravne enote.
Upravne enote smo na podlagi Zakona o prijavi
prebivališča pristojne za vodenje postopkov s prijavami,
kar zajema ugotavljanje stalnega in začasnega
prebivališča ter preverjanje resničnosti prijav. V skladu
z zakonom upravne enote ne smemo zavrniti prijave
prebivališča osebi, ki izkazuje pravico bivati na
določenem naslovu (npr. izkazano lastništvo, najemna
pogodba, soglasje lastnika), tudi ko je na tem naslovu že
prijavljenih večje število oseb. Če podvomimo o
resničnosti prijave, smo dolžni uvesti postopek
preverjanja resničnosti prijave prebivališča (več o tem v
nadaljevanju). Zato že v uvodu pripominjam, da smo
problematiko navideznih prijav na Upravni enoti Žalec
zaznali že v preteklem obdobju. O tem smo redno
poročali tudi v naših letnih poročilih. Za nas je torej
primer Upravne enote Maribor, ki je bila pri
problematiki prijav prebivališča v zadnjem času
medijsko najbolj izpostavljena, le še potrditev naših
prejšnjih ugotovitev in ocen, da gre za sistemski

problem, ki ga ni moč reševati niti na ravni konkretnih
postopkov niti po posameznih upravnih enotah.
Postopki ugotavljanja prebivališč potekajo v dveh fazah.
Če upravna enota dvomi o resničnosti prebivanja osebe
na določenem naslovu, začne predhodni postopek
preverjanja. Osebo o tem pisno obvestimo. Z
obvestilom še ni uveden postopek ugotavljanja
prebivališča, ki bi imel kakršne koli posledice. Šele v
nadaljevanju, če se oseba ne odzove in ne izpolni svoje
prijavno odjavne obveznosti, upravna enota uvede
postopek ugotavljanja stalnega ali začasnega
prebivališča. V postopku najprej z vabilom povabimo
stranko, da v zvezi s svojim prebivanjem na zapisnik
poda svojo izjavo, v nadaljevanju pa zbiramo še druga
dejstva in dokaze (npr. zaslišimo priče), ki so potrebni
za odločitev v predmetnem postopku.
Opažamo, da osebe, za katere preverjamo resničnost
prijave prebivališča, po tem, ko dajo izjavo na zapisnik,
da prebivajo na določenem naslovu, pred odločitvijo
upravne enote, ko ta še zbira in preverja dokazila,
prijavijo prebivališče na drugem naslovu. V večini
primerov gre za tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji
izdano enotno dovoljenje za prebivanje in delo.
Formalno so zaposleni pri slovenskem delodajalcu, delo
pa opravljajo v tujini. To je za upravno enoto še dodatna
potrditev, da oseba dejansko ne prebiva na naslovu, ki
ga prijavlja. Primeri, o katerih od časa do časa poročajo
celo tuji mediji, ko so ljudje fiktivno prijavljeni v
Sloveniji, dejansko pa jih delodajalec napoti na delo v
drugo državo, pri čemer so nekateri povrhu žrtve kršitev
njihovih delavskih pravic, kažejo, kako se lahko prijave
prebivališč prepletajo z vrsto drugih vprašanj.
Postopki ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča
so vedno bolj zahtevni tudi zaradi neprimernega oz.
nedostojnega, včasih celo žaljivega obnašanja
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prijaviteljev kot strank v postopku. Do tega prihaja
predvsem takrat, ko je postopek uveden kot posledica
(zavestne) opustitve prijavno odjavne obveznosti. Tako
prijavitelji v vlogi stranke kot priče v postopku se na
vabilo upravnega organa pogosto niti ne odzivajo.
V obdobju zadnjih treh let, odkar je stopil v veljavo
novi zakon o prijavi prebivališča, na Upravni enoti
Žalec ugotavljamo, da se število obvestil in pobud za
ugotavljanje prebivališč povečuje. V letu 2017 smo
prejeli 241 predlogov, leto kasneje 281, v letu 2019 pa
290. Na podlagi naših obvestil o obveznosti prijave
prebivališča, kot že opisano, se odzove polovica strank.
Za ostale stranke, ki se ne odzovejo, na upravni enoti
uvedemo postopek ugotavljanja prebivališča. V letu
2017 smo obravnavali 145 postopkov, leto kasneje 106,
v letu 2019 pa 127. Trenutno obravnavamo 200
postopkov.
Celovit pregled prijav stalnega in začasnega bivališča
po zadnjih podatkih Ministrstva za notranje zadeve
kaže, da ima na območju UE Žalec stalno prebivališče
prijavljenih nekaj manj kot 1300 tujcev, začasno
prebivališče pa skoraj 1100 tujcev. Prednjačijo
državljani tretjih držav (BiH, Kosova, Srbije).
V registru stalnega prebivalstva, ki ga vodimo oziroma
vanj vnašamo določene podatke o prebivališčih, je z
namenom preprečevanja t. i. fiktivnih prijav nameščena
informacijska rešitev pregleda števila oseb oziroma
prijav stalnih in/ali začasnih prebivališč na določenem
naslovu. Register je povezan z evidencami Geodetske
uprave Republike Slovenije, ki uradni osebi omogoča
vpogled v velikost stanovanja na naslov, na katerega se
oseba prijavlja.

Upravne enote same nimamo možnosti, da bi pridobile
izpis oziroma podatke, koliko je (največ) prijavljenih v
eni stanovanjski enoti oziroma podatke o stanovanjih
oziroma naslovih, kjer je prijavljenih npr. več kot 20, 50
ali 100 oseb. Za te podatke zaprosimo pristojno službo
na Ministrstvu za notranje zadeve. Zadnji pridobljeni
podatki Centralnega registra prebivalstva za območje
Upravne enote Žalec kažejo, da imamo en izstopajoč
naslov, kjer je trenutno stalno in začasno prijavljenih 75
oseb na 65m².
Pri ugotavljanju in obravnavi zadevne problematike
dosledno ravnamo v skladu z našimi zakonskimi
pristojnostmi pri vodenju konkretnih postopkov s
prijavami prebivališča. Sistemskega nadzora in
naključnega sledenja osebam po prijavah prebivališča
pa upravna enota ne more izvajati. Če med postopkom
ugotovimo, da je na določenem naslovu prijavljenih več
oseb, postopek poteka v skladu z veljavno zakonodajo
in vključuje tudi lastnike objektov.
Upravna enota kot prekrškovni organ lahko
posamezniku, ki krši prijavno-odjavno obveznost, izreče
tudi globo v višini 200 do 600 evrov. Pri sumu tovrstnih
kršitev zgledno sodelujemo s Policijsko postajo Žalec.
V preteklosti smo tako v sodelovanju s policijo uvedli
večje število postopkov ugotavljanja stalnih ali začasnih
prebivališč za osebe, ki so bile prijavljene na naslovih z
večjim številom prijavljenih oseb. Policija pa je ob
ugotovitvah ponarejanja listin oz. dokazil o prijavi
prebivališča že podala več ovadb zaradi storitve
kaznivih dejanj overitve lažne vsebine.

Simona Stanter, načelnica

Nalezimo se dobrih navad
Zaradi aktualnega stanje v zvezi s poslabšano epidemološko situacijo v Sloveniji med državljane širimo kampanjo
»Nalezimo se dobrih navad«, ki smo jo pripravili na Ministrstvu za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za
javno zdravje. Z njo ozaveščamo, da lahko z upoštevanjem pravil stroke (umivanje rok, nošenje maske in vzdrževanje
distance ter tudi z uporabo aplikacije #ostanizdrav) pred širjenjem novega koronavirusa zaščitimo sebe in s tem tudi
druge. Upamo, da bodo ta priporočila postala dobre navade vseh nas.
Spletno stran na povezavi https://www.gov.si/teme/kampanja-covid-19-nalezimo-se-dobrih-navad/ sproti dopolnjujemo.
Na Youtube kanalu Ministrstva za zdravje pa smo objavili filmčka, ki se vrtita na socialnih omrežjih in na televizijah.
Dostopna sta na: https://youtu.be/rIQT2nsH9hA in https://youtu.be/0Jme2PfuwWQ
Uradna spletna stran kampanje živi na naslovu www.dobre.navade.si, spremljate nas lahko tudi na FB ministrstva za
zdravje. Priporočamo tudi ogled higienskih navodil NIJZ: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.
Higienski ukrepi proti koronavirusu
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Najbolj preprosti ukrepi so pri preprečevanju virusa zelo učinkoviti, če se jih le dosledno držimo. Pazimo na redno
uporabo maske na javnih površinah, poskušamo se ne dotikati obraza, bolj pogosto si umivajmo roke, če pa to ni
možno, si jih razkužimo, ohranjamo varno razdaljo, kašljamo in kihamo v rokav ter ostanemo doma, ko se ne počutimo
dobro in imamo vročino.

Ministrstvo za zdravje

Tudi čebelji pridelki so pomemben vir antioksidantov
Antioksidanti pomagajo zavirati razvoj nekaterih obolenj, zmanjšujejo tveganje za razvoj rakavih obolenj,
ateroskleroze, bolezni srca in ožilja ter raznih vnetij in artritisa. Izboljšajo delovanje imunskega sistema in preventivno
delujejo pred procesi staranja. Redno uživanje rastlinskih
antioksidantov zmanjšuje možnost za oksidativne poškodbe
celic in s tem za nastanek nekaterih bolezni. Čebelji pridelki
so pomemben vir antioksidantov.
Zakaj so pomembni antioksidanti v čebeljih pridelkih?
Cvetni prah vsebuje fenolne spojine, v največji meri
flavonoide, ki lahko delujejo kot antioksidanti in so specifični
za posamezno rastlinsko vrsto. Študije o antioksidativni
učinkovitosti cvetnega prahu kažejo na visoko sposobnost
»lovljenja« prostih radikalov. Pomembno je, da uživamo
lokalno pridelan in čimbolj svež cvetni prah, saj sušenje in dolgotrajno skladiščenje vplivata na zmanjšanje njegove
antioksidativne učinkovitosti. Cvetni prah je primerno dopolnilo vsakdanji prehrani, zaradi nizke energijske vrednosti
pa ga lahko uživajo tudi sladkorni bolniki. Uživamo ga lahko samostojno ali v kombinaciji z ostalimi živili.
Propolis vsebuje veliko flavonoidov, ki največ prispevajo k njegovi antioksidativni učinkovitosti. Vsebnost
flavonoidov v propolisu je odvisna od rastlinja, kjer so čebele nabrale smole, in od časovnega obdobja nabiranja.
Propolis se uporablja v zrncih ali v prahu in kot sestavina v številnih izdelkih. Najbolj poznan je propolis v alkoholni ali
vodni raztopini. Kot sestavino pa ga dodajajo bonbonom, različnim kremam, šamponom, zobnim kremam … Uporablja
se tudi v kombinaciji z ostalimi čebeljimi pridelki. Z njim si pomagamo pri odpravljanju raznih tegob. Uporablja se tudi
pri pridelovanju hrane za uničevanje rastlinskih zajedavcev.
V vsakdanji prehrani lahko med kot naravno živilo služi kot dodaten vir antioksidantov, čeprav ne more nadomestiti
sadja in zelenjave, ki jih zaužijemo znatno več. Zaradi bogate hranilne sestave je dobro nadomestilo za sladkor. Svež
med ima podobno antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. Vsebnost teh sestavin variira glede na
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VSEBINA
 ODLOK o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2020
 SKLEP o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto
2020

Na podlagi 29. 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, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15,
Uradne objave Občine Tabor, št. 3/18) je Občinski svet Občine Tabor na 12. redni seji, dne 5. 10. 2020, sprejel

ODLOK O
REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2020
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2020 (Uradne objave Občine Tabor, št.
10/19 z dne 12. 12. 2019) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
____________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2020
____________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.973.397
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.724.042
70 DAVČNI PRIHODKI
1.493.411
700 Davki na dohodek in dobiček
1.392.097
703 Davki na premoženje
70.641
704 Domači davki na blago in storitve
29.673
706 Drugi davki
1.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
230.631
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
83.976
711 Takse in pristojbine
8.000
712 Globe in denarne kazni
3.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.500
714 Drugi nedavčni prihodki
121.555
72 KAPITALSKI PRIHODKI
38.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
38.000
13
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

211.355
211.355
0
2.082.206
745.606
268.857
42.819
406.382
2.420
25.128
683.376
24.964
485.672
42.749
129.991

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

617.318
617.318
35.906
17.371
18.535

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-108.809

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2020
________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA
0
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2020
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
134.370
50 ZADOLŽEVANJE
134.370
500 Domače zadolževanje
134.370
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
142.572
55 ODPLAČILA DOLGA
142.572
550 Odplačila domačega dolga
142.572
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +

-117.010
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X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

-8.202
108.809

117.775

2. člen
(proračunski skladi)
V prvem in drugem odstavku 9. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2020, se znesek v višini 19.715,17€
zamenja z zneskom v višini 22.753,61€.
3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Prvi odstavek 11.člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2020, se zamenja z besedilom in se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 ne zadolži.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2020 (Uradne objave Občine Tabor, št. 10/19) ostanejo
nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Tabor, 6. 10. 2020
ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.
.

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 12. redni seji dne 5. 10. 2020 sprejel

SKLEP O DOPOLNITVI SKLEPA O SPREJEMU LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TABOR ZA LETO 2020
1.
Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020, ki zajema:
Načrt razpolaganja nepremičnega premoženja,
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- parc. št. 1319/21, k.o. Ojstriška vas - v izmeri 915 m²,
- parc. št. 1319/23, k.o. Ojstriška vas - v izmeri 449 m².
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 711-11/2020
Datum: 6. 10. 2020
ŽUPAN OBČINE TABOR
Marko Semprimožnik, l.r.
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botanično in geografsko poreklo medu. Od slovenskih medov imajo najvišjo antioksidativno učinkovitost hojevi
medovi, sledijo smrekovi, gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi.
Kupujmo kakovosten med
Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne označbe kakovosti, kot so zaščitena geografska označba,
zaščitena označba porekla, ekološka pridelava, ki predstavljajo dodatno jamstvo, da se kakovost in način pridelave
takšnega medu redno spremlja.
Kaj pridobimo z nakupom medu višje kakovosti?
- kontrolirano kakovost,
- znano poreklo,
- zagotovljeno sledljivost.
Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na nalepki ali prelepki izdelka.
Tudi matični mleček vsebuje antioksidante. Matični mleček uživamo dnevno v dveh obrokih, zjutraj in zvečer pred
jedjo. Za odrasle je dnevna količina 250–300 mg. Naravni matični mleček vstavimo pod jezik, dražeje in tablete pa
lahko pogoltnemo. Uživamo ga 1–2 meseca. Uživanje lahko večkrat ponovimo.
V prihajajočih zimskih dneh naj bodo tudi čebelji pridelki nepogrešljiva živila na vaši jedilni mizi. Po njih povprašajte
pri slovenskih čebelarjih. Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih čebelarjev in čebelje pridelke kupujmo
direktno pri lokalnih čebelarjih. S čebeljimi pridelki do večje odpornosti in boljšega imunskega sistema.
Obiščite spletno stran Čebelarske zveze Slovenije: www.czs.si, www.okusi-med.si.
Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete: http://www.slovenskimed.si/Si/.
Strokovni sodelavci ČZS

Iz vrtca in šolskih klopi
Barvita jesen v oddelku 2–3 let
V sklopu dejavnosti, ki zajemajo
spremembe v naravi in letne čase, smo si v
oddelku 2–3 let pripravili pestre dejavnosti
na to temo. Ogledali smo si sliko Paula
Cezanna in izdelali podobno drevo, kot ga
je naslikal slavni slikar. Veliko sončnih dni
smo preživeli v gozdu, kjer smo nabirali
želod, liste, kamenčke in veje. Nekega dne
smo našli celo močerada in žabo. O žabi
smo se hitro naučili slovensko ljudsko
pesmico Žabja svatba. Gozd nam je natrosil
tudi obilo sladkega kostanja, katerega smo
pekli na igrišču, njam, njam! Cel mesec je
bila z nami tudi praktikantka Ana, ki nam je
zadnji teden njenega dela pri nas prinesla
veliko jabolk, ki smo jih naribali in jih s
pravo prešo stisnili v slasten sok. Še dobro,
da vsak dan telovadimo, da smo lahko z
močnimi rokami vsi vrteli ročko na preši!
Juhej, to je bila prava zabava!
Strokovne delavke Nuša, Polona in Ana
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Reciklirana umetnost
V okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti, ki je potekal od 5. do 9. oktobra 2020, smo v Vrtcu Tabor zavihali
rokave in popestrili teden s pravo umetniško izkušnjo. Za rdečo nit smo izbrali RECIKLIRANO UMETNOST.
Osredotočili smo se na slogan »nekaj, kar je za nekoga odpad, je lahko zame umetniški material,« in nam je bilo tudi
izhodišče za pogovor v tednu
otroka.
Za ustvarjanje smo uporabili že
uporabljene materiale – plastenke,
pločevinke, vedra, kartonaste
škatle, polomljene dežnike, barvne
selotejpe, mavčne plošče, lesene
deščice, stara oblačila, odpadne
nogavice, vrvi, PVC odpad,
naravne materiale … jih reciklirali
in jim podarili novo, lepo,
zanimivo vlogo. Spoznali smo
predmete, materiale, opazovali in
poslušali ter se ritmično izražali z
udarjanjem, tako v naravi kot v
igralnici. Šivali smo, izdelovali
lutke, se igrali z odpadnim lesom
in naravnim materialom ter
likovno ustvarjali. Ustvarjali smo v gozdu, raziskovali in se igrali igro vlog. Reciklirali smo umetniška dela, si
zamišljali, razvijali domišljijo in raziskovali.
Naše potovanje skozi umetniški teden smo zaključili z ogledom razstave. Za razstavni prostor smo uporabili igrišče
pred vrtcem. Razstavili smo otroška umetniška dela in fotografije, nastale med procesom ustvarjanja. V popoldanskem
času pa smo pripravili razstavo v malem za starše otrok in pripomogli k osveščenosti odgovornega ravnanja ljudi pri
recikliranju.
Utrinki:
Liam (4–5): »Nata, lej kok se to sliši, čist’ drugač’.«
Nik (4–5): »Tole (drevo) pa čist drugač’ špila.«
https://youtu.be/jt4AmkpqMnY
Laura Fekonja

Teden otroka v prvem triletju
Odgovor je pogovor
Vsako leto se ob omenjeni priložnosti spomnimo na otrokove pravice, za katere so žal mnogi otroci prikrajšani.
Odgovorno se pogovorimo tudi o dolžnostih, ki hodijo s pravicami z roko v roki. O tem lepo pripoveduje Tone Pavček
v pesmi:
Naše pravice
Pravica pravic je pravica živeti,
biti otrok za srečo rojen,
tata in mamo ob sebi imeti
in jima padati veselo v objem.
Lepa pravica je teči po trati
in ne biti kot trava teptan,
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učiti se brati in biti med brati
enakovreden in spoštovan.
Rasti, kot rastejo jelke in bori,
poslušati pesmi, ne pokov granat,
in potem enkrat ob majniški zori
reči nekomu: Imam te rad!
In še: biti duša v svetu brez duše,
majhna svetloba sredi velike teme
ali vsaj kaplja v obdobju suše,
ne biti nihče, a otrok, ki je vse!
Teden se je začel že v petek, 30. septembra 2020, s kulturnim dnem Dediščina gre v šole, od 5. do 9. oktobra pa so se
odvili še drugi dnevi dejavnosti. Imeli smo se res super! Preverite …
Drugošolcem je bilo všeč:
-

peka kostanja in obisk Lutkovnega gledališča v Ljubljani (Lana);
športni dan, pohod (Taj);
obisk pri Kekcu (Ella);
Kekčeva dežela (Ema);
športni dan, peka kostanja, Kekčeva dežela in Bedanec (Maj, Nik);
cel teden, veselil sem se gledališča v Ljubljani (Oskar);
lutkovna predstava Sapramiška (Naja);
ko sem doma ustvarjal (Jure).

Drugošolci na Gorenjskem.

Tretješolci so pripovedovali:
Ta teden mi je bilo super, ker smo lahko v šolo prinesli igrače. Po razredu smo nalepili »cesto« iz samolepilnega
papirja. Gospa učiteljica nam je prinesla avtomobilčke, s katerimi smo se lahko igrali promet. Všeč mi je bil tudi športni
dan. Obiskali smo Center varne vožnje pri Vranskem. Inštruktor nam je predstavil, kako pomembno je nositi čelado, ko
smo na kolesu. Ko smo se vrnili nazaj v šolo smo ob igrišču pekli kostanj. Ta teden mi je bil zelo všeč.
Lina Novak, 3. c
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V torek in sredo smo lahko prinesli v šolo igrače. Pri športni vzgoji smo
telovadili z ovirami, ki nam jih je nastavil g. Uroš. Pri slovenščini sem rad
poslušal Sapramiško. Ceste v razredu nisem pomagal lepiti, se pa zelo rad
igram z avtomobilčki na njej. Danes smo šli na pohod proti Centru varne
vožnje. Vmes smo se ustavili v gozdu in nabrali kostanj, ki smo ga po povratku
spekli na igrišču. Kostanj je pekel hišnik, jaz pa sem mu pomagal.
Jaka Kotnik, 3. c
V tem tednu, ko je bil teden otroka, smo se v šoli zabavali. Imeli smo športne
dneve, kulturni dan … Ker je bilo skoraj cel teden sončno vreme, smo lahko
veliko hodili. Ker smo v šolo lahko prinesli tudi svoje igrače, sem se odločila,
da prinesem rubikovo kocko. Zelo zabavno mi je bilo lepiti cesto po razredu.
Danes smo imeli še en pohod. Šli smo nabrat kostanj, ki smo ga na koncu
spekli. Vesela sem, da smo lahko videli tudi konje.
Lea Lopan, 3. c
Ta teden je bil zame zelo poseben, saj je pouk potekal malo drugače. Obiskali smo ranč Mustang, videli smo kulturno
dediščino – kapelico v Ojstriški vasi, ki smo jo potem oblikovali iz das mase. Ker smo lahko prinesli igrače v šolo, sem
se odločil, da prinesem avtomobilček, saj smo po razredu nalepili cesto. Pri tej igri sem zelo užival. Ker smo se ta teden
učili o prometu, smo danes šli na pohod do Centra varne vožnje. Ta pot se mi ni zdela dolga, saj smo prišli kmalu nazaj.
Ob igrišču je hišnik za nas pekel kostanj, ki smo ga z veseljem pojedli. Nato smo bili v OPB-ju preveč glasni, zato je
učiteljica dejala, da gremo ven.
Jurij Juhart, 3. c

Kulturni dan – ogled lutkovne predstave Sapramiška
V petek, 9. oktobra 2020, smo se učenci 1., 2. in 3. razreda v »korona« stilu odpeljali proti Ljubljani. Kjer je volja, tam
je pot, pravijo … Virus nam ni vzel veselja do drugače preživetega dne. Ogledali smo si nekaj znamenitosti glavnega
mesta Slovenije, za konec pa še lutkovno predstavo Sapramiška …Saj poznate to zgodbo o miški, ki je imela tri krasne
lešnike, pa jih ni mogla pojesti?
Prvošolci so povedali:
- Všeč mi je bilo, ko si je miška zlomila zob. (Vesna)
- Všeč mi je bilo, ko ji je duh dal lešnike. (Ajda)
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- Meni pa je bilo všeč, ko je bil duhec. (Nik)
- Na sprehod smo šli. Potem smo se stavili pri kipu Franceta Prešerna in smo tam malicali. potem smo šli na predstavo.
Najbolj mi je bilo všeč, ko so peli pesmice. (Stela)
Tretješolci pa so se malo bolj razpisali:
Šli smo v Ljubljano. Peljali smo se z
avtobusom. Videli smo kip Franceta
Prešerna. Naredili smo en krog. Šli
smo v lutkovno gledališče. Ko je bila
ura 12, je zvonilo. (Blaž Blagotinšek)
Šli smo v Ljubljano. Najprej smo si
ogledali Ljubljano. Pogledali smo si
Sapramiško v lutkovnem gledališču
v Ljubljani. Najbolj mi je bilo všeč,
ko smo si pogledali lutkovno
predstavo. (Jurij Juhart)
Danes smo odšli v Ljubljano. Bilo je
super, videli smo vodnjak, stojnice
in šli smo čez most ljubezni. Gledali
smo Sapramiško. Ogledali smo si
stare hiše. Vozili smo se z
avtobusom. Najbolj mi je bilo všeč,
ko smo si ogledali Ljubljano.
(Manca Drča)
Danes smo šli v Ljubljano. Bilo je
super fajn. Šli smo v lutkovno
gledališče. Gledali smo Sapramiško.
Videli smo stare hiše. Šli smo čez tri
mostove. Gledali smo tudi Prešerna.
Dajali smo kruh golobom in ptičem. Videli smo avtobus, ki ima harmoniko. Bilo je tudi veliko stojnic.
(Mina Hrastnik)

Prešernov trg.

Najprej smo se odpravili z avtobusom v Ljubljano. Na Prešernovem trgu smo imeli malico. Potem smo odšli na kratek
sprehod po Ljubljani. Ko je bila ura 11, smo šli v lutkovno gledališče. Potem smo se posedli po stolih in si ogledali
lutkovno predstavo. (Martin Juhart)
Šli smo v Ljubljano. Peljali smo se z avtobusom. Bili smo na sprehodu. Ogledali smo si mostove. Ogledali smo si
Sapramiško. Všeč mi je bilo gledati Sapramiško. Všeč mi je bilo, ko smo naredili en krog po Ljubljani. Imel sem se
lepo. Imel sem dober par. Ta dan je bil super. (Tijaž Jazbinšek)
Učiteljice 1. VIO: Silva Rizmal, Stanka Tominšek Kužnik in Tjaša Mikek

Teden otoka v 4. C na POŠ Tabor
Teden otroka v 4. C-razredu na POŠ Tabor je potekal malo drugače kot smo ga vajeni. V sredo, 30. septembra 2020,
smo imeli tehniški dan, kjer smo sestavljali mostove iz lego gradnikov. V petek, 2. oktobra, pa smo spoznali navihanega
dečka Nikca pisatelja Reneja Goscinnyja. Najprej nam je gospa Simona prebrala odlomek iz knjige, nato pa nas je
povabila v razredni kino. Kupiti smo morali vstopnico, ki je stala en lep nasmeh. Nato pa nas je gospa Simona
presenetila še s kokicami, ki so nam jih pripravile naše kuharice. Bili smo zelo veseli. Film nam je bil zelo všeč, saj je
zelo smešen. Teden otroka nam je bil všeč.
Učenci 4. C
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V sredo, 30. septembra 2020, zjutraj smo prišli v šolo, kjer
smo pred poukom malce poklepetali. Ko je v razred
vstopila učiteljica Simona, je z njo prišlo tudi pet
petošolcev, ki obiskujejo FLL, in so nam predstavili
zanimive izdelke iz lego kock. To je bila arena za
BEJBLEJD-e in nakupovalni center. Arena je bila tudi
sprogramirana. Bilo je zelo zanimivo.

Ko so petošolci odšli, smo se lotili obnove naših stavb, ki
smo jih gradili na kulturnem dnevu. Vsem skupinam je šla
gradnja zelo dobro. Nato je sledila malica.
Mija Jezernik, 4. c

Maj Borovnik, 4. c
4. uro smo bili pri koncu gradnje mostu. Vendar, joj. Tik
pred koncem se nam je most podrl. Poskušali smo ga
popraviti, a nam žal ni uspelo.
Iris Lukman, 4. c

Po malici smo se lahko s hišami in figuricami še malo
igrali. Nato pa nas je gospa Simona s pomočjo sestavljank
razdelila v nove skupine. Dobili smo novo nalogo.
Zgraditi smo morali most, ki je moral biti širok kot krajši
konec učbenika in visok vsaj 10 cm. Gradnja nam je šla
dobro.
Urh Grobler, 4. c

Četrto uro smo morali zgradili most. Biti je moral trden, ampak se je nekaterim skupinam podiral. Ko je prišla
učiteljica, se je z roko naslonila na most. Povedala nam je, da niso dovolj trdni. Le eni skupini je uspelo zgraditi trden in
dovolj visok most. Sledila je peta ura, kjer smo predstavili, kakšne mostove smo zgradili, kako smo si razdelili delo,
kako smo sodelovali in kako smo se pri gradnji počutili. Gospa Simona nam je povedala, naj vzamemo eno kocko in jo
damo skupini, ki je bila po našem mnenju zelo uspešna. Na koncu je najbolj uspešna skupina dobila nagrado. Po prejeti
nagradi smo začeli pospravljati in tehniškega dneva je bilo konec. Bilo nam je zelo všeč.
Andraž Slapar 4. c
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Kulturna dediščina Ojstriške vasi
V sredo, 30. septembra 2020, je na OŠ Vransko - Tabor
potekal kulturni dan z naslovom Spoznaj? Varuj!
Ohrani.
Kulturni dan je bil namenjen spoznavanju kulturne
dediščine Ojstriške vasi s poudarkom na arhitekturnih
značilnostih domačega okolja. Devetošolci POŠ Tabor
so v Registru kulturne dediščine poiskali nekaj ključnih
podatkov o hišah, gospodarskih poslopjih in kapelicah v
Ojstriški vasi. Po ogledu Ojstriške vasi so v šoli
pripravili plakat o objektih, ki so jih predstavili. Na
koncu pa so takole strnili svoje vtise:

Danes sem predstavil kozolec toplar. Tudi moji sošolci
so predstavili svoje objekte. Najbolj všeč mi je bila
velika rumena hiša.
Andrej Vian V.
Danes zjutraj smo pred kapelico poslušali kratko
predstavitev Ojstriške vasi, potem pa smo si z razredom
ogledali različne pomembne točke, pred katerimi smo se
tudi slikali. Sošolcem sem predstavila hišo s polkni.
Izvedela sem več novih stvari o kulturni dediščini
Ojstriške vasi. Bilo mi je zelo všeč, saj nismo imeli
pouka in smo se sprehajali po našem domačem kraju.
Franja K.

Na kulturnem dnevu smo spoznavali kulturno dediščino
Ojstriške vasi.
Na ta dan smo se pripravili tako, da je vsak za svojo
izbrano zgradbo oz. objekt poiskal nekaj ključnih
podatkov in jih predstavil sošolcem. Na tak način smo
spoznali pomen hiš in drugih objektov iz preteklosti.
Današnji dan mi je bil dokaj všeč, saj sem spoznala
nekaj novih imen za objekte.
Jasna K.
Danes smo se s sošolci odpravili na pot po Ojstriški
vasi. Na začetku nam je gospa knjižničarka povedala
nekaj o značilnostih Ojstriške vasi. Potem smo šli z
razredom po vasi, vsak pa je v nekaj stavkih predstavil
svojo zgradbo. Jaz sem predstavil hišo Brijevc. Najbolj
všeč mi je bilo to, da nismo imeli pouka, ampak kulturni
dan.

Danes naj bi prestavil kozolec toplar. Najbolj všeč mi je
bila Kosova kapela. Danes sem izvedel, da je bila pred
kratkim obnovljena in tudi premeščena s prvotne
lokacije.
Žan S.
Na kulturni dan smo se pripravili tako, da smo že prej
poslikali nekaj znamenitosti Ojstriške vasi, naša
razredničarka pa je slike razvila. Jaz sem predstavila
kozolec, do katerega smo se danes tudi odpravili in si ga
ogledali. Ogled Ojstriške vasi mi je bil všeč. Izvedela
sem, kdaj so bile zgrajene stare hiše.
Iza Z.
Danes smo imeli kulturni dan. Predstavil sem Kosovo
kapelico, ki mi je bila tudi najbolj všeč. Naučil sem se,
da je tudi Ojstriška vas nekaj vredna.
Jošt K.

Maj Ž.
Na ta dan sem se pripravil tako, da sem se slikal pred
Plavšakovo kapelico ob peš poti. Z razredom smo odšli
do Ojstriške vasi in si ogledali različne stavbe. Izvedel
sem, da imamo veliko starih stavb. Najbolj všeč mi je
bilo izdelovanje plakata v šoli.

Za kulturni dan sem pripravil kratko predstavitev
kozolca toplarja pri Klemen. Skupaj z razredom smo se
odpravili po Ojstriški vasi. Videli smo veliko stavb
kulturne dediščine. Najbolj všeč mi je bilo, ker nismo
imeli pouka.
Tjan J.

Andraž Ž.
Na kulturni dan sem se pripravil tako, da sem se slikal
pred kozolcem sredi polja, ki sem ga tudi predstavil.
Hodili smo po Ojstriški vasi in poslušali predstavitve
ostalih sošolcev. Izvedel sem kar nekaj novih stvari o
starih hišah. Današnji dan mi je bil všeč, saj smo bili na
svežem zraku, izvedel pa sem tudi veliko novega o
svojem kraju.
Gal G.

Danes smo imeli kulturni dan in hodili po Ojstriški vasi.
Ogledali smo si stavbe, ki so nastale v 19. stoletju.
Najbolj sem si zapomnila stavbo, ki se imenuje pri
Cukal, gre za petosno hišo. V njej je bila gostilna.
Izvedela sem tudi, da so hiše s pet okni imele manj
davkov. Danes mi je bilo všeč.
Nina V.
Na kulturni dan sem se pripravila tako, da sem prebrala
nekaj o stavbi, ki sem jo predstavila sošolcem. To je
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pritlična hiša s frčado. Današnji dan smo začeli s kratko
predstavitvijo stavb. Nato smo se odpravili na ogled
Ojstriške vasi. Po končanem ogledu smo odšli nazaj v
šolo in izdelali plakat o stavbah, ki smo jih predstavili.
Bilo je zelo poučno, saj smo se naučili veliko novega.
Vanesa S.

Pred objektom, katerega smo predstavili sošolcem, smo
se že prej slikali. Jaz sem predstavila kozolec toplar na
naslovu Ojstriška vas 9. Danes smo se odpravili na
ogled vseh znamenitosti. Naučila sem se, da je v moji
okolici veliko stavb kulturne dediščine, a se tega prej
nisem zavedala.
Ana Z.

Danes smo imeli kulturni dan na temo arhitekture v
Ojstriški vasi. Predstavila sem petosno hišo z leseno
teraso iz obdobja secesije. Izvedela sem, da je kar nekaj
hiš zelo starih.
Eva D.
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Vtise učencev 9.C-razreda je zbrala njihova razredničarka Beatrika Jernejc.

Aktivnosti naših društev
Snemanje na gradu Žovnek
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Kar zaživeli smo, ko je prvi val korone bil mimo in smo se lahko malo sprostili in podružili.
Ojstriško gospodo je povabil g. Klemen Zbičajnik na snemanje dokumentarnega filma o svobodnih Žovneških in o
zaroki Friderika Celjskega s Frankopanko. Vživeli smo se v tiste čase celjskih grofov, v leto 1388, ko so skladno z
običaji srednjega veka Friderika kot otroka, starega 9 let, zaročili s petnajstletno Elizabeto Frankopan. Ta zaroka je bila
dogovorjena med očetom Hermanom II, knezom Stjepanom Frankopanom in materjo Katarino Carrarsko.
Vroč dan je bil, snemanje se je vleklo čez cel dan na gradu Žovnek. To nam je predstavljalo izziv in nekaj novega. Tudi
očedili so nas, napudrali in zgladili gube. Sodelovala je tudi Žovneška konjenica, oblečena v oklepe. Kar smilili so se
nam v tej vročini. Da ne govorim o konjih, obletavali so jih obadi in muhe. Vitezi najemniki Celjski so uprizorili boj na
travniku pod gradom. Pod težo oklepov v vročini to ni bil mačji kašelj! Naša vloga je bila spremljati trgovca z blagom
na grad in plačilo cestnine ter posipanje cvetja po grajskem dvorišču ob prihodu Frankopanke skozi glavna vhodna
vrata. Tu je posebej blestela naša princeska Nina s peharjem cvetov. Da ne pozabim obilne grajske večerje z rokami,
brez nožev in vilic, in vino, ki je teklo v potokih.
No, tako je bilo nekoč. V čast nam je bilo sodelovati, da bomo lahko ta del zgodovine tudi prikazali našim otokom v
šoli. Gospod Klemen nam je zagotovil, da društvo dobi posnetek za predvajanje z namenom izobraževanja zgodovine
celjskih grofov, kar je tudi v povezavi z Žovnekom. Navsezadnje tudi s Starim gradom, kjer so bile ječe in je bila tam
tudi zaprta Veronika Deseniška, prepovedana ljubezen Friderika Celjskega. A to je že druga zgodba.
Hani Zamuda, Turistično društvo Tabor

Ptujske grajske igre
Letošnji srednjeveški dogodki so zaradi korone odpadali eden za drugim. Ptujske grajske igre so ostale in mi, Ojstriška
gospoda, smo se odzvali na vabilo. Malo nas je skrbelo vreme, zjutraj je bilo namreč turobno in oblačno ... A glej ga,
zlomka, okoli 11. ure se nam je nasmehnilo sonce in nas grelo čez cel dan. Zbrali so se vitezi ter grajske in plesne
skupine iz vse Slovenije. Z nekaterimi smo se po dolgem času ponovno srečali.
Sprejem skupin je bil na grajskem dvorišču. Povabljeni smo bili na sprehod po ptujskih ulicah starega dela mesta, kjer
nas je na glavnem trgu pozdravila županja. Povabila nas je na prireditveni prostor na grad, kjer je sledilo prijetno
dogajanje čez cel dan.
Vsako skupino je predstavila predsednica društva Cesarski Ptuj. Povedala je, od kod skupina prihaja, katero obdobje
predstavlja in kratko opisala zgodovino tistega časa in kraja. Vitezi najemniki celjskih grofov so v svojem sijaju
oklepov in skrbno nabrušenem orožju prikazali viteški boj, pa tudi plesali smo.
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Po grajsko smo bili vsi nastopajoči pogoščeni s toplim obrokom in palačinko ter seveda kozarčkom rujnega, na veliko
presenečenje pa konec dneva tudi s polovico piščanca. Da ne omenim glinastega vrčka piva, ki se je prav prilegel v
toplem dnevu!
Naša vedeževalka Iza je spet delala na polno ... in za izvirnost smo bili pohvaljeni z željo, da se drugo leto spet
udeležimo dogodka.
Ni nam manjkalo dobre volje in veselja. S strani organizatorja smo prejeli diplomo in zahvalo za obisk.
Hani Zamuda, Turistično društvo Tabor

Lemberg
Lemberg je mali trg. Nekoč v srednjem veku je skozi kraj potekala zelo prometna pot iz Celja proti Ptuju, v katerem je
cvetela obrt rokodelcev, od usnjarjev, mesarjev, kolarjev, kovačev ...
Tudi prenočilo se je in dobro jedlo. Posebej lepo se je poskrbelo za
vozove in vprežene konje za nadaljnjo pot.
Letos je že tretje leto potekala prireditev v srednjeveških opravah,
katere se je udeležila Ojstriška gospoda, vendar v okrnjeni sestavi
zaradi korone in strahu pred okužbo. Kljub temu smo bili lepo
sprejeti in pogoščeni.
Med nastopajočimi je iz naših krajev sodelovala tudi Žovneška
konjenica, plesna skupina Šaleška gospoda iz Velenja, Vitezi celjski
najemniki grofov Celjskih in Marburgi iz Maribora ter domače TD
Šmarje pri Jelšah.
Vreme nas je presenetilo. Obdarilo nas je s prav toplimi sončnimi
žarki čez cel dan, tako da smo uživali v predstavah naših skupin.
Posebej smo bili zanimivi mi, Ojstriška gospoda, z novim pisanim
šotorom, v katerem je naša vedeževalka Iza gledala v dlani in brala
iz kart, gledala je v preteklost in prihodnost. Morali smo narediti
red, saj so se obiskovalci gnetli v vrsti za vedeževanje! Sledili so
komentarji: »Pa saj to ne more biti res, vse ve in vse mi je prav povedala.« Iza je namreč naša nova članica društva, ki je
tudi mediatorka, družinska mediatorka ter strokovna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami.
Hani Zamuda, Turistično društvo Tabor

Obvestilo
Vse občanke in občane obveščamo, da letos tradicionalnih kolin na
Zajčevi koči zaradi epidemije ne bomo izvedli.
O morebitni izvedbi ali odpovedi božičnega pohoda na Krvavico in
Zajčevo kočo vas bomo pravočasno obvestili.
Hvala za razumevanje.
Planinsko društvo Tabor
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Druga izvedba »STKP v enem dnevu«
PD Tabor se je pridružilo vseslovenski akciji Planinske zveze »Prekolesarimo STKP v enem dnevu«. STKP je kratica
za Slovensko turno kolesarsko pot.
Turno kolesarstvo postaja vse bolj priljubljena dejavnost članov Planinske zveze Slovenije (PZS). Kot dodatno
spodbudo za njegov razvoj je Komisija za turno kolesarstvo PZS pripravila krožno kolesarsko pot, ki obide vse
pomembnejše slovenske gorske skupine, meri okoli 1800 kilometrov in v vzponu premaga 50.000 metrov višinske
razlike. Slovenska turnokolesarska pot (STKP) je izrazit primer prispevka k trajnostni mobilnosti in eden izmed večjih
projektov na področju kolesarjenja in planinskih poti na Slovenskem, ki zahteva tesno sodelovanje z lokalnimi
planinskimi društvi, lokalnimi skupnostmi ter ostalimi organizacijami na področju planinstva, turizma in gostinstva.
Osnovna trasa poti tehnično ni
posebej zahtevna, kajti želijo
pritegniti širok krog turnih
kolesarjev.
Mestoma
je
naporna, ponekod je potrebno
kolo tudi potiskati, vendar
nikjer nositi. Pot vodi po
neprometnih stranskih cestah,
gozdnih cestah in vlakah ter
poljskih poteh. V priporočeni
smeri je za dobro pripravljene
kolesarje vozna skoraj v celoti.
Osnovni trasi bodo postopoma
dodajali kratke zahtevnejše
variante, namenjene predvsem
spustom. Pot je speljana tako,
da pogosto vodi mimo železniških postaj, s čimer želijo spodbuditi obiskovalce, da se do izhodišč večdnevnih etap
pripeljejo in tudi vrnejo z vlakom.
Kolesarji na poti spoznajo pestrost slovenske vzpete pokrajine in številne pomembne točke planinske, narodopisne in
tehnične zgodovine (Slovenski planinski muzej, Kugyjev spomenik, Alpski botanični vrt Juliana, Informacijsko središče
TNP Dom Trenta, rudnik Idrija, turistični rudnik in muzej Mežica, spomenik štirim srčnim možem v Bohinju, Pocarjeva
domačija itd.). Pot poteka mimo 109 kontrolnih točk, kolesarji z odtisom žigov v Dnevnik STKP dokažejo obisk.
Med kontrolnimi točkami je tudi okoli 50 planinskih koč v večinoma manj obiskanih predelih gora, zato je pričakovati
pomemben prispevek poti tudi k finančnemu rezultatu koč. Vsekakor je priložnost za Zajčevo kočo. Pot nudi priložnost
tudi številnim manjšim turističnim ponudnikom v nekaterih odmaknjenih, pa zato nič manj zanimivih predelih
Slovenije.
Pri načrtovanju poti so upoštevane omejitve obstoječe zakonodaje, zato nismo pričakovali večjih zapletov na terenu. Za
nekatere odseke je bilo treba pridobiti soglasje o dvonamenski rabi planinskih poti oz. dovoljenje za kolesarjenje na
drugih poteh, celoten potek trase je usklajen s strokovnimi službami.
Pot je razdeljena na 41. etap. Za vse so dostopni opisi in GPX datoteke, ki omogočajo kolesarjem orientacijo po etapah.
Na voljo so od odprtja STKP – dneva slovenskih planinskih doživetij 18. junija 2016 – v spletnem vodniku na strežniku
PZS (stkp.pzs.si). Orientacijsko zahtevnejši odseki so že markirani s kolesarskimi oz. dvonamenskimi markacijami. Pri
Planinski založbi je izšel tudi Dnevnik poti za odtis žigov na kontrolnih točkah.
Vsebinski razlogi obiskovalcev za obisk STKP:
 doživeti raznovrstnost slovenske gorske pokrajine s kolesom,
 kolesariti po odmaknjenih stranskih cestah, poljskih poteh in gozdnih vlakah z malo prometa,
 zadovoljstvo ob opravljeni zahtevni poti.
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Kot je napovedano v naslovu, je letos, 12. septembra 2020, potekala že druga izvedba Prekolesarimo STKP v enem
dnevu. Tudi letos smo v PD Tabor prevzeli vodenje etape od Trojan do Mrzlice. Prvotno je bilo kolesarjenje predvideno
za junij, a je COVID-19 prekrižal načrte. Tako smo akcijo izvedli v septembru. V odličnih vremenskih razmerah se nas
je na turo podalo devet. Začetek je bil pri hotelu na Trojanah. Pot nas je vodila na Prvine in naprej na Čemšeniško
planino. Po kratkem premoru in okrepčilu smo se spustili na Presedle, kjer se nam je odprl eden najlepših razgledov na
Savinjsko dolino. Nadaljevali smo pot proti Krvavici. Ker smo imeli kar nekaj udeležencev iz drugih krajev, sem jim po
poti odkrival lepote naše narave ter zgodbe in legende, ki so nastale tu. Od Krvavice smo nadaljevali naprej proti Vrhem
in Planini. Prvo leto smo se oglasili tudi na Zajčevi koči, ki pa smo jo tokrat morali zaradi časovne omejitve izpustiti.
Žal je dom na Planini zaprt in klavrno propada. Tudi narava okoli doma in na pobočjih Javorja je uničena zaradi
brezvestne vožnje s kros motorji.
Sledil je divji spust mimo koče pod Javorjem in še zadnji, kraljevski, vzpon na Mrzlico. Vsi smo ga dosegli v času
zmagovalca in slekli prepotene majice. Po okrepčilu pa smo se spustili nazaj do gostilne Jager in naprej do Turistične
kmetije Weiss. Tu smo turo tudi zaključili.
Po pogovoru z udeleženci smo prišli do ugotovitve, da so naši hribi idealni za turno kolesarjenje. Žal ali pa k sreči, pa
so še relativno nepoznani. Vsekakor smo preživeli čudovito soboto.
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Vodnik TKV I Uroš Zorenč, PD Tabor

Iz domače župnije
K maši preko spleta ali v cerkev?
Vodja urada za liturgijo kardinal Robert Sarah je v
pismu predsednikom škofovskih konferenc zapisal, da
prenos svete maše ne more
nadomestiti fizične navzočnosti v
cerkvi. Kjer zdravstvene razmere to
dopuščajo, se je treba vrniti v
normalnost krščanskega življenja, je
zatrdil.
Sveta maša.

V času pandemije novega koronavirusa so mnoge
lokalne cerkve zaradi varnosti vernikov omogočile
spremljanje svetih maš po televiziji ali spletu, bolj pa
smo spoznali tudi možnost duhovnega obhajila. Zdaj je
v večini držav znova možna fizična navzočnost
vernikov pri svetih mašah. Čeprav so nekateri mislili, da
bo ljudi zaradi velike želje, ker prej nismo mogli k maši,
prihajalo več, pa se je zgodilo prav nasprotno. Cerkve
so marsikje bolj prazne kot pred pandemijo. Poleg
ranljivejših skupin ljudi so namreč tudi takšni, ki so se
navadili, da mašo spremljajo kar v domači dnevni sobi.
Če je treba, lahko vmes tudi kaj postorijo ...
Zato se je oglasil vodja urada za liturgijo kardinal
Robert Sarah, ki je poudaril pomen občestva vernikov.
Po njegovih besedah ni dovolj, da spremljamo mašo le
vsak posamezno. Zaradi skupnega dobrega smo sicer
sprejeli oddaljenost od oltarne mize kot neke vrste
evharistični post, vendar se moramo, takoj ko je to
mogoče, vrniti k maši s povečano željo po tem, da bi se
srečali z Gospodom, da bi ga prejeli in ga prenesli
našim bratom, je zapisal kardinal Sarah.
Fizična oddaljenost in spremljanje maše po različnih
medijih nas namreč lahko oddalji od osebnega srečanja
z Bogom, ki se je utelesil in rekel: »Kdor jé moje meso
in pije mojo kri, bo ostal v meni in jaz v Njem.«

»Ta fizični stik z Gospodom je življenjskega pomena, je
nujen in nenadomestljiv,« je zapisal kardinal Sarah.
Zato je vernike pozval k poslušnosti
škofov. Ti bodo namreč dali jasna
navodila, kako ravnati, da ne bi politika
posegala v liturgijo, obenem pa bi
zavarovali ljudi.
Omenjeni dokument je papež Frančišek
podpisal že 3. septembra. Spomnimo, da
je papež prvi takoj po odprtju cerkva prenehal s prenosi
maš iz kapele sv. Marte. Sedaj smo zopet pred zaprtimi
cerkvami. Besede kardinala Roberta Saraha pa naj nam
bodo spodbuda za čas, ki še prihaja in bo zagotovo
prišel.
November 2020, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
V župnijski cerkvi se redno daruje sveta maša, pri kateri
od 16. oktobra dalje žal ne moremo biti več prisotni.
Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov,
kar pomeni, da dr. Pirnat po naših mašnih namenih
redno mašuje. Kako dolgo bo tako, ta trenutek ne vemo.
Cerkev nam zato daje možnost prejemanja osebnega
svetega obhajilo v razmerah, ko ni svetih maš. Kako
se lahko izvede sveto obhajilo zunaj svete maše in
kdaj je to mogoče, določi župnik.
Naš duhovni pomočnik dr. Pirnat določa: »Za osebno
duhovno obhajilo bom na razpolago v NEDELJO od
8.30 do 10.00, ob DELAVNIKIH pol ure pred in po
sveti maši, po telefonu 040 429 894 in elektronski pošti
alojz.pirnat@rkc.si pa tudi ob drugih urah.«
Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je
nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in
spovednikom. Temu v naši župniji že zadoščamo.
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Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge
župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo
epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican
vladni odlok.
Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem
državnih navodil.
Škofje izrecno priporočajo, da si na pametne telefone
naložimo aplikacijo #Ostanizdrav.
To so sedaj res posebni, čudno čudni časi. Res je
zdravje velika vrednosta, vendar v zgodovini v obdobjih
kuge niso med prvimi zapirali cerkva. Sedaj pa cerkve
zapiramo istočasno z gostilnami, diskotekami, bari …
Posebnih prireditev ali cerkvenih slovesnosti ne
napovedujemo, tudi že tradicionalnega srečanja
zakonskih jubilantov ne bo.
Kako bomo praznovali praznik vseh svetnikov?
Očitno brez vseh cerkvenih obredov in skupne
župnijske molitve.
Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega
izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega
katehetskega
urada pripravijo
snov
za
pouk
osnovnošolske kateheze preko spleta. Župnik nadzoruje

in tedensko preverja potek verouka na daljavo.
Tudi prvi četrtek v mesecu novembru, ko molimo za
zdravje duhovnikov, njihovo stanovitnost in svetost ter
za nove duhovne poklice v naši župniji in vsej vesoljni
Cerkvi, bomo molili kar doma. Novih duhovnikov nam
res zelo primanjkuje. V Svetem pismu piše: »Žetev je
velika, delavce pa malo.« Pa tudi: »Kdor prosi, se mu
bo dalo …«
Na prvi petek v mesecu se v molitvi posebej spomnimo
vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. Poleg tega je
vsak prvi petek v mesecu naš duhovni pomočnik dr.
Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnegakoli
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. Pri teh
obiskih je potrebno dosledno upoštevati ukrepe proti
širjenju koronavirusa. Zato se z dr. Pirnatom za obisk
predhodno dogovorite na tel. št. 040 429 894.
Svojce bolnih ali celo umirajočih opominjamo, da naj
svojim bližnjim tudi v tem izrednem času omogočijo
prejem poslednjih zakramentov (sveto spoved, bolniško
maziljenje, obhajilo). Poslednji zakramenti ne
spodbujajo smrti, temveč prinašajo tolažbo in pogum.
Vida Slakan

Poslovili so se

31
27

Oglasi

... in še modrosti naših babic
 Listopada zmrzlina, je svečana ne bo, listopada južnina, bo svečana mrzló.


Če na mrtvih dan (1. 11.) deží, vreme po snegu diši.

 Če sveti Martin (11. 11.) še listje obdrži, huda zima sledi.«
»Znanje molči, neznanje kriči.«
(slovenski pregovor)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtor 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, POŠ Tabor, Vrtec
Tabor, Naš dom Vransko, Čebelarska zveza Slovenije, Planinsko društvo Tabor,
Turistično društvo Tabor, Cathopic, Uroš Zorenč, Saša Zidanšek Obreza.

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno
izdajo občinskega glasila. Cenik velja za
oglase, vabila nedomačih društev, vabila s
komercialnim namenom.
Velikost
oglasa

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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