9 | XIX

INFORMATIVNA TISKOVINA OBČINE TABOR
Tel: +386 3 705 70 80 | www.obcina-tabor.si | info@obcina-tabor.si
1

Pozdrav urednice izpod Krvavice
V Občini Tabor imamo kar lepo število hišnih ljubljenčkov,
predvsem psov, ki nas čakajo doma. So prvi, ki se
razveselijo našega prihoda domov in komaj čakajo, da
gremo skupaj z njim na sprehod v naravo. Da bi sprehod z
vašim psom bil čimbolj sproščujoč za vas in za vse, ki jih
srečate na vaši poti, vas naprošamo, da poskrbite za to, da
se vaši ljubljenčki ne sprehajajo prosto, brez nadzora ter
vrvice.
Nenadno srečanje s psom, ki ni pod nadzorom, poleg
staršev vznemirja predvsem otroke, ki se po kakšnem
neljubem dogodku bojijo sami prihajati po poti v šolo.
Bojijo se celo takrat, kadar gredo le na sprehod s sošolci.
Skrb lastnikov psov je tudi, da počistijo iztrebke za svojimi
ljubljenčki ter jih odlagajo v za to predvidene koše in tako
prispevajo k čistejši, prijetnejši in strpnejši okolici. Lastnikom psov želim veliko lepih trenutkov z njihovimi hišnimi
ljubljenčki, naj bodo čista okolica in nadzor nad njimi za dobro sožitje vseh občanov.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 31
Spoštovane in spoštovani.
Danes bomo spregovorili nekaj besed o fekalni kanalizaciji.
Glede na dosedanje objave in obvestila verjetno že veste, da bomo v kratkem pričeli z gradnjo kanalov v vzhodnem
delu Ojstriške vasi. Projekt, ki se vleče že leta kot jara kača, bo končno dobil svoj epilog. Po mučnih pogajanjih,
pridobivanju služnosti in soglasij, priprave projekta, priprave finančne konstrukcije in tako naprej, bomo končno
zasadili prvo lopato.
Želim vas opozoriti, da to ni majhna stvar. Kanali bodo ponekod globoki skoraj štiri metre, kar pomeni veliko
izkopanega materiala. Tega bo potrebno nekje začasno deponirati in kasneje zopet vrniti nazaj. Brneli bodo stroji in
vozili bodo veliki tovornjaki. Predvidevam, da se bodo na kakšnem travniku ali zelenici poznale tudi kakšne kolesnice,
morda bo povožena kakšna cipresa ali brajda, ampak brez tega ne gre. Trudili se bomo, da bo kolateralne škode čim
manj, a vem, da je nekaj bo. Žal brez tega ne gre čisto nikjer. Jasno, ta del infrastrukture smo želeli imeti, zato moramo
vzporedno potrpeti in prenesti kakšno žrtev.
Zato bi vas prosil za strpnost in prijaznost do izvajalcev, kajti z dobrimi odnosi in veselim obrazom, bomo dosegli
precej boljši rezultat. Prepričan sem, da bo recimo tisti, ki bo grabil kamenje po zasutju kanala, delo opravil precej
bolje, če mu boste za dobro jutro morda ponudili kakšno kavo kot pa kletvico ali sovražen pogled. Konec koncev smo
vsi ljudje, ki hodimo v službo, zato da lahko živimo, le naši poklici so različni.
Upam, da ste razumeli moje prošnje in želje, pa ne samo prebivalci Ojstriške vasi, ampak vsi občani, kajti tak način
komunikacije je potreben povsod. Saj veste, lepa beseda lepo mesto najde.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Izvleček iz objave »Omejitve pri izvajanju športnih programov«
Na spletni povezavi: Omejitve pri izvajanju športnih programov | GOV.SI so objavljene naslednje omejitve, ki jih je
nujno potrebno upoštevati pri uporabi telovadnice v Domu krajanov Tabor:
1. izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)
Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena brez omejitev vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in
kakovost oz. konkurenčnost. Na podlagi Zakona o športu so športniki definirani, kot posamezniki ki, so stari najmanj 12
let, člani športnega društva, ki je včlanjeno
v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in imajo s strani
OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju
uradnega tekmovalnega sistema ter so
vpisan v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov. Športnik je
lahko tudi posameznik, mlajši od 12 let,
vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v
olimpijskih
športnih
disciplinah
individualnih športnih panog, pri katerih
lahko na svetovnih prvenstvih v članski
kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18
let.
Uradna
evidenca
registriranih
športnikov je dostopna na spletnih straneh
OKS-ZŠZ.
Kot registrirane športnike se upošteva tudi
športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32.
člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop
na tekmovanju uradnega tekmovalnega
sistema« (imetnike tekmovalne licence pri
nacionalni panožni športni zvezi). Tudi njim
se dovoli izvajanje športne vadbe in
športnih tekmovanj skladno z določili
Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.
Izvajanje športno rekreativne vadbe je
dovoljeno v vseh zaprtih športnih objektih
(tudi v šolskih športnih objektih), kot tudi
na zunanjih površinah oziroma na prostem. Za športnike, ki se udeležujejo treningov ni predpisano izpolnjevanje
pogojev PCT, razen za športnike, ki so že dopolnili 15 let, če športna vadba poteka v šolskem športnem objektu.
Strokovni delavci v športu (trenerji), ki vodijo treninge, se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2
oziroma morajo izpolnjevati pogoje PCT.
2. izvajanje (organizacija) športnih tekmovanj
V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali
starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa
druga – tudi športno rekreativna tekmovanja. V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne
glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so
del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja. Način izvajanja športnih
tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna
tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je
dovoljena. Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri
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izvedbi tekmovanj, in gledalci morajo za udeležbo na tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT. Pogojev PCT ni potrebno
izpolnjevati osebam, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma
skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. To pomeni, da se šteje da otrok izpolnjuje pogoj PCT, če starš, skrbnik ali drugi
ožji družinski član, izpolnjuje pogoje PCT in to izkaže z ustreznim dokazilom organizatorju tekmovanja pred vstopom
na tekmovanje. V primeru organiziranega prevoza športnikov, ki še niso dopolnili 15 let, na športno tekmovanje, se
izpolnjevanje pogojev PCT lahko preverja ob vstopu športnikov v vozilo, s katerim je organiziran prevoz na tekmovanje
s strani osebe, ki je pooblaščena s strani organizatorja tekmovanja in ki bo športnike spremljala na tekmovanju. Za
nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza oziroma organizator
športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za
šport, in sicer vsaj pet delovnih dni pred dnevom tekmovanja. Organizator tekmovanja mora na e-naslov
gp.mizs@gov.si poslati zahtevane podatke. Organizatorji športnih tekmovanj morajo s pisnim obvestilom na vidnem
mestu obvestiti vse udeležence športne prireditve (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko
osebje ter gledalce) o predpisanem izpolnjevanju pogojev PCT za udeležbo na športnih prireditvah. Nadzor nad
izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih tekmovanjih mora izvajati organizator športne prireditve za vse
udeležence (športnike oz. tekmovalce in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da
vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditev. V kolikor udeleženec ne
izkaže izpolnjevanja pogojev PCT, ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev.
3. izvajanje športno rekreativne dejavnosti
Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. Število vadečih v vadbenih
skupinah ni omejeno. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno v vseh zaprtih športnih objektih (tudi v šolskih
športnih objektih), kot tudi na zunanjih površinah oziroma na prostem. Zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARSCoV-2 se priporoča upoštevanje higienskih navodil oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Udeleženci športno rekreativne vadbe, ki se
izvaja v zaprtih prostorih, morajo izpolnjevati pogoje PCT. Izjema so udeleženci vadbe, ki še niso dopolnili 15 let.
Strokovni delavci v športu (trenerji oz. izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na
virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali morajo izpolnjevati pogoje PCT (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Tudi
strokovni delavci v športu morajo izpolnjevati pogoje PCT, če vadba poteka v šolskem športnem objektu.
O obveznem izpolnjevanju pogoja PCT za udeležence športno rekreativne dejavnosti mora upravljalec objekta oz.
prostora obvestiti udeležence s pisnim obvestilom na vidnem mestu pred vstopom v prostor. Preverjanje izpolnjevanja
pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt ali prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT
izvaja upravljalec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti uporabnika oz. najemnika objekta oz. prostora.
V prostorih, v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti,
morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT.
4. uporaba športnih objektov
Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oz. športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni
objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti,
vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti. Za uresničevanje javnega
interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi
objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu.
Uporaba šolskih športnih objektov in drugih prostorov (v vzgojno-izobraževalnih zavodih) je za potrebe izvajanja
športnih programov dovoljena le ob izpolnjevanju pogojev PCT. Pogoje PCT morajo izpolnjevati vsi, ki vstopajo v
prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov (športniki, strokovni delavci v športu, drugo organizacijsko osebje, ki
sodeluje pri izvajanju športnega programa, vadeči športno rekreativnih programov …) razen osebe, ki še niso dopolnile
15 let. Med vzgojno-izobraževalne zavode se razvrščajo: vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok
… Izpolnjevanje pogojev PCT preverja pooblaščena oseba vzgojno-izobraževalnega zavoda. Organizatorjem oziroma
izvajalcem športnih programov, ki bodo potekali v vzgojno-izobraževalnih zavodih svetujemo, da se dogovorijo s
predstojniki vzgojno-izobraževalnih zavodov za način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT. Udeleženci športno
rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo izpolnjevati pogoj PCT. Izjema so otroci, ki še niso
dopolnili 15 let. V prostorih, v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno
rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT razen otroci do dopolnjenega 15. leta starosti.
Saša Zidanšek Obreza
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Tudi v letošnjem septembru domači prostovoljci pomagali pri varovanju otrok v prometu
V prvih dneh šolskega pouka Občina Tabor vsako leto s pomočjo domačih prostovoljcev organizira varovanje
najranljivejše skupine prebivalcev v prometu - otrok. V letošnjem letu se je ekipa okrepila z lepim številom novih
članov, z veseljem pa se je našemu povabilu odzval tudi poslanec državnega zbora Aleksander Reberšek, ki je že kar lep
čas del naše lokalne
skupnosti.
Otrokom so nudili pomoč
pri prečkanju ceste na
prehodu za pešce ob
občinski zgradbi in pri
domu krajanov, hkrati pa
s
svojo
prisotnostjo
opozarjali voznike na
previdno
in
strpno
vožnjo. Nadzirali so tudi
tiste, ki so v šolo prihajali
s kolesi in skiroji.
Na splošno ocenjujemo,
da je stanje na področju
varovanja
otrok
na
območju naše občine
ugodno, ob tem pa
izpostavljamo izjemno
sodelovanje
s
prostovoljci.
Takšno
pomoč
vedno znova
pozdravljamo,
saj
verjamemo,
da
so
šolarjem
s
svojo
prisotnostjo
zagotovili
občutek varnosti in z
usmeritvami pripomogli,
da se bodo prometnih
pravil hitro in z lahkoto
privadili.
Lepo se zahvaljujemo prostovoljcem in poslancu v državnem zboru Aleksandru Reberšku, županu Marku
Semprimožniku, podžupanu Žanu Groblerju ter našim občanom in članom društev Francu Ribiču, Maksimilijanu
Gržini, Janezu Kobaletu, Mitji Potočniku, Antonu Gržini, Marjanu Sevšku, Mateju Gabru, Maksu Kvasu, Blažu Birku,
Alojzu Mihevcu, Slavku Gržini, Simonu Slakanu, Jožetu Lukancu, Marjanu Leskovšku in Stanku Križancu.
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa staršem vsako leto svetuje, da skupaj z otrokom prehodijo
šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem
utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Ob tem poudarjajo, da prvošolci skladno z zakonskimi določili
potrebujejo spremstvo odraslih vsak dan, opremljeni pa morajo biti z rumenimi ruticami, ki jih prejmejo v šolah ter s
kresničkami.
Za pregled varnih šolskih poti je strokovni javnosti namenjena knjižica Smernice za pripravo šolskih poti. Prav tako pa
si lahko otroci in starši na spletni platformi Načrtov šolskih poti ogledajo načrt in pregledajo vsebine za njihovo šolo.
Želimo si, da bi pot v šolo tudi v tem šolskem letu potekala varno, pri tem pa bodimo odgovorni in pozorni v prometu
vse dni v letu.
Saša Zidanšek Obreza
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Svečana predaja igral v uporabo
V letu 2020 se je Občina Tabor uspešno prijavila na razpis Zavarovalnice Triglav d. d. v zvezi s financiranjem nakupa
igral v višini 3.000,00 EUR.

V ta namen nam je zasebni izdelovalec Rok Pošebal s. p. izdelal štiri igrala: leseni vlak, dvojno in enojno gugalnico ter
igralno hišico s toboganom, ki so bila v letošnjem letu postavljena delno na igrišču Razgan, delno pa ob šolskem
igrišču.
Vse igrala so bila pred prvo
uporabo v
skladu
z
veljavnimi
standardi
pregledana s strani Inštituta
Isera d. o. o. iz Celja.
V sredo, 15. septembra
2021, je pri igrišču POŠ
Tabor
potekala
krajša
svečanost, na kateri smo
igrala tudi uradno predali v
uporabo.
Pozdravnemu
govoru
župana
Marka
Semprimožnika je sledil
govor vodje predstavništva
velenjske
enote
zavarovalnice
Srečka
Potočnika. Za program so
poskrbeli
otroci
Vrtca
Tabor in POŠ Tabor.
Sledila
je
manjša
vitaminska pogostitev s
sadjem in vodo, da so se vsi
nastopajoči na ta lep in zelo
topel septembrski dan lahko
osvežili.
Na veliko veselje otrok se je ves čas dogodka med njimi sprehajala atraktivna maskota zavarovalnice Kuža Pazi, ki jih
je skozi mimiko osveščal glede varnosti v prometu.
Saša Zidanšek Obreza
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Otroci Triglava se v Občini Tabor igrajo na novih igralih
Zavarovalnica Triglav že deseto leto podpira prenovo otroških igrišč po Sloveniji
Sodobna igrala omogočajo varno igro, hkrati pa tudi razvijanje motoričnih sposobnosti, ki krepijo telo in duha
najmlajših. V okviru akcije Otroci Triglava je Zavarovalnica Triglav v sodelovanju z Občino Tabor podprla
prenovo 48. igrišča v desetletje trajajočem družbeno odgovornem projektu največje slovenske zavarovalnice.
Otroških igrišč, na katerih se razlega razigran otroški smeh, si ne moremo predstavljati brez zabavnega tobogana,
gugalnic in drugih pisanih igral. V želji in s ciljem, da bi bila ta za otroke tudi čim bolj varna, Zavarovalnica Triglav že
deseto leto v okviru akcije Otroci Triglava razveseljuje najmlajše in njihove starše s postavljanjem in prenovo otroških
igrišč po vsej Sloveniji in tako skrbi za brezskrbno ter varno igro na prostem.
Nova igrala za otroke
Otroci Podružnične Osnovne šole in Vrtca Tabor so se letos razveselili novih igral, postavljenih ob šolskem igrišču in
igrišču Razgan. S pomočjo Zavarovalnice Triglav je Občina Tabor postavila nov leseni vlak, gugalnici in igralno hišico
s toboganom. »Igrišče je prostor, namenjen brezskrbni igri otrok, prostor raziskovanja in odkrivanja. Z akcijo Otroci
Triglava si že deseto leto zapored prizadevamo za urejanje ali postavitev novih, varnih igrišč, ki razveseljujejo majhne
in velike otroke ter njihove starše«, je o namenu akcije povedal Srečko Potočnik, vodja predstavništva velenjske enote
Zavarovalnice Triglav.
Kuža Pazi otroke učil o varnosti
Otvoritve prenovljenega igrišča se je udeležil tudi znani rumeni kosmatinec Kuža Pazi, ki je kot vedno izkoristil
priložnost in najmlajše osveščal o varnosti v prometu. »Novih in predvsem varnih igral so se razveselili naši najmlajši,
dan pa jim je polepšala tudi med otroki zelo priljubljena maskota Zavarovalnice Triglav, Kuža Pazi, ki so ga pozorno
opazovali, ko jim je delil namige o varnosti«, je o prijetnem dopoldnevu, preživetem na igrišču z novimi igrali povedala
predstavnica občine Saša Zidanšek Obreza.
To pa še ni vse
V naslednjem letu bodo v največji slovenski zavarovalnici z namenom, da bodo imeli lahko najmlajši še bolj igrivo,
srečno in varno otroštvo, pod okriljem projekta Otroci Triglava odprli še petnajst prenovljenih igrišč.
Zavarovalnica Triglav

Občina Tabor uspešno kandidirala na javni poziv LAS s projektom »Ureditev Jurijevega trga
in pešpoti Tabor-Ojstriška vas, odsek Tabor«
Lokalna akcijska skupina SSD je 5. januarja 2021 objavila 2. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije
lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014−2020, kot podporo za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja. Sredstva za
sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za
regionalni razvoj (ESRR).
Občina Tabor se je na poziv prijavila s projektom »Ureditev Jurijevega trga in pešpoti Tabor-Ojstriška vas, odsek
Tabor«, za katerega je idejno zasnovo izdelal taborski arhitekt Blaž Birk.
Projekt je bil občinskemu svetu podrobneje predstavljen na 15. redni seji marca letos, kjer je bil tudi soglasno in z
odobritvijo potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki izkazuje bruto vrednost celotnega projekta v
višini cca. 180.000,00 EUR, od tega je planiran sofinancerski delež ESSR znašal 40.000,00 EUR, kar je hkrati tudi
maksimalni možen znesek sofinanciranja po tem razpisu.
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Izzivi, ki smo si jih postavili pri snovanju projekta, so doseganje višje kakovosti življenja v lokalni skupnosti (skupni
prostor za druženje, prireditve, delavnice, izobraževalne aktivnosti na prostem, promocijo lokalne skupnosti, pitnik,
maketa Tabora, parkirna mesta, klopi za počitek), varnejši dostop do javnih in ostalih zgradb (osvetlitev pešpoti in trga),
izboljšanje medgeneracijskega druženja in povezovanja z vključevanjem ranljivih skupin (možnost izvedbe prireditev,
promocij, delavnic na prostem), ohranjanje narave in okolja (pitnik, led svetilke, solarni svetilki, koši za odpadke,
zasaditev drevja in grmovnic, presaditev obstoječega drevja).
Prijavo na razpis smo oddali v mesecu juniju, v predpisnem roku. Vseh šest mesecev do oddaje prijave je potekala trda
bitka s časom, saj je bilo potrebno pridobiti vrsto soglasij, služnosti, pisnih dogovorov, mnenj, soglasij k projektnim
pogojem in na koncu tudi najzahtevnejši dokument z vidika pridobivanja in hitrosti izdaje - gradbeno dovoljenje, kot
osnovo za poseg v prostor. S skupnimi močmi nam je vendarle uspelo pridobiti vso potrebno dokumentacijo, ki je
služila kot osnova za prijavo na razpis. Potrebno je poudariti, da je v takšen proces pridobivanja raznoraznih listin
intenzivno vpletena domala celotna posadka občinske uprave z županom in podžupanom na čelu, projektanti, arhitekt in
še vrsta drugih zunanjih akterjev. Na koncu nam je skupaj uspelo doseči cilj, ki se je na trenutke zdel nemogoč in
nedosegljiv - projekt z vsemi potrebnimi »sestavinami«, ki mu dajejo možnost, da nekoč tudi zaživi v praksi.
Po oddani prijavi smo bili na trnjih vse do septembra. Zavedali smo se sicer, da je bilo timsko delo dobro opravljeno,
vendar je bilo potrebno počakati še na mnenje ocenjevalne komisije LAS SSD, ki je projekte ocenjevala z vsebinskega
vidika in z vidika izpolnjevanja razpisnih pogojev. V prid nam je govorilo tudi dejstvo, da v tem času nismo bili
pozvani niti k eni samcati dopolnitvi, kar je bil za vse nas zelo dober znak.
Na težko pričakovani 14. seji Upravnega odbora LAS SSD je bilo 30. avgusta letos potrjeno, da se je naš projekt uvrstil
v jagodni izbor in dosegel želeno, maksimalno vrednost sofinanciranja, kar je bilo potrjeno tudi s pisnim sklepom, ki
smo ga prejeli v začetku meseca septembra.
Na osnovi vsega navedenega smo takoj pričeli z načrtovanjem izvedbenih aktivnosti, ki naj bi se predvidoma pričele
odvijati že v tem letu, rok za dokončanje projekta pa je glede na finančne zmožnosti do konca leta 2023.
Ob koncu se posebej zahvaljujemo vsem lastnikom zemljišč, s katerimi smo uspešno sklenili služnostne pogodbe, ki
nam omogočajo izvedbo začrtanega projekta: Župnija sv. Jurij ob Taboru, Brglez d. o. o. in Direkcija RS za
infrastrukturo ter, seveda, Upravni enoti Žalec za tvorno sodelovanje, hitre odzive in pravočasno izdajo gradbenega
dovoljenja.

Saša Zidanšek Obreza
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Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA
PISARNA
poslanca v Državnem zboru
Republike Slovenije

ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor
odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu
od 11. do 12. ure.
VABLJENI!

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE
Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo
sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.
POKLIČITE sokrajanko, licencirano nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,
telefon: 070 911 170, email: stojsvioleta@gmail.com

Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE
www.agencija-nera.si
Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev.
Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja!
Nudimo vam tudi:
Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse,
zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako prihranimo številne
poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo nepremičnine.
Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko pomagam
uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila veliko število
zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas.
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Prejeli smo
Velik dan za Savinjsko dolino!
Cesta med Šentrupertom in Vranskim bi morala biti obnovljena že pred več kot dvajsetimi leti, a smo od takrat naprej
poslušali le obljube.
Ko sem bil leta 2018 izvoljen za poslanca, je bila ena izmed mojih prvih pobud ravno obnova te ceste.
Na žalost so me zavrnili z odgovorom, da denarja za to obnovo ni.
Nisem obupal in sem vztrajal. Težko bi si namreč odpustil, da se na tem področju v času mojega mandata ne bi nič
spremenilo.
In v letu 2021 so se stvari končno premaknile naprej.
Cesta se je začela obnavljati, kar je izjemnega pomena za varnost in pretočnost Savinjske doline, saj cesta predstavlja
edino možnost obvoza v primeru prometne nesreče ali zaprtja avtoceste med Vranskim in Šentrupertom.
Hvaležen sem ministru za infrastrukturo, Jerneju Vrtovcu, direktorici direkcije za infrastrukturo, Ljiljani Herga, ter
županu Vranskega, Francu Sušniku, županu Tabora, Marku Semprimožniku, podžupanu Žanu Groblerju in županu
Braslovč, Tomažu Žoharju, ki so pri tem projektu sodelovali.

Postavili smo dobre temelje, da se bo tudi v naslednjih letih v Savinjski dolini gradilo infrastrukturne objekte, ki bodo
za prebivalce te doline pomenila še dodatno prometno varnost.
Z ministrom za infrastrukturo, direktorico direkcije za infrastrukturo skupaj z župani in podžupanom smo si sredi
meseca septembra ogledali dela na omenjeni cesti.
Ne znam povedati, koliko mi pomeni, ko nekaj naredim za Savinjsko dolino.
Aleksander Reberšek
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1 par manj = 1 hvaležnost več
S tem, ko boste v svojih omarah pogrešali 1 (en) par moške obutve, ki jo boste podarili, boste razveselili 1 (enega)
moškega, ki si obutve ne more kupiti. Žalsko območno
združenje RK bo socialno ogroženim moškim v skladišču z
obutvijo podarilo zbrano obutev.
Moški si ne kupujejo toliko obutve kot ženske, zato je tudi
toliko, kot ženske, ne morejo podariti. Medtem ko imajo v
skladišču z obutvijo v žalskem območnem združenju Rdečega
križa dovolj ženske in otroške obutve, jim ves čas
primanjkuje moške obutve, številk 40 do 43.
Vzemite si čas, preglejte svojo obutev in tisto, ki je ne nosite
več, oddajte v zabojnike Rdečega križa v Taboru, Šempetru, Gotovljah, Grižah, na Trju in Polzeli ter v Žalcu pred
skladiščem RK, v Hmeljarski ulici 3.
Hvala v imenu prejemnikov obutve.
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Žalec
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Otroci so pomembni izvajalci prve pomoči
11. junij je svetovni dan prve pomoči. Rdeči križ
Slovenije ob tej priložnosti poziva k uvedbi obveznega
usposabljanja in izobraževanja o prvi pomoči v šolah.
Rdeči križ Slovenije, Mednarodna federacija društev
Rdečega križa in Rdeči polmesec v okviru Svetovnega
referenčnega centra za prvo pomoč zagovarjajo stališče,
da bi morala biti prva pomoč sestavni del izobraževalnih
programov že v vrtcu ter osnovnih in srednjih šolah.
Nacionalne vlade bi morale priznati in podpreti
vključevanje prve pomoči v šole. Omogočanje otrokom
in mladim, da se naučijo in dajejo prvo pomoč, je ena
od strategij za doseganje varnejšega okolja in
odpornosti za vse državljane.
Vključitev prve pomoči v učni načrt bi morala
spodbujati ustrezne izobraževalne programe glede na
intelektualne, socialne in vedenjske sposobnosti otrok.
Programi bi morali vključevati širok nabor vedenja, ki
pomaga, npr. zagotavljanje tolažbe, obvladovanje
čustev, dostop do pomoči in ohranjanje varnosti.
Otrokom bi morali pomagati razvijati znanje in
spretnosti
na
različnih
področjih,
vključno
s krvavitvami, opeklinami, dušenjem, drisko, napadi,
vročino, poškodbami kosti, mišic ali sklepov,
zastrupitvami, oživljanjem, poškodbami kože ter piki in
ugrizi.

pomoč v nujnih primerih. V Rdečem križu Slovenije so
prepričani, da lahko z zagotavljanjem življenjsko
pomembnih veščin otrokom pomagajo zgraditi bolj
odporno generacijo. Zato ponovno pozivajo k uvedbi
obveznega
usposabljanja
in
izobraževanja
o
prvi pomoči v šolah, kar je del njihovega cilja za
zagotovitev splošnega dostopa do usposabljanja o
prvi pomoči v vseh življenjskih obdobjih.
Otroci so v središču letošnje teme, kar poudarjajo
ključna sporočila:
• Vsak lahko reši življenje.
Pomembno se je zavedati, da lahko vsakdo, ne glede na
starost, sodeluje pri izvajanju ukrepov za reševanje
življenj in zagotavljanju večje varnosti v svojem okolju.
• Prva pomoč je na voljo v šoli.
Poučevanje prve pomoči je dostopno učiteljem; posebne
izkušnje niso potrebne. Gradivo morajo le prilagoditi
glede na starost učencev, npr. z igrami.
• Poučevanje prve pomoči v šoli je za otroke koristno.
S prvo pomočjo se otroci učijo tudi mehkih veščin kot
so samozavest, ohranjanje mirne glave v nujnih
primerih, prijaznosti in pripravljenosti pomagati drugim,
varnosti in preventive zase in za druge.
• Poučevanje prve pomoči v šoli je koristno za celotno
družbo.
Poučevanje prve pomoči v šoli je bistvenega pomena,
saj nihče ni imun na morebitne nujne
primere. Z obveznim usposabljanjem
za prvo pomoč v šoli bi zagotovili
družbo, v kateri bi bil vsak državljan
sposoben izvajati ukrepe za reševanje
življenj.
V Rdečem križu Slovenije –
Območnem združenju Žalec delujejo
tudi tri ekipe prve pomoči, ki so prve
na kraju nesreč in rešujejo življenja do
prihoda nujne medicinske pomoči.

Podatki globalne raziskave Rdečega križa in Rdečega
polmeseca o prvi pomoči (Svetovni referenčni center za
prvo pomoč, 2018) kažejo, da Rdeči križ Slovenije sodi
med približno 66 % nacionalnih društev, ki zagotavljajo
poseben tečaj prve pomoči za otroke, ne pa tudi v tisto
petino držav, kjer je prva pomoč obvezen del šolskega
učnega načrta.
Otroci so
pomembni
izvajalci prve pomoči
in
predstavljajo velik del prebivalstva, ki prejema prvo

Ob letošnjem svetovnem dnevu prve
pomoči bo ekipa PP RKS - OZ Žalec Občina Prebold
med drugim sodelovala na masovni vaji Vrbje 2020, ki
bo v križišču z glavne ceste proti odlagališču odpadkov
v Vrbju, kjer se bo prevrnil avtobus s potniki in cisterna
z nevarnimi snovmi. Naši člani bolničarji/prostovoljci
bodo prikazali nudenje prve pomoči poškodovanim in
ranjenim. Na vaji bodo sodelovale tudi ostale službe:
gasilci, NMP, policija in civilna zaščita.
Matjaž Črešnovar,
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Žalec
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Otrokom pričarajmo nasmehe
V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču, otroci, ki jim starši ne morejo zagotoviti morskih
dogodivščin, vsako leto preživijo nekaj dni poletnih počitnic. Iz Spodnje Savinjske doline je od 6. do 13. avgusta
letovalo 11 otrok, od 20. do 27. avgusta jih je letovalo 9.
S pomočjo podjetja Tuš tudi letos v okviru akcije Pričarajmo nasmeh v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na
Debelem rtiču letuje 500 otrok. Z donatorskimi sredstvi Slovenskih novic letuje 70 otrok. S sredstvi FIHO 2021
(Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij) lahko letuje 487 otrok, z donatorskimi sredstvi Radia 1 pa 346.
Vzgojitelji otrokom pripravijo nepozabne počitnice; poleg čofotanja v morju in bazenu se otroci udeležujejo raznih
dejavnosti: štafetnih iger, družabnih iger, lova za zakladom, vodne štafete iger brez meja, sprehodov po zdravilišču, iger
z žogo na igrišču (nogometa in odbojke), badmintona, risanja s kredami ter različnih ustvarjalnih delavnic.

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Žalec

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. julijem in 15. avgustom 2021
Dogodki:
15. junija 2021 je bil razglašen preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka dalje
gasilci opravljamo posredovanja ob nesrečah in požarih, enako kot med epidemijo, izvajamo pa tudi usposabljanja in
delno ostale aktivnosti v omejenem obsegu.
28. julija smo organizirali posvet mentorjev in sodnikov za gasilska tekmovanja.
7. avgusta smo organizirali pohod mladine GZ Žalec na Čreto, udeležilo se ga je 37 otrok in mentorjev.
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 57 intervencij, ki so skupno trajale 43 ur in 15
minut. Najdaljša intervencija je trajala 5 ur in 10 minut, najkrajša pa le 5 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 55 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Tabor in GPO Braslovče so imeli eno
intervencijo, v GPO Polzela in GPO Vransko pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. avgustom in 15. septembrom 2021
Dogodki:
15. septembra so v veljavo stopile določene spremembe odlokov za omejevanje širjenja covid-19, ki uvajajo pogoj PCT
v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT med drugim še ni treba izpolnjevati pri zagotavljanju zaščite in
reševanja, to pomeni pri izvajanju intervencij.
13. in 14. septembra, je potekalo dvodnevno usposabljanje za varno delo z motorno žago, ki je potekalo v prostorih
PGD Gotovlje. Tečaj je organiziral Zavod za Gozdove Slovenije.
V sredo, 15. septembra, je na prireditvenem prostoru v Braslovčah potekala 66. skupščina Gasilske zveze Žalec. Na
skupščini so bila podana poročila za leto 2020: predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora in verifikacijske
komisije. Prav tako sta bila sprejeta programa dela GZ Žalec za leto 2021 ter finančni plan GZ Žalec za leto 2021.
Takoj za tem pa je na istem prostoru potekala tudi letošnja slovesnost ob Dnevu gasilcev GZ Žalec, kjer je bil slavnostni
gost minister za obrambo RS mag. Matej Tonin. Podeljena so bila najvišja gasilska odlikovanja, ki jih je podelil
podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar.
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 16 intervencij, ki so skupno trajale 43 ur in 15
minut. Najdaljša intervencija je trajala 5 ur in 10 minut, najkrajša pa le 5 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Vransko, GPO Braslovče in GPO
Polzela so imeli po dve intervenciji, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Odprtje demenci prijazne točke v Zavodu sv. Rafaela Vransko
Dne, 30. 8. 2021, je v našem zavodu potekalo slavnostno odprtje Demenci prijazne točke. DPT sta otvorila naša
direktorica mag. Mojca Hrastnik in generalni sekretar združenja Spominčica, David Krivec. Podporo ob odprtju DPT
nam je izkazal tudi župan občine Vransko, Franc Sušnik, ter predstavnica stanovalcev zavoda, Ana Marija Bogataj.
Slavnostnega odprtja smo se udeležili tako zaposleni kot tudi stanovalci. Naše kuharice so spekle odlično torto, s katero
smo se lahko posladkali. Dogodek, ki se nam je zaradi koronskih ukrepov vztrajno izmikal v zadnjem letu in pol, smo
končno izpeljali. Postali
smo del velike družine
Demenci prijaznih točk
po Sloveniji. Julija
2017 se je odprla prva
Demenci prijazna točka
v Sloveniji. Danes jih je
že skoraj 250, številka
pa vztrajno raste.
DPT je točka, ki je
namenjena osebam z
demenco,
njihovim
svojcem
in
vsem
zaposlenim, kot tudi
vsem drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da čim več članov lokalne skupnosti prepozna osebe z demenco in
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jim zna pomagati. Na DPT se lahko obrnete po informacije, predvsem pa se seznanite z načini in postopki usmerjanja
oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov. Z odpiranjem DPT prispevamo k oblikovanju demenci
prijaznega okolja, k večji vključenosti oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnost. Združenje Spominčica si z
izobraževanjem javnih delavcev in drugih uslužbencev prizadeva ustvarjati demenci prijazno družbo. Namen
ozaveščenosti in informiranosti je pomoč osebam z demenco in njihovim svojcem, da s skupno podporo spodbujamo
njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Cilji vzpostavitve mreže DPT so predvsem
zagotovitev
aktivne
vključenosti oseb z
demenco v lokalno
skupnost in boljšo
ozaveščenost
o
demenci v lokalnem
okolju.
Več
o
združenju Spominčica
ter vse informacije
lahko
najdete
na
www.spomincica.si/ .
Zaposleni iz zavoda,
Iris Učakar in Jerneja
Lakovšek,
sva
se
udeležili usposabljanja
in pridobili potrebna znanja in informacije o demenci. Tako smo kot zavod izpolnili pogoje za pridobitev Demenci
prijazne točke. V sklopu DPT vas bomo informirali o prvih znakih demence in o tem, kako jih prepoznati, kako
komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati. Podali vam bomo informacije glede uporabe različnih storitev v
skupnosti, informacije, kam po pomoč in podporo, lahko boste pridobili izobraževalne zloženke, ki vas informirajo o
demenci.
Veseli nas, da lahko tudi sami prispevamo k ustvarjanju demenci prijazne družbe.
Vabljeni!
Jerneja Lakovšek, socialna delavka

Novosti, ki jih ne smete spregledati imetniki orožja in orožnih listin
Novela Zakona o orožju, ki je začela veljati 14. avgusta
2021, prinaša vrsto novosti za imetnike orožja in
orožnih listin pri kategorizaciji orožja, onesposobljenem
orožju, zbiranju, posojanju in dajanju orožja v uporabo,
omogoča pa tudi legalizacijo orožja. Novela med
drugim v slovenski pravni red prenaša evropsko
direktivo o nadzoru nabave in posedovanja orožja.
Na območju Upravne enote Žalec je 822 fizičnih oseb,
ki posedujejo orožje. Prijavljenega orožja je 2774
kosov, od tega za ljubiteljsko dejavnost 2749 in 25 za
profesionalno dejavnost. Skoraj polovica registriranega
orožja za civilno rabo je lovskega. Prijavljenih je 1326
kosov, orožni list ima 321 lovcev. Beležimo tudi 16
oseb, ki so zbiratelji orožja, skupaj posedujejo 222
kosov orožja.
Upravne enote smo dolžne preverjati v skladu z novelo
zakona v obdobju vsakih pet let, ali imetniki orožnih

listin izpolnjujejo določene pogoje (zadržki javnega
reda in zanesljivost). Izhajajoč iz zgoraj navedenih
podatkov o registriranem orožju na območju Upravne
enote Žalec, bomo za več kot 800 oseb, ki imajo orožje,
preverjali, ali še izpolnjujejo zakonske pogoje za
posedovanja le tega. Pogoje bomo preverjali tako za
posameznike, imetnike orožnih listin, kot tudi za
odgovorne osebe, imetnikov orožnega posestnega lista
in dovoljenja za zbiranje ter imetnike priglasitvenega
lista. V primerih, ko bomo ugotovili, da lastnik več ne
izpolnjuje pogojev, bomo dolžni uvesti postopek
odvzema orožja.
Nove kategorizacije orožja
Z novelo zakona se določeno orožje seli med
kategorijami, med drugim nekatere vrste orožja iz
kategorije B prehajajo v kategorijo A (6. a, 7. ali 8. a),
ki sodi med prepovedano orožje. Pod določenimi pogoji
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je to dovoljeno izjemoma, na primer za športne strelce,
ki imajo upravičen razlog.

žigosanju oziroma označevanju strelnega orožja in
streliva.

Imetniki orožnih listin morajo tako za orožje, ki z
novelo prehaja v drugo kategorijo, pri pristojni upravni
enoti vložiti vlogo za novo razvrstitev orožja. To morajo
storiti v roku petih let od uveljavitve novele. Poleg tega
morajo lastniki na upravni enoti predložiti orožno
listino, da ta vanjo in v evidence orožja vpiše
spremembo kategorije. Ne glede na petletni rok pa
morajo lastniki orožje prekategorizirati pred dajanjem
orožja na trg (npr. prodaja) ali pred prenosom v drugo
državo članico EU oziroma tretjo državo. V času do
prekategorizacije lahko imetnik orožje prenaša, nosi in
uporablja (seveda v skladu z izdano orožno listino).

Ponovno je možna legalizacija orožja
Novela zakona v roku treh mesecev od njegove
uveljavitve omogoča imetnikom orožja brez orožne
listine, da tega legalizirajo. Imetnik na pristojni upravni
enoti vloži vlogo za pridobitev orožne listine. Upravna
enota bo izdala ustrezno listino pod določenimi pogoji
(če orožje ne izvira iz kaznivega dejanja in je imetnik
dopolnil 18 let, zanj ne obstajajo zadržki javnega reda,
je zanesljiv, predloži potrdilo o opravljenem
zdravniškem pregledu ter je opravil preizkus znanja o
ravnanju z orožjem).

Prekategorizacija orožja lastnikom orožja ne prinaša
dodatnih stroškov (upravna taksa se ne plača), za
neizpolnitev navedene obveznosti pa lastniki tvegajo
plačilo globe v znesku od 500 do 1500 evrov.
Onesposobljeno orožje je potrebno prijaviti
Lastnik orožja, ki ga želi onesposobiti, izroči tega
puškarju. Puškar orožje onesposobi, nakar na
Ministrstvu za notranje zadeve pridobi potrdilo o
onesposobitvi orožja, ki ga skupaj z orožjem vrne
lastniku orožja. Ker nova kategorizacija orožja uvršča
onesposobljeno orožje v kategorijo C, se to šteje za
orožje, ki ga mora lastnik na pristojni upravni enoti
prijaviti. Upravna enota imetniku tovrstnega orožja izda
potrdilo o prijavi orožja.
Tudi lastniki onesposobljenega orožja, ki jim je bilo
potrdilo o onesposobitvi izdano v času od 8. 4. 2016 pa
do uveljavitvijo novele zakona, morajo to orožje preden
ga prenašajo ali odsvojijo, najkasneje pa v petih letih od
uveljavitve novele, prijaviti pri pristojni upravni enoti.
V primeru, da pa je bilo orožje onesposobljeno pred 8.
4. 2016 (komisija pri ministrstvu je izdala certifikat in
ne potrdilo), lastnik orožja pa želi to orožje prenašati ali
odsvojiti, mora pred tem orožje dati v onesposobitev
puškarju in ga nato prijaviti pri upravni enoti.
Onesposobljeno orožje se lahko odsvoji osebi, ki nima
dovoljenja za nabavo orožja. Imetnik onesposobljenega
orožja pa mora o odsvojitvi tega obvestiti upravno enoto
v osmih dneh.
Predelano orožje je treba označiti z enotno oznako
Prav tako morajo osebe, ki imajo v posesti orožje, ki je
bilo predelano za streljanje s slepimi naboji, dražljivimi
ali drugimi aktivnimi snovmi ali pirotehničnim
strelivom ali v rekvizitno ali akustično orožje, to orožje
najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve novele
zakona oziroma pred dajanjem na trg označiti z jasno,
trajno in enotno oznako po predpisih o preizkušanju in

Več kosov varnostnega orožja
Posamezniki, ki imajo v orožnem listu že registrirano
varnostno orožje, lahko posedujejo več kosov
tovrstnega orožja, kot to velja za športno in lovsko
orožje. Pred novelo zakona je posameznik lahko
posedoval le en kos varnostnega orožja.
Zbiranje orožja je razširjeno
Osebe, ki imajo dovoljenje za zbiranje orožja, lahko
poleg orožja kategorij B, C in D zbirajo tudi orožje iz 6.
a, 7. in 8. a točke kategorije A. Izjemoma lahko zbirajo
tudi hladno orožje in drugo kratkocevno ali dolgocevno
strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim
mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje iz
kategorije A, ne glede na to, ali se še izdeluje, ali ga
uporabljajo obrambne sile ali policija, če je uvrščeno na
seznam orožja, ki ga je dovoljeno zbirati.
Razstavljanje orožja je lahko javno
Ena izmed novosti je tudi, da osebe, ki imajo dovoljenje
za zbiranje orožja, lahko javno razstavljajo orožje v
ustreznih prostorih.
Posojanje orožja in dajanje v uporabo
Glede posojanja orožja novela jasneje določa, kakšno
orožje in strelivo se lahko posoja (na primer lovca z
orožnim listom za lov si lahko med seboj posojata
lovsko orožje) ter časovno omejitev posojanja orožja na
največ 30 dni. Sprememba zakona omogoča dajanje v
uporabo varnostnega orožja pod neposrednim nadzorom
lastnika tega orožja, dokler trajajo strelske vaje ali
tekmovanje na strelišču. Članu strelske organizacije
lahko da v uporabo orožje tudi njegov športni strelski
mentor, dokler trajajo strelske vaje ali tekmovanje na
strelišču.
Za dodatne informacije nas pokličite na sedež Upravne
enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na enaslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica
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Kako pa vaš pes živi?
Psi za komunikacijo z okolico uporabljajo miritvene signale. S pomočjo teh le sproščajo napetost oz. povišano raven
stresa, ki se jim je v določeni situaciji nakopičila, ali pa preko njih želijo sporočiti, da potrebujejo svoj mir oz. umik iz
stresne situacije. Miritveni signali se kažejo na več načinov. Najpogostejši znaki so zehanje, stresanje, obračanje
pogleda stran, oblizovanje, mahanje z repom, dvig tace in
podobno.
Pri psih, katerih skrbniki ne prepoznajo potreb in miritvenih
signalov ali pa jih celo zatirajo oz. kaznujejo, se pogosto
stopnjuje vrsta nezaželenih vedenj. Tisti skrbniki, ki nimajo
ustreznega znanja, se odločijo za najslabšo možno potezo,
to je izolacija psa od okolice. S tem psa kaznujejo in
pahnejo v še večjo stisko.
Pes od življenja na verigi ali stalnega zapiranja v boks nima
popolnoma nič. V takih situacijah je najbolj ironično to, da
tudi skrbniki od zaprtega ali privezanega psa, nimajo nobene »koristi«. V kolikor se ne nameravate ukvarjati z vašim
psom, je najbolj smiselno razmisliti o oddaji. Sebično je zadrževati psa tam, kjer bo nesrečno živel še mnogo let, ko pa
bi lahko imel nekje drugje, pred sabo, veliko lepšo prihodnost.
Najbolj bistveno za zdravega, srečnega psa so njegovi nagoni. Psi, ki imajo neizživete nagone, postanejo zafrustrirani,
kar se kaže kot vrsta nezaželenih vedenj, npr. uhajanje od doma, neprestano lajanje, cviljenje, skakanje, uničevanje
predmetov, grizenje in podobno.
Pes, ki nima možnosti rednih sprehodov, igre, ustrezne socializacije, bo svojo odvečno energijo slej ali prej usmeril
drugam. Za to pa je kasneje najpogosteje kaznovan. Znanstveno dokazano je, da s kaznovanjem nikoli ne dobimo tako
dobrih rezultatov v vedenju posameznika, kot z uporabo pozitivne motivacije oz. nagrajevanjem. Dober primer smo
ljudje, ki hodimo v službo zaradi plačila, ki nam je glavna motivacija. Lahko bi delali v podjetju, kjer bi nas ustrahovali,
vendar bi bil končen produkt zagotovo vprašljive kakovosti, saj bi se slej kot prej
pod pritiski »zlomili«. Podjetje s takim načinom vodenja je obsojeno na propad.
Namesto kaznovanja psa z različnimi odtegljaji kot je zapiranje v boks,
pomanjkanje sprehodov ali celo uporaba sile, usmerite svojo energijo v
konstruktivno iskanje rešitev. Dober primer je uporaba priboljškov, ki so vam
lahko v veliko pomoč, pri odpravi nezaželenih vedenj. Uporaba nagrade za dosego
dobrih rezultatov ne temelji zgolj na priboljških, za psa je lahko nagrada tudi
pohvala, igra ali celo možnost umika. Vendar je potrebno vedeti, da v kolikor ste
preblizu stresorjem, pes nagrade, kot je npr. priboljšek, ne bo sprejel. Tudi vi
najverjetneje ne bi sprejeli čokolade, medtem ko bi vas nekdo držal iz najvišjega
nadstropja stolpnice. Takrat bi vam bilo najbolj bistveno, kako preživeti.
Enako reakcijo doživlja pes, ki se znajde v stresni situaciji, kot je na primer
srečevanje z drugimi psi na sprehodu. Različni psi odreagirajo na različne načine.
Najpogosteje se ravno prestrašeni psi, z zaganjanjem in napadanjem, delajo
»močne in velike« ter neustrašne v upanju, da bodo pregnali sovražnika. Naša
naloga je, da psa pri tem ne kaznujemo ali ga na silo vlečemo stran, temveč poskusimo najti pot k umiku iz stresne
situacije. Če dobro poznamo svojega psa in smo med sprehodom pozorni na dogajanje v okolici in približevanje
drugega psa, lahko situacijo izkoristimo kot krasen trening učenja pravega vedenja pri srečevanju drugih psov. To
storimo tako, da psu, še preden prične kazati opozorilne znake, preusmerimo pozornost s pomočjo priboljškov. Lahko
pa ga zaposlimo in mu preprosto skrijemo nekaj priboljškov v travo in se elegantno izognemo morebitnim težavam.
Nekateri psi imajo izrazit lovski nagon in taki psi, ki končajo priklenjeni na verigo ali so zaprti v boksu, so najhuje
kaznovani. Psom je zelo pomembna plenska igra. Psi, igrače, žogice in podobne predmete, dojemajo kot plen, zato vam
ga ponavadi zlahka ne prepustijo. Če želimo psa naučiti, da nam preda svoj plen, ga moramo zamenjati za nekaj
boljšega, torej priboljšek. Pes, ki je večino časa priklenjen na verigi in nima možnosti izživeti svojih nagonov, kot je
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nagon po iskanju, torej vohanju, bo kmalu razvil vrsto nezaželenih vedenj. Še enkrat opozarjamo vse lastnike psov, ki
jim ne zmorejo nuditi ustrezne zaposlitve in sprehodov, da nas lahko kadarkoli kontaktirajo in potrudili se bomo
pomagati, po svojih najboljših močeh. Prizori psov priklenjenih na verigo in zaprtih v boksih oz. za ograjo dvorišča,
brez rednih sprehodov, so nekaj česar si v naši okolici ne želi gledati nihče. Poskrbite za svoje pse, kdo bo, če ne vi?
Katjuša Rajovec,
Zavod za zaščito in dobrobit živali Muri

Ni rešitve? Pa je to res?
Ljudje me velikokrat sprašujejo po nasvetu, kaj naj naredijo v povezavi s službo, z odnosi doma in na vseh področjih
svojega življenja. Pritožujejo se, da se velikokrat počutijo nemočni. Od kje izhaja vsa ta nemoč?
Ljudje se prepogosto odločamo na podlagi uma. Ali so vam znani stavki tipa: »Je pa treba delati, kako pa bomo drugače
preživeli? Se pa mora potrpeti, kaj pa imam drugega za storiti?«.
Naše odločitve zelo pogosto ne izhajajo iz tistega kar čutimo v sebi, da bi bilo prav, temveč izhajajo iz tistega, kar
mislimo, da bi morali narediti. Naše srce vedno pozna pravo pot, je nezmotljivo, naši občutki pa so naš kažipot skozi
življenje. Vendar v današnji družbi in današnjem tempu življenja to prepogosto zanemarjamo, odslovimo jih na stran,
kot nepomembne ali pa si rečemo: »Bom kasneje.«. Tako znova in znova poslušam: »Tako ne morem več naprej. Ta
služba me ne osrečuje.« in podobno.
Ko pa ljudi povprašam, kaj so pripravljeni narediti, da bi bilo kaj drugače, pa odgovora pogosto ni. Zakaj je temu tako?
Ko povprašam ljudi, kakšne pa so tvoje možnosti? Kaj se lahko spremeni in kaj lahko spremeniš ti? Temu običajno
sledi samo mrk pogled in nejasnost v očeh. O kakšnih možnostih vendar govori. Ali smo res brez možnosti?
Ljudje smo postali tako zelo apatični in neaktivni, kar se tiče našega lastnega dobrega. Prepogosto dovoljujemo, da nas
peljejo neke zunanje smernice, neki zunanji vplivi in tuja mnenja. Če se pritožujemo o službi ali smo resnično brez
možnosti?

Smo sploh raziskali trg dela? Ali vemo odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je tisto, kar nas veseli? Koliko časa, truda,
volje in energije smo v resnici vložili v spremembo?
Odsotnost odgovora na tem mestu je posledica našega ustaljenega razmišljanja. Najlažje je reči, nič se ne da. Ni
pomembno, kje v svojem življenju se nahajamo, vedno se lahko naučimo novih znanj, pridobimo nove veščine in se
podamo v novo smer. Vendar to ''novo'', pogosto plaši ljudi in veliko lažje je reči: »Brez možnosti sem.«. Če ne bomo
mi, kdo bo namesto nas? In pa, če ničesar ne naredimo, kako lahko zares pričakujemo, da bo nekaj drugače?
Morda za začetek spremenimo način, kako razmišljamo o stvareh. Vse, kar smo omenili malo prej, velja za različna
področja, ni pomembno ali gre za službo ali za osebno rast, za odnose ali za nekaj tretjega.
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V vsaki situaciji se lahko vprašamo: »Kaj lahko naredim drugače? Kako bi moral/a delovati, da bi bilo drugače? Kako
se lahko jaz spremenim, da bi se spremenilo tisto, kar je meni pomembno?«.
Prelaganje krivde na dolgi rok ne prinese nič dobrega, nikomur. Vedno je nekaj, kar lahko naredimo danes. Ko pa
govorimo o spremembah, vsi ljudje vedno mislijo, da je sprememba neka velika stvar in da moramo narediti
gromozanske korake naprej, preskakovati visoka hribovja in preplavati široke reke. Pa tudi temu ni tako, kot sem že
nekje prebrala, vsako potovanje še tako dolgo, se začne vedno s prvim korakom.
Najsi bodo koraki veliki ali majhni, pomembno je samo, da korakamo, da naredimo en korak naprej, pa 2 in 3 ter 4
korake. Lahko so čisto kratki korakeci, lahko so mišji koraki. Vsak premik v pravo smer je premik.

Četudi se zdi nekaj nespremenljivo, poslušajmo svoje srce, svojo intuicijo in svoje notranje vodilo proti poti, kamor nas
vodi. Morda bodo začetne spremembe povsem majhne in bomo začeli vsak dan hoditi na sprehode za 15 minut. Morda
bomo samo občasno med prepirom tiho in se bomo opazovali.
Sprememba je tudi, če začnemo iz srca uporabljati besedo prosim in hvala. Tudi nasmeh na obrazu ima izjemno vlogo.
Sprememba je tudi potrpežljivost, ko čakamo na blagajni v vrsti. Sprememba je zavedanje, da ne vemo, kaj se dogaja z
drugimi ljudmi in ne sodimo. Sprememba je zavedanje, da ima vsakdo svojo pot in to dovoljujemo. In morda je ravno to
zadnje zavedanje, še kako zelo ključno, v tem trenutku in času.
Karkoli pa bomo že naredili, samo začnimo, začnimo korakati.
Besedilo: Andreja Kotnik (www.obcuti-sebe.eu)
Ilustracije: Ina Gržina (FB: Innin Svet)

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenk:
 31. julija se je rodila 3.000 g težka in 49 cm velika deklica Ana
staršema Tjaši in Roku Pustoslemšku iz Tabora.
 29. avgusta se je rodila 3.320 g težka in 51 cm velika deklica Pika
staršema Maruši Leskovšek in Blažu Ribiču iz Ojstriške vasi.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem
objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.
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Aktivnosti naših društev
Devetdesetletnika Nemivšek
Živimo v času, ko se moramo prilagoditi trenutnim razmeram in marsikaj vzeti za dobro.
Zakonca Nemivšek - Križnikova iz Črnega vrha sta v tem času slavila častitljivih devetdeset let. Gospa Alojzija že lani
junija, gospod Anton pa letos januarja.
Nihče si ne želi obiskov med 'korono', razen svojih bližnjih. Ker je običaj, da župan in predsednik Društva upokojencev
(DU)
obiščeta
slavljenca, nam je
izostali obisk ležal
na duši.
Julija
smo
DU
organizirali srečanje
naših članov in hči
Anica je cel teden
prej
nagovarjala
očeta, da se ga
udeležita. Ata je
najraje kar doma, a
je na koncu popustil.
Mama je zaradi
hujših težav v domu
oskrbovancev.

S srečanja članov DU Tabor v juliju 2021.

Ata je prišel s širokim nasmehom na obrazu in urejen kot iz škatlice. Rad se pošali in mislimo, da je bil prav vesel, da je
šel malo od doma.
Župan mu je stisnil roko in čestital za visok jubilej ter mu zaželel vse najboljše.
Tudi mi iz DU obema želimo čim manj starostnih težav, veliko bližine tistih, ki jih imata rada in da se še velikokrat
družimo na podobnih srečanjih. Vse dobro želimo!

Društvo upokojencev Tabor
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Rokodelska razstava
Pokrajinska zveza društev upokojencev regije in DU Polzela sta 11. in 12. septembra 2021 v Domu kulture na Polzeli
organizirala rokodelsko razstavo.
Tudi v naši sredini imamo člane, ki znajo in naredijo, kar je lepo za oči ter tudi uporabno.
Take stvaritve zahtevajo od človeka veliko potrpežljivosti, vztrajnosti in natančnosti.
Z izdelovanjem raznih stvaritev ljudje izrazijo svoje talente, zapolnijo prosti čas, si bistrijo možgane in ko je izdelek
dokončan, jim je ta v ponos.
Razstava je bila občudovanja vredna. Na fotografijah lahko prepoznate izdelke naših dveh članov, to so kvačkani prtički
gospe Vide Strožič in izdelki iz lesa gospoda Francija Parašuha. Večkrat sta razstavljala že na Šentjurskem sejmu.

Hvala vama, da sta dala na ogled vajina dela za društvo in smo tako lahko sodelovali na dogodku!
Želimo vama še veliko ustvarjalnega navdiha!
Društvo upokojencev Tabor

Rimljani v naših krajih
Na našem ozemlju so Rimljani zavladili pred približno 2000 leti. Vladali so približno 500 let. Temu obdobju pravimo
stari vek. Slovensko ozemlje je bilo za rimsko državo pomembno, saj so prek tega potekale pomembne prometne poti,
ki so povezale Italijo z vzhodom. V našem Taboru je cesta potekala po obstoječi cesti čez Presedle. To je bila najkrajša
povezava med Emono (današnja Ljubljana) in naprej proti Celei (današnje Celje), proti Poetovii (današnji Ptuj) in proti
Neviodunumu (današnje Drnovo pri Krškem).
TD Tabor se je odločilo, da predstavi tudi ta del zgodovine. V sodelovanju s TD Slovenske Konjice smo se povezali v
enotno ljudstvo NORIK z juga in zahoda. Priprave so potekale en mesec in pol. Zašiti je bilo potrebno več kot 30
kostumov tistega časa. Večino šivanja je opravila predsednica TD, Hani Zamuda, tudi kreacijo.
Prijavili smo se na XIV. Rimske igre na Ptuju. Povabljeni smo bili na otvoritev prireditve, ki je bila 19. avgusta.
Potekala je v zelo lepo urejenem Rimskem taboru POETOVIO, z otvoritvijo novega teatra in pestrim programom.
Nagovoril in pozdravil nas je lastnik ter vodja kampa g. Andrej Klasinc in napovedal, da se bodo XIV. Rimske igre
vsak čas začele. Pozdravila nas je glasba gonga in vestalke so prižgale ogenj. Vestalke so dekleta, ki so v ta red vstopila
pri 7. letu starosti in tam bile do 37. leta, skrbele so za ogenj, da nikoli ni ugasnil. Ponoči in podnevi, ne glede na letni
21

čas. Prisluhnili smo glasbi starih rimskih glasbil profesorja latinščine. Zanimivo je bilo urjenje legionarjev in prikaz
napada. Zelo zanimiva je bila igra z ognjem in bruhanje ognja. Predstava je potekala pozno v noč in sledila je mogočna
pogostitev z jedmi rimskega časa in, seveda, vinom.
Ker Rimske igre potekajo štiri dni, smo se odločili za obisk v soboto, 21. avgusta.
V teatru smo se predstavili
kot ljudstvo NORIK z juga in
zahoda. Oblekli smo naša
nova, bogata, rimska oblačila.
S sabo smo prinesli glinene
posode in hrano, pili smo
vino in vodo. Miza je bila
bogato obložena, tako kot v
rimskih časih. Postavili smo
lep šotor z rdečimi in belimi
zavesami.
S
strani
organizatorja smo prejeli
krasen glinen spominek za
okoli vratu. Druženje je
potekalo sproščeno in na
prijateljski ravni. Program, ki
je potekal je bil čudovit in
tudi ta večer so vestalke
prižgale ogenj. Poslušali smo
glasbo, peli smo, gledali boj
med gladiatorjema, opazovali
urjenje legije … Vse to,
pozno v noč.
Z lastnikom in vodjo Rimskega tabora g. Andrejem Klasincem smo poklepetali v našem šotoru. Pohvalil je naša
oblačila in dogovorili smo se za sodelovanje. Naslednje leto se zagotovo spet vidimo.
Tako smo predstavili naš Tabor, kot kraj z juga po poti rimske ceste, proti Poetovio.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

Naša greda pri Pihlbirt
Na samem vhodu v naš kraj Tabor nas pozdravi
gredica z lepimi mnogocvetnimi vrtnicami in
glinenimi posodami (predstavljajo čas, ko je
potekala rimska cesta, ki je povezovala Emono
(Ljubljana) in Poetovio (Ptuj)).
Velik napis TABOR je pred dvema letoma
daroval in izdelal naš krajan Vid Hanžič, član
TD Tabor. Za napis smo mu nadvse hvaležni.
Ta greda ne bi tako lepo cvetela, če ne bi zanjo
skrbele pridne roke naše članice TD Tabor,
Tatjane Kovče. Izrekamo ji vse spoštovanje in
zahvalo, saj si ob polnem urniku vedno vzame
čas za gredico.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor
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Muretinci
Kulturno
umetniško
društvo Baron ima v
oskrbi grad Muretinci.
Vodi ga g. Janez Golc,
plemeniti državni grof
Jakob
Breuner
Markovski. Društvo mu
sedaj spet vliva življenje.
Grad ima v lasti križniški
red. Ti so v 19. st. v gradu
ustanovili
sirotišnico,
nekaj let pa se je v
prostorih gradu nahajal
tudi dom za ostarele.
Društvo
Baron
se
zavzema za ohranitev tega
dela kulturne dediščine in
tako se grad počasi, od
sobane
do
sobane,
opremlja in se vrača k
svoji prvotni podobi.
Ojstriška gospoda se je
udeležila
dvodnevnega
Baronovega kampa na
graščini Muretinci pri Ptuju. Spremljalo nas je prijetno sončno vreme in temu primerno je bilo razpoloženje. Vzdušje
med nami nastopajočimi je bilo krasno. Srečale smo se srednjeveške družine iz cele Slovenije: iz Velenja Šaleška
gospoda, sam Žužemberški s svojimi damami, Cesarsko-Kraljevi Ptuj, Baronovi, perice, grajski zabavljači, izdelovalke
papirja ipd.
Pogostitev Barona je bila obilna. Imeli smo kosilo, večerjo in pijačo. Pričarali so nam čudoviti program, ki je potekal
pozno v noč. Na gradu smo prespali, kar je bilo čudovito in enkratno doživetje. Zjutraj je sledil zajtrk s kavico in
sproščenim druženjem ter predavanjem o zgodovini gradu v povezavi s Ptujem. Sledil je ples skupin in klepet. Zopet
smo jedli ''z veliko žlico''.
Veseli smo, da smo vzpostavili dober stik, saj smo povabljeni še na druge dogodke, ki jih Baron prireja. Še se bomo
vrnili med dobre in vesele ljudi.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

Naše rož'ce
Vsi tisti, ki se vozite mimo doma krajanov, ste
mogoče letos opazili, da na oknu TD Tabor
izjemno lepo rastejo rož'ce. Tudi za korita se
lepo skrbi. Le kdo je ta pridna mravljica? To je
naša krajanka Marinka Roškar.
Hvala Marinka, kljub temu da nisi naša članica
TD Tabor, si vzameš čas in neguješ naše cvetje.
Izrekam ti javno zahvalo in vse spoštovanje.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor
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Pohvala režijski službi
Spodobi se in prav je, da pohvalimo naš režijski obrat,
ki mu poveljuje Drago Šmit: za lepo pokošene brežine
ob naših cestah, travnate površine ob šoli in kozolcu,
za očiščene kanale in še bi lahko naštevali.
Že na vhodu v kraj Tabor lahko opazimo vzorno
pokošeno travo okoli gredice (Pihlbirt).
Po tem se pozna, da dobri in pridni ljudje so tu doma.
Nas, ki pa smo v ta kraj na novo prišli, pa bogatí.
Hvala za urejanje!
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

Ustvarjanje s čopičem
»Petelin na zvoniku pase Sirševe krave«, tako rečemo, kadar se pripravlja k dežju. O tem pričajo beli oblaki za
zvonikom, na južni strani, v obliki krone in dan se poslavlja. Drži se me nostalgija, poletje se poslavlja. Doživetega je
bilo veliko lepega; za dušo, bi temu rekli.
Srečevala sem in srečala ljudi s pozitivno naravnanostjo, čeprav vsak nosi svoj križ. Naše druženje je bilo skupno
ustvarjanje za dobro in tu ni bilo nobene dileme ... S Stanko Kopušar sva bili povabljeni na mednarodno slikarsko
kolonijo.

Mesto Punat, najstarejše pristanišče na hrvaškem, otok Krk, je v zadnjem avgustovskem dnevu prvič gostovalo slikarje
iz Hrvaške in Slovenije. Pobudnika te kolonije sta bila slikarja Marinka in Ivo As.
Kolonija je bila v počitniškem domu v Frankopanu, v lasti mariborskega Rdečega križa, od 31. avgusta do 2. septembra
2021.
Prijetno je bilo ustvarjati v senci borovcev in fig. Naše delo je ves dan spremljala prijetna glasba, zvečer je v živo
zaigral in zapel glasbenik ter slikar Ivo As. Izmenjava izkušenj nas je obogatila, nastala so nova prijateljstva in s
prijaznim upravnikom Borisom Gabrom smo se dogovorili za srečanje v prihodnjem letu.
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Vsa nastala dela, bilo jih je preko 60, so namenjena za prodajo v humanitarne namene in s Stanko sva prispevali šest
svojih slikarskih del.
To je bil najlepši dogodek naše sekcije v tem letu, čeprav smo bili dejavni že pred tem na 11. slikarskem srečanju
fotografov in slikarjev v Mozirju, Tednu ljubiteljske kulture v Andražu nad Polzelo, v Novem Kloštru na Polzeli,
proslavili 80-letnico našega kiparja Franca Bregarja, bili prisotni v Novem Celju na srečanju »Zeleno zlato« in na
razstavi v Dvorcu Novo Celje.
Postavljena je zanimiva, nevsakdanja razstava žalskih likovnikov v Likovnem salonu v Žalcu do 2. oktobra. Vabljeni k
ogledu!
Vsem želim lepo in prijetno jesen v barvah.
Julija Juhart,
Likovna sekcija Mavrica, KD Ivan Cankar Tabor

Iz domače župnije
Kateheza in evharistija
Kateheza pomeni verouk - to je pouk o krščanski veri. Beseda izvira iz grškega glagola »katehein«, kar pomeni
poučevati.
Beseda kateheza se uporablja že od začetkov krščanstva. V prvih stoletjih je pomenila pripravo na
sprejem zakramentov, zlasti krsta. Danes je v navadi krst majhnih otrok, zato kateheza pred krstom ni več običajna
oziroma se je spremenila v pripravo staršev na otrokov krst.
Danes je v Cerkvi kateheza (verouk), zlasti priprava otrok na prvo obhajilo in birmo.
Izraz kateheza se v ožjem pomenu uporablja za posamično veroučno uro ali tematiko, npr. kateheza o grehu, kateheza o
Božji milosti ... Učbenik, ki se pri verouku uporablja, se imenuje katekizem, kar pomeni več katehez skupaj. Oseba, ki
verouk poučuje, pa je katehet (duhovnik), katehist, katehistinja (laik).
Evharistija v izvirniku pomeni »zahvaliti se«, obhajati zahvalo. S to zahvalo kristjani obhajamo in slavimo skrivnost
vere, to se pravi Božje delo. Evharistija je vir in vrhunec vseh zakramentov. Daje nam Gospoda samega. Po evharistiji
je Kristus namreč navzoč v svoji Cerkvi in daje se nam v hrano (obhajilo). Jezus je postavil evharistijo med obedom pri
zadnji večerji, ko je s svojimi učenci obhajal veliko noč.
Med svojim zadnjim apostolskim potovanjem (13.-15. 9.) v Budimpešti je na mednarodnem evharističnem kongresu
papež Frančišek dejal: »Ne smemo pozabiti, da je privilegirano mesto kateheze ravno evharistično obhajanje, kjer se
bratje in sestre zberejo, da bi vedno bolj odkrili različne načine Božje navzočnosti v svojem življenju.«
Torej, sta kateheza (verouk) in evharistija (sveta maša) neločljivo povezani. Zato vsi, ki poučujemo verouk,
poudarjamo, da je za popolno pripravo na zakramente, potreben tako verouk kot obisk svete maše. Verouk in sveta
maša sta povezana kot leva in desna roka. Brez ene ali druge sem invalid.
Oktober 2021 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Tudi za mesec oktober si ne upamo zapisati dosti načrtov. Ukrepi proti širjenju epidemije so zagotovo nujni in vplivajo
na naše župnijsko delo in življenje. Vendar se delo in življenje župnije ne ustavi, le prilagajamo se ter molimo in upamo
na drugačne čase.
Sicer pa je mesec oktober posvečen molitvi rožnega venca. V domači cerkvi ga bomo poskušali moliti pred vsako
sveto mašo, še posebej ob nedeljah.
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K molitvi rožnega venca vabljeni tudi doma po družinah. Pesnik dr. Ivan Likar se je vprašal: »Le kako je to mogoče, da
Slovenci v raju pod Triglavom smo obstali?«. Tudi odgovor je zapisal: »Nezlomljivi smo Slovenci bíli prav zato, ker
smo molili, ker smo v rožnem vencu Jezusa, njegovo Mater na pomoč klicáli; vsak večer pred Božjo Martro na kolena
pali in molili tiho, vdano, nezlomljivo.«.
Oktober 2021 je nova priložnost, da zopet začnemo z večjim veseljem moliti rožni venec.
S 6. septembrom se je pričel verouk - veroučna šola. Kolikor bo le mogoče, bo izveden v živo, v nasprotnem
primeru, bo verouk na daljavo. Izkušnje so že iz minulega veroučnega leta. Po besedah slovenskih škofov verouk
prehaja tja, kamor sodi, v družino. So družine, ki to vlogo lepo izpolnjujejo. Verouk poteka pod enakimi pogoji kot
osnovna šola.
Vsak prvi četrtek v mesecu oziroma četrtek pred prvim petkom (30. septembra) molimo za duhovnike, njihovo
svetost, stanovitnost in zdravje. Še posebej Bogu priporočamo duhovnike iz naše župnije (Iztok Hanžič in Matic
Lesjak). Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne in misijonske poklice tako v naši župniji kot v vsej vesoljni
Cerkvi. Molitev pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni.
Vsak prvi petek v mesecu (1. oktober) se v molitvi posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli.
Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen, seveda, v skladu s proti koronavirusnimi ukrepi, prvi petek obiskati
vse, ki ne morete priti v cerkev, in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo za pogovor, sveto
spoved ali bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih je na razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 429
894. Naj umirajoči ne prestopajo prag večnosti brez »Svete Popotnice«. Zanjo smo dolžni poskrbeti tudi svojci.
3. oktober, roženvenska nedelja. Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa letos ne bo organiziranega romanja z
avtobusom na Brezje k Mariji Pomagaj. Sicer smo jo obiskali že z župnijskim romanjem 14. avgusta letos in s
pešromanjem na predvečer praznika rojstva Device Marije (8. september).
Kljub ukrepom bomo ta dan pri redni nedeljski sveti maši, organizirali srečanje zakonskih jubilantov. Zato vse
zakonske jubilante vabimo k posebej zanje slovesni sveti maši.
Med zakonske jubilante sodite vsi, ki v letošnjem letu praznujete 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ali 50 let zakona. Od
zlate (50 let) obletnice dalje ste jubilanti vsako leto. Jubilanti boste prejeli naprsne šopke in diplome. Hkrati vas vabimo,
da kot slavljenci v cerkvi sedite spredaj (pri čemer upoštevate vse ukrepe proti širjenju koronavirusa). Po sveti maši bo
fotografiranje in manjša pogostitev na prostem. Zakonski jubilanti, lepo vabljeni.
In kako je z ukrepi proti širjenju koronavirusa pri sveti maši?
Potrebno je izpolnjevati PCT pogoj, obvezne so maske, razkuževanje rok in primerna razdalja oz. družinski mehurčki.
Razpored svetih maš je objavljen v tedenskih oznanilih. Nedeljsko sveto mašo lahko nadomestimo s sveto mašo med
tednom. Molimo za vse, ki so okuženi ali v smrtni nevarnosti, in za duše v vicah, molimo pa tudi za vse tiste, ki
ukrepov proti širjenju virusa ne želijo upoštevati.
Epidemija je res naša velika preizkušnja, še posebej pa preizkušnja naše vere.
Vida Slakan

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2021
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

2. 10. 2021
10.00–12.00

PREGLED GASILNIKOV

Gasilski dom Prekopa–
Čeplje–Stopnik

ORGANIZATOR
PGD Prekopa–
Čeplje–Stopnik
(051 677 286)
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2. 10. 2021
11.00

OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE
NA ČRETI

4. 10. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Zavod sv. Rafaela

5. 10. 2021

Začetek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREMO 2021/22

Občinska knjižnica
Vransko

7. 10. 2021
18.00

Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem
Lucijanom Zalokarjem
TEK NA ROBU ŽIVČNEGA ZLOMA

Schwentnerjeva hiša

18. 10. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Zavod sv. Rafaela

23. 10. 2021
14.00–16.00

Dan odprtih vrat ob mesecu požarne varnosti
OGLED GASILSKE ZBIRKE

Gasilska zbirka v PGD
Prekopa–Čeplje–
Stopnik

31. 10. 2021
11.00

KOMEMORACIJA OB
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

Pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

Čreta

KOZB Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko,
PGD Prekopa–
Čeplje–Stopnik
(041 919 829)
Občina Vransko
(03 703 28 00)




... in še modrosti naših babic

 Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi.


V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas.

 Kakršno vreme Urša (21. 10.) prinese, tako se rada jesen in zima obnese.


»Malo se naučimo iz zmage, mnogo iz poraza.«
(Japonski 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. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine Tabor.
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo
objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na enaslov: 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, TD Tabor, DU Tabor,
Aleksander Reberšek, Zavod Muri, Zavod Sv. Rafaela, RKS, Likovna sekcija
Mavrica.

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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Foto: Peter Strouhal

