Pozdrav urednice izpod Krvavice
Pa ga končno imamo, Občinski prostorski načrt Občine Tabor
Občinski svet Občine Tabor je na 13. redni seji, dne 4. 4.
2016 sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Tabor. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
OPN je potekala od 7. maja 2015 do 8. junija 2015. Javna
obravnava je bila 26. maja 2015 ob 17. uri. Vse pripombe
in predloge je obravnaval Občinski svet Občine Tabor,
dne 13. 7. 2015, ki jih je zavrgel oz. potrdil z
utemeljitvijo.
Postopek priprave OPN je nato tekel s pridobivanjem 2.
mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPN. Občina
Tabor je 18. 8. 2015 pozvala nosilce, da v zakonskem
roku 30 dni podajo 2. mnenja. V roku je prejela večino 2.
mnenj, nekaj pa tudi po izteku roka, vendar je občina
sprejela odločitev, da upošteva vsa mnenja, tudi tista, ki
jih je prejela z zamudo. V fazi priprave OPN je občina
izvedla usklajevanja z nosilci urejanja prostora.

17. 3. 2016 je občina prejela še zadnje pisno pozitivno
mnenje nosilca urejanja prostora.
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju je občina
na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora uskladila
predlog občinskega prostorskega načrta in ga posredovala
v sprejem občinskemu svetu.
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Tabor bo pričel veljati z dnem 22. 4. 2016, ko boste
lahko oddali vlogo za potrdila o namenski rabi oz.
lokacijske informacije.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Kljub praznikom delavno
Naslov sem namenoma prevzel iz lanskih novic ob
občinskem prazniku.
Dogodki so drugi in predvsem novi. Lokalna skupnost je
polnoletna; imamo 18. slavnostno sejo za občinski
praznik in 24. Šentjurski sejem. Savinjski rogisti
praznujejo 35 let, zato je za njih posebej slovesno.

Mrliška veža dobiva novo streho, tako da naslednja
desetletja ne bo več težav z zamakanjem. Oder v Domu
krajanov ima nove notranje zavese. Pridobili smo lastno
stalno ozvočenje. Asfaltiran je krajši odsek ceste v
Ojstriški vasi. Narejen je brezplačen prenos zemljišč na
lokalno skupnost in finančna soudeležba krajanov za
asfalt po veljavnem občinskem odloku. Zgodba z dolgo
brado – naš OPN, ki se je vlekla čez tri mandate, je
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končno realizirana. Imamo svojega skakalnega orla
Ernesta Prišliča z osebnim rekordom 246 m in mu še
enkrat čestitamo. So pa tudi dogodki, ki prinašajo nekaj
vznemirjanja v našo varno in mirno lokalno skupnost,
vendar srčno upam, da bo tako še naprej ostalo.

sejem, 24. aprila, je ob prazniku za veliko občanov
delaven,
predvsem
za
naše
gasilce!

18. slavnostna seja OS, letos 20. aprila, ob občinskem
prazniku ima vedno poseben pomen in že 24. Šentjurski

Župan Tone Grobler

Prisrčno vabilo vsem občanom, da se udeležujejo vseh
prireditev ob našem občinskem prazniku!

Občinska uprava sporoča in obvešča
Pločnik in javna razsvetljava Tabor – jug

Opozorilo vsem lastnikom
psov

Občane obveščamo, da se je na pobudo občanov ponovno pričelo z
aktivnostmi za izvedbo pločnika in javne razsvetljave Tabor – jug, ki je
predviden od kmetijske zadruge v naselju Tabor do odcepa na Vinograde. V
ta namen je bil imenovan režijski odbor v sestavi ga. Nataša Zore Kos, ga.
Daša Goršak, g. Ali Khodary Eisa, g. Matej Demšar, g. Maks Kvas in g.
Jernej Gregl, ki je bil tudi izbran za predsednika tega režijskega odbora.
Odbor je imel že dva sestanka, na katerih so člani odbora razpravljali o že
izvedenih dosedanjih aktivnostih, o tehničnih variantah, o možnostih
nadaljevanja in zaključka projekta, opravljen pa je bil tudi ogled celotne trase
predvidenega pločnika z javno razsvetljavo. Na drugem sestanku režijskega
odbora je bilo sklenjeno, da se bo predvidoma v mesecu maju organiziral
sestanek z vsemi lastniki zemljišč, kjer bo potekal pločnik, in tudi z vsemi
zainteresiranimi občani, katerim se bo predstavila možnost dokončanja ter
potrebna dokumentacija za izvedbo, prične se s pripravo projektne
dokumentacije, poleg tega pa se preveri tudi možnost obsega izvajanja del v
okviru sprejetega proračuna Občine Tabor v letu 2016.

Lastnike psov opozarjamo na Odlok
o javnem redu in miru v Občini
Tabor (Ur.l. RS, št. 17/2010), ki
prepoveduje: »voditi pse brez
vrvice in dopustiti živalim, da z
iztrebki onesnažujejo pašnike in
travnike, ki so v zasebni lasti,
površine, kjer se igrajo otroci, parke
in druge javne površine.«
Svetujemo torej, da lastniki psov
pričnejo s pobiranjem »kupčkov«
svojih ljubljenčkov v razgradljive
vrečke in jih odlagajo v zabojnike,
namenjene biološkim odpadkom.
Ana Leskovšek

Simon Jan

Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je
pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih razmerij (nepremičnine,
služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja
(zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika
Na navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.si se lahko obrnete tudi z vprašanji, ki se
nanašajo na delo občinskega sveta in nasploh Občine Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v volilnem okraju Loke, sem vam na voljo v prostorih Občine Tabor tudi v času uradnih ur
Pravne klinike, torej vsako prvo sredo v mesecu med 17.00 in 19.00.
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Prejeli smo
Zahvala
Za hiter odziv ob dimniškem požaru v ponedeljek, 4. aprila, se zahvaljujemo gasilcem, in sicer iz PGD Kapla - Pondor,
Ojstriška vas - Tabor, Gomilsko, Braslovče in Ločica ob Savinji.
Hvala vsem in vsakemu posebej.
Družina Kokole iz Kaple

Savinjsko-zasavski junak planiške Velikanke
Letošnja Planica je bila resnično sanjska, tako po
slovenskih zmagah, številu obiskovalcev kot s svojo
novo podobo. Del teh sanjskih dni pa je bil tudi Savinjčan
– Taborčan iz Črnega Vrha Ernest Prišlič, sicer član
Smučarskega kluba Zagorje – sekcija za skoke, ki je na
uradnem preizkusu Velikanke opravil dva izjemna poleta,
dolga 239 in 246 metrov, kar je tudi 5. najdaljši polet na
svetu in drugi najdaljši slovenski, saj je bil daljši od njega
le nenadkriljiv Peter Prevc, ki je v tej sezoni dejansko
dosegel vse, kar je sploh mogoče.
Žal izjemna poleta Ernestu nista omogočila, da bi se
lahko preizkusil tudi na tekmi, saj doslej še ni osvojil
točk svetovnega pokala in tako tudi ni mogel nastopiti v
konkurenci. Najbrž pa ni več daleč čas, ko se bo to tudi
zgodilo in bo postal član Janusove ekipe. K temu ga
bodo nedvomno spodbudili tudi letošnja Planica, njegova
izjemna poleta in nenazadnje tudi slovesen sprejem
njegovih sokrajanov v občini Tabor, ki je 25. marca
potekal pred gasilskim domom PGD Ojstriška vas Tabor, kjer je za še prijetnejše vzdušje skrbel tudi domači
ansambel Navihani muzikanti.
Prijeten sprejem z glasbo
Njegov prihod domov je pospremilo gasilsko vozilo
domačih gasilcev, pred gasilskim domom pa ga je
pričakala množica občanov, njegovih sorodnikov,
prijateljev, znancev, sosedov, oba njegova trenerja SK
Zagorje Zvone Pograjc in Cene Koritnik, ljubitelji
smučarskih skokov in drugi, ki so mu iskreno zaploskali
in z veseljem tudi prisluhnili njegovim besedam in
besedam uradnega povezovalca sprejema Blaža Kovčeta,
ki je predstavil njegovo športno pot in njegove dosežke.
K slovesnosti je z izbranimi besedami svoje pridal župan
Občine Tabor Anton Grobler ter ob tem savinjskozasavskemu skakalnemu junaku izročil priložnostno
darilo – poseben bon z vpisano rekordno daljavo 246 m
in prav toliko evri, nato pa še košaro z domačimi
suhomesnatimi in drugimi dobrotami, ki si jih bo lahko
Ernest vsaj malo privoščil, saj morajo skakalci sicer zelo
paziti na svojo prehrano in kilograme.

Po uradnem delu sprejema je sledilo veselo in prijetno
druženje ob glasbi Navihanih muzikantov. Ernest pa je
bil seveda deležen še številnih čestitk udeležencev
sprejema in pozornosti svojih sorodnikov, sokrajanov,
prijateljev, ki so skupaj z njim uživali in si tako polepšali
pozno petkovo popoldne. Ob tem so na plan prišli tudi
spomini na njegove prve začetke in tudi zlato medaljo, ki
jo je osvojil kot član mladinske skakalne reprezentance
(Ernest Prišlič, Anže Semenič, Cene Prevc in Jaka Hvala)
na svetovnem prvenstvu v Liberacu na Češkem leta 2013.
Enak dosežek je takrat zabeležila tudi ženska mladinska
skakalna reprezentanca (Špela Rogelj, Ema Klinec, Katja
Požun in Urša Bogataj). Češki Liberec je tako postal kraj,
kjer so tako slovenska dekleta kot tudi fantje postavili
nov mejnik slovenskega vrhunskega športa, saj sta obe
ekipi osvojili naslov ekipnih svetovnih prvakov.
Ernestova športna pot
Kot je bilo povedano na sprejemu, je Ernest Prišlič svojo
športno pot pričel leta 1998 (mesec dni pred dopolnjenim
5. letom starosti) v Mostecu pri Ljubljani, v takratnem
Smučarsko skakalnem klubu Ilirija. Pozneje je deloval in
treniral kot član SK Žiri, nato pa je svojo športno pot
nadaljeval v SK Zagorje, kjer je še sedaj.
Da ta šport pozna tudi padce in poškodbe, je spoznal že v
prvem mesecu svoje športne poti. Na 18-metrski
skakalnici je zapeljal iz smučine ter se kotalil vse od
rampe preko odskočne mize do dna skakalnice. A to ga ni
ustavilo, saj se je že tri dni po nesreči vrnil na trening. V
osmem letu starosti je že stal na zmagovalnem odru in
pričel zbirati priznanja in pokale. Tako je bil tretji na
tekmi v kraju Ponikve na Primorskem, uspehe pa je
dosegal tudi v pokalu Cockta. Leta 2012 je prvič kot
predskakalec preizkusil planiško strmino in najprej
poletel 169 m, v drugo pa pristal pri 189 m. Tekmoval je
v FIS in kontinentalnem pokalu in osvojil 5. mesto.
Njegov največji uspeh je že omenjena zlata medalja z
ekipnega mladinskega svetovnega prvenstva na Češkem v
letu 2013. Isto leto je v Planici popravil tudi svoj osebni
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rekord s 198,5 m. Leto kasneje je osvojil tretje mesto v
International Ski Federation's Cup v Brattelboru. Lani je
prvič v svoji karieri poletel preko 200 m in pristal pri
227,5 m ter postal 5. najdaljši Slovenec ter 32. slovenski
skakalec, ki je preletel 200 m. Na kontinentalnem pokalu
v Ameriki pa si je priskakal tretje mesto.
Letošnja Planica je bila za Ernesta nekaj posebnega. Po
vsakem skoku je pristal krepko čez 200 m, vse to pa
kronal z izjemnim poletom, dolgim 246 m. Njegova
dosedanja športna pot se je tako zaokrožila in potrdila z

novim osebnim rekordom, hkrati pa tudi z željo, da
postane del skakalne reprezentance in vse skupaj
nadgradi še z dobrimi rezultati na tekmovanjih
svetovnega pokala. Želimo mu, da uresniči tudi to in s
tem še kdaj razveseli svoje sokrajane, klubske tovariše,
Zasavce in nasploh Savinjčane, ki imamo lep del
skakalne zgodovine z Matjažem Debelakom na čelu.

D. Naraglav
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V 7. številki Šolskih razgledov (1. 4. 2016) je bil v ciklu zapisov »Srečanja« slovenistke, anglistke in profesorice socialne
pedagogike Marijane ERI-BIRK iz Radovljice objavljen zapis o VRTCU TABOR, ki ga obiskuje njen vnuk. V zapisih se
avtorica zaradi varstva osebnih podatkov izogiba navajanju podatkov (imena, priimki, kraji, čas, ipd.), zato tudi naš kraj v
prispevku ni naveden.

Vrtec
Ko že tonem v spanec, so moje misli z njim. Želim mu
sladke sanje, v katere ne bodo prišle pošasti ali čarovnice.
Želim mu vse dobro.
Ko se prebujam, med prvimi poseže v mojo zavest. Zdaj,
ko mi ni treba več vstati in se odpraviti v mraz, dež, sneg,
pomislim, da on, ki je tako majhen, pa vse to mora. Spet
mu prav vsak dan v srcu zaželim, da bi bil dan zanj lep,
prijazen in prijateljski, svetel in »priden«.
Moj mali vnuk. Zdi se mi, da je najbolj ljubljeni človeček
tega sveta. Z vseh strani je okrog njega ena sama
ljubezen.
Pa se je dogodilo, da sva se neke sobote z dedijem
odpravila k mladim v drugi konec Slovenije. V potep po
njihovem nama manj znanem okolju smo vključili tudi
»ogled« vrtca. Sama sem pomislila, da bi malčku tak
obisk vendarle lahko prihranili – vsaj na soboto, če je že
cel teden tam.
A ne! Presenetilo me je, kako je otrok to razumel kot
nagrado. Pokazal nama bo, kje preživlja dopoldneve.
Z resnostjo malega moža se je odpravil proti vratom
svojega vrtca in pokazal, kje imajo garderobo, kje so
vrata v njihovo igralnico (ob vratih najmlajše skupine,
kjer domuje
njegova nekdanja nadvse ljuba
vzgojiteljica), kje gredo v jedilnico in mizice v njej, kje
se preko mostička podajo v telovadnico … Skozi steklo
smo si risali njegove »notranje« vsakdane. On pa tako
srečen in ponosen! Opozoril nas je na parkirišče ob vrtcu
in na varnost na njem. Potem je bil na vrsti ogled igrišča
ob vrtcu. Seveda je za ograjo in smo si ga lahko ogledali

le od zunaj. Pa vseeno: tam je njihov hribček, so debla za
igranje, je hišica za igrače in še in še. Pred vhodom na
igrišče stoji domiselno izdelan vlak iz smrekovih brun in
kolutov. Na lokomotivo lahko otroci zlezejo in »se
peljejo«, v izdolbene vagone sadijo cvetlice, jih zalivajo
in negujejo. Ta vlak je naredil »naš stric Jože«. Gospod
hišnik, ki ima očitno rad otroke.
Izven zamreženega igrišča je šolsko igrišče. Ob robu
rastejo hrasti in njihove liste in plodove s pridom
uporabljajo tudi vrtičkarji pri svojih ustvarjalnih uricah.
Na asfaltiranem igrišču malčki tudi popoldne urijo svojo
vožnjo s kolesi.
V sklopu kompleksa je šola – en del je že obstajal, drugi,
novejši, je zrasel z nadgradnjo petrazrednice v devetletko.
V sosednji stavbi, kamor otroci zahajajo v (šolsko)
telovadnico tudi v popoldanskem času, je tudi krajevna
knjižnica s prav posebnim, otrokom zelo prijaznim
režimom. Obisk knjižnice pomeni nagrado, zato je
»branje« za bralno značko in tudi sicer samoumevno.
Bil je mrzel, rahlo vetroven dan, ko smo imeli ta »ogled«.
Ves čas me je prevevalo, kako srečen mora biti otrok tu,
da s takim ponosom in ljubeznijo razkazuje svoje
dopoldansko domovanje. Pa vem: kot dom ni le stavba,
kjer smo doma, tudi vrtec ni le stavba, kamor otroci
zahajajo, da so na varnem, da se družijo, pridobivajo
socialne veščine in se učijo. Mnogo več je. In tu, v tem
malem kraju očitno je tako.
Marijana Eri-Birk

Novi prosilci po hrani so večinoma iz žalske občine
V začetku marca je žalsko območno združenje Rdečega križa razdeljevalo hrano
socialno ogroženim ljudem. Od zadnje delitve hrane septembra lani se je število
novih prosilcev povečalo.
V žalskem centralnem skladišču so razdelili hrano iz Sklada EU za najbolj
ogrožene: moko, fižol, pelate, mleko, testenine in riž ter jabolka bližnjih sadjarstev
iz ruskega embarga. V primerjavi z zadnjo delitvijo hrane septembra lani se je
število novih prosilcev po hrani povečalo za 47 družin. Tako je po novem 529
upravičenih družin za prejem humanitarne pomoči. V teh družinah so v povprečju
štirje člani. V tem času so največ povpraševali po različni humanitarni pomoči
Polzelani, največ novih upravičenih pa je iz žalske občine.
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Prosilci so morali prinesti nova dokazila o prihodkih, na osnovi katerih
Komisija za socialno dejavnost ugotavlja upravičenost do prejema
humanitarne pomoči. Naslednja delitev hrane bo predvidoma junija. Projekt
je sofinanciran iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Več informacij:
Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel.: 051 457 661;
Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel.: 041 601 751.
OZ RK Žalec

Poudarek dajemo socialnemu stiku
Okrogla obletnica je običajno priložnost in tudi navada, da se zazremo nazaj, obujamo spomine, delamo takšne in
drugačne analize. NAŠ DOM je konec prejšnjega leta dopolnil deset let delovanja in tudi nam so misli in spomini odtavali
v tiste prve dni pred desetimi leti.
Novo delovno okolje, novi uporabniki storitev, nov tim. Vsi smo
imeli iste želje in cilje – živeti in delati v sožitju, počutiti se
sprejete, spoštovane in uspešne. Pri načrtovanju organizacije dela
smo se skušali ozirati »na naše sosede«, a kaj kmalu ugotovili, da
zaradi naše majhnosti (začetna skupna kapaciteta le 43 postelj) ne
moremo ničesar »kopirati«. Staknili smo glave, združili izkušnje,
pričakovanja in zastavili svoj koncept dela. Morali smo prihraniti
vsak nepotreben korak, kajti sistematizacija delovnih mest je
zastavljena le na podlagi števila postelj. S pripadajočim številom
kadra je bilo potrebno zagotoviti 24-urno zdravstveno nego in
oskrbo.
Središče dogajanja v zavodu smo tako postavili v skupne prostore
in pri tem skušamo vztrajati še danes, predvsem na obeh
negovalnih enotah. Izkušnje desetih let so namreč potrdile številne
prednosti takšnega načina dela. Za negovalni kader takšen način
dela zahteva precejšnje fizične napore, kajti potrebno je opraviti
številne transferje nepokretnih stanovalcev na invalidske vozičke.
Vendar se nam za to uporabljeni čas kasneje bogato obrestuje.
Ko po opravljeni jutranji negi v dnevnem prostoru čakamo na
zajtrk, začutimo, da funkcioniramo kot velika družina. Sprejemamo
se takšne kot smo. Se smejemo, uveljavljamo svojo voljo,
zapojemo, včasih se tudi prepiramo. Smo ljudje s svojimi dobrimi
in manj dobrimi lastnostmi. V skupino smo sprejeti s svojimi
telesnimi in duševnimi pomanjkljivostmi. In prav ta socialni stik je tisto, kar negovalni kader motivira, da vztrajamo pri
zastavljenem načinu dela. Zaradi takšnega načina dela pa posledično beležimo tudi manj komplikacij ležanja v smislu
preležanin, aspiracijskih in položajnih pljučnic ter osamljenosti.
Ne dosežena starost, pač pa kvaliteta življenja je tisto, kar bi si sama želela ob morebitni nastanitvi v domu starejših. In ko
bi mi opešale moči in ne bi bila več sama sposobna poskrbeti za položaj telesa, ko bi v negovalni postelji strmela le še v
strop … pa bi mi še vedno ostala želja po stiku z naravo. Občutiti na obrazu sončni žarek, morda piš vetra, videti meglico
na nebu, zaslišati ptičje petje, žuborenje potoka ali nenazadnje morda tudi kikirikanje našega domskega petelina …
Morda se takrat med negovalnim kadrom najde oseba, ki me bo s posteljnim dvigalom namestila na invalidski voziček …
morda bo ravno takrat prišla na obisk moja vnukinja in me odpeljala ven … morda bo takrat v naboru priznanih opravil
zdravstvene nege tudi transfer na invalidski voziček …
Stanka Žičkar, vodja zdravstvene nege,
Naš dom Vransko
6

Razglednice iz Etiopije
V sredo, 23. marca 2016, nas je v Občinski
knjižnici Tabor pot popeljala na »streho
Afrike«, »križišče ljudstev«, v »najstarejšo afriško
državo«. To je le nekaj pridevnikov, ki opisujejo
državo na vzhodu Afrike, ki ji je še uspelo ohraniti
svoj prvotni videz. V Etiopijo nas je popeljala
domačinka Maja Drča, ki je tja odpotovala konec
lanskega leta. Pot je začela v prestolnici Adis
Abebi na nadmorski višini 2200 m. Svojo
avanturo je nadaljevala v znameniti depresiji
Danakil, ki je ena izmed najbolj odmaknjenih in
bizarnih pokrajin na svetu, kjer je tudi najbolj
vroče naseljeno mesto na svetu (Dallol, povprečna
letna temperatura je 34 stopinj Celzija). Doživela
je poglede na delujoči vulkan iz roba kraterja in
hodila po strjeni lavi. Obiskala je mesto Lalibela, ki je duhovni center Etiopije in je uvrščen tudi na Unescov seznam
svetovne kulturne dediščine. Mesto je največja znamenitost Etiopije, zaradi posebnih izklesanih cerkva v skali. Pogledala
si je tudi najlepšo cerkev Bet Giyorgis. Spustila se je v dolino reke Omo in obiskala številna plemena, ki so še ohranila
svojo tradicijo. Na svoji poti je poskusila njihove tradicionalne jedi, pijačo in različne kave. Ta poživljajoča pijača naj bi
izvirala prav iz Etiopije.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine, 24. marec 2016
Medobčinska splošna knjižnica Žalec je v soorganizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Zavoda za kulturo, šport
in turizem Žalec organizirala regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna kulturne
dediščine (TKD), ki je potekalo v četrtek, 24. marca 2016, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Po uvodnem
pozdravu direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik in vodje Urada za negospodarske javne
službe na Občini Žalec Nataše Gaber Sivka je Nataša Gorenc, koordinatorica DEKD na Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Slovenija, predstavila
vseevropski projekt DEKD, katerega
namen je spodbuditi zanimanje
javnosti za varstvo kulturne in
naravne dediščine ter javnosti
predstaviti idejo o skupni kulturni
dediščini, o bogastvu in kulturni
raznolikosti Evrope. Podrobneje je
predstavila letošnjo temo DEKD, ki
je »Dediščina okoli nas« oz.
»Dediščina, ki nas obdaja«. Vse
prireditve in dogodki se bodo zvrstili
v tednu od 30. septembra 2016 do 7.
oktobra 2016. Rok za prijavo
posameznih dogodkov pa je do 22. aprila 2016. V programu so se predstavile še Milena Antonič iz ZVKDS, Območna
enota Maribor, Karmen Kreže, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Marjana Krumpestar in Milana Klemen, ZVKDS,
Območna enota Celje, Elizabeta Kos, vrtci Občine Žalec, Nataša Jesenko in Majda Pur, Osnovna šola Polzela, Tanja
Goropevšek, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, in Danijela Jeršič, Osnovna šola Vransko - Tabor ter Uroš
Govek, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
Karmen Kreže
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Odprtje razstave Muzeja novejše zgodovine Celje Mesto pod škornjem, 5. april 2016
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo odprli zanimivo
razstavo Muzeja novejše zgodovine Celje Mesto pod Škornjem.
V uvodnem pozdravu je Karmen Kreže, vodja domoznanskega
oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec, povedala, da
Muzej novejše zgodovine Celje obdobju druge svetovne vojne
posveča pomemben del svoje strokovne pozornosti. Avtor
razstave, dr. Tone Kregar, je v svoji predstavitvi povedal, da gre
za izbor najbolj povednih Pelikanovih fotografij iz obdobja
okupiranega Celja med letoma 1941 in 1945. Muzej novejše
zgodovine Celje hrani več kot 30.000 fotografij in steklenih
plošč celjskega fotografa Josipa Pelikana (1885–1977) ter
predstavlja eno izmed največjih in najbolje ohranjenih fotografskih zapuščin v slovenskem prostoru. Josip Pelikan je vse
od svojega prihoda v Celje leta 1920 pa do smrti vztrajno fotografiral in s tem dokumentiral tukajšnjo deželo in njene ljudi.
Po njegovi zaslugi je Celje verjetno najboljše fotografsko dokumentirano mesto iz druge svetovne vojne v Sloveniji.
V kulturnem programu sta sodelovala mlada harmonikarja Glasbene šole Risto Savin Žalec Tinka Leskošek in Luka Čotar,
ki igrata pod mentorstvom mentorice Nataliie Ermakove.
Razstava, ki je postavljena na ploščadi pred Medobčinsko splošno knjižnico Žalec, bo na ogled do 2. maja 2016.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Avtor fotografije: Veni Ferant

Utrip domoznanstva: Društvo zdravljenih
odvisnikov Novo upanje se predstavi
Alkohol je najbolj razširjena, legalna in družbeno sprejemljiva
droga v Sloveniji. Visoka poraba alkohola v Sloveniji je
problem že vrsto let, saj je pitje alkohola del slovenske kulture.
Alkoholizem je prekletstvo, ki lahko prizadene več generacij,
zato je toliko pomembnejša zaobljuba vseh, ki so se odločili, da
bodo dali življenju novo kvaliteto in se odpovedali alkoholu. Na
tem področju deluje tudi novoustanovljeno Društvo zdravljenih
odvisnikov Novo upanje Žalec. Na aprilskem Utripu
domoznanstva v ponedeljek, 4. aprila 2016, sta predsednik
Bojan Štorman, zdravljen odvisnik in strokovna vodja Marjetka
Polak, univ. dipl. psih., specialistka klin. psihologije, predstavila
delovanje društva. Pogovor sta vodili Karmen Kreže in Tanja
Pilih. Gosta sta spregovorila o različnih temah: posledicah
čezmernega uživanja alkohola in s tem povezanimi duševnimi
motnjami, pa tudi o alkoholu kot najlažje dostopni drogi med
mladimi ter enem izmed najpogostejših vzrokov za povzročitev
prometnih nesreč in nasilja v družini. Ohranjanje abstinence v
Društvu zdravljenih odvisnikov Novo upanje Žalec najde
razumevanje in sprejemanje. Člani skupaj hodijo korak za
korakom do kakovostnejšega in zadovoljnejšega življenje v
popolni abstinenci.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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Vse, kar je dobro vedeti, če se nameravate poročiti
Vsi tisti, ki želite, da je vajin zakon v Republiki Sloveniji
veljaven, morate skleniti civilno zakonsko zvezo. Na
poroki mora biti pri obredu, poleg ženina in neveste ter
njunih prič (priča je lahko kdorkoli, le da je poslovno
sposobna), prisoten matičar, zaposlen na upravni enoti in
še načelnik upravne enote ali njegov pooblaščenec. Vsak
načelnik imenuje nekaj stalnih pooblaščencev, lahko pa
izda tudi pooblastilo za enkratno sklenitev zakonske
zveze, kar pomeni, da lahko vašo zakonsko zvezo sklene
tudi vaš prijatelj ali znanec, ki pa mora izpolnjevati
določene zakonske pogoje.
Vsakemu zaročenemu paru svetujemo, da najprej izbere
lokacijo poroke. Za prijavo sklenitve zakonske zveze se
oba bodoča zakonca zglasita na Upravni enoti Žalec, pri
tem pa potrebujeta le osebni dokument s fotografijo in
podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno
prebivališče).
Sklenitev zakonske zveze je takse prosta, če jo sklenete v
uradnih prostorih za sklepanje zakonskih zvez posamezne
upravne enote. Na območju Upravne enote Žalec imamo
štiri tovrstne prostore, in sicer na sedežu Upravne enote
Žalec, v Savinovem salonu v Žalcu, v Schwentnerjevi
hiši na Vranskem in celotno območje Gradu Komenda na
Polzeli. Če pa bi se radi poročili izven teh prostorov,
boste morali odšteti na račun upravne enote 170 evrov,
najmanj pet dni pred obredom. Ob tem boste morali
navesti tudi razlog, zakaj se želite poročiti izven uradnega
prostora in priložiti soglasje lastnika prostora, kjer se
želite poročiti. Svetujemo vam, da se z lastnikom
dogovorite tudi za vse vaše posebne želje in ceno. V tem
primeru je potrebno vložiti vlogo za sklenitev zakonske
zveze izven uradnih prostorov na upravno enoto vsaj 30
dni pred izbranim datumom poroke. Hkrati se bosta z
matičarjem dogovorila tudi glede časa poroke. Zakonsko
zvezo lahko sklenete med tednom na sedežu Upravne
enote Žalec ob sredah med 10.00 in 16.30 in petkih med
10.00 in 12.30. Ob sobotah se sklepajo zakonske zveze v
ostalih uradnih prostorih med 10. in 19. uro. Do prijave
sklenitve zakonske zveze se boste morali uskladiti tudi o
vajinem priimku po poroki.
Zaradi spremembe priimka ali pa tudi naslova po poroki
ne smete pozabiti na osebne dokumente (najpogosteje
potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje,
prometno dovoljenje), slednje morate zamenjati v
zakonskem roku (15 ali 30 dni). Potujete lahko s starim
potnim listom, vendar če ste zaprosili za vizum, morate
navesti, da boste menjali dokumente in naknadno javili
številko novega potnega lista. Če boste za potni list ali
osebno izkaznico zaprosili takoj po poroki in če ne boste
odšli na pot takoj, vedite, da je potrebno počakati le nekaj
dni na nov dokument. Če ste pripravljeni odšteti nekoliko

več, se lahko odločite za prioritetno izdelavo osebnega
dokumenta in ga na Upravni enoti Celje prevzamete še
isti dan. Za dodatne informacije se obrnite na najbližjo
upravno enoto.
Uradni osebi, ki vodita obred, torej pooblaščenec in
matičar, morata zadostiti zakonom in predpisom, vendar
temu lahko dodata osebno noto. Potrudili se bomo, da
bomo upoštevali vaše želje, kolikor je to le mogoče.
Najprej se matičar na podlagi osebnega dokumenta
prepriča, da sta res vidva tista, ki sta prijavila sklenitev
zakonske zveze. Nato vaju matičar med obredom seznani
s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Vsebino
poročnega nagovora pripravi načelnik oziroma
pooblaščena oseba glede na okoliščine posameznega
primera. Ta govor je lahko zelo kratek, lahko pa traja tudi
več minut. Povprečno traja celoten obred sklenitve
zakonske zveze 20 minut. Na koncu vsakega izmed vaju
vpraša, ali želi z drugim skleniti zakonsko zvezo. Če oba
(držimo pesti) odgovorita DA, načelnik upravne enote ali
njegov pooblaščenec razglasi, da sta postala mož in žena.
Nato sledi še podpis listine o sklenjeni zakonski zvezi, ki
jo podpišeta mladoporočenca, priči, matičar in načelnik
upravne enote oz. njegov pooblaščenec. Takoj za tem
vam predamo dokazilo o sklenitvi vajine zakonske zveze.
Kako urediti poročni obred v Sloveniji s tujcem oz.
tujko?
Vaš/a partner/ka iz tujine, mora na upravni enoti, kjer se
želita poročiti, predložiti naslednje:
dokaz o tujem državljanstvu (potna listina ali
potrdilo o državljanstvu),
- izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti
starejši od šestih mesecev (na mednarodnem
obrazcu, če sta državi podpisnici pariške ali
dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz
matičnih knjig),
- potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere
državljan je, da ni zadržkov za sklenitev
zakonske zveze in
- potrdilo o samskem stanu.
Vse listine morajo biti prevedene v slovenski jezik in
overjene v skladu z določili Zakona o overitvi listin v
mednarodnem prometu. Overitev ni potrebna, če je
partner državljan države, s katero je sklenjen dvostranski
sporazum ali je podpisnica Haaške konvencije –
zadostuje žig Apostille. Glede na to, da obred svečane
sklenitve zakonske zveze poteka v slovenskem jeziku,
mora biti navzoč tudi tolmač, če eden od zaročencev ne
razume slovenskega jezika.
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Ali je zakonska zveza sklenjena v tujini veljavna v
Sloveniji?
Seveda se lahko poročite v večini tujih držav. Pri tem se
uporablja pravo kraja, kjer se nameravata poročiti.
Upoštevati pa je potrebno tudi pogoje, ki jih za sklenitev
zakonske zveze določa naša država. To pomeni, da bo
vajina poroka pri nas priznana in vpisana, če se bosta v
tujini poročila pred pristojnim organom, v za to določenih
prostorih, ob prisotnosti predpisanih oseb itd. Obvezno je
tudi, da sta polnoletna, poslovno sposobna, nista v sorodu
in se ne poročata pod prisilo. Iz tujine morate s seboj
prinesti izpisek iz poročne matične knjige, ki vam jo bo

izdal tamkajšnji pristojni organ. Nato jo morate overiti in
prevesti. Seveda obstaja predpis, ki določa, kako morajo
biti omenjene listine overjene. Način overitve je odvisen
od države, kjer se zakonska zveza sklepa. Na podlagi teh
listin vam bomo na upravni enoti naknadno v matični
register vpisali vašo zakonsko zvezo.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. (03)
713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si. Na
koncu naj vam zaželimo le še sanjsko poroko.
Simona Stanter, načelnica

Ljudje kot mi
Dogajanja, ki smo mu bili na slovensko-hrvaški in slovensko-avstrijski meji priča zadnjih šest mesecev, je, kot kaže za
zdaj, konec. Tako imenovana balkanska migracijska pot je trenutno zaprta in od 6. marca v Slovenijo po tej poti ni prišel
niti en begunec oziroma migrant.
Takih prizorov v našem okolju nismo bili vajeni. Slovenija je dobro razvita država, v kateri socialne razlike niso velike,
kljub gospodarski krizi, ki nas je precej prizadela, pa imamo še vedno dobro delujoč zdravstveni in socialni sistem. Zato so
bile podobe množic beguncev in migrantov na naših mejah precejšen šok. Najprej za prebivalce obmejnih krajev, nato za
institucije – čeprav se je država na prihode intenzivno pripravljala že nekaj mesecev prej – na koncu pa tudi za večino
prebivalcev Slovenije, ki so vse skupaj opazovali le prek medijev. V takih izrednih razmerah se ljudje odzovemo različno:
nekateri s strahom, negodovanjem, drugi pa tako, da priskočijo na pomoč. Ljudi dobre volje, ki so bili pripravljeni
pomagati, je bilo od prvega dneva množičnih prihodov beguncev in migrantov ves čas ogromno. Ne samo policisti,
pripadniki civilne zaščite, gasilci, zdravstveno osebje, občinski uradniki, državni uslužbenci, ampak tudi številni
prostovoljci, ki so prek humanitarnih in nevladnih organizacij nesebično priskočili na pomoč, so držali pokonci sistem,
vzpostavljen za popolnoma drugačno obliko delovanja v času naravnih in drugih nesreč.
V Slovenijo je od 1. januarja do 11. marca 2016 vstopilo 99.187 migrantov. Od 16. oktobra 2015 do 11. marca 2016
pa je tako vstopilo 477.791 migrantov. Večina med njimi naše države sploh ni poznala, ampak so želeli le naprej, do
Avstrije ali Nemčije, ki jim predstavljata prostor miru in blagostanja, kjer si bodo ponovno lahko zgradili življenje, kot so
ga poznali pred vojno, dobili zaposlitev, ki jim bo omogočila, da bodo živeli od lastnega dela, in jim povrnila osebno
dostojanstvo.
Ali je vse res?
Toda, kdo so oni? Skoraj petsto tisoč ljudi – oseb, posameznikov z imenom in priimkom ter vsak s svojo življenjsko
zgodbo – je prečkalo našo državo, o njih pa vemo le malo. Največ je mitov in stereotipov, ki se hranijo na našem neznanju
in nepoznavanju ter podžigajo strahove, ki so razumljivo prisotni. Ali je »normalno«, da človeka prežema strah, če skozi
njegovo vas noč in dan hodi tisoče neznanih, na pogled drugačnih, izmučenih ljudi? Seveda je. Ali če na televiziji dan za
dnem videva podobe ljudi, ki se v upanju na rešitev in topel sprejem v Evropi vkrcavajo na premajhne čolne? In če ga
prestrašijo podatki o milijonih ljudi, ki naj bi še čakali nekje v ozadju na trenutek, ko bodo lahko krenili proti Evropi?
Vsekakor.
Lahko razumemo, da ta strah v nas zbudi nestrpnost? Lahko. Pomembno pa je, da mu ne nasedemo. In da namesto tega
raziščemo, česa nas je sploh strah. So za naše nezadovoljstvo in strah res »krivi« begunci in migranti, tj. tisti ljudje, ki brez
vsega pridejo do slovenske meje in nemo prosijo »spustite nas naprej«?
V medijih in javnem prostoru lahko zasledimo veliko trditev, ki utrjujejo in potrjujejo te naše strahove. Toda, ali dejansko
držijo? Eden takšnih zelo razširjenih mitov, ki krožijo v javnosti in medijih, je, da so zaradi njih prikrajšani prebivalci
Slovenije, ki prav tako potrebujejo pomoč: »Tujci prihajajo na naša ozemlja zato, ker imajo z urejenim statusom begunca
dostop do zelo pomembnih socialnih prejemkov.«
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA Občine Tabor za leto 2015
SKLEP o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09 in
51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 78/99, 124/00, 79/,01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 15. člena Statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 13. redni seji dne 04.04.2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2015
1.

člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2015.
2.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3.

člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2015
znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2015
__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.596.124
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.222.630
70 DAVČNI PRIHODKI
1.099.183
700 Davki na dohodek in dobiček
990.258
703 Davki na premoženje
72.916
704 Domači davki na blago in storitve
36.008
706 Drugi davki
1
71 NEDAVČNI PRIHODKI
123.446
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
66.077
11
1/3

711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in st oritev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
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
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

974
0
12.814
43.581
50
50
0
0
373.444
373.444
1.486.792
630.206
176.128
33.755
376.181
11.463
32.679
572.160
14.945
412.132
42.515
102.568
279.147
279.147
5.278
3.494
1.784
84.582

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2015
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
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
0
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2015
_________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50.000
50 ZADOLŽEVANJE
50.000
500 Domače zadolževanje
50.000
12
2/3
1/1

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

127.697
127.697
127.697

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +

31.633

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-77.698

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________

-109.331

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

38.678

9009 Splošni sklad za drugo- ali 0 ali +

4.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2015 se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 03201/2016
Tabor, marec 2016
ŽUPAN OBČINE TABOR
Anton Grobler, l.r.

Občinski svet Občine Tabor je na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12,
109/12) in mnenj nosilcev ter na podlagi 6. člena Statuta Občine Tabor (Ur. list RS, 120/06, 51/10, 60/15) na svoji 13.
redni seji, dne 4. 4. 2016 sprejel

SKLEP

I.
Občinski svet Občine Tabor sprejme Občinski prostorski načrt Občine Tabor.
II.
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Štev.: 35001-1/2015
Tabor, dne 04. 04. 2016
ŽUPAN OBČINE TABOR
Anton Grobler, l.r.
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Na spletu je veliko gradiva, ki lahko pomaga, da se opremimo z znanjem o aktualnih migracijah, o ljudeh, ki prihajajo
v Evropo, in njihovi kulturi, državah itd. Tako se bomo najbolje soočali s strahovi in predsodki. Nekateri viri, ki so po
naši presoji najpomembnejši:
- Pomoč beguncem (pomoc.beguncem.gov.si) – vladna spletna stran, na kateri so zbrane najaktualnejše informacije o
vladnih odločitvah v zvezi z begunsko problematiko, v poglavju 'Za strpno družbo' pa so zbrana tudi številna gradiva
slovenskih in mednarodnih nevladnih organizacij;
- Vključevanje (http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja/) – na tej spletni
strani lahko dobite informacije o načinu vključevanja otrok in mladostnikov v izobraževanje;
- Migracije – spletna stran Policije (www.policija.si) z aktualnimi statistikami prihoda beguncev in migrantov.
To seveda ne drži.
Oskrba, ki jo je Slovenija po mednarodnih konvencijah dolžna nuditi beguncem in migrantom, res predstavlja strošek za
državo, vendar je ob tem treba poudariti, da je financirana iz povsem drugih virov kot na primer socialni prejemki
prebivalcev Slovenije. Večino sredstev za obvladovanje migracij dobi država iz Evropske unije. V Sloveniji redki
zaprosijo za azil, toda če to vendarle storijo, so v času obravnavanja prošnje nastanjeni v azilnem domu, med čakanjem na
končno odločitev pa imajo pravico do prostega gibanja po državi, do nujnega zdravljenja in žepnine, ki trenutno znaša
18 evrov mesečno.
Kot mit lahko označimo tudi trditev, da ljudje v stiski ogrožajo našo identiteto: »Aktualni valovi priseljevanja prinašajo
nepovratne spremembe v evropski kulturi in slabijo občutek identitete. Evropska identiteta se bo s temi valovi priseljencev
za vedno spremenila.« Svoje nacionalne identitete se pogosto zavemo šele, ko nas nanjo opozori nek zunanji dejavnik,
denimo zmaga Petra Prevca ali prihod tisočih priseljencev, katerih kulturna in nacionalna identiteta je popolnoma drugačna
od naše. Mit, da nas njihova prisotnost v Evropi ogroža, da bo zaradi tega podoba evropske družbe spremenjena, je
verjetno dolgoročno najbolj škodljiv, saj je kultura skupaj z gospodarstvom, družbeno sfero in okoljem steber razvoja
vsake družbe ter vključuje najgloblji in najabstraktnejši vidik vsakega posameznika.
Prepogosto pozabimo, da evropska kultura ni statična, stoletja nespremenjena, zamrznjena v času. Nasprotno: nenehno, od
obdobja stare Grčije se spreminja v času in prostoru. Še več, evropsko kulturo so pomembno zaznamovali ravno stiki z
drugimi kulturami. Te so medsebojno vplivale ena na drugo in se bogatile s prehajanjem posameznikov čez meje. Ravno
Arabci so v srednjem veku pogosto »imeli« vlogo posrednikov med izumitelji (Indijci, Kitajci) in evropskimi družbami.
In ne nazadnje, zgodovina, slovenska ali svetovna, dokazuje, da so bile migracije vedno del človeške civilizacije in so še
kako znane tudi nam, Slovencem. Ne glede nato, ali so (bile) povezane s strategijami soočanja ali preživetja (kot aktualne),
sprožene z osvajanji ali rezultat človeške radovednosti, migracije so vedno bile del človeške narave. Priseljevanje bo tudi v
prihodnje pomemben dejavnik dinamičnega razvoja kultur. Prav spodbujanje raznolikosti in večkulturnosti je tisti
dejavnik, ki lahko izboljša našo družbeno povezanost. Ko podobe v medijih ali govorice v družbi sprožajo občutke strahu
in negotovosti, je priložnost, da se ustavimo in si rečemo – samo ljudje so. Moški, ženske, starci, otroci – samo ljudje, ki
gredo za boljšim življenjem.
Integracija
Slovenska vlada je že sprejela načrt, da bo v skladu z dogovorom na evropski ravni iz Italije in Grčije premestila 567 oseb
(ali iz druge države članice, ki bi bila izpostavljena hudemu pritisku na nacionalni migracijski in azilni sistem) ter
iz tretjih držav (tj. držav, ki niso članice EU) trajno preselila 20 oseb. Končno število oseb bo verjetno večje, odvisno
od trenutnih migracijskih razmer in končnega dogovora o številu premeščenih oseb. Prva skupina naj bi bila v Slovenijo
premeščena v aprilu. Da se bodo vsi ti ljudje pri nas počutili dobro, tj. neogroženo in ne kot vsiljivci, je izjemno
pomembno, kako jih bomo sprejeli ob prihodu in kako bo potekalo njihovo nadaljnje vključevanje. Pri tem pa se je treba
zavedati, da uspešna integracija ni samo odgovornost priseljencev, ampak se mora prilagoditi tudi družba sama. Družba,
torej, država, državne institucije, in tudi mi, prebivalci slovenskih mest in vasi, jih moramo pri tem spodbujati, jim olajšati
vključevanje v izobraževalne in delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v političnem in medijskem prostoru.
Prvi korak uspešnega vključevanja je, da se priseljencem omogoči pridobitev osnovnega znanja jezika, o zgodovini in
ustanovah države gostiteljice ter informacij o pravicah in dolžnostih, delu in življenju v Sloveniji. Ta del integracije pri nas
izvaja ministrstvo za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/integracija_tujcev/). Ko gre
za otroke in mladoletnike, je še zlasti pomembno, da so čim prej – tudi ko še ne znajo jezika – vključeni v običajno šolsko
okolje med sovrstnike. To je v sodelovanju z drugimi resorji predvsem v rokah ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (http://www.mizs.gov.si/si/vkljucevanje_priseljencev_v_sistem_vzgoje_in_izobrazevanja).
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Svojo vlogo pa lahko odigra prav vsak od nas. Tako, da ne spodbuja nestrpnosti do drugačnih in drugače mislečih. Tako,
da opozarja na sovražni govor. Tako, da se poskuša vživeti v njihov položaj, ravna humanitarno in solidarno ter jih
sprejme v svoje okolje.
Urad Vlade RS za komuniciranje

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:

 15. marca se je rodila 50 cm velika in 3260 g težka deklica Rubi staršema Tini Mak in Teu
Reberšku iz Kaple.
 18. marca sta se rodila 50 cm velik in 2540 g težek deček Vito ter 48 cm velik in 2380 g težek
deček Jaka staršema Barbari in Anžetu Završnik iz Tabora.

 22. marca se je rodila 50 cm velika in 3520 g težka deklica Zala staršema Bojani in Mitju
Skok iz Kaple.
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.

Iz vrtca in šolskih klopi
Igralnica na prostem
Nagajiva pomlad nas vedno
preseneča in nam zastavlja
različne izzive. Naj slikamo v
igralnici ali prestavimo igralnico
na prosto? Malo drugače, pa
morda še bolj zanimivo. Vse kar
lahko delamo zunaj, lahko tudi
znotraj in seveda obratno.
Vedno se imamo fajn.
Oddelek 3–4 let,
Klavdija in Ana

O družini
V mesecu marcu smo se v oddelku 3–4 let veliko pogovarjali o družini. Otroci so v vrtec prinesli slike svoje družine, sebe,
ko so bili še dojenčki, preko domišljijske igre so se otroci vživljali v igre vlog, kopali in skrbeli smo za dojenčke, slikali
družino, zgradili dom iz slamic, izdelali graf o številu družinskih članov in še bi lahko naštevali. Pa kljub temu bo ta tema
zanimiva tudi naslednje leto, ko bomo eno leto starejši. Morda si bodo družinski člani na naših risbicah še bolj podobni kot
so si letos, pa tudi mi bomo večji in starejši.
Klavdija Konečnik

15
12

»Domače« igrače
Doma ali v vrtcu izdelane igrače so velikokrat še bolj zanimive kot tiste,
ki jih kupimo v trgovini. Pa tudi izzivi so prilagojeni različnim starostim,
da niti ne govorimo o tem, kakšne spretnosti in veščine otroci s tem
pridobivajo. Seveda se otroci z izzivi spopadajo na različne načine, kar
naredi še dodano vrednost in jih hkrati spodbuja k razmišljanju, k iskanju
novih rešitev, vključuje njihove ideje, nenazadnje pa skrbimo tudi za
okolje, saj uporabimo odpadni material. Spodbujam vas, da kakšno igračo
skupaj z otroki izdelate tudi doma. Morda pa prav vi prinesete v vrtec
kakšno novo idejo.
Klavdija Konečnik

Otroška kuhinja na prostem
Le kdo se ne spominja časov, ko
smo v peskovniku pekli potičke? Te
dejavnosti so se ohranile še danes in
tudi v vrtcu zelo radi pripravljamo
različno »hrano« v svojem kotičku
na prostem. Dodaten izziv nam je
posoda iz pravih kuhinj, steklene
skodelice in prave lesene kuhalnice.
In potem s pomočjo otroške
domišljije »pojemo« prav vse.
Otroci oddelka 3–4 let,
Klavdija in Ana

Pozdravljena, pomlad
Od zadnjih snežink je minilo že kar nekaj časa, pa čeprav jih letos ni bilo veliko, jih niti ne pogrešamo preveč. Vzamemo,
kar nam ponuja narava, ki se že pošteno prebuja.
Zato smo se odpravili v gozd, pogledat, kakšno presenečenje nam je v njem pripravila. Poleg vseh malih pasti, preko
katerih smo se prebijali v notranjost in bili pri tem zelo uspešni, nas je na koncu čakalo veliko presenečenje. Zvonili ravno
niso, a smo se zvončkov zelo razveselili. Na poti smo opazili tudi trobentice, ki pa so v ustih posameznikov zatrobile, kot
znajo le one. V potočku smo opazili še žabji mrest in kot pravi mali radovedneži smo ga prinesli v igralnico. In če bomo
imeli vsaj kanček pomladne sreče, nas čez nekaj tednov čaka presenečenje. Takrat pa se spet oglasimo.
Otroci oddelka 3–4 let, Klavdija in Ana
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Ovira na Cicipohodu
Lep pomladni dan in mi se odpravimo
na Cicipohod. Gremo v smeri proti
Lokam, mimo žage, do Ramšakove
kmetije, nato pa skozi gozd, proti
Miklavžu in nazaj v Tabor. In na naše
veselje nas prav ob zadnjem delu poti
preseneti veliko deblo, ki nam je
prekrižalo pot. Seveda se ga nismo
ustrašili, ampak nam je bil to en velik
izziv. Plezati sredi gozda, čez debelo,
razvejano deblo, opazujejo nas
prijatelji, v bližini se sliši ptičje petje.
Gremo mi po svoje, smo brž poiskali
različne rešitve. Eni malo dlje okoli, drugi naravnost čez. Vsem pa nam je uspelo. Ati, mami, kdaj gremo pa mi v gozd?
Otroci oddelka 3–4 let, Klavdija in Ana

Spoštovani starši in učenci POŠ Tabor!
Od torka, 22. 3. 2016, do petka, 22. 4. 2016 poteka na naši šoli zbiralna akcija plastenk. Oddate jih
lahko vsak delovnik med 8. in 14. uro. Zabojnik stoji pod hrasti ob balinarskem igrišču.
Prosimo, da iz plastenk iztisnete zrak ter pokrovček privijete nazaj na plastenko.
Hvala za sodelovanje!
Kolektiv POŠ Tabor
EKO koordinatorka Manja Majcen

Prireditev ob dnevu žena na POŠ Tabor
V Kulturnem domu Tabor smo imeli 22. 3. 2016, ob 17. uri, prireditev ob dnevu žena z naslovom Njej. Rdeča nit je bil
slavospev ženski in materi domovini.
Ženska je vpeta v vsa dogajanja v ožjem in širšem okolju: v družini, v delovnem okolju in v kulturnem dogajanju. Ima
pomembno vlogo v poeziji in prozi naših pesnikov in pisateljev.
Zato so nas učenci POŠ Tabor z razredniki od prvega do devetega razreda in pevski zbori z zborovodkinjama, popeljali s
svojimi pesmimi, plesi in recitali po širni Sloveniji, od vzhoda do zahoda.
Voditelja programa sta bila: Miha Terglav, ki je predstavil Pavčkove pesmi in Urh Vodopivec Skok, v vlogi vodiča Jurija,
glavnega knjižnega junaka Pavčkove knjige Juri Muri po Sloveniji.
Organizatorka proslave Stanka Tominšek Kužnik
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Aktivnosti naših društev
PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25
3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

in

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304 Tabor
info@obcina-tabor.si

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,
24. 4. 2016 ob 10:30,
organizira že tradicionalno prireditev

»TABOR IMA TALENT«
Vabimo vse mlade talente,
ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.
Kdo vse se lahko prijavi?
1) mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi navedite
ime in priimek, naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in avtorja skladbe)
2) mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim inštrumentom (v prijavi
navedite ime in priimek, naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe)
3) mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli plesno točko (v prijavi navedite
število plesalcev, imena in priimke, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca skladbe)
4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega
Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš!
Prijave sprejemamo pisno na naslov:
Pevsko društvo Tabor
Za prireditev »Tabor ima talent«
Tabor 25, 3304 Tabor
ali na e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

Rok za oddajo prijav: 18. 4. 2016
Več informacij na:
http://www.pevskodrustvotabor.si/
ali na telefon 031 872 814 (Magda)

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor
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PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25
3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

PRIJAVNICA ZA TABOR IMA TALENT 2016
Ime in priimek:_____________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________
Telefon / GSM:_____________________________________________________________________
E-naslov:__________________________________________________________________________
Starost ali razred:____________________________________________________________________
Izkušnje: __________________________________________________________________________
PRIJAVLJAM SE ZA:______________________________________________________________
1. MLADI PEVEC –SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA
Naslov pesmi:
Izvajalec pesmi:
2. MLADI GLASBENIK – S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM
Instrument:
Naslov pesmi:
Izvajalec pesmi:
3. MLADI PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA
Naslov pesmi:
Izvajalec pesmi: ____________________________________________________________________
4. OSTALO (HUMORISTI, ŽONGLERJI, ...)
Naslov točke:
__________________________________________________________________________________
V primeru skupine zgoraj navedite vodjo skupine, tu pa ostale člane:
_____________________
__________________________________________________________________________________
Nastopajoči sami poskrbijo za glasbeno spremljavo v kolikor jo potrebujejo – posnetek na zgoščenki
(potrebno preizkusiti pred nastopom!), spremljevalec na glasbilu,...
Razno:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Prijavnico do 18. 4. 2016 pošljite po elektronski ali navadni pošti na gornji naslov s pripisom »za
Tabor ima talent 2016«.
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Mladi gasilci Kapla - Pondor uspešni na državnem kvizu
V soboto, 2. aprila, se je s sklepnim dejanjem zaključil ciklus tekmovanj v gasilskem kvizu. V Stični so se zbrali najboljši
v državi, da bi dokazali svoje znanje in
spretnosti ter osvojili najvišja mesta.
Tudi v našem društvu smo se kviza udeležili z
dvema ekipama. Ekipo mladincev so sestavljali
Urh, Alja in Amadeja, ves čas pa jim je ob
strani stala Jana. V ekipi pripravnikov pa so
sodelovali Tajda, Nika in Tjaša, njim v podporo
pa je bil Simon.
Ob sedmi uri zjutraj smo se odpeljali s
kombijem proti Stični. Malo živčni in nervozni,
kaj nam bo ta dan prinesel, smo kar hitro
prispeli na naš cilj. Najprej so se tekmovalci
»registrirali«, dobili svojo številko in že se je
pričel uradni del – pozdrav, nagovori in kulturni
program. Ob 10.30 se je pričelo zares. Po
Naši tekmovalci skupaj z navijači.
kategorijah so se razvrstili po učilnicah.
Mladinci so se najprej spopadli v vezanju vozlov in ravno pri tej spretnosti niso imeli sreče. Sodniki, »ki imajo vedno
prav«, so jim dosodili kar 20 kazenskih točk, kar je pomenilo, da sta dobra uvrstitev in mogoče pokal, splavala po vodi.
Sledil je teoretični del, ki jim ni delal težav in ravno tako ne gasilska abeceda od 5 proti 0. Pripravniki pa so tekmovanje
pričeli z gasilskim znanjem od 5 proti 0, solidno opravili s to panogo, nato opravili še teoretični del tudi brez težav, na
koncu pa so se pomerili še v spretnosti. Prav tako kot mladincem jim sreča ni bila naklonjena, saj so tudi oni prejeli 10
kazenskih točk zaradi nepravilno narejenega vozla. Na sami razglasitvi rezultatov smo do konca upali, da kljub kazenskim
točkam mogoče pa le pripravniki posežejo po samem vrhu. Ampak se ni izšlo po naših načrtih. Zasedli so odlično 7.,
mladinci pa 20. mesto. V vsaki kategoriji je tekmovalo po 40 ekip, ve pa se, da so to najboljši tekmovalci v državi.
Kljub temu da nismo osvojili pokala, smo zadovoljni z rezultatom, kar nam daje upanje in moč za naprej. Zahvala vsem
našim navijačem, ki so nas presenetili s svojo prisotnostjo in spodbujali tekmovalce skozi cel dan.
NA POMOČ!
M. P.

Pohod v marcu za 50 +
Naš prvi pomladanski pohod nas je vodil iz Tabora
in po asfaltni cesti na Lovsko kočo.
Ob prebujajoči naravi, ptičjem žvrgolenju, šumeči
Gozdnici, vetrovnem vremenu, lepem razgledu in
klepetanju udeleženih pohoda, smo v uri in pol
prispeli na cilj.
Tu smo moški pripravili prisotnim udeleženkam
kratek kulturni program ob njihovem materinskem
dnevu: nagovor predsednika društva, recitacijo
pesmi Pomlad in še petje taborskih Čričkov je
popestrilo naše druženje. Ob koncu programa smo
si nazdravili in se obdarili z velikonočnimi pirhi.
Vračali smo se po kar strmi makadamski cesti mimo Matejca in Ropreta nazaj v Tabor.
Srečno do prihodnjič!

Društvo upokojencev Tabor
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Zgodilo se bo
VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ

Spoštovani,

prireja 11. SALAMIJADO

v okviru praznovanj Občine Tabor vas

v PETEK, 22. 4. 2016, ob 20. uri,
NA RIBNIKU PRI LISJAKU.

na glasbeno prireditev

VABIMO

35 LET DELOVANJA SAVINJSKIH
ROGISTOV,

Letošnjo bero domačih salam boste lahko poskusili ob
kapljici rujnega in prijetnem druženju ter licitaciji
salame velikanke.

ki bo v soboto, 23. aprila 2016, ob 19. uri
pod šotorom na igrišču v Taboru.

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam, tudi
tisti, ki ne boste prispevali salam v ocenitev.

Na prireditvi nastopajo:
- Ptujski rogisti,
- Vokalna skupina VOKS,
- instrumentalna zasedba in
- Juan Vasle z južnoameriškimi in slovenskimi
samospevi.

SPREJEM SALAM BO V
TOREK, 19. 4. 2016, OD 19. DO 21. URE NA
KMETIJI LAZNIK.
VLJUDNO VABLJENI.

Prijazno vabljeni!

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ
Info: 041 543 396, Adi

Savinjski rogisti

PGD OJSTRIŠKA VAS - TABOR
vas

v nedeljo, 24. aprila,
vabi

NA OKUSEN GOLAŽ, SLASTNE ČEVAPČIČE IN VRATOVINO Z ŽARA.
Zraven tekne še kozarček domačega ali vrček piva in seveda dobra glasba ansamblov
Veseli Savinjčani, Murni, Poziv, Lunca in

DONAČKA.

Vse to bo na voljo na Šentjurskem

sejmu pod šotorom, zato vljudno vabljeni!
Gasilci iz Ojstriške vasi in Tabora
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Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas tudi tokrat vabi na pravljično uro,
ki bo v torek, 26. aprila 2016, ob 18. uri.

Prijazno vabljeni!
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR
vabi

v nedeljo, 1. maja 2016,

NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO
PLANINO
IN ZAJČEVO KOČO.
Odhod ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor.
Vabljeni!

Dramska sekcija Teloh
vljudno vabi na
premiero komedije

STROGO ZAUPNO,
ki bo v soboto, 7. maja,
ob 19.30 v Domu krajanov Tabor.
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Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor
vas tudi tokrat vabi na pravljično uro,
ki bo v torek,
31. maja 2016,ob 18. uri.

Prijazno vabljeni!

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – MAJ 2016
DATUM
1. 5. 2016
10.30
12.00
13.00
3. 5. 2016
10.00

PRIREDITEV
TRADICIONALNO PRVOMAJSKO
SREČANJE NA ČRETI
delavska maša
spominska slovesnost
družabno srečanje

KRAJ

cerkev Matere božje
spomenik padlim v NOB
planinski dom

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

RAZSTAVA AKVARELOV
VLADA RANČIGAJA

Schwentnerjeva hiša

VETER V LASEH

ŠRD Ločica,
igrišče v Prekopi,
igrišče pri ŠD Vransko

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

20. 5. 2016
19.00
21.–22. 5.
2016
10.00–18.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB
OBČINSKEM PRAZNIKU

Športna dvorana Vransko

8. RAZSTAVA ROČNIH DEL

Športna dvorana Vransko

21. 5. 2016

FOLKLORNI FESTIVAL OB
10. OBLETNICI DRUŠTVA
Sprevod po trgu Vranskega
Osrednja prireditev

10. 5. 2016
18.00
12. 5. 2016
18.00
14. 5. 2016
10.00
17. 5. 2016
10.00

16.00
18.00
23. 5. 2016
17.00–20.00

TEKAŠKA DELAVNICA Z
URBANOM PRAPROTNIKOM

trg Vranskega
Športna dvorana Vransko
pri Športni dvorani
Vransko

ORGANIZATOR
Občina Vransko
Občina Nazarje
PD Vransko
(03 703 28 00)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919
829)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
UTŽO Vransko –
Vezilje Snežinka
Vransko
Folklorno društvo
Vransko
(041 270 546)
ZKTŠ Vransko in
Urban Praprotnik
(041 238 749)
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Storitve Štrajhar
Strojne storitve:
obdelava tal, setev (koruze, sončnic, fižola, buč), spravilo gnoja/gnojnice, zgrabljanje travinja.
Kmetija Štrajhar,

Kapla 28,

3304 Tabor

041/ 580 – 826 (Matej)

... in še modrosti naših babic
 Če na dan sv. Florjana (4. 5.) dežuje, potem celo leto dežja primanjkuje. 
 Na sv. Pankracija (12. 5.) dan se mora sejati lan. 
 Če sv. Urban (25. 5.) suši in sv. Vid (15. 6.) moči, bo prav za žejne ljudi. 

Koledar dogodkov in prireditev – april, maj
sobota, 16. april, ob 14.00
MEDVAŠKI TURNIR V NOGOMETU
igrišče pri šoli
(Športno društvo Tabor, 051 381 306)
sobota, 16. april, ob 14.00
TRADICIONALNI TURNIR V BALINANJU
igrišče pri šoli
(Športno društvo Partizan Tabor, Janko Zorenč)
sobota, 16. april, od 14.00 dalje
ŠPORTNE AKTIVNOSTI (badminton…)
dvorišče pred šolo
(Športno društvo Partizan Tabor, 031 235 418)
sreda, 20. april, ob 19.00
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
Dom krajanov Tabor
(Občina Tabor, (03) 705 70 80 in Pevsko društvo Tabor)
petek, 22. april, ob 20.00
11. TRADICIONALNA SALAMIJADA
Ribnik pri Lisjaku
Sprejem vzorcev salam za ocenitev bo v torek, 19. 4. 2016
(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396)
sobota, 23. april, ob 19.00
35 LET DELOVANJA SAVINJSKIH ROGISTOV
gosti: Ptujski rogisti, Vokalna skupina VOKS, instrumentalna zasedba in Juan Vasle z južnoameriškimi in slovenskimi
samospevi
pod šotorom
(KD IC Tabor in sekcija Savinjski rogisti, 040 166 190)
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NEDELJA, 24. APRIL

24. ŠENTJURSKI SEJEM
ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE
ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA
od 10.00 do 14.00: SEKAŠKO TEKMOVANJE LASTNIKOV GOZDOV
Ribičev travnik pri Domu krajanov
(Društvo lastnikov gozdov spodnje Savinjske doline in Zavod za gozdove Slovenije,
041 657 580)
ob 10.00: PARADA: harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, društva občine Tabor, oldtimerji,
Strojni krožek Savinjske doline
ob 10.30: TABOR IMA TALENT
pod šotorom
(Pevsko društvo Tabor in POŠ Tabor, 031 872 814)
ob 11.40: PREDSTAVITEV TAEKWON-DO KLUB SUN BRASLOVČE
pod šotorom
(Taekwon-Do klub Sun Braslovče, 041 365 007)
od 12.00 do 22.00: ZABAVA Z ANSAMBLI: Veseli Savinjčani, Lunca, ansambel Murni, ansambel Poziv,
Donačka
pod šotorom

RAZSTAVE IN DELAVNICE
od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE
- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet,
- razstava unikatnega nakita in lesenih izdelkov Kopos,
- razstava unikatnega nakita Ine Gržina,
- razstava Foto kluba Tabor,
- razstava ročnih del Majde Šinkovec,
- razstava lesenih skulptur Francija Parašuha,
- razstava likovnih del Metke Zimšek.
Dom krajanov Tabor
od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI
pod kozolcem kmetije Lukman
(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine Žalec, 031 669 970)
ob 10.30: RAZSTAVA LEGO KOCK IN DELAVNICA
jedilnica POŠ Tabor
(Miha Miklavc, 041 814 246)

Organizacija gostinskega dela prireditve: PGD Ojstriška vas - Tabor
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torek, 26. april, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)
nedelja, 1. maj, ob 9.00
PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO
odhod izpred KZ Savinjska dolina
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
ponedeljek, 2. maj, ob 16.00
NOGOMETNA TEKMA: SEVER – JUG
nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi
(Športno društvo Partizan Tabor, 051 381 306)
sobota, 7. maj, 19.30
PREMIERA KOMEDIJE: STROGO ZAUPNO
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 031 692 554)
sobota, 14. maj, ob 20.00
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 041 657 580)

Čestitka
Ob občinskem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in prazniku
dela vam želimo mnogo radosti, pomladne igrivosti in praznično
preživetih trenutkov.

župan, občinska uprava, občinski svet in uredniški odbor
»Ko se zazreš v luno, pomisliš: "Tako zelo majhen sem. Kakšne težave sploh lahko
imam?" Stvari postavi v pravo perspektivo. Vsi bi se morali večkrat ozreti v luno.«
( Alain de Botton)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, vsebina; Ana
Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija:
hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. 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: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Medobčinska splošna
knjižnica Žalec, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Darko Naraglav, RK Žalec, Naš
dom Vransko, DU Tabor, PGD Kapla – Pondor, Veni Ferant

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

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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