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Občinski informator

številka 168
Vransko, 30. 6. 2020

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Akelei, d. o. o.
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, Studio 
Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Zavod Muri, Župnijska Karitas Vransko, 
Župnija Vransko, RKS - OZ Žalec, Kozmetični salon Katja Marn, 
Čebelarska zveza Slovenije, Maja Podlesnik

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo 
RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini 
Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja.

Naslednja številka izide 31. 8. 2020. 

Prispevke zbiramo do 15. 8. 2020 preko platforme MojaObcina.si.

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2700 znakov, daljše prispevke 

krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma 
podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na 

katero lahko preverimo njegovo identiteto.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si.

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo za kratke in jedrnate članke.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe 
zavračamo.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja.

Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem informatorju objavljali le podpisane članke.

Hvala za razumevanje.
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Uvodnik / koronavirus

Na podlagi Odloka Vlade Republike Slovenije o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, 
št. 68/20) je župan izdal Sklep o preklicu odredb organov Občine Vransko, sprejetih v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19), 
tj.:
• Odredbe o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 130 C, dvora-

ne v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi uradnih ur Občine Vransko z dne 12. 3. 2020,
• Odredbe o izvajanju pogrebnih slovesnosti z dne 15. 3. 2020,
• Odredbe o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni lasti na območju 

občine Vransko z dne 17. 3. 2020,
• Odredbe o začasni prekinitvi intervencij prvih posredovalcev na območju občine Vransko z dne 18. 3. 2020,
• Odredbe hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v hmeljarstvu z dne 20. 3. 2020.

Sklep začne veljati 1. 6. 2020.
Občane prosimo, da še naprej izvajajo in upoštevajo priporočene ukrepe. 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal.
 
Občinska uprava

Preklic odredb, izdanih v času epidemije novega koronavirusa
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Zavedam se, da vstopam v velike čevlje bivšega predsednika 
preiskovalne komisije, vendar vam zagotavljam, da bom po 
svojih najboljših močeh prispeval k nadaljevanju dobrega dela 
komisije ter poskušal doseči, da bodo odgovorni za nastalo 
situacijo tudi odgovarjali.
Zavedam se, da kot predsednik preiskovalne komisije nimam 
možnosti, da bi prisilil priče, da nam izpovejo resnico, saj ima-
jo možnost odgovarjati, da se ne spomnijo. To se je že zgodi-
lo na enem izmed zaslišanj, pri katerem je nekdanji direktor 
DUTB kar 53-krat odgovoril z besedno zvezo: »Se ne spom-
nim.« In to me izrazito jezi!
Vse, kar lahko naredimo, je to, da preučujemo pridobljeno oz. 
zaseženo dokumentacijo. Med prebiranjem slednje, moram 
priznati, postanem potrt, saj so v nasprotju z navadnimi ljudi, 
ki ne morejo dobiti kredita za stanovanje, izbranci v bančni 
sistem zvrtali milijardno luknjo.
Za to pa še danes, že desetletje po finančni krizi, ni odgovarjal 
nihče.

Težko je razložiti davkoplačevalcem, ki jim je bil na koncu iz-
dan račun, kako je mogoče, da je imela NLB zaradi nesposob-
ne uprave kar  20 % slabih kreditov, NKBM 25 %, Banka Celje 
33 %, Abanka Vipa pa kar 61 %. To tudi meni kot državljanu 
nikakor ni jasno. Predvsem pa ne morem verjeti, da člani vod-
stva teh bank ter člani kreditnih odborov, ki so odobrili vsa ta 
posojila, ki niso bila nikoli vrnjena, za svoje napačne odločitve 

niso nikoli odgovarjali. Še več, nekateri izmed njih še danes zasedajo visoke položaje v bančnem sektorju.
Kot predsednik komisije se bom zavzel, da se bodo poleg številnih nepravilnosti znotraj DUTB pregledala tudi podjetja, ki so 
bila prenesena na DUTB, in njihovi postopki, kako so sploh lahko prišla do kredita. Moj cilj je, da se pred javnost v zagovor 
pokliče ljudi, ki so ta posojila odobrili.
Glede na omejene pristojnosti, ki jih imajo preiskovalne komisije, me veliko ljudi sprašuje, kakšen je njihov smisel oz. namen.
Preiskovalne komisije imamo, da pred slovensko javnostjo razčistimo, kje so se dogajale nepravilnosti in tudi javno izpostavi-
mo tiste, ki smo jih dobili s prsti v marmeladi oz. katerih huda malomarnost je prispevala k poslabšanju življenjskega standar-
da vseh nas državljanov. Zaradi takšnih ljudi vsi živimo slabše. Upam si celo trditi, da je v Sloveniji prisotna revščina, vendar 
ne zato, ker ne moremo nahraniti revnih, temveč zato, ker ne moremo nasititi bogatih in pohlepnih.
Preiskovalna komisija pa v nasprotju s policijo nima lisic, odvisni smo od dobrega dela tožilstva in policije. Zato je toliko bolj 
presenetljivo, ko tožilstvo zavzame drugačno stališče kot kar dve preiskovalni komisiji (to se je npr. zgodilo v milijardnem 
sumu pranja denarja, imenovanem Farrokh).

Javna izmenjava stališč, kdo ima prav in kdo ne, pa je pogosto nemogoča, saj so vsi dokumenti označeni z različnimi stopnja-
mi zaupnosti. Morda je zato na mestu tudi razmislek, ki je zadnje dni prisoten v medijski sferi, da se iz teh dokumentov odpravi 
oznaka bančna tajnost, saj bi s tem lahko slovenska javnost sama presodila, kaj se je dejansko zgodilo.
 
V četrtek, 11. 6. 2020, sem tudi prvič po imenovanju na mesto predsednika parlamentarne preiskovalne komisije o ugotav-
ljanju zlorab in negospodarnega ravnanja DUTB vodil sejo komisije, na kateri smo se dogovorili o nadaljnjem delu in poteku 
preiskave. Seja je v skladu s poslovnikom državnega zbora potekala za zaprtimi vrati, kar pa seveda ne pomeni, da javnost 
o ugotovitvah ne bo obveščena. Na seji smo zahtevali nova gradiva, ki jih bomo temeljito preučili in že jeseni nadaljevali z 
javnim zaslišanjem prič. V tem drugem delu preiskave se bomo osredotočili predvsem na nepravilnosti znotraj same DUTB ter 
nepravilnosti pri prodajah teh terjatev. Nedvomno nas čaka pestra jesen.
 
Aleksander Reberšek

Beseda poslanca

Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega 
ravnanja v DUTB
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Zgodilo se je

Zaradi epidemije koronavirusa so bila letošnja šolska držav-
na tekmovanja okrnjena, a kljub temu se lahko na OŠ Vran-
sko-Tabor in v Glasbeni šoli  »Risto Savin« Žalec pohvalijo z 
odličnimi rezultati. Najuspešnejše učence je tik pred počitni-
cami sprejel in nagradil župan Franc Sušnik. 
 
Posebno pozornost je namenil sedmim devetošolcem: Niki 
Habjan, Lari Jelen, Justini Jerman, Tillnu Lešniku Piklu, Man-
ci Oštir, Nadji Žuna in Katji Žuntar. Ti so poleg knjižne nagrade 
prejeli še posebno plaketo, Županovo petico, za odličen us-
peh v vseh letih šolanja.
 
Priznanje župana so prejeli štirje učenci razredne stopnje, ki 
so dosegli prvo mesto na vseslovenskem projektu za spod-
bujanje trajnostne mobilnosti Misija: Zeleni koraki v okviru 
projekta Ekošola.

Učenci predmetne stopnje pa so bili z zlatimi in srebrnimi 
priznanji nagrajeni na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike, logike in Matemček ter na območnem tekmo-
vanju iz geografije, zgodovine, slovenščine, angleščine. Tri 
učenke so se uvrstile na odpadlo državno tekmovanje Vesele 
šole, skupina učencev od 5. do 1. letnika srednje šole pa je 
prejela srebrno ekipno priznanje in dosegla 3. mesto z eki-
po RoboVrani na mednarodnem izobraževalnem tekmovanju 
FLL (s področja tehnologije, robotike, znanosti, matematike 
in naravoslovja) na regijski ravni ter se uvrstila na državno 
tekmovanje, ki zaradi ukrepov ob epidemiji ni bilo izvedeno.
Nika Homšak Godler je prejela priznanje za uvrstitev med 
3 najboljše avtorje v državi na literarnem natečaju založbe 
Smar team Z domišljijo na potep in za izdajo prve samostojne 
knjige, roman V tvojih rokah.
 
Martin Cekin in Monika Lesjak iz Glasbene šole »Risto Savin« 
Žalec sta prejela priznanje za zlato nagrado in 1. mesto na 
mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Pragi. 
 

Ker pa brez prizadevnih mentorjev, ki so učence pripravljali 
in usmerjali na tekmovanja, uspehov ne bi bilo, se je župan z 
drobno pozornostjo zahvalil tudi enajstim učiteljem.
 
Prireditev je s poskočno glasbo in hitrimi prsti na harmoniki 
popestril Matic Dobrovnik. 

Več na www.mojaobcina.si.

Suzana Felicijan Bratož

Najuspešnejši učenci na sprejemu pri županu
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Kot se je nekoč vsako leto junija poslavljala od učencev, se je letos prav v tem času 
za vedno od nas poslovila predana učiteljica Barbara Kainz Ramšak,  ljubeča 
mama, tama (babica), žena, tašča, svakinja in teta, bivša sodelavka na Osnovni 
šoli Vransko,  dolgoletna članica Turističnega društva Petrovče, »prijateljica za 
vedno«. Kljub težki bolezni, ki jo je kot prava borka  premagovala vrsto let, je tudi 
tokrat upala na zmago. Žal se ni vse tako izteklo, kot je upala.

Barbi, kot smo jo ljubeče klicali,  je odsevala skromnost, dobroto, ljubeznivost, pra-
vičnost, delavnost in poštenost. Rada je bila med ljudmi, ljubila je potovanja in izlete, 
toda pravo pristanišče in vir vseh vrednot ji je bila in ostala družina. Družinske vred-
note in navade je skupaj z bratom Petrom srkala v družini Kainz v Petrovčah in vse to 
prenašala v svojo družino, ki je bila njeno sonce, v katerega je vedno ponosno zrla. 
Z ljubeznijo je govorila o svojih dveh sinovih, Matjažu in Juretu, o njihovih srečanjih 
ob različnih praznikih, ko se je zbrala vsa družina, tudi bratovi potomci, kar ji je bilo 
še posebej pomembno po Petrovi prezgodnji smrti.  Najbolj srečna pa je bila, ko je 
postala babica. Zara in Tisa sta bili njena dva sončka, ki sta jo  grela in ji dajala moč. 

Imela je izrazit čut za vse lepo; tako kot je bila sama vedno urejena, prava dama s svojim stilom, je želela, da je urejen tudi njen 
dom.

V njeni bližini je vedno sijalo sonce. Kljub bolezni je bila polna humorja, vedrine, prijaznih in pomirjujočih  besed. Zato  je spletla 
mnoge prijateljske vezi. Krog  prijateljstva se je ob njej širil kot valovi morja, če vanj vržeš kamenček. Bila je organizatorka in 
načrtovalka izletov in praznovanj rojstnih dni. Vedno je bila polna energije in neumorna pripovedovalka zgodb in anekdot. Zato 
nas je mnogo, ki smo jo dobro  poznale in jo bomo močno pogrešale ter ostale »prijateljice za vedno«, kot je sama poudarila še 
v zadnjem pogovoru. 

Bila je srčen in plemenit človek, odlična mentorica mnogim učencem in mlajšim kolegicam, polna idej in strokovnega znanja iz 
zgodovine in umetnosti, ki ga je razdajala celih 40 let na Osnovni šoli Vransko. Mnogi učenci se Barbare spominjajo kot dobre, 
pravične, humane in predane učiteljice in razredničarke. 

Zaradi svojega predanega mentorstva učencem in mnogih sledi svojega znanja, ki jih je zapustila tudi v mnogih publikacijah o 
Vranskem, je prejela najvišje priznanje, grb Občine Vransko.

Bila je ustanovna članica Turističnega društva Petrovče, kjer je aktivno delovala vse do svojega slovesa. 

S svojim znanjem in poznavanjem kraja je bila aktivna na področju kulturne dediščine. Aktivno je sodelovala pri izdelavi prve 
brošure »Po poteh krajevne skupnosti Petrovče«,  na njeno pobudo in z njenim sodelovanjem je v prostorih krajevne skupnosti 
nastala stalna razstava fotografij prof. Tanje Predan Knez in pred kratkim zgibanka Baročne zgodbe Petrovč in Novega Celja, za 
kar je prejela priznanje Turističnega društva.

Barbara je imela neizmerno rada rodno Petrovče, z velikim spoštovanjem je odkrivala zapuščino znanih Petrovčanov in nas o tem 
osveščala.

Ob vsej širini znanja in poznavanja pomembnosti stvarnosti in preteklosti nas je morala večkrat iztrgati iz naših spon birokracije 
in ekonomske realnosti, da je uspela s svojimi zamislimi.

Draga Barbara, bila si iskren, dober, razmišljujoč človek in velika borka.  Kljub dolgotrajnim in pogosto hudim zdravstvenim teža-
vam si se znala iskreno razveseliti in bila si vesela tudi najmanjše pozornosti. Znala si ceniti življenje. V tem si bila naša učiteljica. 
Hvaležni smo, da smo bili prav posebni sopotniki na tvoji življenjski poti. Močno te bomo pogrešali. Mirno spavaj svoj večni sen!
 
»Prijateljice za vedno« in Turistično društvo Petrovče

Barbari v spomin (1950–2020)

Zgodilo se je

Barbara Ramšak (1950-2020)
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V ponedeljek, 1. junija 2020, je bil razglašen preklic epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka 
dalje gasilci opravljamo le posredovanja ob nesrečah in poža-
rih kot med epidemijo ter manjši del teoretičnih usposabljanj. 
Vsa tekmovanja, ostala izobraževanja ter vsa druga nenujna 
dela se bodo pričela izvajati predvidoma s 1. 9. 2020.
 
Nekaj statistike:
 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 20 intervencij, ki so skupno trajale 27 ur in 20 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure in 10 minut, najkrajša pa 
le 30 minut. 

 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
 
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 6 intervencij, v GPO Polzela 
so imeli štiri intervencije, v GPO Vransko in GPO Tabor pa intervencij niso imeli.
 
Prispevek pripravil:
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

V petek, 5. junija, nas je doletela čast, da je Naš dom obiskal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj.

V petek je obiskal kar nekaj domov v naši regiji in Naš dom je bil eden izmed njih. Prišel je v popoldanskem času. Zbrali smo 
se v domski avli, kjer smo ga pričakali zaposleni doma. Navzoči so bili direktorica Mojca Hrastnik, župan Franc Sušnik, po-
slanec Aleksander Reberšek ter predstavnica stanovalcev gospa Jožica Grum.  Sledil je govor. Pogovarjali smo se o poteku 
življenja pri nas, kaj vse počnemo in kako je bilo v času koronavirusa. Opisali smo svoja doživetja, občutke in kje je prihajalo 
do zapletov, kaj je bilo najtežje, kako smo premagali najhujše. Opisali smo mu svojo problematiko in razložili nadaljnje  načr-
te. Nato je sledil ogled sobe gospe Grum. Tam  je lahko začutil domačnost in prijetnost bivanja pri nas in predvsem to, koliko 
nekomu pomeni kotiček, ki je samo njegov in v njem najde svoj notranji mir  in obdrži svojo zasebnost – dostojanstvo. Sledila 
je majhna pogostitev ter klepet ob prigrizku. Naše delo je zelo pohvalil in povedal, da je izvedel veliko novih stvari. Všeč mu 
je bil tudi naš projekt samooskrbe, ki se je izkazala v času izbruha epidemije koronavirusa zelo dobrodošla. Poudaril  je, kako 
je za uspeh pomembna povezanost kolektiva ter pripadnost zaposlenih neki ustanovi. Obljubil nam je, da bo poskušal kaj 
narediti glede problematike, ki se pojavlja v vseh domovih v Sloveniji – majhni normativi, kadrovanja …

Čas, ki smo ga preživeli skupaj, je minil zelo hitro. Poslovili smo se z močnim stiskom rok in s prijetnimi občutki pri srcu.
                                                                                                                                                     
Anica Cencelj

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec 
med 15. majem in 15. junijem 2020

OBISK MINISTRA

Zgodilo se je
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

torek in petek 12.00–18.00, sobota 8.00–12.00
tel.: 03 703 12 80
e-pošta: skvransko@zal.sik.si
www.zal.sik.si

ODRASLI:
Cleeton, C.: Naslednje leto v Havani
Campbell, A.: Nedotaknjen
Bannalec, J. L: Stara zgodba
Bjork, S.: Zagrenjeno srce
Young, S.: Zamolčane stvari
Ward, P., Keeland, V.: Domišljava baraba
Dugoni, R.: Sestrin grob
Kasten, M.: Začni znova
Quinn, J.: Dekle z nepravim možem
Malpas, J. E.: Težavna princesa
Obama, M.: Moja zgodba
Vrbič, V.: Prestreljene sanje
Zukav, G.: Sedež duše
Foer, F.: Kako nogomet pomaga razložiti svet

MLADINA:
Farndon, J.: Kako deluje?
Gough, J.: Zajec in medvedka; 
Zajec kosmat, grdih navad
Peterson, A. I.: Gremo po nakupih
Weightman, M.: Po reki navzdol
Kecir-L. E.: Gradbeni stroji
Bush, Z.: Ti, prav ti

DVD:
Tihotapec (The Mule)
Padlo kraljestvo (The fallen Kingdom) 
 
Obveščamo vas, da smo izposojni rok za DVD-je 
z enega tedna podaljšali na tri tedne.

Občinska knjižnica Vransko v poletnem času

Knjižnična stran

Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo Občinska knjižnica Vransko v juliju in avgustu ob sobotah zaprta. Z veseljem pa vas pričakujemo vsak 
torek in petek, kot običajno, od 12. do 18. ure. Poletni odpiralni čas ostalih enot preverite na www.zal.sik.si. Prijazno vabljeni!
 
Ukrepi v zvezi s COVID-19 so v precejšnji meri prizadeli tudi delovanje knjižnic. Zato vas prosimo, da ob obisku knjižnice upo-
števate priporočila NIJZ, in sicer: 
• V knjižnico vstopajte le, če ste zdravi.
• Ob vstopu si razkužite roke.
• Ohranjajte medosebno razdaljo 1,5 m.
• Poskrbite za higieno kihanja in kašlja.
 
V ČASU DOPUSTOV IN POČITNIC VAS VABIMO K REŠEVANJU NAGRADNEGA KVIZA.

KNJIŽNE NOVOSTI    



ZKTŠ
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Vranin glas

Vsaka generacija devetošolcev je izjemna, a generacija 2005 
je med najbolj izjemnimi. To so nam dokazali s svojimi rezul-
tati, z osvojenim znanjem, odgovornim delom in ravnanjem. 
Po mojem mnenju in po mnenju mentorjev ter učiteljev, ki 
so jih spremljali, so nas navduševali z odnosom, ki je bil 
spoštljiv, iskren, zvedav in odgovoren. Mentorjem in učite-
ljem so postali pravi partnerji in sodelavci. 

Le malo je generacij, ki bi skoraj vsa leta šolanja posegale po 
najvišjih priznanjih na državnem nivoju in postale prepoznav-
ne v mednarodnem okolju. Generacija 2005 je to zmogla. Do-
sežke so pridobivali na različnih področjih. Navduševali so 
nas z lepimi stvarmi, razvijali svoje talente in močna področ-
ja. Ponosna sem na njih, saj so pripomogli k prepoznavnosti 
šole, ko so osvajali različne pohvale, priznanja in nagrade. 

Da so izjemna generacija, nam je pokazal tudi sedanji pose-
ben čas, ko so in ko smo prav ob zaključku njihovega šolanja 
kar nekaj tednov preživljali pouk na daljavo. V tem času so 
dokazali, da znajo biti samostojni, delavni in aktivni. Vestno 
so opravljali naloge in vse zadolžitve, ki so jih prejeli. Doka-
zali so, da je znanje tista vrednota, ki največ šteje in ki jim 
je nihče ne more vzeti. Odlikovali pa se niso le z znanjem, 
ampak tudi s svojo preprostostjo, z iskrenostjo, s strpnostjo, 
spoštljivostjo, samozavestjo in s čutom za pomoč. Vem, da 
zmorejo marsikaj in še več. Prepričana sem, da vsak od njih 
v sebi skriva biser, ki bo na njihovi bodoči poti postal še bolj 
svetleč in dragocen.

Devetošolcem 2020 zato želim vse dobro in se jim zahvalju-
jem za njihov prispevek k prepoznavnosti šole ter za vse lepe 
trenutke, ki smo jih preživeli skupaj.

Majda Pikl, ravnateljica

Devetošolci v izjemnih časih
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Vranin glas

Tudi to šolsko leto smo vrtnarji že jeseni pošteno zavihali rokave. Uredili smo hiško in igrišče, grabili listje in ga vozili na kom-
post. Z gredic smo pospravili še zadnjo solato, s katero smo se okrepčali na obogatitvenem dnevu, ter gredice pripravili za 
zimo. Pozimi smo razmišljali, kaj bi posejali. Otroci v obeh oddelkih 5-6 so v lončke posejali paradižnik in papriko. Lončke smo 
razdelili po igralnicah mlajših oddelkov, ki so z veseljem skrbeli za rastline. 
V začetku marca smo imeli drugo delovno akcijo, saj je bilo igrišče treba očistiti, pobrati veje in urediti gredice.
Po vrnitvi v vrtec, v drugi polovici maja, nas je razveselil oče naše varovanke iz oddelka 1-2, saj nam je podaril raznovrstno 
zelenjavo (paradižnik, papriko, zelje, bučke, fižol, solato ...) in zelišča. Vsi oddelki smo združili moči in sadike posadili na naše 
gredice na igrišču. Sedaj raznovrstno zelenjavo skrbno zalivamo in se že veselimo, ko jo bomo lahko tudi poskusili.
 
Mateja Remic in Katja Rotar

Vrtnarji v vrtcu Vransko
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Vranin glas

V okviru gibalnega/športnega programa 
Mali sonček uresničujemo naloge tudi v 
vrtcu. Na lep petkov dan so nam na po-
moč priskočili tudi starši, ki so otrokom 
v vrtec pripeljali kolesa, poganjalčke ali 
skiroje, s katerimi smo se odpravili na 
igrišče za šolo. Seveda smo se najprej 
pogovorili o skrbi za svojo varnost  in 
varnost vrstnikov, s katerimi bomo sku-
paj kolesarili. Otroci so zelo uspešno 
uresničevali cilj pridobivanje spretnosti 
vožnje s kolesi  in bili na koncu ustrezno 
nagrajeni z nalepko v knjižico športnega 
programa. Nove gibalne/športne izzive 
bomo skupaj uresničevali tudi v nasled-
njem šolskem letu.

Klavdija Konečnik

KOLESARJENJE IN MALI SONČEK

NOGOMETNE URICE V VRTCU VRANSKO
Nogometna zveza Slovenije je v šolskem 
letu 2019/2020 v našem vrtcu pričela 
izvajati program Nogometni vrtci, ki je 
namenjen otrokom starosti 5 in 6 let. 
Novost se je odlično prijela, saj so nad 
možnostjo igranja nogometa v vrtcih 

navdušeni tako otroci kot tudi njihovi 
starši. Program, ki je namenjen deč-
kom in deklicam, je brezplačen za vse 
otroke in se izvaja enkrat tedensko v 
dopoldanskem času od oktobra v vseh 
devetih nogometnih regijah po Sloveni-
ji. V vsaki medobčinski nogometni zve-
zi je v program vključen en vrtec, ki pri 

izvajanju le-tega sodeluje z Nogometno 
zvezo Slovenije in nogometnim klubom 
iz bližnje okolice. Osnovno poslanstvo 
nogometnih uric je privzgojiti najmlaj-
šim pozitiven odnos do gibanja oziro-
ma športa. Tu stopijo predšolski otroci 

v prvi stik z redno vadbo. Izpostavljena 
je igrivost z nogometno žogo. Cilj je do-
datno popestriti vsebino programa v 
vrtcih, dodatno zadovoljiti potrebe ot-
rok po gibanju in igri, pozitivno vplivati 
na otrokovo zorenje, dobro počutje in 
razvoj motoričnih ter miselnih sposob-
nosti, seznaniti otroke z nogometom 

kot igralno in gibalno aktivnostjo in pro-
movirati šport ter gibanje z nogometno 
prepoznavnostjo.
Torki so bili za naše otroke prav poseb-
ni, vsak teden so nestrpno čakali no-
gometne urice ter trenerja NK Vransko 

Tilna, s katerim so izvajali nogometno 
gibalne dejavnosti, privzgojili ekipni 
duh in skupaj zgradili prijateljsko vez. 
Stik z nami pa je navezal tudi predstav-
nik NZS Primož Jelen.
 
Simona, Ida in Katja
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2. SKLEP o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi 
plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine Vransko 

3. CENIK pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko 

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 5. dopisne seje občinskega sveta 
 
5. ZAPISNIK 3. izredne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-
1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18), Zakon 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. 
US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 
85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16-
ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,  53/10 in Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko št. 21/12 in 
46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 
16. 6. 2020 sprejel 

 
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Vransko za leto 2019 
 
 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2019.  
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2019 
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 Vransko za leto 2019. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2019 
znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov 
Zaključni račun 

2019  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek  in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in storitve 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Upravne takse in pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 

 
73 PREJETE DONACIJE 

2.997.893 
 
 

2.469.668              
 

2.061.965 
 1.764.856                  

235.580                 
61.529                                     

 
407.703 
152.663 

 
2.910 
1.121 
1.078 

                    
249.933 

 
37.630 

                37.630 
                                             
  

0 
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730 Prejete donacije iz domačih virov 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP  
iz sredstev proračuna EU in iz drugih 
držav 
 

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) 
 

0                                    
 

490.595                
453.337 

 
37.258 

                              
 
 

2.771.802 
 

1.144.662 
             189.105 
                30.784 

 
871.353 
13.746                      

                39.674 
 

963.703                       
3.833                     

504.402 
 

83.731 
 

371.737 
 

607.959 
             607.959 

 
 

55.478 
41.821 

 
13.657 

 
226.090 

 
 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 
2019  

v EUR 
IV. PREJETA VRAČILA                                                                    
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                                                        

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                                                                                         
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                                    

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb                                                                               
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA           
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 

C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 
2019  

v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

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

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

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

              80.900            
 

80.900 
              80.900        

              
308.527 

              
308.527    

         308.527 
                  

-1.537 
 
               
             

-227.627   
                 
               

-226.090 
              
 
          

38.906                 
              
 

 
4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2019 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko »Občinski 
informator - Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 410-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 6. 2020                                  Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
2. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi 
plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine Vransko 

Na podlagi 16. in 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, 
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na predlog župana Občine Vransko na 3. izredni 
seji dne 26. 5. 2020 sprejel naslednji  

S K L E P 
o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila 

omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Vransko 

1. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa, tj. 1. 6. 2020, preneha veljati 
Sklep o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja 
odpadnih voda na območju občine Vransko, ki je bil sprejet 
na 3. dopisni seji Občinskega sveta Občine Vransko dne 27. 
3. 2020.  
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2. člen 

Ta sklep začne veljati 1. 6. 2020 in se objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 5. 2020                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko 

C E N I K  
pogrebnih in pokopaliških storitev  

na pokopališču Vransko 
 

UPORABA MRLIŠKE VEŽICE 

 cena 
(v EUR) 

 

DDV cena z DDV 
(v EUR) 

1 dan 26,91* 9,5 % 29,47* 

2 dneva 45,06* 9,5 % 49,34* 

* uporabniki izven Občine Vransko: + 50 % na obstoječo 
ceno 

NAJEMNINA PO VRSTAH GROBOV 

 cena 
(v EUR) 

DDV cena z 
DDV 

(v EUR) 

enojni grob 12,40 22 % 15,13 
družinski grob 18,03 22 % 22,00 
trojni družinski grob 27,04 22 % 32,99 
četverni družinski grob 30,14 22 % 36,77 
grobnica 30,14 22 % 36,77 
žarni grob 9,01 22 % 10,99 
prostor za raztros pepela 9,01 22 % 10,99 
 

POKOPALIŠKA PRISTOJBINA ZA NOV GROB  
BREZ OKVIRJA 

cena 
(v EUR) 

DDV cena z DDV 
(v EUR) 

62,74 22 % 76,54 

 
Veljavnost cenika: od 1. 7. 2020 do preklica. 

Številka: 0320/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 6. 2020                              Franc Sušnik l. r. 
 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  

 
5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18. 5. 2020, od 
15. ure dalje, do srede, 20. 5. 2020, do 15. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016 in 94/2020), saj zaradi omejevalnih 
ukrepov v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 ni bilo 
pogojev za sklic redne ali izredne seje. 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne 
seje glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 21. 4. 2020 
3. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila 
omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na 
območju občine Vransko 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagan 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 153 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 5. dopisne seje:  
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov (po e-pošti) 
2. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje z dne 21. 4. 2020 
3. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi 
plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine Vransko 
 
Ad1:  
Člani občinskega sveta so lahko v času trajanja dopisne seje 
vprašanja in pobude po elektronski pošti naslavljali na 
župana. 
 
V času trajanja dopisne seje ni bilo na župana naslovljeno 
nobeno vprašanje ali pobuda. 
 
Ad2:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 21. 4. 2020 v predloženem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 154 
Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 21. 4. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad3:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o prenehanju 
veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila omrežnine za 
uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih 
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voda in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko 
v predlaganem besedilu.« 
 
Rezultat glasovanja: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI 
 
V skladu s četrtim odstavkom 23.a člena Poslovnika 
Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 
42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
54/2016 in 94/2020) predlog sklepa ni bil sprejet, saj sta na 
dopisni seji dva člana občinskega sveta glasovala PROTI.  
 
Dopisna seja je bila zaključena dne 20. 5. 2020, ob 15. uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 20. 5. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Zapisnik 3. izredne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

ki je bila v torek, 26. 5. 2020, ob 20. uri v Kulturnem 
domu Vransko, Vransko 134. 
 
 Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku):  
 
- prisotni člani občinskega sveta: Breda Čvan, Brigita Gosak, 

Nataša Juhart, Peter Reberšek, Danilo Štante, Marjan 
Pečovnik, Kristina Bogataj, Sonja Cencelj, Jože Matko, 
Adrijana Ferme; 

- opravičeno odsoten član občinskega sveta: Rafael Novak; 
- drugi prisotni: župan Franc Sušnik, Rudolf Pušnik 

(zapisnikar – uslužbenec občinske uprave). 
 
 Sprejem dnevnega reda: 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
1. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje z dne 20. 5. 2020 
2. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila 
omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na 
območju občine Vransko 
 
Pripomb na predlagan dnevni red ni bilo. Sledilo je 
glasovanje: 10 glasov ZA sprejem  predlaganega dnevnega 
reda 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 155 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 3. izredne seje:  
1. Potrditev zapisnika 5. dopisne seje z dne 20. 5. 2020 
2. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi 
plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine Vransko 
 
Ad1:  
Župan je člane občinskega sveta pozval k posredovanju 
pripomb na predložen osnutek zapisnika 5. dopisne seje z 
dne 20. 5. 2020. Pripomb na predložen osnutek zapisnika ni 
bilo. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika: 10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 156 
Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 20. 5. 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
Ad2: 
Župan je podal obrazložitev predloga sklepa. Nato je odprl 
razpravo, v kateri so sodelovali Jože Matko, Breda Čvan, 
Peter Reberšek in Adrijana Ferme. Sledilo je glasovanje o 
predlaganem sklepu: 9 glasov ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 157 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila 
omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na 
območju občine Vransko v predlaganem besedilu. 
 
Ob koncu seje se je župan članom občinskega sveta zahvalil 
za sodelovanje pri izvajanju ukrepov v času epidemije 
novega koranavirusa. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.17 uri. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 26. 5. 2020 

Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Vranin glas

ORKESTER NA TABORU

SKRBNO Z GOZDOM

Lepe sončne dni v vrtcu najraje izkoris-
timo za bivanje na prostem. Ta dan smo  
skupaj z otroki načrtovali glasbeno do-
poldne z igranjem na male ritmične in-
strumente. Položili smo jih v nahrbtnik 
in pripravljeni smo bili, da naš orkester 
zaigra na prostem. Odpravili smo se do 
taborske cerkve. S tem smo v našo dnev-
no dejavnost vključili tudi turistični spo-
minek našega kraja, ki ga poglabljamo s 
projektom Turizem. Velikokrat v naravi 
prisluhnemo ptičjemu petju, tokrat so ži-
vali prisluhnile nam. 
 
Klavdija Konečnik

V zadnjem tednu maja se v okviru tedna gozdov 
vedno spomnimo pomena gozda za naše življe-
nje, delovanje in sprostitev. Lepota pokrajine, 
možnosti za gibanje in dejavnosti, blagodejni 
vpliv na okolje in les so dobrine gozda, ki bi se 
jih prav zavedali šele, ko gozda in njegovega do-
brodejnega delovanja v našem okolju ne bi bilo 
več.

Z 18. majem smo se skupaj z otroki vrnili nazaj 
v vrtec, vendar smo po priporočilih morali biti 
čim več na prostem. Priročna lega našega vrt-
ca nam je omogočila, da smo uživali v gozdu in 
njegovih lepotah. Kakor priporoča tudi Gozdni 
bonton, smo poskušali biti do gozda čim bolj 
spoštljivi. Vse, kar smo prinesli s sabo, smo tudi 
pospravili, razveselili smo se gozdnih jagod in nekaj podrtih dreves, ki so jih kot nalašč za naš gibalni poligon podrli lastniki 
gozda. Kar čudili smo se, kako so drevesa polepšala svoje krošnje, ko nas ni bilo. Na tem mestu se zahvaljujem vsem lastni-
kom gozdov, v katerih uživamo z otroki vrtca, za vso potrpežljivost in prijaznost, da nam to omogočate. Hvala.

Brigita Reberšek
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Vranin glas

Čeprav smo bili pred šolarji in učitelji že od 16. marca v izo-
laciji zaradi virusa Covid-19, smo se ekokoordinatorice obeh 
šol, Vransko in Tabor, odločile, da vseeno izpeljemo ekodan, 
kot smo ga načrtovali že na začetku šolskega leta. Tokrat smo 
raziskovali PTICE. Učence in njihove starše smo nagovorile pre-
ko elektronske pošte in spletne učilnice ter jih povabile, da si 
vzamejo čas, skupaj preštejejo in opazujejo ptice okoli nas, saj 
si z nekaterimi tudi delimo dom.
 
Ker smo se zavedale, da vseh ptic res ne poznamo, smo 
pripravile nekaj gradiva in e-povezavo do brošure z naslovom 
Ptice Slovenije. Tako so si naši učenci v ponedeljek, 4. 5. 2020, 
naredili zanimiv družinski ekodan, ki so ga preživeli na pros-
tem v družbi zanimivih slovenskih ptic. Najprej so morali opa-
zovati ptice in prešteti le največje število ptic iste vrste, ki so 
jih videli hkrati, ter koliko ptic so opazili vse skupaj. Nato so 
si izbrali eno ptico, ki jim je bila všeč. Prepoznali so jo lahko 
tudi s pomočjo Priročnika za prepoznavanje ptic. Priročnik jim 
je omogočil, da so s pomočjo ilustracije in kratkega opisa lažje 
prepoznali ptico, ki so jo opazovali. Želele smo, da na kratko 
opišejo glavne značilnosti opazovane ptice, jo morda fotografi-
rajo ali narišejo sami, izdelajo iz papirja, lesa, lego kock, gline, 
plastelina ali kakšnega drugega materiala, da lahko nastane 
tudi 3D-ptica.
Moramo priznati, da smo bile nad odzivom tako staršev kot 
učencev resnično prijetno presenečene. Od večine učencev iz 
obeh šol smo dobile res neverjetne prispevke, slike, risbe in 
izdelke. Na tem mestu bi rade pohvalile dobro sodelovanje, 
veliko dobre volje in, kot smo lahko razbrale iz poslanega, bilo 
je tudi veliko lepih trenutkov v prekrasni naravi, ki nas obda-
ja. Večino izdelkov si lahko ogledate v spletni učilnici Osnovne 
šole Vransko-Tabor na https://ucilnice.arnes.si/course/view.
php?id=32623#section-3.

Hvala vsem, ki ste se potrudili in naj vas pozitivna energija vodi 
še naprej.   
 
Ekokoordinatorice obeh šol:
Manja Majcen, Nataša Pečovnik in Zlatka Avžner

EKODAN: VIDIM, SLIŠIM, PREPOZNAM, UKREPAM
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Vranin glas

ZAKLJUČNI POHOD ŠOLSKIH PLANINCEV
Planinci Osnovne šole Vransko-Tabor 
smo šolsko leto zaključili s krajšim zak-
ljučnim pohodom okoli Vranskega, ki 
smo ga izvedli v manjših skupinah. V res 
toplem dnevu smo se odpravili čez Ma-
relico, se igrali v gozdu, »rabutali« če-
šnje, si pravili šale in se spominjali pla-
ninskih izletov v tem šolskem letu. Vsem 
pohodom se je priključilo res ogromno 
planincev, kar nas na šoli in v Planin-
skem društvu Vransko zares navdaja z 
veseljem. Septembra smo se podali na 
Brce in Rigelj, oktobra mimo Ilovice v 
Brode, novembra v Prekopo, decembra 

smo si pričarali nočno-božično-čoko-
ladno-pravljični pohod s pravljičarjem, 
februarja pa raziskali Prilope. Vseskozi 
spoznavamo zdravilne in strupene ra-
stline, opazujemo živali, se pogovarja-
mo o skrbi za naravo, skrbimo za zdravo 
malico, si kakšen priboljšek pripravimo 
kar v naravi, z veseljem priskočimo na 
pomoč pridnim domačinom pri opra-
vilih, spoznavamo okoliške zaselke in 
hribe ter se imamo skupaj preprosto 
lepo. Zadnji pohod smo zaključili s sla-
doledom, kar je planince še posebej 
razveselilo.

Žal nama je, da nekaterih pohodov le-
tos nismo opravili, sva pa z mentorico 
prepričani, da so najini planinci kljub 
temu radi šli na daljši sprehod ali pohod 
in se nama bodo pri dejavnosti pridruži-
li v naslednjem šolskem letu. Med poči-
tnicami pa seveda vabljeni na okoliške 
hribe in hribčke, koče in razgledišča, 
mogoče že 25. junija na Čreto, ko pla-
ninsko društvo organizira tradicionalni 
dogodek S kolesom na Čreto.
 
Mentorici: 
Nataša Pečovnik in Maja Jerman

 

 

 

 

 

 

                                            »Pesem je končana, toda melodija odzvanja dalje.«                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Irving Berlin  

 

 

 

 

 

 
        

       Poslovila se je Barbara Ramšak, leta 2009 prejemnica grba Občine Vransko za življenjsko delo  

       na področju vzgoje in izobraževanja.  

 

      Barbaro Ramšak je na Vransko vezala poklicna pot. Na OŠ Vransko je med letoma 1974 in 2010  

      poučevala zgodovino, a se v srca številnih generacij učencev in njihovih staršev, kolegov ter   

      znancev zapisala predvsem kot učiteljica življenja. Kljub bogatemu znanju, ki ga je nesebično  

      predajala naprej in bila za to večkrat nagrajena, so bile zanjo najpomembnejše pristne prijateljske  

      vezi, ki jih je z mnogimi stkala s svojo preprostostjo, prijaznostjo in srčnostjo.           

 

      Ohranili jo bomo v trajnem spominu. 
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V Ljubljani so leta 1945 ustanovili transfuzijski oddelek 
pri Centralni vojni bolnici, 4. junija pa smo v Sloveniji 
odvzeli prve doze in jih tudi konzervirali, kar pomeni za-
četek transfuzijske službe. Leta 1953 smo v Sloveniji uvedli 
brezplačno, prostovoljno in anonimno krvodajalstvo, kar 
pomeni, da Rdeči križ Slovenije organizirano izvaja krvo-
dajalske akcije že 67 let. Po letu 1955 so tudi na območju 
Spodnje Savinjske doline začeli organizirati krvodajalske 
akcije; na leto so pripravili eno ali dve.

Ozaveščanje o nenadomestljivosti zdravljenja s krvjo, motivi-
ranje, pridobivanje novih in ohranjanje obstoječih krvodajal-
cev ter  organizacija krvodajalskih akcij ostajajo glavne nalo-
ge Rdečega križa Slovenije na področju krvodajalstva.

V Sloveniji še vedno vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Zato 
so s številnimi podjetji, društvi, organizacijami ter drugimi 
skupinami v sodelovanju s transfuzijsko službo načrtovali več 
kot 1.160 krvodajalskih akcij.  Približno 381 je bilo terenskih. 
Marca je epidemija covida-19 spremenila način in oblike 
preskrbe s krvjo ter s tem organiziranja krvodajalskih akcij. 
Krvodajalce so seznanili z dodatnimi zaščitnimi ukrepi za 
preprečevanje prenosa koronavirusa. Krvodajalcem so začeli 
sporočati, da naj ne prihajajo na odvzem krvi, če kašljajo, so 
prehlajeni, so preboleli nalezljivo bolezen ali so v stiku z obo-
lelo osebo. Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih v Rde-
čem križu, transfuzijskih centrih in oddelkih ter na terenskih 
krvodajalskih akcijah izvajajo prilagojene krvodajalske akcije. 
Nanje vabijo samo krvodajalce krvnih skupin, ki so potreb-
ne za zdravljenje. Krvodajalce vabijo na darovanje krvi preko 
SMS-sporočil ali osebnih vabil.

Transfuzijska služba je uvedla telefonsko naročanje na odvzem 
krvi za vse transfuzijske oddelke in na terenske krvodajalske 
akcije, kot dodatne zaščitne ukrepe, s katerimi krvodajal-
cem in zaposlenim omogočajo varno okolje in varen odvzem 
krvi. Krvodajalce, ki so telefonsko potrdili prihod na terensko 
krvodajalsko akcijo, po telefonu pred prihodom na odvzem 
krvi preverijo, če ustrezajo pogojem za darovanje in nimajo 
bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom v pro-
store, kjer izvajajo odvzem krvi, je triažna kontrolna vstopna 
točka. Strokovno zdravstveno osebje ponovno preveri ustre-
znost osnovnih zdravstvenih parametrov o zdravstvenem sta-
nju in izmeri telesno temperaturo krvodajalcu.

Krvodajalci, ki so darovali kri, ko so veljali  najostrejši ukre-
pi, so pravi junaki današnjega časa in vzgled sočutja, ki se je 
skozi desetletja razvilo v trdno slovensko krvodajalsko izroči-
lo. To najbolje pokaže, kako uspešno smo opravili svoje delo v  
Rdečem križu Slovenije in Zavodu za transfuzijsko medicino. 
Obisk prirejenih krvodajalskih akcij je pokazal, da krvodajal-
stvo ostaja najbolj množična solidarnostna akcija državljanov 
v Sloveniji. Od  1. junija potekajo krvodajalske akcije glede na 
dobro zdravstveno stanje prebivalstva  po sprejetih načrtih. 
Ostaja naročanje. Krvodajalci pokličejo transfuzijsko službo 
in se naročijo na darovanje krvi ter tako potrdijo prihod.

Rdeči križ Slovenije se ob 4. juniju iskreno zahvaljuje vsem 
krvodajalkam in krvodajalcem, tisočim prostovoljcem, ki pri-
spevajo k temu, da vir krvi nikoli ne presahne. Iskrena HVALA 
tudi vsem ostalim, ki po svojih najboljših močeh podpirajo 
prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji.
 
RKS – OZ Žalec

4. junij je dan slovenskega krvodajalstva

Iz življenja društev
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Iz življenja župnije

V času epidemije smo prostovoljci Župnijske Karitas Vransko 
pripravili in razdelili 172 paketov pomoči, od tega 141 na ob-
močju Vranskega, 11 na območju Tabora, 9 na območju Mot-
nika in 8 na območju Trojan. V sodelovanju z Osnovno šolo 
Vransko je bilo na domove dostavljenih 65 paketov za družine 
102 otrok, ki imajo v šoli subvencionirano kosilo. Razvoz pa-
ketov je bil organiziran s strani Občine Vransko. 

Občanom smo nudili dostavo zdravil na dom, pomagali s pre-
vozi, svetovali in pomagali pri izpolnjevanju in vlaganju pro-
šenj na različne javne ustanove. Kar nekaj občanov se je na 
nas obrnilo s potrebo po pogovoru in psihološki pomoči. Ker 
v času epidemije nismo obiskovali starejših na domovih, smo 
jim poslali voščilnice, ki so jih izdelali prostovoljci programa 
socialnega vključevanja na Škofijski Karitas Celje. 

Med 13. 3. in 31. 5. 2020 smo prostovoljci Karitasa opravili 
260 prostovoljnih ur, v katere ni vštet čas načrtovanja, ko-

ordiniranja prostovoljskega dela in koordiniranja z ostalimi 
organizacijami. 
Ljudje v stiski lahko za pomoč s paketi s hrano in higienskimi 
potrebščinami, šolskimi potrebščinami, svetovanje in pomoč 
pri izpolnjevanju in vlaganju različnih prošenj na javne usta-
nove (Zavod za zaposlovanje RS, CSD …), občasno tudi za 
pomoč s prevozom, dostavo zdravil na dom, izposojo invalid-
skih pripomočkov zaprosijo preko elektronske pošte: karitas.
vransko@gmail.com ali pokličejo na mob.: 051 451 757. 

Hvaležni smo za podporo podjetij in darovalcev posamezni-
kov, brez katerih ne bi mogli izvajati pomoči. 

Pomoč za družine v stiski in nakup šolskih potrebščin zbiramo 
na TRR SI56 1964 0501 3602 603; Župnijska Karitas Vransko, 
Vransko 144, 3305 Vransko; z namenom: pomagam preživeti.
 

DELOVANJE ŽUPNIJSKE KARITAS VRANSKO V ČASU EPIDEMIJE

Župnija Vransko
vabi na slovesnost zlate maše
domačega župnika Jožeta Turineka,
ki bo v nedeljo, 5. julija 2020, ob 10. uri 
v župnijski cerkvi sv. Mihaela.
Zlatomašni pridigar bo Izidor Pečovnik - Dori.

Vabljeni vsi, še posebej tisti, ki ste imeli čast po 
njegovih rokah prejeti milosti zakramentov.

SLOVESNOST ZLATE MAŠE
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Ne spreglejte

S 1. 7. 2020 se Nujna medicinska pomoč (NMP) Zdravstvenega doma 
Žalec vključuje v Dispečersko službo zdravstva Slovenije (DSZ) 

Glavno poslanstvo DSZ je sprejem klica o nenadnem dogodku, ki potre-
buje intervencijo zdravstvenih služb na terenu, določanje prioritete spre-
jetim klicem in aktiviranje ustreznih zdravstvenih intervencijskih ekip gle-
de na naravo in lokacijo dogodka. Vse te aktivnosti se izvajajo v skladu s 
postavljenimi standardi, ki jih izvaja za to usposobljena oseba-dispečer. 
DSZ Slovenije postopoma v svoj sistem vključuje vse enote NMP v Slove-
niji.

V mesecu juliju pride na vrsto tudi enota NMP ZD Žalec, kar pomeni, da 
bo od takrat naprej aktivacija ekip NMP potekala samo preko DSZ in 
enotne številke 112. Torej bo od 1. 7. 2020 dalje aktivacija ekipe NMP mo-
žna izključno in samo preko številke 112 in ne več preko stacionarne šte-

vilke zdravstvenega doma, kot je bila sedaj pogosta praksa prebivalcev naših šestih občin. Vaš klic na 112 bo sprejel dispečer, 
ki bo po prevzemu potrebnih informacij o dogodku/bolezni/ poškodbi hitreje aktiviral najbližjo ekipo NMP.

Lokacija ambulante NMP še naprej ostaja v prostorih sedeža ZD Žalec, in sicer 24 ur na dan in 365 dni na leto, spreminja se 
samo način aktiviranja, ki bo odslej potekalo izključno preko 112. 

ZD Žalec ima 1 ekipo NMP. Delo te službe pa poteka tako v ambulanti kot na terenu, zato se včasih zgodi, da je ekipa NMP na 
terenu in je ZD zaklenjen. V kolikor se znajdete v takšni situaciji, poiščite pomoč v kateri izmed bližnjih ambulant NMP ali v 
urgentnem centru Celje ali pokličite 112.

Do dokončne sistemske ureditve DZS v prehodnem obdobju za posvet z dežurnim zdravnikom ostaja v uporabi tudi stacionar-
na telefonska številka ZD-ja, ki bo s popolnim prehodom ukinjena. Za vse ostale informacije pa je že danes na voljo telefonska 
številka informacij 03 713 43 00 vsak delovnik med 7:00 in 14:00 ali spletna stran www.zd-zalec.si. Na tej številki dobite 
informacije glede delovanja posameznih ambulant ZD Žalec, naročanja in nadomeščanja zdravnikov. 

KDAJ POKLICATI NA 112: nujna stanja, ki potrebujejo oskrbo na mestu dogodka so: zastoj dihanja, nenadna izguba zavesti, 
bolečina v prsnem košu, dušenje, nenadno nastala močna bolečina v trebuhu, huda alergijska reakcija, epileptični napad, 
vročinski krči, prometne nesreče, poškodbe, pri katerih bolnik ne more več hoditi, nenadno nastala nepokretnost oz. nena-
dno močno poslabšanje že znane kronične bolezni.
HIŠNI OBISKI: za hišne obiske se je potrebno dogovoriti z osebnim zdravnikom, ki hišni obisk opravi v dogovoru z vami. Za 
nujne hišne obiske pa je potrebno klicati na številko 112.
       
Dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec 

Vključitev Nujne medicinske pomoči Žalec v dispečersko službo

Spoštovani pacienti,

v Zdravstvenem domu Žalec – Zdravstveni postaji Vransko smo morali v skladu z navodili Ministrstva za zdravje o organizaciji 
dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni po koncu razglašene epidemije Covid-19 vzpostaviti prilagojen način 
dela in sicer:
• Naročanje pacientov je potrebno za vse obravnave, razen za nujna stanja;
• Naročanje poteka izključno po telefonu ali elektronski pošti;
• Pred vstopom v Zdravstveni dom je obvezno preverjanje epidemioloških podatkov in morebitnih znakov bolezni (pacient 

izpolni vprašalnik Covid-19, izmeri se mu temperatura);
• Obvezno je nošenje zaščitne obrazne maske.
Tak način dela od zaposlenih in pacientov zahteva določene prilagoditve, ki pa jih moramo skupaj sprejeti, da omejimo šir-
jenje virusa. V Zdravstveni dom zato lahko vstopi samo naročen pacient, ki ima negativno epidemiološko anamnezo in nosi 
zaščitno obrazno masko.

Hvala za razumevanje.     

Obvestilo
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Do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, 
nasadov, zelenic, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov ... brez 
vnaprejšnjega soglasja JKP Žalec

JAVNI RAZPIS za dodelitev termina uporabe površin v Športni 
dvorani Vransko v novem šolskem letu 2020/2021

Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne 
vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in 
Vransko, da je do preklica prepovedana uporaba pitne vode 
za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, pranje avtomobilov, pol-
njenje bazenov, polivanje cestišč in poti ter polnjenje gasilskih 
cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda.
 
Občinska uprava

1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAV-
NEGA RAZPISA
 Predmet javnega razpisa je dodelitev 
termina uporabe površin v Športni dvo-
rani Vransko.
 
Ciljna skupina javnega razpisa so:
1. OŠ Vransko-Tabor;
2. športna društva in klubi za otroke in 

mladino, usmerjeni v kakovostni in 
vrhunski šport iz Občine Vransko;

3. športna društva in klubi za odrasle, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport iz Občine Vransko;

4. drugi klubi, društva in skupine iz 
občine, ki izvajajo športno rekrea-
cijo;

5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.
 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Športna dvorana se uporablja za nas-
lednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pou-

ka športne vzgoje in športne vzgo-
je predšolskih otrok (vrtca), šolska 
športna tekmovanja, tekmovanja 
na medobčinskih, področnih in dr-
žavnih ravneh;

2. športno vzgojo otrok in mladine ter 
članov, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport;

3. športno rekreacijo klubov, športnih 
društev, športne tekme teh klubov 
in društev;

4. športno rekreacijo drugih domačih 
društev in rekreativnih skupin;

5. športno vadbo društev in klubov iz-
ven občine;

6. prireditve občine Vransko;
7. športna dvorana se lahko uporablja 

tudi za druge prireditve in shode, 
kot so koncerti, zabavnoglasbene 
prireditve in druge podobne ko-
mercialne prireditve, če za to orga-
nizator pridobi dovoljenje Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko 
in z njim sklene pogodbo o najemu 
in če za takšno prireditev pridobi 
dovoljenje pristojnega organa oz. 
jo priglasi pri pristojnem organu v 
skladu z zakonom.

 
3. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
Razpis se objavi na oglasni deski Občine 
Vransko, spletni strani Zavoda za kultu-
ro, turizem in šport 
(www.zkts-vransko.si).
 
4. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG
 Rok za oddajo prijav je od 1. 7. 2020 do 
14. 8. 2020 do 12. ure, osebno ali pri-
poročeno po pošti, na naslov: Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko, Vran-
sko 134, 3305 Vransko. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Javni razpis za dodelitev termina upo-
rabe površin v Športni dvorani Vransko 
v novem šolskem letu 2020/2021« z 
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni 
strani kuverte.
 
5. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog bo 24. 8. 2020 v prosto-

rih Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko.
 
6. IZID JAVNEGA RAZPISA
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 30 dneh po da-
tumu, ki je določen za predložitev vlog.
 
7. INFORMACIJE
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo 
zainteresirani vlagatelji vsak delavnik 
v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko ter na spletni strani za-
voda (www.zkts-vransko.si). Vse doda-
tne informacije lahko dobijo vlagatelji 
v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko.
 
INFORMACIJE:
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN 
ŠPORT VRANSKO
VRANSKO 134
3305 VRANSKO
TEL.: 041 238 749 ali 03 703 12 10
zkts.vransko@gmail.com, 
www.zkts-vransko.si
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Vavčerji, ki jih bomo prejeli, bodo zagotovo poskrbeli za to, 
da bomo Slovenci v letošnjem letu več časa namenili razisko-
vanju naše prelepe Slovenije. In prav je tako! Včasih se zdi, 
da tujci, ki se redno vračajo v Slovenijo prav zaradi njenih na-
ravnih lepot, poznajo marsikateri skriti kotiček bolje od nas. 
Morda so ti vavčerji ključ do tega, da bomo znali še bolj ceniti 
lepote naše dežele.

Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo zagotovo naj-
uspešnejši tisti, ki bodo v svoje ponudbe vključili zanimive 
programe z aktivnostmi, ki bodo prepričale domače goste. 
Čebelarski turizem vas pri tem zagotovo ne bo razočaral. 
Številni turisti obiščejo Slovenijo prav zaradi slovesa dežele 
čebelarjev. Tega nam je prislužil že Anton Janša, prvi učitelj 
čebelarstva, pred več kot 270 leti. Slovenci smo narod, kjer je 
čebelarstvo doma in čebelarji živimo s čebelami in za čebele.
Čebelarski turizem postaja ena pomembnejših panog zelene-
ga turizma. Eden od trendov zelenega turizma je označevanje 
turistično gostinske ponudbe. Doživetja označuje glede na 
njihove vplive na okolje, kulturo in družbo. Na ta način vemo, 
kaj okvirno lahko pričakujemo. Slovenija je prva in trenutno 
edina država, ki uvaja certificiranje ponudnikov čebelarske-
ga turizma. Certifikati odličnosti zagotavljajo nadzor nad po-
nudbo in kakovostjo storitev ter spodbujajo konkurenčnost. 
V Sloveniji imamo trenutno certificiranih 45 ponudnikov. 
Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in usmerje-
nosti dejavnosti različnih ponudnikov, kot npr. kmetij, muze-
jev, prodajaln, in oceno izpolnjevanja kriterijev za pridobitev 
certifikata dobrega ali odličnega ponudnika čebelarskega  
turizma. Ena, dve ali tri čebelice označujejo zadovoljevanje 
osnovnih pogojev, urejenosti objektov ponudnika in okolice, 
ekološko ali biodinamično čebelarjenje, sposobnost privlač-
ne predstavitve dejavnosti in produktov, inovativnost emba-
laže, sposobnost ustvariti pravo čebelarsko doživetje, ele-
menti presenečenja ipd. 

Kaj vključujejo doživetja pri ponudnikih čebelarskih turizmov?
• Strokovno predstavitev življenja čebel z opazovanjem v 

steklenem panju; 
• izobraževalne čebelarske delavnice, možnost izobraže-

vanja o delu s čebelami;
• degustacija medu, medenih pijač ipd.;
• bogata ponudba čebeljih pridelkov, medu in medenih iz-

delkov, darilni program;
• ustvarjalne delavnice: peka medenjakov, izdelava svečk 

iz čebeljega voska, poslikava panjskih končnic;
• animacijski program za otroke;
• multivizijska predstavitev življenja čebel;
• fotogalerija;
• apiterapija (svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov, 

vdihavanje aerosola iz panjev, medena masaža …);
• muzej;
• čebelarska učna pot s strokovnim vodenjem;
• nasad medovitih rastlin, zelišč …

Doživetja na čebelarskih turističnih kmetijah so primerna za 
vsakogar: tako za mlade in stare kot tudi za družine z mlajšimi 
otroki ali mladostniki, za posameznike ali skupine, za poslov-
ni svet, za različna društva in organizacije, čebelarje in ne-
čebelarje. Ponudba je zelo raznolika in se razlikuje od ponu-
dnika do ponudnika.  Ponudnike in njihovo ponudbo najdete 
na spletni strani:  https://www.apiturizem.si/. Svetujemo, da 
pred obiskom preverite ponudbo posameznega ponudnika in 
se za ogled najavite. 

Čebelarstvo je mnogo več kot med! Življenje čebel je zanimi-
vo in polno presenečenj. Obiskovalci čebelarskih ponudnikov 

pa so navdušeni nad ponudbo, ki jo ponuja tovrstni turizem. 
Spoznajte skrivnostni svet čebel, obiščite ponudnike, ki jih 
najdete na območju celotne Slovenije, in se pridružite števil-
nim zadovoljnim gostom.  S svojim obiskom boste prispevali 
k ohranjanju čebelarstva in posledično k ohranjanju narave 
ter lokalni samooskrbi. Ne boste razočarani!  

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarstva
Čebelarska zveza Slovenije

Ne spreglejte

Nepozabno doživetje pri čebelarjih
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Poroke v času koronavirusa

Letošnja epidemija nas vse postavlja v 
podoben položaj. Naši načrti so se na-
enkrat razblinili in padli v vodo. Korona-
virus je prekrižal vsaj za nekaj časa tudi 
poročne načrte nekaterim parom, ki le-
tos načrtujejo svojo poroko. Na Upravni 
enoti Žalec je bilo zaradi koronavirusa 
preklicanih dvajset porok in štirinajst 
prestavljenih.

Upravne enote v času epidemije nismo 
izvajale sklepanja zakonskih in partner-
skih zvez vse do 28. 4. 2020. Od tega 
datuma dalje nam je ponovno dovolje-
no izvajanje le-teh. Seveda so v tej situ-
aciji za poroko tudi določene omejitve. 
Poročnega slavja morda ne bo mogoče 
izvesti tako, kot bi si sprva želela bo-
doča zakonca. Pri izvajanju poročnih 
obredov moramo namreč upoštevati 
vse trenutno veljavne varnostne ukre-
pe. Vse udeležene osebe morajo ohra-
njati ustrezno medsebojno razdaljo (1,5 
m), če tega ni mogoče zagotoviti, je ob-
vezno nošenje mask. Treba pa je upo-
števati splošna navodila in priporočila 
NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.  

Tolmačenje pristojnega ministrstva je, 
da poročna slavja v gostinskih lokalih 
in podobnih obratih ali na zasebnem 
zemljišču niso omejena z Odlokom o 
začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi 
na javnih krajih in mestih v Republiki 
Sloveniji, saj ne gre za zbiranje ljudi na 
javnem kraju in mestu, temveč za krog 
zasebnih povabljencev. Enako velja za 
poročni obred. 
Vsem, ki jih zanimajo poroke oziroma se 
nameravajo poročiti na območju Uprav-
ne enote Žalec, v nadaljevanju podaja-
mo določne koristne informacije.

Poroko je treba prijaviti v matični služ-
bi na upravni enoti, kjer želita bodoča 
zakonca skleniti partnersko ali zakon-
sko zvezo. Z matičarjem se dogovorita 
za datum in uro med prostimi termini. 
Kolikor je le mogoče, matičar sledi že-
ljam mladoporočencev. Matičar bodoče 
zakonce ob prijavi opozori na pogoje za 
veljavnost zakonske oz. partnerske zve-
ze in se prepriča o tem, ali so ti pogoji 
izpolnjeni. V prijavi bodoča zakonca iz-

javita, da svobodno sklepata zvezo in da 
so izpolnjeni pogoji za njeno  veljavnost. 
V postopku prijave potrebujeta veljaven 
osebni dokument. V primeru, ko bodo 
pri sklenitvi zveze prisotne tudi priče, 
je potrebno priložiti podatke o pričah 
(osebno ime, datum rojstva, stalno 
prebivališče). Prisotnost prič namreč ni 
več potrebna, prav tako nista potrebna 
prstana. 

Za sklenitev zakonske ali partnerske 
zveze je potrebna osebna navzočnost 
obeh bodočih zakoncev, glede na njuno 
željo pa se poročni obred lahko izvede 
na več načinov, in sicer:

• pred matičarjem in načelnikom 
upravne enote ali od njega pooblaš-
čeno osebo (s pričama ali brez),

• pred matičarjem in županom obči-
ne (s pričama ali brez) ali

• samo pred matičarjem (s pričama 
ali brez).

Poročni obred poteka slovesno v pose-
bej določenih uradnih prostorih. Uprav-
na enota Žalec ima kot uradni prostor 
določen Dom II. slovenskega tabora v 
Žalcu, Grad Komenda na Polzeli, salon 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem in 
prostor na sedežu Upravne enote Žalec. 

Rok za prijavo sklenitve zakonske ali 
partnerske zveze v uradnih prostorih 

in v uradnem času ni določen. Prija-
vo lahko bodoča zakonca podata tudi 
več mesecev pred poroko. Zakonska 
ali partnerska zveza se, glede na zmož-
nosti posamezne upravne enote, lahko 
sklene tudi zunaj uradnih prostorov, če 
tako želita bodoča zakonca in če sta 
pripravljena poravnati upravno takso v 
višini 170 evrov in ostale dodatne stro-
ške. Upravna enota z odločbo lahko tudi 
zavrne vlogo za sklenitev zakonske zve-
ze zunaj uradnih prostorov, če bi bila 
taka sklenitev zakonske zveze težko iz-
vedljiva.
Na Upravni enoti Žalec sklepamo za-
konske in partnerske zveze ob sredah 
med 10.00 in 16.30 in petkih med 10.00 
in 12.30. Ob sobotah izvajamo poročne 
obrede v uradnih  prostorih med 10.00 
in 19.00. Izjeme so sobote, ko je praznik 
in hkrati dela prost dan oz. drug dela 
prosti dan, takrat ni porok.

Za dodatne informacije smo vam na vo-
ljo na Krajevnem uradu Vransko na tele-
fonski številki 03 703 28 20, ki je odprt 
vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 
do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete 
tudi na sedež Upravne enote Žalec na 
številko 03 713 51 20 ali nam pišete na 
e-naslov ue.zalec@gov.si.
 
Simona Stanter, 
načelnica Upravne enote Žalec
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Kako postati odgovoren skrbnik?
Ko se posamezniki odločajo o nakupu 
ali posvojitvi psa, si v mislih največkrat 
rišejo fotografije iz skupnih sprehodov 
po najljubših hribih, nekateri se s psom 
vidijo ob preživljanju skupnega prostega 
časa, spet tretji pa v psu vidijo prilož-
nost za kratkočasenje otrok ali čuvanje 
zemljišča. Slednji pogosto kaj hitro ugo-
tovijo, da pes predstavlja večjo odgovor-
nost, kot so sprva mislili.
 
Znano je, da je pes družabno bitje, kar 
pomeni, da za svoj zdrav fizični in men-
talni razvoj potrebuje družbo ljudi in 
drugih živali. Prizori, kot smo jih bili vaje-
ni iz preteklosti, ko je pes čuval hišo in bil 
privezan v kotu dvorišča na kratki verigi, 
so v veliki večini stvar preteklosti. Tako 
omejevanje in pomanjkanje socializacije 
psa negativno vplivata na vedenjsko sta-
nje psa. Poleg tega je zanemarjeno sta-
nje psa odraz skrbnikove nezmožnosti 
empatije do drugih živih bitij.
 
Prvi korak pri izbiri psa bi moral temeljiti 
na odgovoru na vprašanja, kot so: 
• Ali se vsi v gospodinjstvu strinjajo s 

prihodom novega družinskega čla-
na?

• Ali imate dovolj bivalnega prostora 
za to žival?

• Ali ji boste lahko omogočili dovolj 
gibanja?

• Ali ste pripravljeni skrbeti zanjo 15-
20 let, kolikor znaša njena naravna 
življenjska doba?

• Kam boste dali žival v času dopusta 
ali če slučajno zbolite?

• Kako boste zagotovili, da vaš pes ne 
bo moteč za okolico?

• Ali boste zmogli stroške finančnega 
vzdrževanja živali?

Če se vrnemo na začetek, ko smo si za-
mislili, da bi imeli psa, se pogosto zgodi, 
da je naslednji korak storjen v napačno 
smer. Večina ljudi namreč izbere psa 
glede na videz, ne ozirajoč se na pot-
rebe določene pasme. Žal pri izbiri psa 
še vedno igra veliko vlogo denar in nato 
ljudje, ozirajoč se na določeno pasmo in 
varčevanje, kupijo psa brez rodovnika, 
kjer sicer dobijo identičnega določeni 
pasmi, vendar je potrebno poudariti, da 
je to še vedno mešanec. Psi brez rodov-
nika (»pasemski«) imajo navadno veliko 
možnosti za obolenja kosti in ožilja ter 
ostale z genetiko prirojene bolezni.  
V kolikor imate zagotovljene pogoje za 
posvojitev oziroma nakup psa, pa se 
je nato potrebno pozanimati še glede 
karakteristike posamezne pasme. Tu-
kaj navadno nastane največji problem. 
Ljudje namreč še vedno izbirajo pasme 
psa, ki so v osnovi namenjeni popolno-
ma drugačnim pogojem bivanja, kot jih 
imajo sami. 
 
Dober primer je izbira psa, ki je na pri-
mer pasme beagle ali madžarska vižla, ki 
imajo izrazit lovski nagon. 
Od takega psa ne moremo pričakovati, 
da nas bo po napornem delavniku mirno 
pričakal na domačem pragu. 
Pa tudi sicer v osnovi psi potrebujejo za-
dovoljitev vsaj treh nagonov. Nagoni so 
prirojene lastnosti psov, ki vodijo psa 
k nekemu dejanju oz. početju, vedenju. 
Nagone spodbudijo zunanji ali notranji 
dražljaji. 
Prvi, ki je najbolj pomemben za preživet-
je, je nagon po hranjenju. Drugi nagon, ki 
ni zanemarljiv, je nagon po lovu, in tretji 
je plenski nagon. 
Plenski nagon lahko psu zadostimo pre-
ko igre (dober primer je igra vlečenja 

vrvi, vendar pazljivo, psu moramo pusti-
ti, da »zmaga«). Lovski nagon se pri psu 
dobro sprošča, kadar mu omogočimo 
iskanje hrane. Najbolj dolgočasno za psa 
je hranjenje iz posode. Seveda je pripo-
ročljivo, da pes večji del hrane dobi kot 
glavni obrok, vseeno pa lahko vmes po-
skrbimo za t. i. delo z nosom, kjer si pes 
sam najde priboljške. Dober primer, ki 
ga lahko v praksi izvaja vsak skrbnik psa, 
je skrivanje priboljškov v travi. Lahko pa 
mu kupite tudi pripomočke za hranjenje 
(igrače, v katero skrijete hrano). Znan-
stveno dokazano je, da pes ob vohanju in 
iskanju hrane ali predmetov, lahko tudi 
ljudi, sprošča stres. 
 
Kadar se pri psu stres, zaradi neustre-
znega ravnanja (dolgotrajno privezova-
nje, pomanjkanje sprehodov, zapiranje 
v boks ali kletko, ki je ni vajen, izposta-
vljanje negativnim situacijam v okolici) 
kopiči, to povzroča nezaželena vedenja. 
Skrbniki psa niso poučeni o pravilni os-
krbi psa in se za ukrep obračajo k nega-
tivnim metodam, ki lahko dolgoročno 
škodujejo psu. Poleg tega pes hitro raz-
vije še več nezaželenih vedenj, ki kmalu 
postanejo moteča tudi za okolico. 
 
Takih primerov je v naši občini nemalo, 
saj se na nas obrača vedno več ljudi, ki 
jih moti neprestano lajanje, nenadzoro-
vano gibanje psov, neustrezna oskrba s 
privezovanji in pomanjkanjem gibanja. 
Zato smo se kot prvi ukrep k izboljšanju 
stanja odločili, da bomo preko člankov 
ozaveščali o pravilnih metodah vzgo-
je psa. Nekaj nasvetov glede treniranja 
psa najdete tudi na naši spletni strani 
https://zavodmuri.si/. Skrbnikom psov 
smo vedno na voljo za pomoč z nasveti 
na telefonski številki 070/85-11-66. Vsi 
tisti, ki ne zmorete zagotavljati ustrezne 
oskrbe psu, razmislite o morebitni odda-
ji, saj boste s tem naredili uslugo psu in 
samemu sebi ter nenazadnje tudi okoli-
ci. Životarjenje psa v zaprtem dvorišču, v 
boksu ali na verigi, brez ustrezne oskbre, 
vsekakor ni slika, ki si jo želimo gledati 
med sprehajanjem po naših lepih poteh 
v občini.

Katjuša Rajovec, Zavod Muri

Ne spreglejte

Vzgoja psa
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ZAKAJ NA PEDIKURO?

Kaj sploh je pedikura in kakšne težave 
rešuje?
V prvi vrsti gre za vsako negovanje zdra-
vih, utrujenih ali lažje poškodovanih 
nog. Verjamem, da je že vsak izmed 
nas imel težavo, povezano s stanjem 
nog, pa naj gre za otiščance, kurja oče-
sa, predolge ali celo vraščene nohte ali 
pa nas je bilo zgolj sram pokazati svoja 
stopala, ker ta že nekaj časa niso bila 
izpostavljena profesionalni negi.
Estetska pedikura je primerna za vse, ki 
potrebujete samo negovanje nog. Sem 
sodi kopel, odstranjevanje zadebeljene 
kože, otiščancev, plitvih kurjih očes, či-
ščenje obnohtnih kanalov, oblikovanje 
nohtov ter masaža stopal.
Zahtevna pedikura pa vključuje poleg 
postopkov, naštetih pri estetski pedi-
kuri, še sanacijo ragad oziroma razpok, 
vraščenih nohtov in oskrbo žulja. 
Sanacijo vraščenih nohtov izvajamo z 
namestitvijo tamponov, v kolikor noht 
še ni pretirano vraščen. V primeru huj-
ših težav pa namestimo nohtno spon-
ko, ki nežno privzdiguje zunanje robove 
nohta, in tako poskrbi za takojšnje olaj-
šanje in zmanjšanje bolečine. 

V kategorijo zahtevne pedikure sodi 
tudi pedikura diabetičnega stopala, pri 
čemer je bistveno, da se pediker zave-
da resnosti bolezni ter storitev izvaja 
previdno.
Tukaj je še nekaj pogostih težav s sto-
pali, ki so lahko boleča, neprijetna na 
videz, težave pa tudi nevarne, a s pri-
merno nego popolnoma rešljive.
Odstranjevanje hiperkeratoze in raz-
pok
Hiperkeratoza je zadebelitev najbolj 
vrhnje plasti kože. Takšna koža je suha 
ter neelastična, kar je predispozicija za 
nastanek ragad oziroma razpok. Ko ho-
dimo, se koža na stopalih zaradi zmanj-
šanja elastičnosti ne more prilagoditi 
podlagi. Če je sila prevelika, elastičnost 
pa zmanjšana, koža poči in nastane raz-
poka.
Reševanje vraščenih nohtov s sponka-
mi
Kadar je vraščen noht presegel prvo 
stopnjo vraščanja in že povzroča bole-
čino, motnje pri hoji ali je že prisoten 
gnojni izcedek, se s stranko posvetu-
jemo o namestitvi sponke. Ta razbre-
meni pritisk nohta, ki se vrašča. Nežno 

privzdiguje zunanje robove nohta iz 
nohtnega kanala. Takoj ob namestitvi 
stranka čuti olajšanje in zmanjšanje bo-
lečine. Hkrati ustavimo napredovanje 
vraščanja nohta. Nohtne sponke nudijo 
nohtu oporo, da ta neovirano izrašča in 
usmerjajo njegovo rast.
Nohtna protetika
Tukaj gre za nadomestitev nohtne ploš-
če z umetno maso po izgubi naravne 
nohtne plošče ali kot možnost olepšave 
drugih nohtnih nepravilnosti. Po obliki, 
barvi in karakteristiki je videti kot na-
ravni noht. Vzdržljivost nohtne proteti-
ke je tudi do tri mesece. Med nošenjem 
se oseba dobro počuti in lahko izvaja 
vse aktivnosti.
Naj bo skok v poletno obutev prijeten! 

Kozmetični salon Katja Marn

 

ZAHVALA
 

Ob grenki izgubi drage žene, mame, tašče in babice
 

BARBARE KAINZ RAMŠAK
iz Petrovč

(25. 9. 1950–9. 6. 2020)
 
 

po dolgoletnem boju z neizprosno boleznijo, ki jo je prestajala nadvse 
pogumno, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ji stali ob strani na tej težki 

poti. Izrekamo spoštljive izraze hvaležnosti dr. Šerugi, dr. Malinarju in 
dr. Centrih Četina ter medicinskima sestrama Cvetki in Idi. Ganjeni smo 

sprejeli ustna in pisna sožalja, sveče, cvetje in darovane maše sorodnikov, 
prijateljev, nekdanjih sodelavcev in učencev z Osnovne šole Vransko-Tabor. 
V čast nam je bilo prisostvovati pogrebnemu obredu, ki so mu dali pečat 

duhovnika Matic Lesjak in Ivan Arzenšek ter govornica Marika Strah.
 

Žalujoči: mož Marjan, sinova Matjaž in Jure ter ostalo sorodstvo.



Ostanite doma in ostanite zdravi.


