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Občinski informator

številka 169
Vransko, 31. 8. 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, Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela 
Vransko, PD Vransko, PGD  Vransko, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, 
ŠRD Ločica,  Zavod Muri, Medgeneracijski center Vransko,  Katja Marn,  
Sara Meglič, Suzana Blatnik, Nataša Juhart, Tone Tavčer

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 30. 9. 2020. 

Prispevke zbiramo do 15. 9. 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

Uporabnikom mobilnih telefonov z operacijskim sistemom 
Android je že na voljo mobilna aplikacija #OstaniZdrav, 
ki pomaga pri zajezitvi in obvladovanju širjenja okužb z 
novim koronavirusom ter zmanjšuje obremenjenost zdra-
vstvenega sistema. Aplikacija pripomore k temu, da lahko 
država virus obvlada z ukrepi, ki imajo čim manj negativ-
nih vplivov na gospodarstvo in vsakdanje življenje drža-
vljanov.

Potem ko jo namestimo na mobilni telefon, nam aplikacija 
#OstaniZdrav enkrat dnevno sporoča, če smo prišli v rizičen 
stik z okuženo osebo. V primeru prejema takšnega obvestila 
opazujemo svoje počutje in ob prvem zaznavanju simptomov 
stopimo v telefonski stik z osebnim zdravnikom, se ne druži-
mo, še posebej ne z ranljivimi posamezniki (starejšimi, kro-

nično bolnimi ...), in še bolj dosledno izvajamo preventivne 
ukrepe (higiena rok in kašlja, nošenje mask in ustrezna med-
sebojna razdalja).
Hkrati aplikacija v primeru naše okužbe močno olajša delo 
epidemiologom pri iskanju in obveščanju vseh naših stikov, 
predvsem tistih, ki bi jih bilo sicer zelo težko poiskati – de-
nimo vseh sopotnikov v javnem prevozu ali vseh gostov, ki so 
bili v gostinskem lokalu istočasno z nami.
Podatki, ki jih aplikacija #OstaniZdrav zazna in obdeluje, so 
povsem anonimni. Aplikacija ne razkrije niti lokacije niti iden-
titete okužene osebe, sporoči samo, da sta se dve osebi v ob-
dobju zadnjih 14 dni srečali. Tudi tisti, ki je potrjeno okužen, 
to informacijo povsem prostovoljno deli z drugimi uporabniki 
(pridobi posebno desetmestno kodo, ki jo nato sam vnese v 
aplikacijo). Funkcije aplikacije lahko kadar koli onemogoči-
mo ali aplikacijo v celoti izbrišemo. S tem se bodo izbrisale 
tudi vse informacije, ki jih je aplikacija shranila.
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom An-
droid si lahko aplikacijo pridobijo in namestijo v spletni tr-
govini z aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako 
#OstaniZdrav. Aplikacija za mobilne telefone z operacijskih 
sistemom iOS pa bo predvidoma na voljo do konca meseca 
avgusta.
Vse potrebne informacije, prav tako tudi pomoč pri name-
ščanju in uporabi mobilne aplikacije za varovanje zdravja 
#OstaniZdrav, uporabnikom zagotavljajo svetovalci klicnega 
centra na telefonski številki 080 17 87.
  
Občinska uprava

Spodbud za samozaposlovanje na 
ravni države ni, jih je pa mogoče, 
pod določenimi pogoji, prejeti na 
lokalni ravni. Tovrstne razpise za 
sofinanciranje stroškov samozaposlitve 
imajo trenutno odprte Mestna občina 
Maribor in Mestna občina Celje ter v 
okviru spodbujanja podjetništva tudi 
kar nekaj manjših občin: Bloke, Bohinj, 
Borovnica, Bovec, Cankova, Cerkno, 
Črna na Koroškem, Dobrna, Duplek, 
Gorenja vas – Poljane, Gornja Radgona, 
Hajdina, Kobilje, Kozje, Laško, 
Markovci, Medvode, Mislinja, Ormož, 
Poljčane, Ravne na Koroškem, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Središče ob Dravi, 
Starše, Vodice, Vojnik in Železniki.  

Na župana Franca Sušnika smo v tej 
zvezi naslovili vprašanje, na kakšen na-
čin namerava Občina Vransko v prihod-
njem letu spodbujati samozaposlovanje 
in s tem malo gospodarstvo.
Župan pojasnjuje: »Zaradi razmeroma 
nizke stopnje brezposelnosti v Spodnji 
Savinjski dolini in predvsem struktur-
nega pomanjkanja delovne sile Občina 
Vransko doslej ni finančno spodbujala 
samozaposlovanja. V kolikor bi se sto-
pnja brezposelnosti bistveno povečala, 
bi najbrž bilo koristno razmisliti tudi o 
tem.  
V praksi tovrstne ukrepe usklajujemo 
v okviru ORP – Območnega razvojnega 
partnerstva Spodnje Savinjske doline, ki 

vključuje šest občin (Braslovče, Polze-
la, Prebold, Tabor, Žalec  in Vransko). Iz 
vaših navedb je razvidno, da občin naše 
doline ni med spodaj naštetimi občina-
mi, ki razpisujejo tovrstne spodbude.
Občina Vransko sistemsko spodbu-
ja podjetništvo in  s tem zaposlovanje 
z izgradnjo komunalne infrastruktu-
re, nizko obremenitvijo podjetništva z 
nadomestilom za uporabo stavbnega 
zemljišča in nizkim komunalnim pri-
spevkom za investicije za gospodarsko 
in kmetijsko dejavnost (65 % popusta 
za te dejavnosti).«  
  
Trški odbor Vransko  

Z namestitvijo mobilne aplikacije #OstaniZdrav pomagamo 
obvladovati koronavirus

Spodbujanje malega gospodarstva v občini Vransko
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Zgodilo se je

Občina Vransko tudi v letošnjem letu nadaljuje z obnovo lokalnih cest in javnih poti, kot je začrtano v občinskem načrtu 
razvojnih programov. Tako že poteka rekonstrukcija javne poti Ropasija v njeni celotni dolžini 752 metrov. Poglavitni namen 
investicije je izboljšati prometno varnost na javni poti in kakovost bivanja občanov v tem delu naselja Jeronim. Obstoječe 
makadamsko cestišče je bilo namreč v precej slabem stanju z vidnimi poškodbami voziščne konstrukcije, odvodnjavanje pa 
je bilo urejeno samo z vgrajenimi cevnimi prepusti. 
V sklopu rekonstrukcije bo vozišče asfaltirano in po potrebi razširjeno, urejene bodo bankine ter izvedeno odvodnjavanje 
in drenažiranje trase vozišča. Gradbena dela izvaja podjetje GP Žalec, d. o. o., iz Galicije, ki je bilo izbrano kot najugodnejši 
izmed enajstih ponudnikov, ki so oddali ponudbo v postopku oddaje javnega naročila. 
Vrednost investicije skupaj s projektno tehnično dokumentacijo in strokovnim nadzorom je v investicijskem programu oce-
njena na nekaj več kot 167.000 evrov in se bo v celoti financirala z nepovratnimi in povratnimi sredstvi na podlagi 21. člena 
Zakona o financiranju občin. 

Občinska uprava

Javna pot Brode–Tešova, ki je pretežno v makadamski izved-
bi, je bila močno poškodovana najprej v neurju s poplavami 
in točo 8. junija 2018, nato pa še dodatno v neurjih v začetku 
julija 2019, zaradi česar je del javne poti od takrat zaprt za ves 
promet. 
Občina Vransko je sanacijo javne poti, ki predstavlja alterna-
tivno oz. obvozno prometno povezavo naselij Tešova, Čreta, 
del Jeronima in del Sela pri Vranskem z Vranskim, že leta 2018 
uspešno uvrstila v državni program za odpravo posledic na-
ravnih nesreč, po vrstnem redu prioritet pa je prišla na vrsto 
za obnovo šele v letošnjem letu. Najugodnejši ponudnik v po-
stopku oddaje javnega naročila, Avtoprevozništvo in gradbena 
mehanizacija Sašo Cizej, s. p., iz Prekope, tako v teh dneh na 
trasi izvaja sanacijska dela v vrednosti nekaj več kot 33.000 
evrov.
Po zaključeni sanaciji bosta odseka javne poti, od katerih eden predstavlja že omenjeno obvozno povezavo, drugi pa dovozno 
cesto do stanovanjskih objektov, tudi asfaltirana.
 
Občinska uprava

Rekonstrukcija javne poti na Ropasiji

V teku sanacija javne poti Brode–Tešova
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Zgodilo se je

Na pokopališču Vransko je odslej za pokop na voljo tudi 
grobni prostor za raztros pepela.

Če je še pred dvajsetimi leti pri pokopih prevladoval klasičen 
pokop s krsto, je danes prevladujoča oblika pokopa pokop z 
žaro. Glede na spremenjene navade se je tudi Občina Vransko 
odločila za ureditev posebnega prostora za raztros pepela na 
pokopališču Vransko. Le-ta svojcem pokojnika omogoča neko-
liko nižje stroške pogreba in nižje stroške ureditve ter najema 
grobnega prostora. Letni strošek za najem grobnega prostora 
znaša 10,99 evrov in vključuje letno najemnino, stroške čišče-
nja cvetja in sveč ter stroške rednega vzdrževanja grobnega 
prostora. Anonimni pokop brez napisne ploščice z imenom in 
priimkom pokojnika pa se ne zaračunava. 
Prostor za raztros pepela je bil urejen v sklopu projekta Zuna-
nja ureditev pokopališča Vransko, II. faza, v sklopu katerega je 

bila leta 2018 najprej obnovljena mrliška vežica. Vrednost celotne investicije, ki se je financirala s povratnimi in nepovratnimi 
sredstvi na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, znaša 36.471,97 evrov, 13.678,99 evrov od tega zneska pa predsta-
vlja strošek ureditve prostora za raztros pepela.
 
Občinska uprava

Planinsko društvo Vransko je letos organiziralo že 22. pohod in rekreativni 
vzpon S kolesom na Čreto. Kljub slabemu vremenu se je na startu zbralo 
dvanajst kolesarjev in trije pohodniki. Vsi kolesarji so po 8600 m vzpona 
in 581 m višinske razlike dosegli cilj, nato pa v planinskem domu izžrebali 
simbolično nagrado.
Ker letošnje leto zaznamuje pandemija koronavirusa, ki posledično ome-
juje družabno življenje, je Občina Vransko prvič po osamosvojitvi osrednjo 
slovesnost ob državnem prazniku združila z navedeno prireditvijo.
Ob 10.30 je v cerkvi Matere Božje na Čreti domači župnik Jožef Turinek 
daroval mašo za domovino, nato je sledilo družabno srečanje pri planin-
skem domu, kjer je zbrane nagovoril in jim čestital ob prazniku župan Franc 
Sušnik. Občina Vransko je za vse obiskovalce koče prispevala topel obrok, 
za dodatno veselo razpoloženje je skrbel ansambel Veseli Savinjčani.
Tudi letos je na vrhu mlaja ob občinskem grbu in osamosvojitveni lipi na Avtobusni postaji Vransko plapolala slovenska zasta-
va, le da mlaja niso postavili člani Folklornega društva Vransko, ampak je bil zaradi varnosti postavljen strojno. 

Planinsko društvo Vran-
sko se zahvaljuje dona-
torjem, ki so z nagrada-
mi podprli prireditev, 
ter OO RK Vransko za 
merjenje krvnega tlaka 
kolesarjev na startu in za 
zdravstveno spremstvo 
na poti.
 
Suzana Felicijan Bratož

Grobni prostor za raztros pepela na pokopališču Vransko

Občina Vransko je ob dnevu državnosti vabila na Čreto
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Zgodilo se je

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tok-
rat zaradi aktualnih kriznih koronarazmer organizirana 
na odprtem prireditvenem prostoru Fontane piv zeleno 
zlato v Žalcu, je bil zaključen razpis »Inovator leta Spodnje 
Savinjske 2019«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline 
(SSD) in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s stro-
kovno pomočjo Razvojne agencije Savinja tokrat podelili 
nagrade in priznanja trem najboljšim inovacijam lokalne-
ga okolja za preteklo leto.
 
Priznanja so tokrat nagrajencem podelili minister za infra-
strukturo RS Jernej Vrtovec, župan Občine Žalec Janko Kos in 
predsednik  komisije za izvedbo razpisa Inovator SSD Danilo 
Basle. Minister Jernej Vrtovec je s svojim obiskom v nagovoru 
naglasil pomen inovacijske sposobnosti, ki je skupaj s člo-
veškim kapitalom ključen dejavnik boljše produktivnosti, ob 

tem pa je nujno zagotavljati učinkovito delovanje države in 
njenih institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega oko-
lja za razvoj podjetij.  Vse našteto je v času aktualne globalne 
negotovosti še toliko bolj pomembno, saj so ravno inovacije 
tisti ključni faktor za ohranjanje delovnih mest in hkrati za 
zagotavljanje razvoja podjetij in rasti gospodarstva. Slovenija 
se dviga na globalni lestvici inovativnosti in smo v skupini 30 
najbolj inovativnih držav, a ne smemo zaspati! Podjetja zgolj 
s svojimi produkcijskimi zmožnostmi že nekaj časa niso več 
kos cenejši konkurenci iz držav s poceni delovno silo, krepitev 
konkurenčnosti podjetij/gospodarstva pa je prednostna na-
loga na poti dohitevanja razvitejših gospodarstev. Inovacijska 
sposobnost skupaj s človeškim kapitalom sta ključni dejav-
nika boljše produktivnosti, pomembno pa je tudi povečanje 
učinkovitosti države in njenih institucij, vključno z vzpostavi-
tvijo spodbudnega okolja za razvoj podjetij …  
Zbrane sta nagovorila tudi gostitelj Občine Žalec in predse-
dnik OS ORP SSD župan Janko Kos ter predsednik Komisije za 
izvedbo razpisa »Inovator leta  SSD« Danilo Basle.                                  
Letos je na razpis za inovacije Spodnje Savinjske doline pris-

pelo 10 inovacij, od katerih so bile 3 skupinske, tako da je 
pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 17 inovatorjev, na-
grade in priznanja pa so podelili trem. Prvo nagrado  je za 
inovacijo Navtično sidro Thor prejel Igor Pevec, ki ga je razvilo 
podjetje Pevec, d. o. o., iz Griž, drugo  sta za inovacijo Flysen-
tnel, nadzorni sistem za pilote, prejela Biserka Kisič in Primož 
Grajžl iz podjetja MedicoApps, d. o. o., iz Celja in  tretjo za 
inovacijo Ekološka žara za ekološki pogreb  Gregor Sajovic iz 
podjetja Mipot, d. o. o., z Gomilskega.  

V krajšem kulturnem programu sta nastopila dr. Eva Podbre-
gar, vokal, in Lev Podbregar, kitara. Sledil  je voden ogled 
Fontane piva Zeleno zlato.
 
T. Tavčer

"Inovator leta Spodnje Savinjske doline" za leto 2019 - nagrade 
in priznanja podelili za tri inovacije
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Zgodilo se je

Na Vranskem je v nedeljo, 5. julija, praznoval 50 let svoje-
ga pastoralnega dela duhovnik Jože Turinek, ki pa v Župniji 
Vransko deluje 33 let.

Z njim so somaševali duhovniki: nečak Janez Turinek, diaman-
tni mašnik Vlado Rutar, Izidor Pečovnik in  Srečko Rehar. 
Številne Vranšane, ki so se zbrali pri zlati maši v župnijski cerkvi 
sv. Mihaela, je po procesiji najprej nagovoril župan Občine 
Vransko Franc Sušnik. Župan je v pozdravnem nagovoru zla-
tomašniku posebej izpostavil njegove zasluge in podporo pro-
cesom slovenskega osamosvajanja, še posebej pa njegovo na-
rodno zavednost, ki jo izkazuje z izostrenim odnosom do rabe 
slovenščine in naše preteklosti. Dodal je, da je jubilant vedno 
znova znal na njemu lasten način poudariti, kako pomembno 
je zavedanje, da je  naša zgodovina sestavni del evropske kr-
ščanske preteklosti. Župan je še posebej izpostavil njegove 
zasluge pri gradnji in uspešnem delovanju Našega doma ter pri 
obnovi podružničnih cerkva in pred kratkim zaključeni obnovi 
župnijske cerkve na Vranskem. 
-------------------------------------------------------------------
Jožef Turinek je bil rojen v Skornem pri Šoštanju, v župniji Šo-
štanj. Kot kaplan je začel svojo pastoralno pot v stolnici v Ma-
riboru, nato je 16 let deloval v Lovrencu na Pohorju, 33 let pa je 
župnik na Vranskem.
-------------------------------------------------------------------

V imenu župnijskega pastoralnega sveta in vernikov se je zla-
tomašniku zahvalila Nataša Juhart, ki je med drugim poveda-
la: »V naši župniji ste zaslužni tudi za delovanje več skupin in 
posameznikov, ki se trudijo za dobro župnije, saj ste zastavili 
mnogo ciljev, ki smo jih z zaupanjem v Božji načrt skupaj do-
segli. Spodbudili ste gradnjo doma za starostnike, delovanje 
župnijske Karitas in dali pobudo za izvedbo prvega oratorija. 
Zaslužni ste tudi za glasbeno pestrost svetih maš, saj farane 
nenehno spodbujate k slavljenju s petjem in igranjem, pa tudi 
ob oltarju nikoli ne samevate, saj vam sledijo najrazličnejše 
generacije ministrantov … Ob obnovi župnijske cerkve ste si 
zadali cilj: ne le obnoviti kamnito hišo, temveč tudi doseči du-
hovno prenovo župljanov, da bi postali živi kamni Cerkve. Zato 
se bo zaradi vašega prizadevanja v vranski župniji dogodil tudi 
misijon s tem naslovom …« Besede zahvale je izrekel tudi du-
hovnik Izidor Pečovnik – Dori, doma z Vranskega, ki pa že vrsto 
let deluje v Berlinu, a se v domači kraj vedno znova rad vrača. 
Slovesnost zlate maše so obogatili starejši in mlajši cerkveni 
pevci. Po slovesnosti se je druženje nadaljevalo na cerkvenem 
dvorišču. 

T. T.
           
 

Zlatomašnik Jože Turinek
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V prostorih kulturnega doma na Vranskem je RKS – Območna organizacija RK Žalec, v sodelovanju z Občinsko organizacijo 
RK Vransko, 23. julija pripravila letošnjo četrto terensko krvodajalsko akcijo za Transfuzijski center Celje.

Kljub poletnim počitnicam in dopustom so se krvodajalci odzvali povabilu v velikem številu. Akcije se je udeležilo 64 krvodajalcev 
(lani ob tem času 5 več), kar je v tem  letnem času zelo dobro. Nekaj je bilo tudi novih, ki so kri darovali prvič. Tokrat so najbolj 
potrebovali kri krvnih skupin A in B.
Zaradi izrednih razmer sta krvodajalski akciji marca na Polzeli in aprila v Žalcu odpadli, namesto njiju so krvodajalce povabili k 
odvzemu krvi v Transfuzijski center Bolnice Celje.  

Naslednja krvodajalska akcija bo v prostorih Osnovne šole  Šempeter v Savinjski dolini 10. septembra od 7. do 10. ure.
T. T.

Na Vranskem 64 krvodajalcev

Zgodilo se je

Po vizualni oceni sodelavcev izposta-
ve Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Celje, izpostava Žalec, je situacija po 
toči 1. julija v Spodnji Savinjski dolini, 
predvsem na Vranskem in delno v Ta-
boru, boleča.
 
Kot je povedala Maja Klemen Cokan, 
univ. dipl. inž. kmet. in svetovalka za 
biodinamiko Kmetijske gozdarske zbor-
nice Slovenije, Kmetijskega gozdarske-
ga zavoda Celje, izpostava Žalec, je 
toča dodobra oklestila zelenjadnice: fi-
žol, čebulo, grah, korenček, por, rdečo 
peso, bučke in oljne buče, zeleno, vse 

vrste kapusnic, česen, kumare, zelje, 
papriko, paradižnik in sladki krompir. Na 
Vranskem ne bo sadja z visokodebelnih 
sadovnjakov. Skrb zbuja nepožeto žito. 
Kmetovalci se sprašujejo, ali bo koruza 
preživela. Po izkušnjah sodeč se bo 
koruza obrasla in naredila storže in listno 
maso, ker ji vlaga v tleh obilno streže. 
Le potrpljenje priporočamo. Žetev žit bo 
stekla, pridelka bo nekaj 10 % manj. Čas 
je za setev naknadnih posevkov, naj bo 
ajda in proso, in seveda je čas za setev 
mnogih krmnih rastlin. Morda bi kazalo 
prečesati ponudbo sadik zelenjadnic, 
ki še niso posajene ali so višek pri zele-

njadarjih po Sloveniji, da nadoknadimo 
poškodovanost po toči. 

Hmeljarji bodo po navodilih strokovnih 
služb naredili vse, da hmelj okrepijo 
in da poraste, nekaj desetim hekta-
rom pa verjetno ni pomoči. Kot vedno 
bodo kmetje zmogli, saj zdrava kmeč-
ka pamet in vzdržljivost pri njih nimata 
meja. Poklic in dejavnost, ki se spremi-
nja v trajnostno obliko iz konvencional-
ne metode, potrebuje trdno podporo s 
strani potrošnikov in trgovine, da dobi 
svoj pravi pomen.
T. T.

Toča in neurja povzročila veliko škodo
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Vsake toliko časa se je slišal predlog, 
da bi za Občinski informator opravi-
li intervju z župnikom. Čas je tekel, 
strani našega časopisa so zapolnje-
vale druge vsebine, tu in tam tudi 
kakšen intervju. Pa se je zgodila zla-
ta maša, ki je bila odlična priložnost, 
da povabimo na pogovor gospoda 
Jožeta Turineka, že triintrideset let 
našega župnika. V intervjuju spoznaš 
sogovornika v povsem drugi luči kot 
ob vsakodnevnih srečevanjih ali opra-
vljanju njegovega poklica. Po sprva 
kratkih odgovorih in zadržanosti so 
me spreletavali občutki, kakšen inter-
vju bo to. A se je izkazal kot iskriv so-
govornik, ki zna vsak odgovor dobro 
utemeljiti. Tudi z dejanji. Čeprav ima 
kuharico, kar v današnjem času ni ne-
kaj samoumevnega, je bila ta na do-
pustu, zato me je tudi postregel sam. 
In urica prijetnega klepeta je minila, 
kot bi trenil.

Gospod župnik, iskrene čestitke ob 
zlati maši. Za vami je petdeset let de-
lovanja v Božji službi. Kakšni občutki 
vas prevevajo ob tem jubileju?
Nič posebnega ne čutim. Delam, dela-
mo, dokler živimo. Delamo Bogu v čast 
in ljudem v korist.

Vaše življenje je nekako zaznamoval 
sv. Mihael in tudi zlato mašo ste pri 
njem proslavljali kar dvakrat. Najprej 
v rojstnem Šoštanju in nato še na 
Vranskem. Je to v navadi ali so vas 
rojaki v Šoštanju presenetili? 
Res je, izhajam iz župnije sv. Mihaela v 
Šoštanju. Ne, ni v navadi dvojno pra-
znovanje. Leta 1970 sva imela novo 
mašo dva Šoštanjčana, g. Martin Tajnik 
prvo nedeljo v juliju, jaz pa tretjo. Zato 
naju je g. naddekan povabil in so nama 
tudi tam pripravili zlato mašo. 

Za novomašniško geslo ste si izbrali 
»Uči me, Gospod, svojo pot, da bom 
hodil v tvoji resnici« (Ps 85, 11). Zakaj? 
Če se ozrete nazaj po tej poti, ste sle-
dili temu geslu, ste si izbrali pravega 
ali bi se danes na križišču življenja 
usmerili na drugo pot? 
Če te Gospod ne vodi, se kmalu znajdeš 
na stranskih poteh. Vedno sem bil za-
dovoljen. Šel bi po isti poti.

Kako se je Cerkev, kot institucija in kot 
občestvo, spremenila v petdesetih le-
tih?     
Vsebina ostaja. Je pa res, da smo ne-
koč bolj zagrizli v duhovniški poklic, z 
večjo resnostjo in zavzetostjo, kot se zdi 
danes. Zdi se mi, da se ti mladi fantje 

danes ne znajdejo preveč v svojem du-
hovniškem poklicu.

V kakšnem smislu?
V smislu dobrega pastirja, ki je vedno v 
svoji sredi zavzet, da se kakšna ovca ne 
izgubi, da je ne posrka ta svet. Včasih 
kar z eno skrbjo gledam na te mlade, ki 
niso dali skozi vojaščine. Vojaščina nas 
je najbolj utrdila v poklicu.

Odraščali ste v Skornem pri Šoštanju. 
Kakšni so vaši spomini na otroštvo in 
družino?
Zelo lepi, čeprav so bili težki časi. Nis-
mo imeli elektrike, bili smo brez očeta. 
Malo pred svobodo so ga ubili Nemci. 
Življenje je bilo trdo. 

Kdaj je dozorela odločitev za duhov-
niški poklic?
Ob koncu osemletke. Na povabilo žu-
pnika, ker sem zelo rad hodil k sveti 
maši. Šest kilometrov sem hodil peš, 
zjutraj po temi in makadamski cesti. 
Z brati smo odraščali v zavetju verne 
mame. Bila je zdravo verna, ne po-
božnjakarska. Vsakdanje delo in življe-
nje je povezovala z Bogom.

Najprej ste se zaposlili v mariborski 
stolnici, nato vas je pot peljala na 
Pohorje in od tam na Vransko. Ste si 
želeli ostati v stolnici ali vam je ustre-
zala premestitev v manjši kraj?
V stolnici sem bil eno leto kaplan. Škof, 
g. Držečnik, je večkrat prišel v stolnico, 
sedel je v prvi klopi in molil z nami. Vča-
sih sem zjutraj ob osmih maševal kano-
nikom, včasih že ob petih, ko so prišli k 
maši tisti, ki so se »skrivali«. Ko je bila 
na Lovrencu menjava, kaplan je odšel 
za župnika, je ostal le starejši gospod 
blizu devetdesetih z dvema sestrama. 
Ena je bila tri leta starejša od njega, 
druga nekoliko mlajša. Zadeva je bila 
zelo kritična – trije starčki. Škof mi je 
rekel: »Spremljal sem vas v cerkvi, raz-
mišljam, da bi vas prosil, če bi šli v to 
težko situacijo.« Odgovoril sem: »Če vi 
tako želite, bom šel, saj smo vam oblju-
bili pokorščino.« In sem šel. Stolnice ni-
sem pogrešal, vedno sem bil miselno-
sti: »Pri katerih ljudeh si, tam si.«

Spominjam se, ko ste konec osemde-
setih let prejšnjega stoletja prišli na 

Če te Gospod ne vodi, se kmalu znajdeš na stranskih poteh
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Vransko. Zdelo se  je, da ste prinesli 
neko »ljudskost, posvetni duh«. Obi-
skali ste vse družine, nismo bili vajeni 
t. i. župnikove vseprisotnosti. Kako se 
vi spominjate prihoda na Vransko?
Nimam posebnih spominov. Prišel sem 
in začel s svojim delom med ljubimi 
Vranšani. Spominjam pa se, ko sem pri-
peljal s tovornjakom svoje premičnine, 
mi je prvi pomagal Šoštarjev Zmago iz 
Prekope. Ni rekel: »Gospod župnik, jaz 
sem pa na drugi strani.«

Se vas je loteval obup, ko ste videli, 
koliko cerkva imamo in v kakšnem 
stanju so?
Niti minuto mi ni bilo žal, da sem prišel 
na Vransko.

Ste si zadali nalogo, da obnovite vseh 
sedem, ali ste si mislili, kar bo, pa bo?
Tudi v bivši župniji sem uredil župnišče 
na sodoben način. Delaš, dokler živiš. 
Za Božje ljudstvo. Kar pride, pride. Naj-
večji zalogaj je bila obnova župnijske 
cerkve. Vedno pa poudarjam: »Hvala 
Bogu za takšne sodelavce, da so prev-
zeli tri četrtine skrbi.«

Obnovljena župnijska cerkev je res 
prav zasijala sredi trga, sedaj čaka 
na obnovo obzidje v Stopniku. Kaj pa 
potem, boste rekli: »Dovolj je bilo, os-
talo naj počaka na druge.« Si želite 
kakšne pomoči?
Pomoči ne moreš pričakovati, ker je ni. 
Ko bom »dal glavo tja«, bo Vransko brez 
duhovnika. 

Med vsemi obnovami se je zgodil še 
Zavod sv. Rafaela, za kar ste leta 
2006 prejeli najvišje občinsko prizna-
nje. Kaj vam je pomenilo – pohvalo za 
nazaj ali bolj obvezo za naprej?
Nobeno priznanje me ne greje. Obveza 
je za nazaj in naprej. 

Kako ste zadovoljni z delovanjem Na-
šega doma?                                                    
Zelo sem zadovoljen. Upam, da so tudi 
ljudje tako zadovoljni. Res se trudijo. 
Mislim, da nam je direktorico izbrala 
Božja previdnost. Kaj vse so nam hote-
li podtakniti. Zgradili smo dom, potem 
sva šla z županom v Maribor na pogo-
vor in so nama rekli, da bodo postavili 
direktorja. Takrat sem rekel: »Kako si 

to predstavljate, nič niste prispevali, 
niti pare, zdaj bi nam pa radi dodelili 
vodstvo!« To smo potem naredili sami. 
Župan še zdaj ne more pozabiti mojega 
odločnega »ne«.

Gospod Dori je med drugim pri zlati 
maši izpostavil, da ste duhovnik za 
danes, kar je pojasnil z besedami, da 
vas ne najdemo samo v cerkvi in fa-
rovžu, ampak tudi na vrtu, morju, v 
hribih,  na nogometnem igrišču. Kako 
dojemate to opredelitev »župnik za 
danes«?
No, na nogometnem igrišču sem bolj 
malo, ker me bolijo noge. Biti moraš 
človek za vse ljudi, ne glede na prepri-
čanja posameznikov. Pozdravim vsake-
ga, nimam predsodkov, ta je veren, oni 
ne. Duhovnik je za vse ljudi in tudi po-
litično mora biti nad vsemi strankami.

Kakšen pa bo duhovnik jutrišnjega 
dne? Letos je na praznik apostolov 
Petra in Pavla mašniško posvečenje 
prejelo sedem novomašnikov. Se bo 
dolgoročno ta poklic sploh ohranil, če 
se bo nadaljeval trend, da se za du-
hovnika odloči tako malo fantov?
Dokler se ne bo spremenila miselnost 
(razmislek, op. a.). Mislim pa, da gre 
trend v tej smeri, da bodo ljudje zače-
li misliti tudi na duhovno plat človeka, 
ne samo na kariero, zaslužek in točke za 
napredovanje. Pride bolezen in greš.

Menite, da je vzrok v celibatu? Neka-
teri priznajo, da se je zelo težko spo-
padati z njim. Ste za ukinitev celibata?
Vedno poudarjam, da to ni glavni vzrok. 
Glavni razlog je potrošniška miselnost. 
Duhovnik živi od darov vernikov, torej 
je njegova plača miloščina. Tega mnogi 
ne vedo, sploh ko se mlad človek sreča 
s tem. Celibat tudi, ampak ga je treba 
sprejeti kot križ, ki si ga naložiš. Enkrat 
ga nosiš bolje, drugič manj.
Čeprav ste v koraku s časom, nekje 
pa vas ne najdemo – na družbenih 
omrežjih. Kako to, da nimate svojega 
profila? 
Hvala Bogu. To je pa tisto »metanje 
ven«, ko ljudje nekaj doživijo in že obja-
vijo, da vesoljni svet vidi, da so se imeli 
»fajn«. Duhovnik mora biti tudi skrita 
osebnost.

Kaj pa mladi duhovniki, ki pišejo blo-
ge, snemajo vloge?
Imajo razmetano življenje, pozabijo, da 
so duhovniki. Popolnoma nič ne po-
grešam tega. Zasebnost je s tem ranje-
na. Ljudje se ne znajo več pogovarjati. 
Včeraj sem opazoval nekoga na koru. 
Bil je pri maši, a se je ves čas ukvarjal 
s telefonom, namesto da bi se z Jezu-
som. To je dvorezen meč. Če ljubljanski 
župan shaja brez telefona, bom pa tudi 
jaz brez tega pri svojih sedeminsedem-
desetih.

Cerkev se že precej časa spopada s 
slabim obiskom svetih maš. Lahko 
prazne cerkvene klopi (izvzemimo čas 
korone) povezujemo z mislijo, da ved-
no manj ljudi najde uteho v Bogu?
Spet bi se lahko navezal na miselnost 
tega sveta – čast, bogastvo in slava. 
Bistvo je v tej miselnosti, to človeka 
posrka. Če se nisi posvetil samemu 
sebi, te obdaja »ta svet« in ljudje ne 
vedo, čemu živijo. Vedno pravim, da je 
bogoslužje udejanjanje moje vernos-
ti. Če ni molitve, ni vernosti. Ljudje so 
lahko tradicionalno verni, ampak to 
je vernost iz navade in ni izraz mojega 
mišljenja, delovanja. Nekdo je veren, a 
je leta in leta v sovraštvu s svojim sose-
dom. Zanika, kar je bistvo vere. Bistvo 
vere je ljubezen do Boga in bližnjega. Tu 
se ustvarjajo nebesa.

Celjska škofija ima problem z imeno-
vanjem novega škofa. Septembra bo 
dve leti, odkar se je upokojil msgr. dr. 
Lipovšek in od takrat škofija nima up-
ravitelja z vsemi pooblastili. Nekateri 
že špekulirajo, če je sploh potreben, 
če je že tako dolgo brez njega. Zakaj 
tako dolgo ne dobimo novega škofa?
Včasih so duhovniki želeli postati ško-
fje. Danes je trend obraten. To je veliko 
breme, ki si ga ne naložijo z dobro vo-
ljo. Škof pa tudi ne more biti kdor koli. 
Sveti Duh dolgo melje. Moj nečak se je 
hecal, da bo novi celjski škof črnec, ker 
ga tako dolgo »pečejo«.

Ko omenjate črnce, čeprav v hecu, 
me zanima, kaj menite o priznavanju 
drugih ver? Da dopuščamo, da vsaka 
vera moli svojega boga.
To papež dela. Moramo spoštovati vsa 
verstva. Veliko je budistov in hindujcev, 
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nihče pa ne presega krščanstva. Kot je 
rekel Engels: »Krščanstvo je višek vsega 
verovanja.« Je veroizpoved, ki spoštuje 
vse človekove pravice. Vemo, da so te v 
nekaterih verstvih povsem degradirane.

Na eni strani se Cerkev spopada s ka-
drovskimi težavami, še odmevnejše pa 
so finančne, kar je že pred leti, ob po-
javu korupcije znotraj Svetega sedeža, 
izpostavil tudi papež Frančišek. Druž-
ba pa Cerkvi očita, da ljudi spodbuja k 
skromnosti, sama pa kopiči material-
no bogastvo. Že od imenovanja novega 
papeža se govori o njegovi skromnosti. 
Mu bo uspelo Rimsko kurijo in celotno 
Cerkev narediti skromnejšo?
Vse poteka v tej smeri. Že Pavel VI. je 
svojo zlato krono s tremi venci prodal in 
denar namenil misijonom. Ta zunanjšči-
na, ta blišč počasi izginja. Po drugi stra-
ni sem pa na romanjih po Sloveniji ob 
pogledu na te naše ljube cerkvice ved-
no razmišljal, koliko je veren slovenski 
človek dal na to, da se Božja hiša izraža 
oz. predstavi v nebeški slavi. Namen je 
bil, da za Boga ni nič škoda. Glede ljudi, 
seveda denar in slava pokvarita človeka. 
Sam živim v skromnih prostorih. Res pa 
imamo v župnišču že dolgo namen ure-
diti prostore za družabna srečanja, npr. 
ob birmah. To nam še ni uspelo, ker so 
bile vse obnove velika obremenitev in so 
zahtevale kar precej sredstev.

V povezavi z bliščem na eni in bedo 
na drugi strani družbe je v začetku 
leta v javnosti precej odmevalo pis-
mo duhovnika Aleksandra Osojnika 
iz Grahovega, ki je zelo ostro pisal o 
»gnilobi« države, spodbujal celo k 
neplačevanju davkov. Ni okrcal samo 
civilne družbe, ampak poudaril, da je 
zatajila tudi Katoliška cerkev, ki se je 
sicer distancirala od pisma, ni pa ga 
sankcionirala. Bodo kriki posamezni-
kov pomagali prestaviti kakšen kamen 
– tako v državi kot v Cerkvi?
V državi težko. Glede Cerkve pa menim, 
da duhovniki živijo zelo skromno, brez 
oskrbe. Pridejo na župnijo, kjer nima-
jo nikogar, ki bi jim kuhal, pral, sami si 
pospravljajo. Vse delajo sami. Mogo-
če je kak posameznik dobro material-
no preskrbljen, da ima kakšen vikend.  
Pravim, da imajo redovniki zaobljubo 
uboštva, mi duhovniki jo pa živimo.

Po ustavi je Cerkev ločena od drža-
ve. Zelo dobro sta sodelovali v času 
nadškofa Šuštarja, ki je bil znan kot 
človek dialoga. Kako vi vidite to sode-
lovanje danes?
Spomnim se, ko smo dobili svojo drža-
vo in je Drnovšek izrazil skrb: »Imamo 
državo, kolikor toliko urejeno materi-
alno situacijo, kdo bo pa dal tej državi 
dušo?« Cerkev ima to poslanstvo. Po-
membno je bilo, da so bili na oblasti 
ljudje, ki niso gledali skozi komunistič-
no oko, ampak oko demokracije. Zato 
se je to ustvarilo. Šuštar je ogromno na-
redil tudi za priznanje Slovenije. 
 
Ni skrivnost, da simpatizirate s politi-
ko, da ste naklonjeni trenutni vlada-
joči opciji. Ste imeli zaradi javne pod-
pore in izražanja mnenja kdaj težave 
z nadrejenimi?
Direktno nisem nikoli hvalil ne enih ne 
drugih, se mi pa zdi, da se to sodelova-
nje mora vzpostavljati. Če samo pogle-
damo konkretno situacijo v naši občini. 
Prav je, da civilna oblast gradi ceste, 
ustanove, duhovnik pa to z blagoslo-
vom poduhovi. Hvala Bogu nam to us-
peva. Po zaslugi enega in drugega.

Vam farani kdaj očitajo, da v pridigo 
vpletate misli o aktualnem dogajanju, 
da so k maši prišli po duhovno hrano, 
da je politike dovolj v medijih?
Direktno nikoli. Sam se izogibam poli-
tičnih tem, je pa res in se mi zdi prav, 
da molimo za naše voditelje. In to poč-
nemo vsak dan. Gospod, vodi jih, nav-
dihuj jih, ker voditi državo ni enostavna 
zadeva.

Kako vidite petkove proteste? Menite, 
da smo kot narod zreli za demokraci-
jo, če se ne pusti vladati opciji, ki je na 
volitvah dobila večino? 
Protesti se mi zdijo otročarija. To so ne-
zreli ljudje, ki pa lahko škodujejo. Ob-
čudujem ljudi na vladi, da na to posebej 
ne reagirajo. 

V zrelih družbah je vodenje države 
zaupano ljudem z izkušnjami, ki so 
prehodili celotno vertikalo delovanja 
v politiki. Pri nas pa se ob vsakih vo-
litvah stavi na novince na političnem 
parketu. Zakaj tako pozabljamo in 
gremo vedno znova »na led«?

Mislim, da je to tudi odraz totalitarizma, 
s katerim smo tako dolgo živeli. Ljud-
je niso mislili s svojimi glavami. Danes 
vlačijo totalitarne diktatorje kot idealne 
osebnosti. Tita in nato še Jugoslavijo, 
zastavo s peterokrako zvezdo. Ti ljud-
je sploh ne vedo, kaj je ta peterokraka 
naredila našemu slovenskemu narodu. 
Lahko rečemo, da so bili najhujši oku-
pator od vseh, ki so nas kdaj koli oku-
pirali. Ne samo da so komunisti pobijali 
nedolžne ljudi, ljudje so šli pod strel 
brez kakršne koli obsodbe. Tega je bilo 
ogromno. Ta mala Slovenija ima več kot 
šeststo skupnih grobišč. Ti ljudje tega 
ne jemljejo resno. In se usedejo na kolo 
in sploh ne vedo, zakaj se borijo proti 
Janši, kot da je nacionalni sovražnik. 
Politika izključevanja nikoli ni prinesla 
ničesar dobrega. Nikoli!

Zakaj takšna kriza vrednot? Včasih je 
že beseda nekaj veljala, danes pa nič 
ni sveto, nekateri posamezniki lahko 
počnejo, kar hočejo? 
Menim, da slovenski narod v celoti še 
ima vrednote. So pa ljudje, ki nikoli niso 
delali in so vedno čakali, da jim bo drža-
va nekaj dala. Spomnim se študentke, 
ki je po diplomi izjavila, da je naredila 
svoje, zdaj pa ji naj še država nekaj da. 
Ne da bi se zavedala, da mora najprej 
ona nekaj dati državi, če hoče od nje kaj 
dobiti. Te miselnosti je pri nas veliko. 
Tisoči nimajo ene delovne ure in se ves 
čas hranijo od državnih jasli. Ti nimajo 
vrednot.

Duhovnik je bil včasih tisti, h katere-
mu so se ljudje zatekli ob težavah, bil 
je zaupnik. Kako pogosto pridejo ljud-
je k vam na pogovor, pa tu ne mislim 
na spovednico? Pridejo tudi ateisti?
Še pridejo. Tudi ateisti so že bili. Pridejo 
z vsakodnevnimi težavami, službenimi. 
Prav bi bilo, če bi prišli večkrat, zlasti 
pari, ki se znajdejo v krizi, in bi se pogo-
vorili, kot se pogovorimo ob pripravi na 
zakon. Ljudje premalo rešujejo proble-
me s pogovori, da bi zopet našli skupni 
jezik. Samo prepir in takoj akcija, loči-
tev, ni strpnosti.

Kaj ste počeli v času karantene, ko ni 
bilo bogoslužja? Nekateri duhovniki 
so maševali v praznih cerkvah. Kaj 
menite o tem? 
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Zgodilo se je

Gotovo ni bilo lahko. Mene osebno ni 
preveč prizadelo, ker sem upal, da bo 
cerkev spet obiskana. To so pač izredne 
razmere. Če je prepoved, je prepoved. 
Čas sem zapolnil z delom v pisarni, z 
urejanjem kronike, predvsem pa z mo-
litvijo in delom na svojem vrtu.

Kako gledate na trenutne ukrepe? 
Potrebno je nositi maske, druži se lah-
ko do deset ljudi, zbiranje pri svetih 
mašah pa je izvzeto.
Cerkve so velike in  je mogoče zagotoviti 
zadosten razmak. Če so doma skupaj, 
so lahko družine skupaj tudi v cerkvi. 
Držimo se navodil. Ko je bilo najstrožje, 
smo imeli vsako drugo klop »zaprto«, 
obvezno je bilo nošenje mask in razku-
ževanje ob prihodu ter odhodu. Tudi v 
oznanilu sem napisal, naj se ljudje drži-
jo vladnih predpisov.

Kako preživljate prosti čas?
Najrajši ga preživljam na vrtu.

Kdo je Bog? Kako ga doživlja Jože Tu-
rinek osebno?
Bog je vedno čudovit pojem. Bog je 
tisti, od katerega človek vse prejema. 
Vedno ga gledam v ljubem soncu, v ču-
dovitih zvezdah, v svojih rožicah, ki so 
tako lepe, v čebeli, ki tako pridno hodi 
naokrog in nabira po navodilu svojega 
Stvarnika. In v ljudeh.

S katerimi prošnjami se trenutno ob-
račate nanj?
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno 
bodi tvoje ime. To je moje najpogostej-
še obračanje k Bogu. Pridi k nam tvoje 
kraljestvo, zgodi se tvoja volja.

Kateri je vaš svetnik, komu se pripo-
ročate?
Sveti Jožef. Sveti Jožef, varuh moj, bodi 
vedno ti z menoj.

Pa končajva nekoliko hudomušno. 
Vedno me je zanimalo, zakaj večina 
duhovnikov z leti postane plešasta. 
Tudi vaša fotografija z nove maše pri-
ča o nekoč bujnem lasišču. Kaj se zgo-
di z leti?
To je po naravni poti. Ko sem prišel na 
Vransko, sem imel še bujne lase. Leta 
2003 sem imel še naravno obarvane. Ko 
pa smo začeli graditi Naš dom, praktič-
no iz nič, se je pa začelo. Drugače naš 
rod ni nagnjen k plešavosti. Na splošno 
pa je to morda izraz študija, sedenja v 
pisarni, na soncu duhovniki res nismo 
veliko.  
 
Tanja Goropevšek       

To je glavna tema in trenutno ni slišati drugega v domu. Eni 
smo bolj pozabljivi, eni manj, eni pa zanalašč. Strah pred ko-
ronavirusom je velik. Če ga ta trenutek še ni, pa še bo. Vsi se 
ga moramo bati, ker je tako zahrbten, zlasti za nas starejše. 
Nas bolj pobira kot mlajše. Zato imajo mlajši čisto drugačen 
odnos do te kritične situacije. Je doba mladih, ko je treba živ-
ljenje uživati. Tako je tudi prav, do neke mere. Mi starejši pa 
moramo gledati stvari čisto drugače, veliko bolj resno, sicer 
si bomo to ubogo življenje le še skrajšali. 
Je težko! Če ni težko po naravni poti, si ga pa ali pa nam ga 
otežijo. Vsi varnostni ukrepi so pravilni in jih odobravamo in 
podpiramo. Nosimo maske, merimo temperaturo, držimo 
varnostno razdaljo, kolikor se le da. Vendar mislim, da kljub 
vsemu delamo zavestno ali nezavestno veliko neumnosti, za 
katere smo pa prizadeti le mi. Ukrepi niso enotni. Za nekatere 
veljajo, za nekatere pa ne. Zaklenili so dom, vrgli ključe proč 
in zadovoljili karanteni. Ja, taka so bila navodila domovom. 
Kaj pa mi? Nobenih obiskov med seboj, kljub temu da nismo 
okuženi, saj nikamor nismo mogli. Je samo okužba mogoča? 
V dom prihajajo vsak dan zaposleni. Delati morajo svoje delo, 
po navodilih. So pa lahko okuženi. Mi med seboj, ki smo ne-
okuženi, pa smo nevarni drug drugim, okolju. Halo, halo! Ta 
dejstva so boleča. Vse to bi bilo še kar sprejemljivo, če bi ti 
ukrepi veljali za vse. Ni enega ključa. So posamezniki, ki se 
teh predpisov ne držijo, eni se jih nočejo, drugi se jih zaradi 
bolezni ne morejo. Ni v redu, ker ne poznamo besede indi-
vidualizacija. Nekateri se ne držijo reda, s kršitelji je včasih 
lažje se ne ukvarjati, tiste, ki pa se tega držimo, je potrebno 
še bolj stisniti. 

Dom je bil v času epidemije zaprt, medsebojni stiki so bili 
omejeni. Morebiti zato nismo oziroma nimamo niti enega sa-
mega primera bolezni, tudi v kraju ne. In zato smo hvaležni. 
Živimo v zdravem okolju. Torej ni problemov. So! Pozabljeni 
smo stanovalci domov. In to dobesedno. Ni individualizacije, 
smo samo številke, zaenkrat zdrave številke, ki nastanitev v 
domu plačujemo. Nihče se ne more ukvarjati s posamezniki, 
če česa ni sposoben narediti sam. Ni časa, premalo ljudi, pa 
če se še tako trudijo. V državnih standardih in normativih ni 
upoštevano temeljno, to je človeški faktor, tako za zaposle-
ne, kot za stanovalca – bolnika. Nemalokrat smo prepuščeni 
sami sebi. Smo pa zdravi. Težko je, misliti moramo sami nase, 
tako kot na nas misli korona. Žal to čutimo samo mi, stano-
valci domov. Vsi smo zbegani, saj do danes podobnega pri-
mera še ni bilo. Upamo lahko le, da nas ta bolezen obide. Ni 
prav, da se kopja lomijo na nas, starejših. Mi čutimo na svoji 
koži in v svoji duši, kaj pomeni koronavirus. 
 
Stanovalec doma starejših

MASKE GOR!
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V ponedeljek, 6. julija, so na RCERO Celje oz. pri Zbirnem cen-
tru Bukovžlak z družbo ZEOS odprli prvi kotiček za oddajo de-
lujočih starih aparatov. Če imate takšne aparate, jih lahko tudi 
občani občin Spodnje Savinjske doline pripeljete.
V sklopu petletnega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod 
sloganom Še sem uporaben! je nosilka projekta, družba ZEOS, 
d. o. o., skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunal-
nih gospodarstev (sekcija Gospodarske zbornice Slovenije) in 
podjetjem TSD, d. o. o., ter lokalnim partnerjem Simbio, druž-
ba za ravnanje z odpadki, d. o. o., javnosti predstavila pilotni 
kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Postavljen je v Zbir-
nem centru Bukovžlak na RCERO Celje in je na voljo vsem, ki bi 
želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. S 
postavitvijo pilotnega kotička so organizatorji projekta pričeli 
svojo pot na področju krožne elektronike, h kateri pozivajo tudi 
evropski zakonski predpisi.  
Družba ZEOS, d. o. o., je največja slovenska shema, ki v imenu 

proizvajalcev izvaja zbiranje e-odpadkov, odpadnih baterij in 
odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane tovrstne odpadke predaja v 
postopek nadaljnje obdelave. V času 13 let zbiranja e-odpad-
kov so teh zbrali skoraj 90.000 ton. Ocenjujejo, da se med 
njimi nahaja še 1-2 % delujočih naprav, ki po nepotrebnem 
končajo v predelavi materiala, hkrati pa se zavedajo, da se v 
Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pripravljajo zakonodajne 
spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno 
gospodarstvo. Zato preko svojih aktivnosti nameravajo delova-
ti v smeri, da bi se te odpadke zajezilo in s tem lahko ponovno 
uporabilo.  
»Veseli nas, da je družba ZEOS izbrala naš zbirni oz. regional-
ni center za postavitev prvega kotička za ponovno uporabo 
OEEO. Glede na to, da na leto v centru zberemo približno 500 
ton odpadne električne in elektronske opreme, pričakujemo, 
da bomo v novem rumenem zabojniku zbrali nekje 5 ton še 
uporabnih aparatov. V Celju tako ponovno dokazujemo, da de-
lujemo v smeri uresničevanja evropske direktive, ki pravi, da 
odpadek ni nekaj, kar je potrebno čim enostavneje in ceneje 
odstraniti, temveč je vir surovin. Hkrati pa tudi uresničujemo 
zelo aktualen koncept krožnega gospodarstva, saj odpadke 
spreminjamo v snovni vir ter zmanjšujemo količine odloženih 
ali sežganih odpadkov. Na tem mestu bi še izpostavil, da brez 
uporabnikov okoljskih ciljev ne bi uspešno dosegali, zato se na 
tem mestu zahvaljujem za njihovo do sedaj opravljeno delo na 
področju ločevanja odpadkov ter jih hkrati pozivam k premiš-
ljenim potrošniškim navadam, da bo odpadkov v prihodnosti 
čim manj,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe 
Simbio.  
 
T. Tavčar

Prvi kotiček za oddajo delujočih aparatov pod sloganom 
#ŠE SEM UPORABEN!

V nedeljo, 26. julija, je bila na stezi AMZS Centra varne vo-
žnje na Vranskem na sporedu druga dirka letošnjega dr-
žavnega prvenstva v kartingu. Slovenski vozniki in voznice 
so se odrezali odlično.

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem se je na drugi dirki 
sezone državnega prvenstva zbralo kar 83 kartistov in kar-
tistk, ki so se pomerili v šestih kategorijah. Najbolj številna je 
bila v razredu DD2, a tudi v drugih kategorijah je bilo na stezi 
za slovenske razmere veliko voznikov.
Zelo dobro se je odrezala najboljša slovenska dirkačica Ka-
tja Pivk. Žirovka se je pogumno kosala s tekmeci, večinoma 
seveda s fanti iz Avstrije, ki na stezi ne poznajo kavalirstva. 
V vseh treh vožnjah se je uvrščala med prvo deseterico, na 
koncu pa je v državnem prvenstvu premočno zmagala. Naj-

boljša med ekipami je bila AMD Ptuj, druga je bila ekipa AKK 
Sportstil in tretja AMD Šlander Celje. 

T. T.

Napete karting dirke na Vranskem, Celjani ekipno tretji
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V finalu izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega 
mladega voznika Slovenije 2020 sta največ znanja in veščin 
pokazala Petra Prašnikar in Matej Gorjan. Zmagovalca iz-
bora Najboljši za volanom se bosta eno leto vozila vsak s 
svojo Fordovo pumo, skupaj z drugimi finalistkami in fina-
listi pa sta postala tudi mlada AMZS ambasadorja varne 
vožnje.

AMZS je že četrto leto zapored organiziral izbor za najboljšega 
mladega voznika oziroma voznico Slovenije Najboljši za vola-
nom, ki je letos k sodelovanju privabil rekordno število mladih, 
več kot 4.500 fantov in deklet med 18. in 26. letom starosti. 
Najboljših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev spletnega te-
sta se je uvrstilo v praktični del tekmovanja. 
Polfinale je v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem potekal 
15. in 16. junija, v torek, 30. junija, pa se je najboljših deset 
deklet in najboljših deset fantov pomerilo v velikem finalu. O 
zmagi je odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in Rdeči 
križ Slovenije preizkusili njihovo vozniško znanje in spretnosti 
ter sposobnost ukrepanja v prometni nesreči, pri čemer je bilo 
treba tudi nuditi prvo pomoč ponesrečencu.
Najuspešnejša pri letošnjih finalnih izzivih sta bila 24-letna štu-
dentka arhitekture iz Vira pri Domžalah Petra Prašnikar in bo-
doči 23-letni inženir strojništva iz Krškega Matej Gorjan.
Poleg prestižnega naslova Najboljši za volanom in vloge mla-
dih AMZS ambasadorjev varne vožnje sta osvojila tudi glavno 
nagrado: eno leto se bosta lahko vozila vsak s svojo Fordovo 
pumo. Avtomobila je v bogat nagradni sklad za vozniško olim-
pijado mladih prispeval Summit motors Ljubljana, zastopnik 
vozil Ford.
T. Tavčar

Neli Štrajhar je neustrašna šestletna voznica gokarta iz 
Prapreč.

Leta 2019 je prvič peljala gokart pri AMZS Vransko. Njen oče 
Sebastijan in mama Sara ter vsa njena širša družina jo pri vožnji 
gokarta vedno spodbujajo. 

Trenirati je začela aprila letos in se udeležila prve tekme za 
Sportstil pokal na Ptuju. Prilepljena na volan ali kot so gledalci 
rekli: »Saj kar grize volan« je ugnala svojo konkurenco v skupini 
mini 50. Zmagala je v vseh treh vožnjah z najboljšim časom. 
Zmago vseh treh voženj je ponovila tudi na drugi tekmi na 
Vranskem.

V septembru sledi še zadnja tekma za Sportstil pokal na Ptuju.
Neli v elementu si lahko ogledate tudi v Youtube posnetku od-
daje Idealna linija (med 4.15 in 5.05).
 
Sara Meglič

Zgodilo se je

Najboljša za volanom 2020 – Petra in Matej

Neli Štrajhar ‒ neustrašna šestletna voznica gokarta iz Prapreč
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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:
Hannah, S.: Skrivnost treh četrtin
Bubi, A.: Končno svobodna!
Jornet, K.: Nič ni nemogoče
Radinger, E. H.: Modrost starih psov
Giordano, P.: V času epidemije
Vagner, J.: Pandemija
Kesar, K.: Če bi moški vedeli
Koontz, D. R.:  Oči teme
Barnes, J.: Lege življenja
Phillips, S. E.: Pobegla nevesta
Guez, O.: Izginotje Josefa Mengeleja
Harrington, A.: Vojvodi po volji
Cestnik, M.: Zmagoslavci
Perel: Eros v ujetništvu
Bruno Šimleša: Kako vzljubiti sebe
Košir, M.: Darovi minevanja
Simoniti, B.: Ivana pred morjem
Marjanovič U., M. in dr.: Razvojna 
psihologija, 2. del
Conn, I.: Vojna rož: Vzpon Tudorjev
Robert, G.: Njen zadnji dih
Ahern, C.: Klub P. S. Ljubim te
Osho: Zrelost
Lončar, S.: Samooskrba v praksi
Orfali, R.: Smrt z dostojanstvom
Blackwood, L.: Upornik klana Kincaid
Ringland, H.: Njeno izgubljeno cvetje
Baldacci, D.: Mož s popolnim spominom
Grisham, J.: Čas za ubijanje
Westover, T.: Osvobojena

Tratnik, S.: Norhavs na vrhu hriba
Planinc, R. A.: Srce bije v dvojini
Petrovec, J.: Karantena. Rim.

MLADINA:
Beauvais, C.: #3špehbombe
Gavalda, A.: 35 kil upanja
Novakova, M.: Vse o jajcu
Štefan, A.: Čmrlj in piščalka
Novak, B.: Zvezde bodo ugasnile, če povem svojo zgodbo
Blade, A.: Tetraks, močvirski krokodil
Blade, A.: Nefro, ledeni jastog
Blade, A.: Finarija, divja morska kača
Blade, A.: Hadrol, morsko kladivo
Rohde, M. G.: Prave pošasti ogrožajo naš planet
Benjamin, A. H.: Samo minutko, mami
Peyo: Smrkci in tulitič
Janry, T.: Čas kometa
Zych, B.: Kakšno je vreme
Janry, T.: Pozdravi gospo!
Pfister M.: Mavrična ribica
Pilkey, D.: Pasji mož, Gospodar bolh
Walliams, D.: Polnočna tolpa
Gough, J.: Zajec in medvedka.  Zgaga
Krempl, U.: Mehurčki prijateljstva
Bake, D.: Goska Lučka
Hanáčkova, P.: Kako živali skrbijo za svoje mladičke
Rippin, S.: Hej, Jaka! Divji sorodniki
Haas, M.: Duhec iz hleva
Bell, D.: Sto in ena reč, zakaj so mi traktorji všeč

Občinska knjižnica Vransko

BREZ MASKE …izBrano in preBrano v knjižnici, cikel štirih 
pogovorov s slovenskimi ustvarjalci

Spoštovane in spoštovani,
 
v Medobčinski splošni knjižnici Žalec vam želimo v času, ko 
kulturnih dogodkov skorajda ni, približati naše literate in 
njihovo delo s pogovori preko videopovezav, ki smo jih poi-
menovali BREZ MASKE … izBrano in preBrano v knjižnici. Po-
govor direktorice Jolande Železnik s prvim gostom, Jankom 
Petrovcem, dopisnikom RTV iz Rima in avtorjem knjige Karan-
tena. Rim., si lahko ogledate na spletnih povezavah knjižnice.  
Vabljeni k ogledu.

 NAGRADNI KVIZ
 
Vse reševalce nagradnega kviza prosimo, da na naši spletni 
strani preverijo, če so med srečnimi prejemniki knjižne na-
grade.
 
   

KNJIŽNE NOVOSTI

Knjižnična stran
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OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2020/2021

Spoštovani učenci, učenke in starši!

Z veseljem vam sporočamo, da se bomo v torek, 1. septembra, srečali v šolskih klopeh. Seveda bomo upoštevali omejitve in 
ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Natančnejša navodila za učence in starše bodo do konca avgusta 
objavljena na šolski spletni strani, opozarjamo pa vas na najnujnejše:

• V šolo naj pridejo le zdravi otroci.
• Potrebno je vzdrževati higienske ukrepe: higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok.
• Vozači morajo med prevozom s šolskim avtobusom ali kombijem obvezno nositi masko. Maske priskrbite starši.
• Obvezno je tudi nošenje mask na hodnikih in v skupnih prostorih, in sicer za vse učence od 5. do 9. razreda, ki imajo 

učilnice na predmetni stopnji.
• Učenci do nadaljnjega ne bodo uporabljali garderob.

Sprejem prvošolcev bo v torek, 1. septembra 2020, ob 9.00 pred avlo Športne dvorane Vransko.

Pričetek pouka za vse druge učence bo v torek, 1. septembra 2020, ob 8.20. 
S svojimi razredniki se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je v prilogi.

Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učen-
ce bo organizirano od 6.50 dalje.

Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo do 31. 8. objavljeni na spletni strani šole. Učenci naj imajo s seboj šolske potreb-
ščine in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk.

Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu.
V septembru so še mogoče spremembe voznega reda.

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, zagotovljeno bo tudi kosilo.

Želimo vam zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto in se veselimo srečanja z vami.

Pripravila:          Ravnateljica:
Polona Učakar, pom. ravn.       Majda PIKL, univ. dipl. ped.

Vranin glas
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Vranin glas

Razred Razrednik Matična učilnica

1. a Mojca Nagode 1. a

1. b Klavdija Kropec 1. b

2. a Nataša Pečovnik 2. a

2. b Marjeta Terbovšek 2. b

3. a Danica Kaluža 3. a

3. b Lejla Jahjefendić 3. b

4. a Polona Vodičar 4. a

4. b Danijela Jeršič 4. b

Razpored razrednikov 
in matičnih učilnic
Šolsko leto 2020/2021 - VRANSKO

Vozni red šolskega kombija 
2020/2021

Vozni red avtobusa 2020/2021

Navodila za učence vozače:
• Ob vstopu na šolski kombi si razkužite roke.
• Med prevozom s kombijem je obvezno nošenje mask za 

vse vozače. Maske priskrbite starši. Voznik vstopa na 
kombi brez maske ne bo dovolil.

Navodila za učence vozače:
• Ob vstopu na šolski kombi si razkužite roke.
• Med prevozom s kombijem je obvezno nošenje mask za vse vozače. 

Maske priskrbite starši. Voznik vstopa na kombi brez maske ne bo 
dovolil.

Zjutraj
Relacija: Kapla–Vransko
7.07 Kapla (Vindija, postaja ob 
cesti)
7.10 Prekopa
7.12 Čeplje
7.15 Brode (naselje)
Vransko

Relacija: Brode–Vransko
7.25 Brode (za cesto)
7.30 Čeplje (podvoz)
7.33 Stopnik
7.35 Stopnik (podvoz)
7.37 Prekopa
7.38 Čeplje (postaja)
7.40 Brode (naselje)
Vransko

Relacija: Ločica–Vransko
7.50 Ločica (odcep Jakov dol)
7.53 Ločica (Lisjak)
Vransko

Po pouku
14.05 Vransko–Ločica (odcep 
Jakov dol)–Ločica (Lisjak)–
Brode (naselje)–Čeplje (podvoz)–
Stopnik–Stopnik (podvoz)–
Prekopa–Čeplje (postaja)–Vransko

14.50 Vransko–Ločica (odcep 
Jakov dol)–Ločica (desno)–
Bistrica–Ločica (Lisjak)–Brode 
(naselje)–Čeplje–Prekopa–Kapla–
Vindija (avtobusna postaja na desni 
proti Vranskem)

MOGOČE SO SPREMEMBE 
VOZNEGA REDA.

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 1. SEPTEMBRA 2020.
V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.).

MOGOČE SO SPREMEMBE VOZNEGA REDA.

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU

KOMBI 1

TROJANE (PS) 6.20 14.50 (PS)

LIMOVCE (PS) 6.30 14.50 (PS)

ZG. ZAPLANINA (PS) 6.35 14.50 (PS)

SP. ZAPLANINA (PS) 6.40 14.50 (PS)

OSREDEK (vsi) 6.50 14.50 (PS)

LOČICA (avt. postaja) 6.55 -

VRANSKO 7.00 -

ZAJASOVNIK (RS) 7.20 14.00 (RS)

TROJANE (RS) 7.25 14.00 (RS)

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS)

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS)

SP. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS)

VRANSKO 7.45 -

JAKOV DOL 7.55 15.20

VRANSKO 8.00 -

KOMBI 2

ROPASIJA 6.25 15.00

ROPAS 6.30 15.00

TEŠOVA 6.35 15.00

JERONIM (Klance) 6.40 15.00

VRANSKO 6.50 -

VOLOGA 7.00 14.45

PRAPREČE 7.05 14.45

MERINCA 7.05 14.45

VRANSKO 7.10 -

LOČICA (desno) 7.12 -

BISTRICA 7.15 -

VRANSKO 7.25 -

JEVŠE 7.35 14.15

BLATE 7.40 14.15

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15

VRANSKO -

BRODE (silosi) 7.50 14.00

VINDIJA (vas) 7.55 14.00

VRANSKO 8.05 -

5. a Lavra Končnik Perpar 5. a (podstrešje)

5. b Mateja Jeler LUM 

6. a Tina Žličar BIO

7. a Vanja Govek GUM

7. b Zlatka Avžner GEO

8. a Polona Miklavc Žebovec SLJ

9. a Tina Rus Rozina FIZ

9. b Maja Laznik TJA
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Učenci 2. razreda smo se letos nadvse 
veselili ekskurzije v Kekčevo deželo. 
A korona nam jo je zagodla. Ker nas 
Kekčeva dežela ni mogla sprejeti, smo 
si, za tolažbo, ogledali film Srečno, Ke-
kec. Še kako smo zazijali od presene-
čenja, ko je med filmom kar naenkrat v 
razred privriskal Kekec. Povabil nas je s 
sabo na gmajno, kjer pase ovce. Oblju-
bil je, da na poti srečamo tudi Mojco 
in morda tudi teto Pehto. Želeli smo 
spoznati Mojco, vemo pa tudi, da je teta 
Pehta zdaj prijazna, zato smo se z vese-
ljem podali na pot. 

Kmalu smo res srečali Mojco. S Kekcem 
sta nam pripovedovala o dogodivščinah 
in lumparijah, ki sta jih ušpičila. Kekec 
je povedal, da je strahopetni Rožle še 
vedno v pastirski šoli, saj hoče vedno 
znova pomolsti bika, Mojca pa je pri-
povedovala, kako je pobegnila iz Be-
dančeve koče in da jo le-ta sedaj išče 
naokrog. 
Pogumni smo obljubili, da jo bomo, 
če ga srečamo, skrili medse, in mu ne 
bomo dovolili, da jo znova odpelje. 
Res smo prav kmalu srečali Bedanca. 
Kljub temu da nas je bilo zelo strah, 

smo držali obljubo, ki smo jo dali Moj-
ci. Bedanec nam je povedal, da  Mojco 
potrebuje, saj nima nikogar, ki bi mu 
počistil kočo, prinesel vodo in pogrizel 
predolge nohte na nogah. Bedanec se 
sploh ni zdel grozen, vse do takrat, ko 
je želel odpeljati kar nekoga izmed nas. 
Ko pa ga je Kekec vprašal še, če je kaj 
zaljubljen v teto Pehto, se je pošteno 
razjezil. Še dobro, da smo vedeli, da ga 
lahko preženemo z glasnim oponaša-
njem sove. Morali bi ga videti, kako jo 
je popihal.
Končno smo srečali še teto Pehto, ki je 
ta dan nabrala že polno košaro zelišč. 
Skupaj smo si jih ogledali in poimeno-
vali, nekatere pa tudi poskusili. Teta 
Pehta nam je povedala še zgodbo o 
tem, kako je spoznala Kekca in kako sta 
postala prijatelja.
Poslovili smo se od tete Pehte in se 
odpravili nazaj v šolo. Tam sta nam Ke-
kec in Mojca predstavila pastirske igre. 
Z največjim veseljem smo se jima prid-
ružili.
 
Hvala Kekcu, Mojci, teti Pehti in Bedan-
cu, da so prišli k nam in nam pričarali 
vznemirljiv in čudovit dan.
 
Klavdija Kropec

Kekec na obiskuVozni red šolskega kombija 
2020/2021

Kuharske športne igre

Zaključek šolskega leta z našimi pri-
dnimi kuharji in vrtnarji smo si naredili 
kar na nogometnem igrišču, saj je v ta 
krožek vpisanih kar 63 učenk in učen-
cev. Razdeljeni v pet skupin so učenci s 
kuharskimi štafetnimi igrami tekmovali 
med seboj, kdo hitreje izmenja pred-
pasnik, prenese jajce v žlici, kdo polije 

manj vode pri hoji zadenjsko, pri teku in 
še kaj. Pregledali smo še šolski vrt, po-
tem pa se nastavili »kuhli«. Tokrat sva 
učiteljici zakuhali vragolijo. Vsak uče-
nec, ki je krožek pridno obiskoval, je za 
zaključek leta nastavil svojo ta zadnjo, 
dobil en švrk po njej, za spomin prejel 
svojo »kuhlo« in se posladkal s slado-

ledom. Zdaj pa na počitnice, nasled-
nje šolsko leto pa novim kuharsko-vr-
tnarskim vragolijam naproti.
 
Mentorici: 
Nataša Pečovnik in Maja Jerman
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Tehniški dan – ustvarjamo iz lesa

Z miško Frančiško do zmage

Prvošolci smo radovedni, učljivi in iskrivi. Zaključujemo prvo 
leto tega letos nenavadnega šolanja. S pomočjo učiteljic, 
staršev in mnogih obiskovalcev smo se v prvem razredu nau-
čili mnogo. Znanja pa ni nikoli dovolj … V zadnjem tednu smo 
imeli tehniški dan, kjer smo se spoznali z različnimi vrstami 
lesa, ki smo ga potem tudi obdelovali. Od mizarja smo dobili 
koščke lesa, ki jih ni več potreboval. Kaj hitro smo ugotovili, 
da so vsi enakih oblik in da jih lahko združimo v najrazlič-
nejše predmete. Delčke smo obrusili, zlepili in navrtali ko-
vinski obroček. Izdelali smo si srčkane obeske, ki nam bodo 
dobro služili, prav tako pa so nastali še delfini, banane, solzi-
ce, miške, skakalnice za avtomobilčke in še kaj. Naše spret-
ne ročice zdaj poznajo že vse črke in v les smo si izžgali še 
začetnice imen ali pa kar celo ime. Da pa smo spoznali, kaj 
še lahko nastane iz lesa, smo obiskali sodarja. Spoznali smo 
se z Markom Učakarjem, ki je svoj poklic prevzel od svojega 
očeta. Prijazno nas je sprejel, nas povabil v svojo učilnico na 
hlodih akacije in razložil, kako nastane sod. Izvedeli smo, da 
je najboljši les murve, da pa je še pet vrst, ki so za sodarje 
nepogrešljivi. Učenci znajo sedaj našteti, da je za izdelavo so-
dov najbolj primeren les hrasta, akacije, jesena, kostanja in 
češnje. Seveda je les pred izdelavo potrebno skrbno pripra-
viti in izbrati le najboljšega. Ogledali smo si sušilnico lesa in 
se čudili, koliko orodja je potrebnega za izdelavo: od velikih 
kladiv, šestil, obličev in še kaj. Izvedeli smo, da je upogibanje 

lesa dokaj podobno kuhi špagetov, da sta potrebni voda in 
toplota. Zanimivo je bilo videti, kako se les upogiba, ko je 
gospod v sodu kuril, ga močil in stiskal s pomočjo stiskalnice. 
Ogledali smo si tudi 28 različnih vrst lesa, ki so izdelani v ob-
liki pujskov. Les je lep, les diha, raste, se suši in nas greje, je 
del narave in mi smo del nje. Toplo in lepo nam je bilo, hvala 
sodarstvu Učakar.

Učiteljice: Marjeta Terbovšek, Nataša Pečovnik in Maja 
Jerman z učenci 1. a in 1. b-razreda

Učenci 2. b smo sodelovali v vseslovenskem projektu Misi-
ja: Zeleni koraki. V projektu, ki je namenjen izobraževanju o 
trajnostni mobilnosti in poteka v okviru programa Ekošola, je 
v iztekajočem se šolskem letu sodelovalo 1.500 otrok, učen-
cev in dijakov iz 82 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Zelo nas 
je razveselila novica, da smo z risanko v kategoriji 1. triletje 
osvojili kar prvo mesto.
 
Drugošolci smo, skupaj z mentoricama Klavdijo Kropec in 
Katjo Brezovnik, razmišljali o vplivu prometa na naše okolje, 
zdravje in kakovost življenja. Spoznali smo, da obstajajo nači-
ni prometa, ki so okolju in zdravju prijaznejši in da lahko vsak-
do izmed nas prispeva k čistejšemu in varnejšemu okolju. 
 
Novo pridobljeno znanje smo upodobili v obliki risanke o mi-
ški Frančiški. Miška si je našla svoj dom v mestu. Videti je 
bilo, da je njen dom sanjski, a že prvo jutro so miško zbudila 
hrumeča vozila in smrad iz  izpušnih cevi. Skupaj z mišjim žu-
panom ter otroki vrtca in šole je Frančiški uspelo, da je me-
stni promet postal prijaznejši in bolj zdrav ne le zanjo, temveč 

za vse prebivalce mesta.
 
Vabimo vas, da si ogledate našo risanko.

Klavdija Kropec
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V šolskem letu 2019/2020 je čebelarski krožek na Osnovni šoli 
Vransko-Tabor obiskovalo 11 učencev od 3. do 6. razreda in kar 
14 učencev iz 1. in 2. razreda. Starejši učenci so na srečanjih 
pregledovali čebele v zaščitnih oblekah, se učili o čebeljih iz-
delkih in njihovi uporabi, se preizkusili v tekmovanju o poku-
šanju in ugotavljanju vrst medu, zbijali so okvirje, jih ožičili in 
polagali satnice, spoznali bolezni čebel, zdravljenje in prepre-
čitev škode ter se seznanili z medovitimi rastlinami na šolskem 
vrtu. Na enem od zadnjih srečanj so sodelovali pri točenju 
medu, katerega je bilo zaradi deževnega vremena letos zelo 
malo.
Najmlajši čebelarji pa so se večkrat srečali s čebelarjem Ludvi-
kom in si ogledali šolski čebelnjak, poslikali so panjske končni-
ce in sodelovali na natečaju Čebelarske zveze Slovenije, izde-
lovali sveče in božične okraske iz voska, si izdelali »čebelarski« 
zvezek, si ogledali film o čebelah, se igrali s sestavljanko ter 
spoznavali medovite rastline na šolskem vrtu. 
Zaključnega srečanja so se udeležili vsi šolski čebelarji. Pri-
čakala sta jih ravnateljica Majda Pikl in mentor krožka Ludvik 
Krajnc. Podelila sta jim priznanje Čebelarske zveze in kozarček 
šolskega medu. Po podelitvi je sledila pokušina šolskega medu 
in prav vsi so se strinjali, da je zares dober. V naslednjem letu 
si želimo, da bi čebelarsko dejavnost na naši šoli še naprej obi-
skovalo tako lepo število otrok.
 
Zapisala Nataša Pečovnik.

Zaključno srečanje šolskih čebelarjev
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Evropska sredstva za obnovo gasilskega doma v Prekopi

Uspešna poletna sezona ŠRD Ločica

V spomladanskih mesecih so bili člani 
Prostovoljnega gasilskega društva Pre-
kopa-Čeplje-Stopnik zelo zaposleni s 
pripravo in prijavo projekta na razpis 
LAS SSD (Lokalna Akcijska Skupina Spo-
dnje Savinjske Doline). Vodilo pri pisa-
nju razpisa je bila želja, da bi s pomočjo 
evropskih sredstev uredili ter moder-
nizirali gasilski dom v Prekopi. Nabavi-
li bi še nekaj gasilske in druge opreme 
ter aktivneje pristopili k izobraževa-
nju članov društva ter zainteresiranih 
posameznikov izven okvira gasilskega 
društva. Na ta način bi želeli tudi moti-
virati mlade, da se pridružijo gasilskim 
vrstam. V poplavi vseh možnih obšol-
skih dejavnosti mladi namreč izgubljajo 
interes za gasilstvo.
 
Zadnja obnova gasilskega doma sega 
v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, 
zato je bil že skrajni čas, da se nekaj 
sredstev vloži v obnovo prostorov.
Ker so sredstva, ki jih društvo prejme s 
strani občine Vransko ter s strani dona-

cij krajanov, ravno dovolj za pokrivanje 
tekočih stroškov, si kakšne večje inve-
sticije, kot je obnova gasilskega doma, 
v preteklosti nismo mogli privoščiti. Ker 
nas v naslednjem letu čaka še veliko 
večja investicija (o kateri bomo poročali 
kmalu), o obnovi doma nismo upali niti 
glasno razmišljati. 
 
Na srečo je bil naš projekt »Učni Cen-
ter za Zaščito in Reševanje Prekopa« ali 
skrajšano »UCZR Prekopa« med prijav-
ljenimi 23 projekti izbran za sofinanci-
ranje v višini 24.371,16 evrov. Naše dru-
štvo bo za izvedbo projekta prispevalo 
9.043,90 evrov. 
 
V sklopu projekta se bo kompletno ob-
novilo manjšo garažo, prostor za druže-
nje ter sejno sobo v prvem nadstropju 
(izolacija prostora, ogrevanje, izdela-
va sanitarij ter nabava multimedijske 
opreme). 
Za potrebe izobraževanja se bo nabavila 
nova gasilska oprema. 
Velik poudarek bo tudi na izobraževanju 
zainteresirane javnosti, zato bo naba-
vljen simulator za delo z defibrilatorjem 
(AED) ter set interaktivnih lutk, na kate-
rih se bo izvajal trening oživljanja.
 
Dela na projektu so se uradno začela 15. 
8. 2020, pričakujemo pa, da bi z obno-
vitvenimi deli lahko končali predvidoma 
do občnega zbora v prvih mesecih nas-
lednjega leta.

 
Za pomoč pri pripravi projekta bi se radi 
zahvalili g. Marku Krajncu ter ge. Mirjani 
Bevanda iz LAS SSD. Oba sta ogromno 
pomagala in brez njiju bi bila naša pot 
do teh sredstev veliko težja.
 
Želeli bi se zahvaliti tudi našim projek-
tnim partnerjem, brez katerih izvedba 
projekta ne bi bila mogoča: Osnovni 
šoli Vransko-Tabor, RO-KO Projektu Rok 
Šoštar, s. p., ter zavodu GROZD URE in 
OVE.
 
Ob tej priložnosti bi povabili vse zain-
teresirane za pomoč sočloveku, da se 
pridružijo gasilskim vrstam. Naši člani 
se dobivajo v gasilskem domu v Prekopi 
vsak petek ob 20.00 (v zimskem času 
ob 19.00). Veseli bomo novih članov.
 
Na pomoč!
 
Robert Novak

Za člane ŠRD Ločica je bila poletna se-
zona 2020 rekreativno zelo dejavna in 
uspešna. Igranje odbojke na mivki je 
popestrilo dni, ko precej članov ni do-

pustovalo preko meja. Najprej smo na 
dan državnosti izvedli tradicionalni 24-
urni turnir v igranju odbojke na mivki. 
Kljub dežju smo odigrali prav vsako mi-
nuto 24 ur. V mesecu juliju smo organi-
zirali turnir Ločica open 2020, mešane 
dvojice za mlade do dvajset let. Pome-
rile so se mladenke in mladinci iz vse 
Slovenije, prav vsi ti igralci pa so igrali 
tudi na državnem prvenstvu v odbojki 
na mivki. Lahko se pohvalimo, da smo 
gostili zelo veliko državnih prvakov  in 
podprvakov. Igralke Lara Jelen, Živa Ša-
lej, Manca Oštir, Hanna Turnšek, Rima 
Posedel in Zoja Kalar, ki so vse poletje 
od meseca maja trenirale tudi po dvak-
rat na dan, pa so uspele na državnem 

prvenstvu v Ljubljani osvojiti zmago in 
četrto mesto v kategoriji U 16. Vsem 
igralkam seveda tudi na tem mestu če-
stitamo in jim  želimo uspešno igranje v 
dvorani. Tako velik uspeh deklet je tudi 
trdo delo trenerja Klemna Hrastovca in 
trenerke Nine Grobelšek, ki sta verjela v 
dekleta in jih poleg treningov poskušala 
motivirati tudi z mnogo drugimi aktiv-
nostmi. ŠRD Ločica želi ponujati še več 
možnosti za mlade, da se navdušujejo 
nad športom, saj verjamemo, da je to 
življenjska naložba. Letos bomo izvedli 
še priprave odbojkaric OK Celje in tradi-
cionalni turnir Mirkov memorial. 
 
ŠRD Ločica
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Aktivne počitnice na Vranskem

Planinski izlet na Bohor

Julijski dopoldnevi so bili na parkirišču 
za vrtcem in na nogometnem igrišču 
več kot živahni. Ves mesec smo v okviru 
pilotskega projekta »Medgeneracijski 
center Vransko« kakovostno preživljali 
prosti čas. Svoje spretnosti smo preiz-
kušali med stožci s skiroji in rolerji, pri 
nogometu, gimnastiki in jogi, se spreho-
dili po okoliški naravi in igrali družabne 
igre. Pobarvali smo na desetine pobar-
vank in narisali na desetine čudovitih 
risbic, si iz ostankov blaga sami sešili 
blazine, na katerih sedimo, ter dokaza-
li, da naša kreativnost nima meja, kot 
podlago za risanje smo namreč upora-
bili kar kamenje in kozarce za vlaganje. 

V sodelovanju s Centrom za krepitev 
zdravja Spodnje Savinjske doline smo se 
naučili poskrbeti za zdravo hrbtenico, 
pravilno nego zob, se pogovorili o sa-
mopodobi ter se preizkusili v temeljnih 
postopkih oživljanja z uporabo AED. Ker 
pa resnično obožujemo tudi kužke, so 
se nam pridružili iz Zavoda Muri in nas 
poučili, kako s kužki pravilno ravnati, v 
zahvalo pa smo izdelali kopico igrač za 
njihove štirinožne varovance v zavetiš-
čih.
 
Video in fotoutrinke si lahko pogledate 
na našem facebook profilu, kjer lahko 
spremljate vse naše aktivnosti. Anima-

torji se srčno zahvaljujemo Nastji Bre-
gar, Katjuši Rajovec ter Centru za krepi-
tev zdravja Spodnje Savinjske doline za 
čas, ki ste nam ga namenili. Prav tako 
gre velika zahvala Nogometnemu klubu 
Vransko in Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Vransko za prostor, Bistroju 
Brglez, ki nas je pogostil s sladoledom, 
Slavici Marn za tisk pobarvank ter vsem 
staršem ter ostalim za prostovoljne pri-
spevke in podarjen material.
 
Nadaljujemo tudi v tem mesecu! 
 
Medgeneracijski center Vransko, 
pilotski projekt 

Izlet na Bohor je končno uspel. Začeli smo pri slapu Ubijavnik in nadaljevali do partizanske bolnice, kjer je bil daljši postanek 
za »specialistični pregled« in malico. Nadaljevali smo na najvišji vrh Veliki Javornik, izlet pa zaključili pri koči na Bohorju. 
Super vreme, saj je občasna oblačnost nekoliko znižala visoke temperature.
Končno letos prvi izlet po »koroni«.
 
Bojan Mavrič,
PD Vransko
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V času epidemije je bilo naše delo na področju usposabljanja 
močno okrnjeno, po preklicu pa smo ponovno začeli z manjši-
mi (tedenskimi) vajami in rednim vzdrževanjem opreme. Me-
sec julij smo sklenili z nekoliko zahtevnejšo operativno vajo. 
 
Predpostavljali smo naslednje: na strehi stavbe je pri servi-
su klimata prišlo do požara, pri čemer se je poškodoval tudi 
serviser, ki je padel na spodnji nivo strehe. Vaja je obsegala 
gašenje, uporabo dihalnih aparatov in tudi reševanje ponesre-
čenca, s sumom na poškodbo hrbtenice. 
Po končani vaji in analizi posredovanja smo ugotovili, da smo 
lahko s svojim delom in znanjem zadovoljni ter da je bilo po-
sredovanje uspešno.  
 
Permanentno usposabljanje predstavlja pomemben del v ope-
rativnem delovanju našega gasilskega društva. Tudi TI si lahko operativni gasilec. Pridruži se nam!
V naše vrste ste vabljeni vsi, ki vas zanima delo gasilca in ste pripravljeni priskočiti na pomoč v nesrečah.
 
PGD Vransko  

Dogodki
31. maja 2020 je bil razglašen preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka dalje gasilci še 
vedno opravljamo zgolj posredovanja ob nesrečah in požarih, enako kot med epidemijo. Vsa tekmovanja, izobraževanja ter 
vse ostale nenujne aktivnosti se bodo pričele izvajati od 1. 9. 2020, v kolikor bodo razmere to dopuščale. Izvedena je bila le 
Skupščina GZ Žalec, pri čemer so bili upoštevani vsi ukrepi za preprečitev širjenja okužbe.
 
V ponedeljek, 6. julija 2020, je na prireditvenem prostoru v Braslovčah potekala 65. skupščina Gasilske zveze Žalec. Skupšči-
ne se je udeležilo 58 članov skupščine – predstavnikov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze 
Žalec. Med gosti so bili predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik, predsednik sveta Savinjsko-šaleške regije Branko Verk, 
župan občine Tabor Marko Semprimožnik in podžupanja občine Braslovče Urška Hozjan ter prejemniki odlikovanj GZ Sloveni-
je. Po izvolitvi delovnega predsedstva so podali poročila: predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, namestnik poveljnika GZ Žalec 
David Krk, blagajnik GZ Žalec Rafael Hrustel, predsednik nadzornega odbora Janko Drča ter predsednik verifikacijske komisije 
Andrej Kveder. Člani Skupščine so potrdili poročila za leto 2019, program dela ter finančni plan Gasilske zveze Žalec v letu 
2020. Gostje so pohvalili delo gasilcev in vodstva Gasilske zveze Žalec. Na skupščini so podelili visoka odlikovanja Gasilske 
zveze Slovenije, ki jih je prejelo 10 posameznikov.
 
Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 27 ur in 20 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 50 minut, najkrajša pa 30 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela 6 intervencij, v GPO Vransko štiri inter-
vencije, v GPO Braslovče dve intervenciji, v GPO Tabor pa intervencij niso imeli.
 
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Gasilci nadaljujemo z usposabljanjem

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

Iz življenja društev
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Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec 
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. juni-
jem in 15. julijem 2020 – IZPIS VULKAN
Izsek za GPO Vransko
 
23. 6. 2020 – GPO VRANSKO
Ob 20.37 so v Ločici pri Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zve-
za Žalec, občina Vransko, gasilci PGD Ločica pri Vranskem in 
Vransko nudili pomoč občanu z defibrilatorjem.
 
1. 7. 2020 – GPO VRANSKO
Ob 18.47 je močan veter razkril streho stanovanjskega objek-
ta na Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec. Posredovali so gasilci PGD Vransko, ki so kraj zavarovali, nato pa s folijo 
in celimi strešniki prekrili približno 100 m² strehe.
 
3. 7. 2020 – GPO VRANSKO
Na Vranskem, GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, je potekalo črpanje meteorne vode.
 
6. 7. 2020 – GPO VRANSKO
Domnevni požar v naravi na območju Sv. Jošta, na meji med občinama Vransko in Nazarje. Še pred izvozom enot je bilo spo-
ročeno, da gre za kurjenje pod nadzorom, zato je bila intervencija preklicana.

Iz življenja župnije

»Tamkaj za Čreto ena cerkev stoji,
kakor nevesta na smeh se drži.
Vsa je premalana, lepo je obcirana, 
to je zares, podoba z nebes!« 
(Ljudska)
 
V soboto, 15. avgusta 2020, na veliki šmaren, je v podružnični cerkvi Matere Božje na Čreti pri Vranskem potekal slovesen 
blagoslov obnovljenega glavnega Marijinega oltarja. Blagoslov je vodil zlatomašnik Jože Turinek, somaševal pa je g. Vladimir 
Rutar. Ključarja se skupaj z župnikom za več kot odlična restavratorska dela zahvaljujeta ekipi Mihe Legana, za strokovno po-
moč pa Alešu Plevčaku in Matiji Plevniku iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. Da je del cerkve res lepo 
»premalan«, pa je zaslužna ekipa Tonija Špeha. Oltarji so pogrnjeni tudi z novimi prti, ki jih je ročno izdelala Slavka Lebenič-
nik. Zahvaljujemo se tudi županu Francu Sušniku in Občini Vransko za dobro sodelovanje. Največja zahvala pa je namenjena 
dragim romarjem, za vse darove, ki so pripomogli k tej dolgo željeni in potrebni obnovi, da bo cerkev lahko ostala podoba z 
nebes tudi za vse prihodnje rodove.

Mojca Remic

Blagoslov obnovljenega Marijinega oltarja na Čreti
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Spoštovani!
 
12. septembra bodo vse poti vodile v Čebelarski center Slo-
venije.
 
Letošnjo pomlad nam jo je zagodla »korona« in odnesla kar 
nekaj čebelarskih prireditev in druženj, zato vas 12. sep-
tembra od 12.00 dalje vabimo v Čebelarski center Slovenije.
 
Predlagamo, da se društva organizirate podobno kot za obisk 
čebelarskega praznika ali za sejem Apislovenija. Ta dan smo 
pripravili veliko aktivnosti in za vsakega se bo nekaj našlo:
  
• pohod »Korak zase, korak za sladkorčke«,
• zabaven program za otroke,
• dobrodelni koncert  več kot 10 znanih slovenskih glasbe-

nikov in humorista Serpentinška,
• podirali bomo svetovni rekord v »potici velikanki«,
• postregli vam bomo z najboljšo kavo na svetu – kavo z 

medom,
• predavanja za strokovno in širšo javnost,
• ustvarjalne delavnice za otroke,
• sejem čebeljih pridelkov, domače obrti, lokalnih proizva-

jalcev na več kot 20 stojnicah,

• razdelili bomo 100 brezplačnih porcij »šmorna«,
• medeni koktajl show z Radom Mulejem,
• razdeljena bo srečka »ČEBELARKA«.
 
V prireditvenem prostoru bo poskrbljeno za hrano in pijačo.
 
Strokovna predavanja za čebelarje in uporabnike čebeljih 
pridelkov – Apislovenija v malem (prireditveni prostor): 
 
Uporaba cvetnega prahu in čebeljih pridelkov v prehrani 
ljudi – strokovna razprava – kaj pravijo zdravniki o uporabi 
čebeljih pridelkov, izkušnje večletnih uporabnikov čebeljih 
pridelkov
Zdravstveno varstvo čebel po svetu – svetovno znana pre-
davateljica iz Grčije dr. Fani Hatjina
Kaj vse lahko ponudi čebelarstvo – čebelar in podjetnik 
Štefan Šemen
 
Vabljena vsa čebelarska društva in posamezniki ter ljubitelji 
druženja, da pridete organizirano, ker sedaj bo čas, da nado-
mestimo druženje, kaj novega spoznamo in naredimo nekaj 
korakov za zdravje in dobrodelno noto.

Dobrodelni pohod za sladkorčke, otroke s sladkorno boleznijo
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Kaj nam sporočajo nohti – najpogostejše težave
Že v več člankih sem pisala o različnih 
težavah, ki se pojavljajo na nogah ozi-
roma na stopalih. Danes pa se bom 
osredotočila predvsem na težave, ki jih 
največkrat opazimo na nohtih na rokah.
 
Mehki in razcepljeni nohti
Čeprav so bili vaši nohti vedno lepi in 
trdni, ste morda opazili, da so se vam 
začeli kar naenkrat lomiti in cepiti v 
plasteh. Vzrok takšnega stanja nohtov 
je pomanjkanje vlage in proteinov v 
nohtni plošči. Do tega privede preko-
merna uporaba čistil in razkužil, delo 
z rokami brez zaščite z rokavicami ter 
vsakodnevno namakanje rok v vodi. 
Za povrnitev nohtov v normalno sta-
nje je v prvi vrsti pomembno odstraniti 
vzrok, nohtom pa privoščimo čim več 
nege z oljem za obnohtno kožico, kre-
mami za roke in uporabo proteinskih 
lakov. Vendar pa pazite, da pri odstra-
njevanju laka za nohte ne uporabljate 
odstranjevalca z acetonom, saj bo ta še 
dodatno izsušil vaše nohte.
 
Bele lise
Bele lise na nohtih kažejo na to, da so 
nohti imeli stresno obdobje, kar je lah-
ko na primer udarec. Nohtni matriks je 
predel, kjer noht prične svojo rast in je 
zelo občutljiv. Prav zato lahko za nas 
skoraj neopazni udarec pusti sled. Te 
poškodbe se na nohtu pokažejo šele 
kasneje, ko noht preraste, zaradi česar 
se udarca mogoče sploh ne spominja-
mo.
Za rešitev te težave je potrebno počaka-
ti, da noht zraste ali pa si ga premazati s 
prekrivnim lakom za nohte.
 
Rumeni nohti
Večkrat se pri meni oglasijo stranke, 
prestrašene, ker so njihovi nohti kar na-
enkrat postali rumenkasto obarvani. V 
večini primerov ugotovimo, da težava 
ni tako grozna, kot je videti sprva. Če 
uporabljate temnejše barve (največkrat 
sta to rdeča in modra) klasičnih lakov za 
nohte, pred nanosom barve pa na noht 
niste nanesle podlaka, se bo vaš noht 
skoraj zagotovo obarval rumenkasto. V 
kolikor se želite rešiti te težave, v pri-
hodnje uporabite podlak. 
Noht se lahko obarva tudi zaradi upora-

be začimb z močnim barvilom, na pri-
mer kurkuma. V primeru, da ste kadilka 
oziroma kadilec, pa je za obarvanost 
lahko krivo tudi to. 
V primerih, ko so nohti že rumenkasto 
obarvani, je najbolje, da počakate, da 
noht preraste ali ta čas nanj nanesete 
prekrivni lak. Če pa je obarvanost zelo 
moteča, s polirno pilico rahlo zgladite 
noht, a nikakor ne pretiravajte s pilje-
njem, da ne poškodujete naravnega 
nohta.  
 
V kolikor so se vaši nohti obarvali ru-
menkasto in ste izključili oba zgoraj 
našteta vzroka, vam svetujem obisk 
zdravnika. 
 
Lomljivost nohtov 
Če se vaši nohti hitro zlomijo, je lahko 
težava neustrezna prehrana ali oslabljen 
imunski sistem. Pomanjkanje vitaminov 
in mineralov, ki jih nohti potrebujejo za 
normalno rast, je namreč najpogostejši 
krivec za krhke in lomljive nohte. 
Da se vaši nohti prenehajo lomiti, 
vam svetujem uporabo prehranskih 
dopolnil, namenjenih lepšim nohtom. 
 
Navpične rjave ali črne črte
Če je takšna črta na nohtih prisotna že 
od nekdaj, vas to ne sme skrbeti, saj je 
razlog v pigmentaciji kože pod nohtom. 
V primeru, da se je pojavila iznenada, je 
za to mogočih več razlogov. Gre lahko 
za mehansko obremenitev (v primeru 
agresivne manikire), krivo je lahko tudi 
jemanje zdravil ali nosečnost. Včasih, a 
redko, pa takšna obarvanost lahko kaže 
na maligni melanom pod nohtno plo-
skvijo. Če se črta širi na obnohtno tkivo 
in ne ostane samo na področju nohta, 
nujno obiščite zdravnika. 

Jamice na nohtih 
Luskavica je bolezen, ki lahko vpliva 
tudi na nohte. V primeru, da so na va-
ših nohtih videti drobne jamice/udrtine, 
kot da bi vam nekdo nohte preluknjal s 
tankim ostrim premetom, je vzrok tega 
lahko prav luskavica. V takšnem prime-
ru je najbolje, da obiščete zdravnika.
 
Brazde na nohtih
Kot na celem telesu se znaki staranja 
kažejo tudi na nohtih. Navpične brazde 
na nohtih so normalen pojav pri osebah, 
starejših od 30 let. Nohtni matriks pro-
izvaja manjše število celic na določenih 
delih nohta in tam se vidijo drobne lini-
je. Na teh mestih je noht najtanjši, zara-
di česar odsvetujem piljenje. Z vsakim 
piljenjem namreč stanjšamo noht in če 
pridemo do najnižje točke, bo naš noht 
postal tanjši in bolj lomljiv. Začel se bo 
cepiti. Ko se na nohtu začnejo pojavlja-
ti brazde, je najbolje, da nanj nanesete 
podlak in s tem zalijete brazde, tako da 
niso vidne, ter nohte utrdite.
Horizontalne brazde ali posamezne 
vdolbine pa lahko kažejo na to, da je 
bila oseba bolna ali je prestajala dol-
gotrajen stres, možna je tudi poškodba 
zaradi preagresivne manikire. V takšnih 
primerih nohti začasno prenehajo rasti 
in pustijo zarezo. Potrebno je počakati, 
da nohti prerastejo. 
 
Katja Marn 
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Vljudno vabljeni na ogled razstave 
 

Marjana Štrumblja
 

LEPO JE BITI KRISTJAN.
 

Razstava bo na ogled v Schwentnerjevi hiši 
od 25. 8. do 31. 10. 2020.

 
Vsakemu od nas je v življenju dan na razpolago čas, ki ga pre-
življamo samostojno, skupaj z družino, prijatelji, sodelavci. Po-
leg šole, službe in drugih aktivnosti si sami zapolnjujemo prosti 
čas, v katerem je vsak svoj gospodar.
Moje ime je Marjan Štrumbelj, sem občan občine Vransko in se 
med drugim v prostem času rad ukvarjam z umetnostjo risanja. 
Z risanjem človek lahko izrazi samega sebe in pozitivno širi svojo 
energijo.

Lepo je biti kristjan - razstava Marjana Štrumblja

Obveščamo vas, da bo za-
radi rekonstrukcije do 31. 
julija 2020 ter med 17. av-
gustom 2020 in predvido-
ma 15. septembrom 2020 
delno zaprta javna pot št. 
916101 Ropasija. Možne so 
tudi občasne polurne po-
polne zapore.
Prosimo za razumevanje.
 
Franc Sušnik, župan

Štajerski Tehnološki Park organizira program usposabljanja 
SmartMeUp. Program je namenjen mladim, ambicioznim, 
kreativnim udeležencem odprtih misli, z visokošolsko iz-
obrazbo, ki imajo željo obogatiti svoje znanje in podjetniške 
veščine. V okviru programa bo ŠTP, ob strokovni podpori iz-
kušenih mentorjev, pomagal udeležencem na poti od podje-
tniške ideje do uspeha.
Program SmartMeUp bo potekal v obdobju med oktobrom 
2020 in marcem 2021. Prijave v program SmartMeUp so od-
prte do 15. septembra 2020. 
Več informacij in prijava v program SmartMeUp:  www.stp.
si/smartmeup.html. 
Sodelovanje v programu je za udeležence brezplačno.

Obvestilo o zapori JP 916101 Ropasija

S programom SmartMeUP 
spremenite svojo podjetniško idejo v uspeh



29www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

Ne spreglejte

Osebni dokumenti – preverite njihovo veljavnost!

Osebne dokumente potrebujemo pri 
urejanju različnih zadev na banki, pošti, 
pri notarju, sodišču, kot tudi za prehod 
meje v tujo državo, še posebej v času 
širjenja virusa. Zato želimo vse občane 
in občanke opomniti, da ste še posebej 
pozorni na veljavnost svojih osebnih do-
kumentov (osebne izkaznice, potnega 
lista in vozniškega dovoljenja) in da pra-
vočasno podate vlogo za izdajo novega 
dokumenta. Kljub temu da je vaš doku-
ment še veljaven, ste ga dolžni zamenja-
ti ob vsaki spremembi osebnega imena 
ali naslova stalnega prebivališča. Enako 
morate postopati, če je dokument po-
škodovan ali ima napake, zaradi katerih 
ni več uporaben, ali v primeru, da foto-
grafija na dokumentu ne kaže več vaše 
prave podobe. S tem se boste izognili 
odvečni slabi volji in višjim stroškom iz-
daje v primeru prioritetne izdelave nove-
ga dokumenta.
Katere osebne dokumente štejemo za 
uradne identifikacijske dokumente?
Osebni dokumenti oziroma uradni iden-
tifikacijski dokumenti omogočajo izkazo-
vanje istovetnosti oziroma identifikacijo 
posameznika v postopkih pred uradnimi 
in drugimi organi. Ta status imajo v Re-
publiki Sloveniji osebni dokumenti, ki 
vsebujejo fotografijo imetnika in jih izda-
jo državni organi. Najpogostejši osebni 
dokumenti v RS so osebna izkaznica, po-
tni list, obmejna prepustnica, vozniško 
dovoljenje, orožni list in potrdilo o uspo-
sobljenosti za voditelja čolna. 
Po dopolnjenem 18. letu starosti mora 
državljan, s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, imeti vsaj en uradni 
identifikacijski dokument oziroma oseb-
no izkaznico, če nima drugega doku-
menta.
Kje se pridobijo in koliko časa je 
potrebno za pridobitev osebnih doku-
mentov?
Osebne dokumente lahko pridobite na 
kateri koli upravni enoti ali krajevnem 
uradu v Republiki Sloveniji, na diplo-
matskih predstavništvih ali konzulatih 
Republike Slovenije v tujini. V določenih 
primerih, kot so npr. zdravljenje, bolezen 
ali smrt ožjega družinskega člana, nuj-
ni službeni opravki, tudi na Ministrstvu 
za notranje zadeve Republike Slovenije. 
Radi bi poudarili, da je vlogi za izdajo 

osebnega dokumenta potrebno priložiti 
eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki 
mora kazati vašo pravo podobo. Foto-
grafirani morate biti od spredaj, z odkri-
tim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. 
Vlogi lahko priložite tudi potrdilo e-foto-
grafa z referenčno številko fotografije, ki 
se hrani v posebnem odložišču v digitalni 
obliki.
Potni list je praviloma izdelan in predan 
na pošto v petih delovnih dneh. V prime-
ru prednostne izdelave potnega lista je 
ta izdelan in predan na pošto najkasneje 
naslednji delovni dan. V tem primeru je 
treba doplačati upravno takso.
Osebna izkaznica je praviloma izdela-
na in predana na pošto v štirih delovnih 
dneh. Prednostna izdelava in predaja na 
pošto steče najkasneje naslednji delovni 
dan. V tem primeru pa je treba doplačati 
upravno takso.
Dobro je vedeti, da z osebno izkaznico 
lahko potujete le v določene države, in 
sicer v vse države članice Evropske unije, 
vse države članice Evropskega gospo-
darskega prostora (Islandijo, Liechten-
stein in Norveško), v Švico, Srbijo, Črno 
goro, Severno Makedonijo in Albanijo. 
Vse, ki vas zanima, ali je vaš osebni do-
kument že izdelan oziroma odpremljen, 
družba Cetis na svoji spletni strani na 
povezavi »Odprema SLO dokumentov« 
dnevno, predvidoma ob 10. uri, obvešča 
o odpremi osebnih izkaznic, potnih listin 
in vozniških dovoljenj.
Zaradi širjenja bolezni COVID 19 države 
spreminjajo režime prehajanja mej, zato 
vam svetujemo, da pred potovanjem v 
določeno državo na spletni strani Mini-
strstva za zunanje zadeve preverite »sve-
že« informacije o možnosti potovanja in 
ostale informacije, ki so povezane z vsto-
pom in bivanjem v določeni državi (npr. 
v Bosno in Hercegovino lahko vstopate 
le s potnim listom in ne več z osebno iz-
kaznico).
Osebni dokumenti, kot so potni list in 
vozniško dovoljenje, se med seboj raz-
likujejo po zvrsti.
Potnih listov je več vrst. Poleg običajne-
ga potnega lista se štejejo za potne listi-
ne tudi diplomatski potni list, službeni 
potni list, potni list za vrnitev in potne 
listine, ki se izdajajo po mednarodni po-
godbi. Tako se razlikuje tudi veljavnost 

potnega lista – ta je lahko 1, 3, 5 ali 10 
let. Veljavnost potnega lista otroka se 
razlikuje tudi glede na njegovo starost. 
Tako je veljavnost potnega lista 3 leta za 
otroka do starosti 3 leta, ali 5 let, če je 
otrok star od 3 do 18 let.
Potni list, ki je veljaven le eno leto, vam je 
lahko izdan, če je bil potni list v obdobju 
5 let pred vložitvijo vloge izgubljen, po-
grešan ali sta vam bila ukradena dva ali 
več potna lista oziroma če zaradi razlo-
gov začasne narave ni mogoč odvzem 
prstnih odtisov.
Vozniško dovoljenje kategorij AM, A1, A2, 
A, B, B1, BE, F in G velja največ 10 let. 
Po 70. letu se vozniško dovoljenje izda 
z veljavnostjo 5 let. Vozniško dovoljenje 
kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E 
se izdaja z veljavnostjo 5 let. Staro vo-
zniško dovoljenje na tridelnih rožnatih 
obrazcih morate zamenjati za novo v 
obliki polikarbonatne kartice najpo-
zneje do 19. januarja 2023!
Na koncu še nasvet. Na spletnih straneh 
e-Uprava je Modul Moja e-Uprava. Le-ta 
vam na enem mestu omogoča vpogled 
v vaše podatke, vloge, premoženje in 
sodelovanje z državo. Za prijavo oziro-
ma uporabo potrebujete kvalificirano 
digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobite 
prav tako na upravni enoti ali krajevnem 
uradu. Prijavite se lahko tudi preko apli-
kacije smsPASS. Gre za mobilno identite-
to, s katero lahko oblikujete elektronski 
podpis dokumentov (e-podpisovanje) 
ter se prijavite v e-storitve, ki podpira-
jo smsPASS (več o prijavi najdete na že 
navedenih spletnih straneh e-Uprava). 
V primeru, da se naročite na opomnik, 
boste pravočasno obveščeni o poteku 
veljavnosti svojega osebnega dokumen-
ta.
 
Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu Vransko na 
telefonski 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.za-
lec@gov.si.
 
Simona Stanter, 
načelnica Upravne enote Žalec
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Psi za komuniciranje z nami uporabljajo drugačno vrsto komunikacije kot ljudje. Psi pač ne znajo govoriti, namesto tega nam 
sporočajo vrsto drugih signalov, ki jih še vedno veliko skrbnikov ne zna prepoznati.
 
Komunikacija pri psih poteka preko miritvenih signalov. Le-ti so nam lahko v veliko pomoč pri razumevanju našega psa. Psi 
so znani kot zelo miroljubne živali, raje kot v konflikt se v stresnih situacijah zatekajo k umiku. Razen seveda, kadar se počutijo 
preveč ogrožene, takrat lahko preidejo v »napad«. Vendar pred vsakim napadom najprej sledi vrsta miritvenih signalov. Te 
psi uporabljajo za komuniciranje z drugimi psi ali ljudmi, pa tudi z drugimi vrstami živali. S pomočjo miritvenih signalov pa se 
tudi sproščajo. Miritvene signale lahko hitro prepoznate, v kolikor opazujete svojega psa v situaciji, ki mu je neprijetna (po 
navadi je psom neprijetno objemanje, tako da lahko miritvene signale prepoznate, če objamete svojega psa). Pes se začne 
oblizovati, zehati, stresati, obračati pogled stran, mahati z repom (obstaja več različnih oblik mahanja, ki imajo vsaka svoj 
pomen). Pes, ki maha z repom, ni nujno »vesel«. 
 
Takrat je zelo pomembno, da psu omogočimo umik iz stresne situacije. Kadar miritvene signale dlje časa ignoriramo ali jih 
celo zatiramo, pes ugotovi, da se ne obrestujejo in prične z bolj jasnimi miritvenimi signali, kot je npr. renčanje, opozarjati na 
neugodno situacijo. Zadnja stopnja miritvenih signalov je ugriz. Pogosto slišimo ljudi govoriti, da je pes ugriznil iz »ljubega 
miru«. To ne bo držalo. Pes nam vsak dan skozi različne situacije sporoča vrsto miritvenih signalov, ker seveda ne zna komu-
nicirati drugače. Če so ti signali dlje časa  (včasih tudi več let) zatirani, se nauči, da jih je nesmiselno uporabljati oziroma da 
ne delujejo in v določeni situaciji, ko se stres nakopiči, odreagira z ugrizom. 

Psi so seveda precej raznoliki glede na karakter in posamezne značilnosti, glede na pasmo psa, pa tudi glede na okolje, iz 
katerega prihajajo. Vendar je vsem skupno eno, in sicer to, da vsi uporabljajo iste miritvene signale. Druga zelo pomembna 
zadeva v korist psa je zadovoljevanje nagonov. Tukaj še zdaleč ne mislimo na nagon po razmnoževanju. 
 
Eden izmed bistvenih nagonov pri psu je nagon po iskanju, planski nagon oziroma nagon po hranjenju. Psi, ki so večino 
časa zaprti v boksu ali ograjenem dvorišču ali celo na verigi, trpijo zaradi zatiranja ključnih nagonov, ki so v njihovi nravi. Zato 
je tako dejanje skrbnikov sebično in obsojanja vredno. Vsi skrbniki psov imamo svoje obveznosti (služba, družina) in vendarle 
najdemo nekaj trenutkov, da se posvetimo svojemu psu, za katerega smo ne nazadnje odgovorni. Vsak pes potrebuje ustre-
zno gibanje, ki ni omejeno zgolj na nekaj m² dvorišča ali boksa. Znanstveno dokazano je, da pes z vohanjem sprošča stres. 
Psi imajo okoli 300 milijonov receptorjev, medtem ko jih imamo ljudje samo okoli 6 milijonov. Psom je hranjenje iz posode 
dolgočasno, zato je priporočljivo, da mu del obroka ali priboljške skrijete v travo, kjer ga s pomočjo vonja išče. S tem se pes 
mentalno zaposli (tudi utrudi) in hkrati sprosti.

Ne spreglejte

Psi in njihove potrebe
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Psi torej vidijo več stvari preko vohanja kot preko vida. S pomočjo različnih vonjav se učijo in spoznavajo druge pse, ostale 
živali in ljudi. Zato jih je treba razumeti, ko jih peljemo na sprehod in želijo prevohati vse mogoče. Če jih ves čas vlečemo 
naprej in jim tega ne pustimo, je to podobno, kot bi mi gledali določen televizijski program, nekdo drug pa bi nam nenehno 
preskakoval med programi.

Če pa imamo psa, ki mu ne omogočamo sprehodov, je to približno tako, kot bi mi živeli v dnevni sobi, kjer se nenehno več let 
vrti isti program. 
 
Psi preko svojega urina puščajo drugim živalim »sporočilo«, s tem pa naredijo sebi in drugim psom življenje zanimivo. To je 
približno tako kot družabno omrežje pri ljudeh. Zato ne bodite sebični in ozkogledi in poskrbite za zanimiv vsakdan svojega 
psa. V kolikor se soočate z vedenjskimi težavami pri svojem psu, nas lahko vedno kontaktirate za nasvete. Prav tako nas lah-
ko kontaktirate, v kolikor bi zaradi različnih dejavnikov potrebovali pomoč v obliki sprehajanja svojega psa. Naš kontakt je 
070/85-11-66 ali zavod.muri@gmail.com
 
Kot nasvet pa naj vam omenimo, da s svojim psom nikoli ne hodite na sprehod brez priboljškov! Le-ti so vam lahko v veliko 
pomoč pri obvladovanju različnih situacij. Toda, kadar boste preblizu stresnim situacijam, tudi priboljški »ne delujejo«. Ven-
dar to je tema za prihodnji članek. 
 
Sprehod naj bo koristen za oba, tako za psa kot za skrbnika. Najbolje je, če sprehod poteka izven urbanega naselja, kjer se 
pes lahko res sprosti in prepusti različnim vonjavam, ki kar vabijo k branju »sporočil«.
Hkrati pa naj opozorimo na pobiranje iztrebkov, ki jih psi puščajo za sabo. Dolžnost vsakega skrbnika je, da pospravi za svojim 
psom. Vsi občani imamo radi urejen izgled svoje občine. 
 
Zavod Muri

Ne spreglejte

ZAHVALA
V soboto, 18. 7. 2020, se je od nas za vedno poslovila ljuba sestra, 

teta, svakinja in boteka

Marija PEČOVNIK
 z Vranskega.

(14. 7. 1933‒18. 7. 2020)
Njeni domači se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam bili v teh težkih dneh v pomoč, posebej še sorodnikom, prija-
teljem, znancem in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, za svete maše in cerkev. Zahvaljujemo se 
zlatomašniku g. Jožetu Turineku za lepo opravljen cerkveni obred, za zapete žalostinke Dekliškemu zboru pod vod-

stvom Frančke Čvan, sosedoma Milanu, ki je nosil križ, in Slavki Lebeničnik, ki ji je svetila,  zastavonošem, trobenta-
ču za zaigrano pesem, govornici Mariji Završnik za tople besede slovesa ter pogrebni službi Ropotar.

Iskrena hvala pa tudi vsem tistim, ki ste jo spremljali v času njene bolezni: osebju Zavoda Sv. Rafaela Vransko, kjer je 
nazadnje bivala,  zdravnici dr. Pavli Zalokar Rode za zdravstveno oskrbo, duhovnikoma  zlatomašniku Jožetu Turineku 
in biseromašniku Vladu Rutarju za duhovno podporo ter vsem ljudem, ki ste ji v življenju kaj dobrega storili. Posebej 
se zahvaljujemo sosedoma Gelci in Ivu Urankarju za vso pomoč in podporo. Na sprehod po Vranskem jo je večkrat 

odpeljal prijatelj Pavle Žaubi, zato se tudi njemu zahvaljujemo.
Hvala vsem, ki ste jo v  tako velikem številu pospremili na njeni  zadnji poti. 

Vsi njeni

Draga boteka!
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
                                (Mila Kačič)



Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.
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