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Fotografija na naslovnici: Aleksander Reberšek

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: suzana.felicijan@zktsvransko.si 
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, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik,  
PGD Vransko, PD Vransko, Vranske lastovičke, 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. 6. 2021. 

Prispevke zbiramo do 15. 6. 2021 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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Beseda župana / Beseda poslanca

V Sloveniji se je pred kratkim začelo cepljenje proti COVID-19 
za vse polnoletne državljane. Precepljenost bo omogočila 
vrnitev v normalno življenje, cepiva pa so v tem trenutku 
edino realno upanje, da se epidemija, ki je doslej pri nas 
terjala že preko 4000 življenj, ne bo ponovila tudi v nasled-
nji hladni sezoni.

Cepljenje je brezplačno in prostovoljno. Odločitev zanj je 
tako v rokah vsakega posameznika. Je tudi izraz solidarnosti 
s tistimi, ki so krhkega zdravja in v primeru okužbe podvrženi 
resnim zapletom ali celo smrti (praviloma starejši in osebe s 
kroničnimi obolenji dihal, sladkorno boleznijo, srčno-žilnimi 
boleznimi, rakom ipd.).
Na cepljenje se lahko naročite po telefonu pri osebnem 
zdravniku (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 15 22, dr. Ljuba 

Centrih Četina – 03 703 15 00) ali po spletu preko portala zVEM na spletni povezavi https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.

Odgovore na pogosta vprašanja in dileme v zvezi s cepljenjem najdete na spletni povezavi https://www.cepimose.si/
cepljenje-proti-covidu-19/pogosta-vprasanja-in-odgovori/.

Bodimo odgovorni in ostanimo zdravi!

Franc Sušnik, župan

V NSi smo prepričani, da je edina pot za uspešen izhod iz 
epidemije zagon gospodarstva in nižji davki. Zato smo v vladni 
koaliciji pripravili paket predlogov sprememb petih davčnih 
zakonov. Prihaja namreč največja razbremenitev dela v 
zgodovini Slovenije.

Predlagamo postopen dvig splošne dohodninske olajšave s 
sedanjih 3.500 evrov na 7.500 evrov do leta 2025. To pomeni, 
da bodo zaposleni že od začetka naslednjega leta imeli višjo 
neto plačo.
Posameznik z neto plačo v višini 1.300 evrov bo že naslednje 
leto zaradi davčne razbremenitve imel na letni ravni neto 
plačo višjo za 264 evrov.

Leta 2025 pa bo njegova neto plača na letni ravni višja za kar 
1.032 evrov.

Če bodo predlagane spremembe sprejete, bo ob nespremenjeni bruto plači čez 3 leta izplačilo višje za približno 8 %, leta 
2025, ko bodo veljale vse spremembe, pa bo pri povprečni plači posamezniku na letni ravni ostala še ena plača.
Paket za nekaj let prinaša stabilno in predvidljivo davčno okolje, kar hkrati povečuje atraktivnost Slovenije za investitorje. 
Hkrati s paketom debirokratizacije poenostavljamo postopke za državljane in podjetja.

S paketom davčnih razbremenitev želimo okrepiti srednji sloj in ustrezno nagraditi delo. Tako bomo zmanjšali tudi selitev 
mladih in visoko kvalificiranih kadrov v tujino. Z dobrim poslovnim okoljem bomo k nam privabili visokotehnološka podjetja, 
ki ustvarjajo dobro plačana delovna mesta. Zmoremo več kot zgolj povprečnost. 

Aleksander Reberšek

Čas je, da se življenje vrne v normalne tirnice. Cepimo se!

Razbremenili bomo plače, da bo ljudem ostalo več
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Beseda poslanca

Če bi me leta 2018, ko sem bil izvoljen za poslanca v državni 
zbor, vprašali, kaj bi rad naredil in kateri zakon bi spremenil, 
bi to bil ravno Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, ki smo ga sprejeli v začetku meseca maja.

Še preden sem postal poslanec državnega zbora, sem spoznal 
veliko osebnih zgodb staršev otrok s posebnimi potrebami, 
ki so bili mnogokrat preslišani. Še kako dobro razumem 
njihovo stisko in njihove potrebe, da potrebujejo več terapij, 
več plenic, več pomoči in podpore. Zato sem, še preden sem 
vstopil v državni zbor, tudi sam zbiral zamaške, papir in denar 
za osebe s posebnimi potrebami. Verjamem, da ste enako 
počeli številni sodržavljani, številna društva in humanitarne 
organizacije.

Na tem mestu se vsem vam in vsem, ki delate in si prizadevate za izboljšanje statusa otrok s posebnimi potrebami, tudi iskreno 
zahvaljujem za vse, kar dobrega naredite za otroke oziroma osebe s posebnimi potrebami. S konkretnimi dejanji in finančnimi 
sredstvi ste v tej državi plačali marsikatero uro terapije ali morebiti plenico za otroka s posebnimi potrebami. Naši državljani 
pa so s svojo solidarnostjo in humanitarnimi dejanji odplačali tudi kakšen kredit ali plačali operacijo otrokom s posebnimi 
potrebami. Za vse to sem vam izredno hvaležen.

Sedaj, ko sem poslanec NSi, stranke, ki je blizu ljudem, je moja želja, da to področje uredimo tudi sistemsko. To pomeni, da 
lahko pomagamo vsem naenkrat in ne le vsakemu posamezno, kot smo to počeli doslej. In ravno to smo storili v začetku maja! 
Po letih in letih suše na tem področju smo v NSi naredili tisto, kar so drugi leta in leta govorili.

Če se ozremo v preteklost, lahko ugotovimo, da se je delno plačilo za izgubljeni dohodek od leta 2011 uskladil samo enkrat. To 
je pomenilo rahlo povečanje s 734,15 na 751,77 evrov, kolikor znaša nadomestilo za izgubljeni dohodek tudi danes. V neto znesku 
je to 588 evrov. Si predstavljate, da mora starš s tem denarjem preživeti sebe in še enega otroka s posebnimi potrebami? V 11 
letih se je nadomestilo torej povečalo le za 17,62 evra, kar je 1,6 evra na leto! Na pobudo NSi pa smo nadomestilo dvignili za 150 
evrov na mesec!

Sam nikoli nisem obljubljal nekaj, kar finančno ni vzdržno, in s tem zavajal ranljivih skupin, ampak želim s konkretnimi dejanji za 
njih nekaj narediti. Zavedam se, da bi starši otrok, ki prejemajo nadomestilo za izgubljeni dohodek – glede na potrebe –  morali 
prejeti vsaj »predsedniško  mesečno plačo«. Vendar v NSi govorimo in delamo tisto, kar je ta trenutek realno. Realna pa je 
minimalna plača.

Na dan obravnave zakona na delovnem telesu v državnem zboru sem bil s strani nekaterih iz leve opozicije v neformalnem 
pogovoru deležen opazk, da si delam piar, slišal pa sem tudi kritike o svoji razpravi.

O tem si mislim naslednje: v politiko sem šel, da delam dobro, da delam za ljudi. Kdor me pozna, ve, da je to resnica. Na začetku 
maja smo v prvem branju sprejeli zakon, ki bo šel v zgodovino. V celotni zgodovini levih vladavin kljub lepim besedam niso 
poskrbeli za starše otrok s posebnimi potrebami. Zato smo to storili mi. Lepo govorijo, moram priznati. So pravi mojstri. A na 
njihovem mestu bi dal glavo v pesek in bil tiho ter se vsem opravičil.

Mi v NSi pa se poskušamo držati načela, da tisto, kar govorimo, tudi delamo. In zato bomo še naprej delali za tiste, ki so bili 
dolga leta preslišani oziroma prezrti.

Kot predlagatelj zakona sem presrečen, da bodo starši otrok s posebnimi potrebami s 1. 7. 2021 dobili višje nadomestilo za 
izgubljeni dohodek, in sicer v višini minimalne plače. 

Aleksander Reberšek

Zvišali smo nadomestilo za izgubljeni dohodek staršem otrok s 
posebnimi potrebami

Foto: Matija Sušnik
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Zgodilo se je

Naši stanovalci so prejemali med epidemijo koronavirusa različna pisma od 
otrok iz šole. Na  eno izmed pisem je odgovoril naš stanovalec. Stanovalci so bili 
zelo veseli pisem. Nanje so radi odgovorili sami ali s pomočjo drugih.

Niko, Miha, saj je vseeno, kdo si, polepšal si mi dan. Res smo osamljeni, vendar 
ta usoda čaka vse, ko ostarimo. Pogrešamo pa toplo besedo, tudi če prihaja od 
neznanega prijatelja. Vsi imamo težave v življenju, ki jih moramo v najlepšem 
prebroditi, če želimo, da nam življenje ni nadloga. Ne bolezen ne koronavirus 
nam ne smejo greniti življenja. Ti si delno prost, mi pa smo v domu strogo zaprti 
in izolirani. Tudi obiskovati se ne smemo. Ti imaš prijatelje, sestro ali brata. 
Pa moramo to preživeti. In bomo. Vedi, da vsaka tvoja beseda naredi izredno 
veliko veselje in tako sva si postala neznana prijatelja. Ne samo ti, vsi, ki se nas 
spomnite. Nikoli ni tako hudo, da ne bi moglo biti hujše. Vse bolezni, tudi tvojo, 
bo pozdravil čas, samo ne obupaj. Čas celi rane in ti moraš pri tem pomagati.
Veliko sveta sem obhodil, vendar tvoje lepe ptičke nisem srečal, ali pa rečem, da 
sem gledal stvari, ki so mene zanimale. Danes, ko vem, kaj ta ptica predstavlja, 
bi jo poiskal, da mi da to, kar najbolj potrebujemo in tudi želimo.

Od zdaj tvoj prijatelj Albert

V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bo do 29. maja  na 
ogled tradicionalna razstava likovnih del učenk in učencev 
osnovnih šol Spodnje Savinjske doline z naslovom KON-
TRASTI.

Na njej sodeluje 154 učencev 9 osnovnih šol Spodnje Savinj-
ske doline, na ogled pa je 140 likovnih del, ki so jih učenci 
ustvarili pod vodstvom 16 mentoric in mentorja. Razstavo sta 
postavila likovna pedagoga Urška Juhart iz Osnovne šole 
Polzela in Matic Čadej iz Osnovne šole Šempeter.

Spremno besedo ob razstavi je pripravil umetnostni zgodovi-
nar Matija Plevnik, ki je o njej med drugim zapisal:
»Teme razstave, ki ponuja veliko izhodišč, so se likovni pe-
dagogi lotili na več načinov, vedno pa tako, da so tehnično 
in izrazno sledili ustvarjalnim zmožnostim učenk in učencev 
posameznih stopenj. Stalnica majskih razstav je zastopanost 
vseh bistvenih zvrsti likovne umetnosti: slikarstva, kiparstva, 
arhitekture in oblikovanja. Preplet teh zvrsti postane ogle-
dalo ustvarjalnosti mladih, ki si tudi preko likovnega polja 
skušajo osmisliti svet, ki jih obdaja. Tako je razstavišče Savi-
novega likovnega salona postalo presečišče kontrastov med: 
črnim in belim, svetlim in temnim, pobarvanim in nepobar-
vanim, odprtim in zaprtim, hladnim in toplim, barvitim in ne-
barvitim, oglatim in okroglim, ostrim in topim, prostorskim in 
ploskovitim, spontanim in načrtovanim, narisanim in nalep-
ljenim, primarnim in sekundarnim ter kontrastov med kom-
plementarnimi barvami.

Učenci razredne stopnje so odlično sledili zastavljenim likov-
nim nalogam, zlasti po tehnično-izrazni plati, učenci pred-
metne stopnje pa so v ustvarjalni proces vnesli tudi načrtno 
simboliko. Slednja zelo dobro odraža duh današnjega časa, 
saj so določena dela prežeta s sporočilnostjo, vezano na pan-
demijo, viruse in vprašanja osebne svobode.«

Razstava je na ogled vse do 29. maja, od ponedeljka do petka 
med 10. in 17. uro, ob sobotah pa med 10. in 13. uro.                                                           

T. Tavčar

Povezovanje stanovalcev doma za starejše z otroki iz osnovne šole

Kontrast: 154 učencev razstavlja 140 del

Pismo našemu stanovalcu
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Zgodilo se je

Avtizem je hitro naraščajoča motnja, ki ne prizadene samo 
otroka, ampak vso družino, saj je življenje družin, kjer ima 
otrok avtizem, pogosto zelo drugačno od življenja družin z 
otrokom brez avtizma.

Epidemija bolezni COVID-19 je razkrila in še poglobila mnogo 
očitnih neenakosti po vsem svetu, zlasti kar zadeva razdelitev 
bogastva, dostop do zdravstvenega varstva, zakonsko zaščito 
in politično vključenost. Osebe z avtizmom se že dolgo 
srečujejo z mnogimi od teh neenakosti, ki so se v zadnjem letu 
še poglobile.

V podporo vsem, ki morajo živeti z avtizmom, je Medobčinska 
splošna knjižnica Žalec v sklopu pogovorov Covid-19 kot 
izziv, ki jih pripravlja v sodelovanju s Savinjsko TV, povabila 
Sabino Korošec Zavšek, terapevtko, profesorico defektologije 
in predsednico Zveze nevladnih organizacij za avtizem 
Slovenije, ki si že več let prizadeva za izboljšanje življenjskih, 
izobraževalnih in zaposlitvenih pogojev otrok, mladostnikov in 
odraslih z avtizmom in njihovih družin. Z njo sem se pogovarjala 
Jolanda Železnik.

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je tudi ob 
letošnjem svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, katerega 
slogan je bil Lahko se učim, lahko delam, v poslanici opozorila, 
da se težave oseb z avtizmom v času pandemije povečujejo, 
poleg tega pa se s strani odločevalcev na področju skrbi za 
boljše življenje teh ljudi od lani ni naredilo ničesar. Sabina 
Korošec Zavšek je tudi tokrat opozorila na področja, ki jih je 
potrebno urediti. Povedala je: »Na Švedskem, kjer je avtizem 
veliko bolje obravnavan, odrasli z avtizmom dobijo v uporabo 
stanovanje in mentorja, ki jih redno obiskuje, preverja, ali so 
plačali položnice, ali imajo dovolj hrane v hladilniku, hodijo v 
službo ... Švedska se zaveda, da družbi vsestransko koristi, če 
v njej vsi izkoristijo svoje potenciale.« Po besedah sogovornice 
razvitosti in kulture družbe ne spoznamo po višini BDP, 

pač pa po tem, kako ravna s svojimi skupinami s posebnimi 
potrebami, z najšibkejšimi in ranljivimi ljudmi.

Sabina Korošec Zavšek je idejna vodja in ustanoviteljica 
neprofitnega zavoda, ki deluje v javnem interesu, Centra za 
pomoč otrokom in staršem Žalec. Izvajajo individualne terapije 
za otroke z razvojnimi primanjkljaji in zaostanki. Učijo starše, 
kako spodbujati otrokov razvoj. Uporabljajo različne pristope, 
za katere so znanje pridobili v Sloveniji, večinoma pa v tujini 
(Švedska, Islandija, Norveška, Hrvaška, Srbija, ZDA). Poleg 
individualnih terapij za družine izvajajo delavnice za učenje 
socialnih veščin, delavnice za pripravo predšolskih otrok na 
šolo, poletne tabore za otroke z avtizmom … Usposabljajo 
strokovne delavce vrtcev, šol in centrov za socialno delo za 
delo z otroki s posebnimi potrebami.

Skozi pogovor sta bili predstavljeni dve knjigi na temo avtizma. 
Naslov prve, katere avtorica je Sabina Korošec Zavšek, je 
Mihec in živali. Je t. i. pametna knjiga, saj je možno prek QR-
kod v knjigi dostopati do risanke, ki otrokom z avtizmom olajša 
razumevanje zapisanega v slikanici.

Naslov druge pa je Moj prijatelj Oli: zgodbica o kužku, ki se je 
moral naučiti biti. Avtorica knjige Mateja Tominšek Perovšek 
je zapisala: »Zgodbo sem napisala iz veselja do pisanja – 
zase predvsem v ustvarjalnem smislu, za sina Florjana in 
njegove sošolce zaradi vsebin, ki bi olajšale stisko vseh 
vpletenih, zaradi nepoznavanja in nezmožnosti dojemanja 
motenj avtističnega spektra, ki so zmotile ritem ustaljenega 
in pričakovanega. Na poti spoznavanja sinove drugačnosti in 
srečevanja z njo smo se v družini soočili z vsebinami in procesi 
diagnostike, izobraževanja in drugih dejavnosti, prilagojenih 
za otroke s posebnimi potrebami. Proces še ni zaključen 
in bo trajal vse življenje. Ob vsem tem srečujemo čudovite 
ljudi, ki nas na naši poti odprto sprejemajo in spodbujajo z 
ljubeznijo, razumevanjem in različno podporo. Namen knjige 
je spodbujanje bralčeve samozavesti in samozaupanja na 
njegovi življenjski poti, za pogum pri premagovanju različnih 
strahov pred neznanim, za razmislek o našem poslanstvu in z 
njim povezanimi vrednotami, ki nam narekujejo odgovornost 
do sebe, sveta in soljudi, za osvobajanje od raznovrstnih 
prirojenih ali pridobljenih vezi in z njimi povezanimi miselnimi 
vzorci in za skupno pot v bolj čaroben, prijazen, topel in 
ustvarjalen način sprejemanja življenja v vseh svojih oblikah 
čudovitega in neponovljivega bivanja.«

Avtizem je drugačnost v različnih odtenkih. Vsak odtenek 
je pomemben. Nekateri avtisti so zelo samostojni, eni pa 
potrebujejo pomoč vse življenje. Vsi pa potrebujejo našo 
podporo in našo srčnost.

Jolanda Železnik

Pogovor s terapevtko, profesorico defektologije in predsednico Zveze 
nevladnih organizacij za avtizem Slovenije Sabino Korošec Zavšek
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Zgodilo se je

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. aprilom in 
15. majem 2021

Dogodki
V ponedeljek, 17. maja 2021, je bila za 
30 dni podaljšana epidemija nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Gasilci 
GZ Žalec tako še vedno opravljamo zgolj 
posredovanja ob nesrečah in požarih 
ter usposabljanja.

9. aprila se je v GZ Žalec pričel 34-urni 
tečaj za gasilca pripravnika. Predavanja 
smo izvedli na daljavo, na tečaju pa je 
30 tečajnikov.

Od 23. aprila se nadaljuje 149-urni tečaj 
za operativnega gasilca, ki smo ga v ok-
tobru 2020 zaradi epidemije prekinili. 

7. maja pa se je pričel še dodatni tečaj 
za gasilce pripravnike, udeležuje se ga 
25 članov.

Vse aktivnosti se izvajajo ob upošteva-
nju vseh trenutno veljavnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužbe z viru-
som korona.
Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani 
Gasilske zveze Žalec opravili 23 inter-
vencij, ki so skupno trajale 14 ur in 5 mi-
nut. Najdaljša intervencija je trajala 16 
ur in 10 minut, najkrajša pa 20 minut.

Statistika občinskih poveljstev v GZ 
Žalec
V GPO Žalec so imeli 7 dogodkov, kjer 
je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO 
Polzela so imeli tri intervencije, GPO 
Vransko so imeli dve intervenciji, GPO 
Tabor in GPO Braslovče pa intervencij v 
tem času niso imeli.

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske 
zveze Žalec
Intervencije na območju Gasilske zveze 
Žalec – izpis iz VULKANA (izsek za GPO 
Vransko)

GPO VRANSKO, 25. 4. 2021
Ob 16.44 so v Praprečah, GPO Vransko, 
Gasilska zveza Žalec, gasilci PGD Vran-
sko s pomočjo lestve rešili mačko z dre-
vesa.

Prispevek pripravil:
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z 
javnostmi
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General baron Leopold Von Schertzer

Z zgodovino Vranskega so povezane nekatere pomembne zgodovinske osebnosti, 
med njimi Leopold Schwentner, Anton Perko, Francesco Robba, rodbina Schraten-
bach, rodbina Valvasor in tudi general Baron Leopold von Schertzer.

General baron Leopold von Schertzer je bil cesarsko-kraljevi general, podanik po-
veljnika Svetega rimskega imperija cesarja Franca I. in Marije Terezije.

Bil je poveljnik regimenta in komandant Karlovškega poveljstva v takratni Vojni kra-
jini.

Vojna krajina je zajemala območje današnje Hrvatske, ob meji z Bosno in južni del 
Slovenije, to je del Bele Krajine, in je predstavljala obrambni zid  pred turškimi 
vpadi. Od leta 1556 je to območje spadalo neposredno pod upravo in poveljstvo 
dvornega sveta na Dunaju.

General Baron Leopold von Schertzer je med pohodom avstroogrske vojske z Du-
naja proti Vojni krajini med Celjem in Ljubljano, na Vranskem, junija 1754 umrl. Kot 
pomembna osebnost je bil general Schertzer pokopan v vranski župnijski cerkvi.
Kot izhaja iz kronike Dogodki iz župnije Vransko iz leta 1888, je bil njegov nagrobni 
kamen,  kartušasto oblikovana plošča, vzidan v koru, na desni, južni strani cerkve-
ne ladje.

Nagrobni kamen je še danes ohranjen in se nahaja na obzidju vranske cerkve. 

Zapis o tej pomembni osebnosti iz leta 1755 je našel dr. Peter Zimmermann, avtor 
knjige o našem  rojaku, slikarju, dvorjanu in mornariškem častniku  Antonu Perku.

Prevod zapisa na nagrobni  plošči :
Leopold Schertzer, odličnik in podanik vrhovnega poveljnika Svetega rimskega imperija cesarja Franca I. in Marije Terezije, 
kraljice Madžarske in Češke, čuvar, poglavar in poveljujoči general karlovškega območja, se je kot vodja germanskih in ilirskih 
legij hrabro boril. 
Včasih mu usoda na čelu legij ni bila naklonjena, reševalo ga je njegovo moško junaštvo.
Trudil se je za večni ugled dežele.
Sedaj mrtev leži, umrl je 15. junija 1754, star 47 let.
Kdo ima moč njegovega junaštva, silne Schertzerjeve odlike mu bodo vsakemu za vzgled.
Sčasoma mine stoletno sovraštvo, resnica je, da vse mine, toda slavna dela dajejo naposled dober glas za življenjsko moč.
Nagrobno ploščo je izklesalo ženino srce, jo dala postaviti  in jo škropijo njene solze, Anna, rojena De Loewenthai.

Dr. Ivan Dolinar
Dr. Peter Zimmermann
Slavko Košenina

Utrinki iz zgodovine
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Knjižnična stran

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:
Gerritsen, T.: Igranje z ognjem
Harrington, A.: Grofu pogodu
Phillips, S. E.: Se mi lahko upreš?
Markelj, Z. N.: Ta planet nas potrebuje

MLADINA:
Lystad, M.: Fejk
Cowell, C.: Nekoč so bili čarobni, zbirka
Bajd, B.: Kranjska sivka
Hyder, L.: Če se bo dan končal

Občinska knjižnica Vransko

NOVO!               

Spoštovani,
Občinska knjižnica Vransko vam od maja 2021 dalje omogoča tudi 
brezstično plačevanje finančnih obveznosti.

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE.

Povej naprej, naša družina bere!

Na svetovni dan čebel, ki ga zaznamujemo 20. maja, uvajamo v 
knjižnici nov projekt, ki smo ga poimenovali Povej naprej, naša 
družina bere! Z njim želimo spodbujati k boljšemu poznavanju oko-
lja, v katerem živimo, njegovih geografskih značilnosti, etnoloških 
in kulturnih znamenitosti ter identitete ljudi, ki tu živimo.
V vsaki enoti Medobčinske splošne knjižnice Žalec smo za vas 
pripravili nahrbtnik »Čebela BERE med!«, v katerem boste našli 
knjižno gradivo, družabno igro in drugo didaktično gradivo, dodali 
smo semena medonosnih cvetlic, ki jih boste posadili doma in še 
kaj se bo našlo.
Preživite poletne dni v raziskovanju, opazovanju, odkrivanju in 
druženju z vašimi najbližjimi, ob naši izbrani temi – čebela. Pro-
jekt, ki ga izvajamo s finančno podporo RS in ESKRP, bomo zaklju-
čili v prvih oktobrskih dneh, ko bomo sodelujoče družine povabili 
na čebelarski izlet. Več na www.zal.sik.si.

Pravljična ura ČEBELICA, KAM LETIŠ?

Topli junijski dnevi vabijo, da se naši najmlajši bralci zopet srečajo na pravljični uri, tokrat pred knjižnico, če nam bo vreme 
naklonjeno. Obiskala nas bo čisto prava čebelica, pravzaprav čebela velikanka, ki vas bo popeljala v svoj čudežni svet. Pridite 
vsi, ki ste upihnili že vsaj tretjo svečko na torti. Pričakujemo vas v torek, 15. junija 2021, ob 18. uri v parku pred knjižnico.  

KNJIŽNE NOVOSTI
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Izdelki in pridelki lokalnih kmetij ter 
ponudnikov domače in umetnostne obrti

Siri iz ovčjega mleka – Kmetija Novak
Suhomesnati izdelki, ocvirki, mast – Kmetija Laznik
Med – Kmetija Kropivšek
Leseni dekorativno–uporabni izdelki – Jaka Stifter, s. p.
Marmelade, čokolade, likerji – Iz Pepelkine kuhinje, Jasmina Pepel, s. p.
Darila za otroke, copatki – Povej zgodbo, Metka Čede Ciglar, s. p.
Darilni program – Edita Kapus, dop. dej. na kmetiji, Teja Babnik, s. p., 

Rudolf Korber, s. p., Kopos, La Nicolette
Naravna mazila – Jasmina Pepel, s. p., Nika Droljc, s. p.
Zbornik Vransko skozi čas, razglednice, zemljevidi, spominki

Vabljeni k nakupu in vabljeni novi ponudniki.

ponedeljek
torek                 
sreda                 
četrtek              
petek     
sobota            

11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-16.00
11.00-15.00
10.00-12.00

Delovni čas:TIC Vransko
Vransko 25
3305 Vransko
tel. št.: +386 41 919 829
zkts.vransko@gmail.com
www.zkts-vransko.si

CENTER ZA POVEZOVANJE LOKALNIH PONUDNIKOV

SCHWENTNERJEVA HIŠA
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Virtualna izmenjava projekta Erasmus plus, ABC projekta

Zbiralna akcija odpadnega papirja v šolskem letu 2020–2021

Erasmus projekti na Osnovni šoli Vransko-Tabor so še vedno 
v polnem zagonu. Kljub epidemiji poskušamo opraviti vse 
aktivnosti, ki jih imamo v projektu zapisane. Projekt ABC se 
konec tega šolskega leta po enoletnem podaljšanju zaključuje. 
Podaljšali smo ga z namenom, da bomo lahko izvedli še 
zadnjo izmenjavo v Litvi, pa nam časi niso naklonjeni. V šoli 
izvajamo poučevanje preko iger, ki smo se jih v teh treh letih 
naučili res veliko. Igre si učitelji šestih držav, ki smo vključeni 
v projekt, med seboj predstavimo na izmenjavah. Tokratno 
srečanje bi moralo potekati v mestu Kedainiai v Litvi, vendar 
zaradi epidemije ni moglo potekati v živo. Izvedeno je bilo 
virtualno srečanje, in sicer od 19. do 23. aprila 2021. Vsak 
dan smo učitelji imeli delavnice, predstavitve in poučevanje 
učencev v Litvi preko spletne aplikacije Zoom. Zagotovo je 
to precej okrnjeno srečanje, saj spletni medsebojni stiki niso 
enaki tistim v živo. Vseeno smo uspeli izvesti vse aktivnosti 
in se potrudili izmenjati vso projektno delo. Na naši šoli smo 
aktivno sodelovale učiteljice Klavdija Kropec, Katja Brezovnik, 
Lavra Končnik Perpar, Maja Jerman in ravnateljica Majda Pikl. 
Projekt se konec junija zaključi, na šoli pa potekata še dva 
projekta.
V mesecu maju bomo zopet sodelovali na virtualnem srečanju, 
tokrat na Madžarskem s projektom Erasmus plus MATH. V tem 

projektu bodo preko spleta sodelovali tudi učenci.
Upamo in veselimo se nadaljnjega dela. Verjamemo, da bodo 
izmenjave kmalu potekale v živo in bodo naši učenci lahko 
širili obzorja ter sklepali poznanstva in prijateljstva preko meja 
svoje države.

Maja Jerman, OŠ Vransko-Tabor

V enem letu proizvedejo po vsem svetu za okoli 540 milijonov 
ton papirja. Na leto porabimo okoli 50 kilogramov papirja na 
prebivalca. Kar 41 odstotkov svetovne papirne proizvodnje 

je namenjene za izdelavo embalaže in ta embalaža nato 
predstavlja kar 1/3 vseh odpadkov, ki jih ustvarja naša družba. 
Sekamo drevesa, da ustvarimo embalažo, ki jo nato vržemo v 
smeti!
Recikliranje odpadnega papirja nam daje priložnost, da 
rešimo neznanske količine dreves. Če bi po vsem svetu 
reciklirali le polovico razpoložljivega odpadnega papirja, bi se 
izognili sečnji približno 20 milijonov hektarjev gozdov na leto. 
Drevesa so mnogo več kot material za papir. So pljuča našega 
planeta in vsega živega. Odkup papirja in reciklaža papirja 
tako neposredno rešuje drevesa. Ko recikliramo 1 tono starega 
časopisnega papirja, prihranimo okoli 1 tono dreves. Ko pa 
recikliramo 1 tono papirja, ki ga uporabljamo v tiskalnikih in 
je veliko bolj kakovosten od časopisnega papirja, prihranimo 
okoli 2 toni dreves.
Otroci skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega 
zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz 
vsakdanjega življenja. Prav zato na šoli potekajo različne 
zbiralne akcije, hkrati pa jih učimo, da je nujno ustvarjati čim 
manj odpadkov.
V šolskem letu 2020-2021 sta na osnovni šoli Vransko-Tabor 
potekali dve zbiralni akciji odpadnega papirja. Zbrali smo 
5793 kg odpadnega papirja, katerega izkupiček gre v šolski 
sklad Žarek upanja, ki deluje z namenom pomoči družinam 
v socialnih stiskah, občasno pa so sredstva namenjena vsem 
učencem. Najbolj uspešni so bili tokrat šestošolci, zelo pridno 
pa so papir zbirali tudi drugošolci.
Tudi v prihodnje vabljeni k sodelovanju vsi učenci, starši in 
občani.

Koordinatorice programa Ekošola 

Vranin glas 
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Vranin glas 

Posebnost trenutnega življenja v vrtcu je življenje v 
mehurčku, ki kljub vsem omejitvam in pravilom teče 
nemoteno. Pri pestrih, vsakodnevnih pustolovščinah ste nam 
tokrat priskočili na pomoč s primerno kolesarsko opremo za 
izvedbo mobilnega dopoldneva v okviru gibalnega programa 
Mali sonček.
Vožnja s kolesom, poganjalcem ali skirojem pri otrocih zvišuje 
samopodobo in krepi samozavest, saj jim omogoča prosto 
gibanje, neodvisno od odrasle osebe. Zavedanje svojega 
telesa ter razvijanje statičnega in dinamičnega ravnotežja 
jim omogoča odgovornejše odločanje in zvišuje sposobnost 
hitrega prilagajanja na spremembe v okolju. Telo se krepi in 
posledično razvija gibalne vzorce za bodoče motorične izzive.
Večina otrok uživa v gibanju, ki ga omogoča vožnja, ter se 
z veseljem vključujejo v spontane in vodene dejavnosti. K 
motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno 
in zaupno vzdušje, v katerem imajo otroci možnosti izbire, 
raziskovanja in odkrivanja lastnih, izvirnih rešitev nalog 
ter sprejemanje napak in neuspelih poskusov kot naravno, 
večkrat tudi igrivo stran učenja.
Pri programu Mali sonček je proces pomembnejši od 
zaključene naloge. Vsi otroci, ki sodelujejo v procesu in se 
trudijo pri izvedbi nalog, dobijo zasluženo priznanje, ki med 
drugim spodbuja otroka k sodelovanju na naslednji stopnji, 

še pomembneje pa je to, da spodbuja k pozitivnemu odnosu 
do gibanja ter športa nasploh.

Jerneja Zajec, dipl. vzg.

V četrtek, 22. aprila, smo v Vrtcu Vransko zaznamovali DAN 
ZEMLJE. Otroke skozi vse leto spodbujamo k razvijanju 
spoštljivega ter odgovornega odnosa  do narave ter k 
razumevanju pomena okoljske vzgoje.
Na ta dan pa jih še posebej opozorimo na ranljivost in 
enkratnost planeta, na katerem živimo. Otroke in starše 
nagovorimo k spremembam vedenja, ki bi našemu planetu 
prinesle kvalitetnejše življenje. V zadnjih 100 letih smo naš 
planet zelo obremenili, tako da so ogroženi vsi naravni 
procesi. Srečujemo se s klimatskimi spremembami, 
onesnaženjem tal, voda, oceanov, zraka, s krčenjem gozdov … 
Potrebne so spremembe – obnova planeta (https://zrsvn-

varstvonarave.si/obnovimo-nas-planet-dan-zemlje-2021/).
Tudi v vrtcu se je vsak oddelek na svoj način o tej temi 
pogovarjal in z načrtovanimi dejavnostmi prispeval k 
odgovornejšemu odnosu do narave ter čistejšemu okolju.
Uredili smo malo in veliko vrtčevsko igrišče, grabili smo 
travo, sadili jagode, maline ter druge vrtnine, urejali in čistili 
smo gozdno igralnico, si ogledali čistilno napravo ter izvedli 
čistilne akcije v različne smeri Vranskega. Sodelovali smo 
tudi z Medgeneracijskim društvom Vransko in za malo Lano 
zbirali pločevinke.

Koordinatorici: Branka Hrastnik in Maja Gams    

Mali sončki v gibanju

Obnovimo naš planet – dan zemlje v vrtcu Vransko
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Vranin glas 

Pomladni gozdni izziv

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Vransko imamo dobre pogoje, da 
lahko veliko časa preživimo v gozdu. V mesecu aprilu smo se 
pridružili Mreži gozdnih vrtcev Slovenije, ki nam pomaga pri 
iskanju idej za izvajanje gozdne pedagogike in nas spodbuja k 
raziskovanju gozda. Pred kratkim smo dobili pomladni gozdni 
izziv, ki smo se ga z veseljem lotili in pri tem uživali v gozdu. 
Naloge so bile zelo raznolike: ko vstopiš v gozd, ga pozdravi, 
poslušaj prepevanje ptic, naštej vse vrste dreves, ki jih poz-

naš, poduhaj vse rumene cvetlice, objemi drevo in mu zaupaj 
svojo željo, naredi velik kup listja, s travno bilko požgečkaj 
svojega prijatelja ...
Lepo je minilo dopoldne v gozdu, kjer smo si privoščili tudi 
sadno malico in si našli skakalnico.

Otroci skupine 4–5 z Brigito in Tatjano
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V letošnjem letu so si tri članice PGD Prekopa-Čeplje-
Stopnik postavile svojevrsten izziv – na pobudo poveljnika 
in predsednika društva so se prijavile na tečaj za gasilca 
pripravnika. Glede na epidemiološko sliko v državi se je GZ 
Žalec odločila tečaj za gasilca pripravnika izvesti v spletni 
obliki. Vsa predavanja so tako potekala na spletni platformi 
MiTeams, kjer so članice redno spremljale predavanja iz 
različnih tematik, ki pritičejo gasilstvu: (prva pomoč, vozila in 
oprema, informatika, osebnost gasilca, organizacija gasilstva 
in pravne osnove itd.). Praktične vaje so izvedli v gasilskem 
domu Ponikva pri Žalcu, kjer so se preizkusile v gašenju 
začetnih požarov in različnih nalogah prve pomoči (uporaba 
zajemalnih nosil, zaustavljanje krvavitev in oživljanje). Vsemu 
omenjenemu pa je sledil še izpit. Kot pravijo, so na tečaju 
pridobile izjemno veliko novega znanja, ki ga bodo v čim 
večji meri prenašale v domače društvo in izven njega. Veliko 
načrtov imajo predvsem za delo z gasilsko mladino.

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

V sklopu našega projekta "Učni 
center za zaščito in reševanje 
Prekopa" organiziramo predsta-
vitev različnih (tudi alternativ-
nih) tehnik gašenja, spoznavanje 
z gasilsko opremo ter vpis novih 
članov.

Dogodek bo izveden v soboto,  
5. 6. 2021, ob 16.00 na igrišču ob 
gasilskem domu v Prekopi. Izve-
den bo na prostem ter v skladu s 
takrat veljavnimi ukrepi za zajezi-
tev pandemije. V primeru slabe-
ga vremena bo dogodek presta-
vljen na drugi datum.

Na pomoč!

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Iz življenja društev

Predstavitev tehnik gašenja

Prekopske gasilke pripravnice
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Iz življenja društev

Prenovljena ograja pri planinskem domu na Čreti

Priznanja za gasilsko mladino

Vranske lastovičke

Ograja pri planinskem domu na Čreti je bila stara le 9 let, a že dotrajana. Slednje se za tako imeniten objekt, ki nudi zavetje pla-
nincem in kolesarjem ter ostalim, ne spodobi. Zato je stekla akcija. Tone Sitar je priskrbel suho hrastovino, da bo dlje zdržala, kot 
je smreka. Jožef Semprimožnik se je lotil dela in pripravil kole ter rante za novo ograjo. Postavljanja ograje se je s sorodniki lotil 
na soboto, 17. aprila. V dopoldnevu so lično ogradili planinski dom. Če ne verjamete, da je tako, pa le pridite pogledat na Čreto.

Planinsko društvo Vransko

Kot ste lahko spremljali že v preteklih člankih, so bili mladi čla-
ni PGD Prekopa–Čeplje–Stopnik izjemno uspešni na virtualnem 
kvizu gasilske mladine 2021. Za vse uspešne in zagnane cici ga-
silce, pionirje in mladince smo zato pripravili praktične nagrade 
s priznanji. Podelitev smo izvedli v soboto, 24. aprila 2021, v naši 
prenovljeni učilnici v gasilskem domu.
Otroci so bili uspehov izjemno veseli. Skupaj s predsednikom 
društva in mentoricami se že veselijo novih podvigov, ki jih ča-
kajo v prihodnjih mesecih.

Mentorice Anja, Nataša in Špela

Delujemo že skoraj tri mesece. Vsak dan se ob 8. uri zjutraj dobi-
mo na nogometnem igrišču za Vrtcem Vransko. Telovadba traja 
približno 40 minut. Po telovadbi smo vesele in polne pozitivne 
energije. Vabljeni v našo družbo.
 
Vranske lastovičke
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Iz življenja društev

V preteklih mesecih smo vam že dodob-
ra predstavili največjo investicijo v zgo-
dovini PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, ki 
se je res veselimo tako stari kot mladi.

V samem procesu nabave se je v 
prejšnjem mesecu zopet zgodilo veliko 
stvari. Uspelo nam je namreč izpeljati 
javni razpis za nabavo novega vozila GVC 
16/25. Na razpisu je bilo izbrano pod-
jetje Gasilska vozila Pušnik, d. o. o., iz 
Črešnjevca pri Slovenski Bistrici. Skupna 
cena vozila brez gasilske opreme je bila 
določena na 230.744,70 evrov (z DDV).
Dodatne gasilske opreme (cevi, agregat 
ipd.) pa je še za približno 30.000 evrov. 
Sicer bomo v vozilu uporabili kar nekaj 
stare opreme, kljub temu pa bomo še 
vedno morali dokupiti kar nekaj nove 
opreme, ki je do sedaj v društvu nismo 
imeli.

Kot smo že v preteklosti večkrat pove-
dali, nam bo Občina Vransko pri nabavi 
vozila konkretno prišla nasproti, saj nam 
zagotavlja kar 150.000 evrov, s katerimi 
nam bo pomagala pokrivati kredit za na-
bavo novega vozila v naslednjih 7 letih.
Razlika med nabavno ceno vozila ter 
stroškom kredita in zneskom občinskega 

sofinanciranja je dobrih 100.000 evrov, 
zato bomo morali napeti res vse sile za 
uspešno nabiranje sredstev.
Računamo, da si bomo del kredita 
(približno 20.000 evrov) lahko povrnili 
s strani razpisa GZRO, kjer Uprava RS za 
zašito in reševanje ob izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev vsako leto delno sofinan-
cira nabavo novih gasilskih vozil in opre-
me. Na razpis smo se dobro pripravili in 
verjamemo, da bomo tudi uspešni.
V določeni meri smo se na nabavo tega 
gasilskega vozila pripravili tudi v našem 
društvu – s skrbnim varčevanjem v pre-
teklih letih smo kljub uspešnim projek-
tom v preteklem letu uspeli privarčevati 
nekaj sredstev, ki jih bomo namenili za 
nabavo gasilskega vozila in tipske opre-
me. Vseeno pa ne smemo pozabiti na 
stalne stroške nabave zaščitne opreme 
in izobraževanj. Nič nam ne bo namreč 
koristilo lepo novo vozilo, če gasilci ne 
bodo imeli škornjev in rokavic. Zato mo-
ramo s sredstvi še naprej ravnati izjemno 
preudarno.

Ker pa se zavedamo, da se to vozilo na-
bavlja predvsem za vas, spoštovane ob-
čanke in občani, pri nabavi delno raču-

namo tudi na vašo podporo.
Kot je pri tovrstnih projektih v navadi, 
bomo v juniju 2021 organizirali nabirko 
donatorskih sredstev. Naše gasilke in ga-
silci bodo v tem mesecu opravili obhod 
po vseh gospodinjstvih v krajih našega 
rajona – Prekopa, Čeplje, Stopnik ter 
okolica. Zelo bomo veseli, če nas boste 
sprejeli ter nam namenili kakšen dar, s 
katerim si bomo olajšali to naše breme, 
ki bo nad nami naslednjih 7 let.
Zelo bomo veseli vsakega, še najmanj-
šega daru. Kljub temu pa smo določili 
lestvico botrov za tiste, še posebej ra-
dodarne, ki se jim bomo ob blagoslovu 
vozila zahvalili na prav poseben način.
Zavedamo se, da so še posebej v dobi 
pandemije časi težki in da veliko ljudi ne 
živi v izobilju. Ker pa vemo, da bi mar-
sikdo kljub vsem težavam želel biti bo-
ter novemu vozilu, bodo naše gasilke in 
gasilci ob obiskih s seboj imeli tudi po-
ložnice, s katerimi se lahko zgornje zne-
ske doseže na »lažji« način.
Sredstva lahko nakažete tudi neposred-
no na naš transakcijski račun, SI56 0400 
1004 8740 064, z namenom »Nakup no-
vega vozila in opreme«.
Kot zadnja opcija pa je še vedno na voljo 
naša že znana številka 1919, kamor lahko 
v vsakem trenutku pošljete sporočilo z 
vsebino PREKOPA5 in na ta način daruje-
te 5 evrov za nabavo novega vozila.
Praviloma smo sicer gasilci tisti, ki po-
magamo. Kljub temu pa tokrat mi potre-
bujemo vašo pomoč! Hvala za vašo pod-
poro in razumevanje.
Na pomoč.

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Skupaj do novega vozila!

Članice B PGD Vransko se v mesecu maju intenzivno pripravljamo na DRŽAVNO ČLANSKO GASILSKO TEKMOVANJE 2021, ki bo 
v Celju v nedeljo, 6. junija 2021.
V preteklosti uvrstitev članic ali članov PGD Vransko na takšno vrsto tekmovanja še ni uspelo. Članice bomo ponosno pred-
stavljale PGD Vransko in občino Vransko.
Bodite z nami v mislih, če nas ne morete spodbujati v živo. Kako se bomo odrezale na tekmovanju, vam sporočimo v nasled-
njem Informatorju.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Članice B

Priprave članic B PGD Vransko na državno gasilsko tekmovanje
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Iz življenja društev

V pretekli številki Informatorja ste 
lahko prebrali, da se mladina v PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik loteva prav 
posebne akcije. Gre za zbiranje sta-
rega papirja, katerega izkupiček 
bomo namenili za nakup novega 
gasilskega vozila. S podjetjem Suro-
vina, d. o. o., smo se uspeli dogo-
voriti, da nam kontejner dostavijo v 
dnevih od 25. 6.do 27. 6. 2021. Kon-
tejner bo stal nasproti gasilskega 
doma v Prekopi, zraven mlekarne. 
Vljudno vas vabimo, da v tem času 

pripeljete in odložite star papir. V primeru, da nimate pros-
tora za skladiščenje papirja, ga lahko vsak petek zvečer ob 
20.00 pripeljete v gasilski dom v Prekopo. Kadar koli nas 
lahko tudi pokličete (telefonske številke so navedene na naši 
spletni strani www.pgd-prekopa.si) ali kontaktirate na dru-

žabnih omrežjih. Z veseljem se bomo (predčasno) oglasili pri 
vas in odpeljali papir.
Gasilska mladina bo skupaj z mentoricami prav kmalu zavi-
hala rokave in se lotila pobiranja starega papirja tudi po hi-
šah. Okvirni termini so naslednji:
• PREKOPA: od 28. do 30. maja
• ČEPLJE: od 4. do 6. junija
• STOPNIK: od 11. do 13. junija
• VRANSKO: od 18. do 20. junija
Naj vas opomnimo, da lahko v kontejner odlagamo časopise, 
revije, knjige (brez trdih platnic), prospekte, kataloge, zvez-
ke, arhivski papir, razrezani papir, pisma, pisemske ovojnice, 
papirnate vrečke itd. Kartona žal ne moremo zbirati.
Že vnaprej se zahvaljujemo za vsak ''papirnat prispevek'', ki 
nam bo pomagal do novega gasilskega vozila.

Mentorice Anja, Nataša in Špela ter celotna mladinska 
sekcija PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik

Dragi dijaki, 

srednješolska leta so povsem drugačen svet od tistega, ko 
ste ves svoj čas preživljali v domačem kraju. Želimo si, da bi 
na nek način vseeno ostali povezani z Vranskim in življenjem 
v njem, saj potrebuje vašo mladostno energijo, ideje, znanja, 
talente, elan …  Vabimo vas, da se pridružite timu Medge-
neracijskega centra Vransko in z nami soustvarjate različne 
akcije, programe, projekte ter druge prostovoljske aktivnosti.

Zakaj? Ker …
• spoznavaš nove ljudi, spletaš nova prijateljstva;
• priskočiš na pomoč ljudem, ki potrebujejo našo pomoč;
• prispevaš svoj delček k družbeni odgovornosti; 
• ti pomagamo pri uresničevanju kreativnih idej;
• imaš možnost izraziti talente in predati znanja;
• omogočimo izobraževanja, povezana z delom v našem 

društvu;
• lahko najdeš svoje življenjsko poslanstvo;
• razvijaš lastno osebnost;
• pridobivaš nove kompetence;
• pridobiš izkušnje, ki ti lahko služijo pri vstopu na trg dela. 

Kdo sploh smo? Mlada ekipa prostovoljcev, ki sledi sloganu 
»Gradimo most med mladostjo in modrostjo«, s čimer želi-
mo povezati vse generacije občanov ter narediti naš kraj bolj 
živ.

Kako se povežete z nami?
• Preko socialnih omrežij (FB, IG), Medgeneracijski center 

Vransko,
• na e-naslovu mgc.vransko@gmail.com,
• na telefonski številki 031 729 953,
• odklikaš na mgc.vransko.net.

Medgeneracijski center Vransko

Star papir za nov gasilski avto – drugi del

Vabilo dijakom
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Ne spreglejte

Verjetno ste že kje slišali ali prebrali, da bomo na podlagi 
sprememb in dopolnitev Zakona o osebni izkaznici v Sloveniji 
dobili nove biometrične osebne izkaznice. Izdajati jih bomo 
začeli 3. januarja 2022. Zaradi številnih vprašanj, povezanih z 
izdajo in  potekom osebnih izkaznic do konca letošnjega leta, 
poudarjamo, da bomo lahko državljanke in državljani osebne 
izkaznice, izdane na obstoječih (starih) obrazcih, uporabljali do 
rednega poteka in nam jih zaradi uvedbe nove serije dokumentov 
z novim letom ne bo potrebno menjati (na primer komur osebna  
izkaznica velja do leta 2025, bo lahko do takrat uporabljal še 
staro). Če se bomo sami odločili, da želimo novo biometrično 
osebno izkaznico, bomo staro lahko nadomestili z novo, kadar 
koli bomo to želeli, tudi pred potekom siceršnjega datuma 
veljavnosti. Prav tako nam ne bo treba menjati osebnih izkaznic, 
izdanih s trajno veljavnostjo. To velja za osebne izkaznice, ki 
se izdajo po dopolnjenem 70. letu starosti. Takšnih je bilo na 
območju Upravne enote Žalec na dan 1. januar 2021 kar 5047.
Nova osebna izkaznica bo vsebovala čip, na katerem bosta 
zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih 
odtisov. Biometrični podatki bodo shranjeni samo na čipu 
individualne osebne izkaznice in se bodo lahko uporabljali 
samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti 
lastnika dokumenta pri prehajanju državnih meja.

Izkaznico, ki bo vizualno sledila celostni grafični podobi 
slovenskih potovalnih dokumentov, bomo še naprej uporabljali 
kot dokazilo o državljanstvu in bo namenjena izkazovanju 
istovetnosti, nastopanju v pravnem prometu in, kot je že 
zapisano, prehodu državne meje. Postopek pridobitve nove 
osebne izkaznice bo enak postopku pridobitve potnega lista in 
bo pomenil zgolj dopolnitev trenutnega postopka. Dodatno se 
bosta ob vlogi posameznika, ki bo dopolnil dvanajst let starosti, 
poleg fotografije zajela še dva prstna odtisa, ki pa se v evidenci 
ne bosta hranila, ampak se bosta izbrisala po vročitvi oziroma 
90 dni od datuma izdaje, če osebna izkaznica ne bo vročena 
prej.

Osebna izkaznica bo postala tudi nosilka sredstva elektronske 
identifikacije, saj bo vsebovala dve sredstvi elektronske 
identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti) in kvalificirano 
potrdilo za elektronski podpis. Uporaba te funkcije osebne 
izkaznice bo sicer določena z Zakonom o elektronski identifikaciji 
in storitvah zaupanja. Osebna izkaznica bo zato lahko priglašena 

kot nacionalni dokument za čezmejno elektronsko poslovanje. Z 
osebno izkaznico bomo lahko opravljali tudi storitve na področju 
zdravstva.

Pomembna novost za imetnika novega osebnega dokumenta 
bo tudi z vidika preprečevanja zlorabe identitete, kajti uvaja 
se podlaga za hitro, elektronsko prijavo izgube ali kraje. Ob 
vložitvi vloge za osebno izkaznico bomo na upravnih enotah 
lahko preverjali istovetnost posameznika tudi z vpogledom v 
uradne evidence in primerjali fotografije posameznika iz evidenc 
uradnih identifikacijskih dokumentov. Prav tako bo preko 
portala e-uprava na podlagi serijske številke mogoče preveriti, 
ali je dokument veljaven ali neveljaven.

Slovenci lahko z osebno izkaznico potujemo v 37 držav, veljavno 
osebno izkaznico pa ima  kar 1.830.000 državljanov. Na dan 
1. januarja 2021 je imelo veljavno osebno izkaznico 37.454 
državljanov s stalnim prebivališčem na območju UE Žalec. Sicer 
je reden potek (še) veljavnih osebnih izkaznic, med katerimi je 
verjetno tudi vaša, po posameznih letih naslednji:
• v letu 2021 poteče veljavnost 4761 osebnim izkaznicam,
• v letu 2022 poteče veljavnost 6681 osebnim izkaznicam,
• v letu 2023 poteče veljavnost 4906 osebnim izkaznicam,
• v letu 2024 poteče veljavnost 3558 osebnim izkaznicam,
• v letu 2025 poteče veljavnost 2457 osebnim izkaznicam,
• v letu 2026 poteče veljavnost 1737 osebnim izkaznicam.

Ne smemo pozabiti, da je potovalni dokument, kamor spada 
tudi osebna izkaznica, treba zamenjati ne samo po poteku 
veljavnosti, ampak tudi v primerih spremembe naslova 
prebivališča, osebnega imena, poškodbe ali pogrešitve. Za 
odločitev, ali si boste pridobili novo biometrično osebno 
izkaznico, kljub temu da vam stara še ne bo potekla v tem 
letu, imate dovolj časa. Datum izdaje novih osebnih izkaznic  je 
torej 3. januar 2022. Da bi se izognili morebitni  slabi volji, pred 
dopustom še dobrohoten namig: čim prej poglejte veljavnost 
svojih potovalnih dokumentov in si pravočasno zagotovite nove.
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.zalec@gov.si.

Simona Stanter
načelnica Upravne enote Žalec

Prihajajo nove biometrične 
osebne izkaznice
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Ne spreglejte

Z 8. majem, ko zaznamujemo mednarodni dan Rdečega križa, 
se začenja teden Rdečega križa, ki poteka vsako leto od 8. do 
15. maja. Ob tej priložnosti se spomnimo tudi obletnice rojstva 
ustanovitelja gibanja Jeana Henrija Dunanta, švicarskega mi-
rovnika in humanista ter prvega dobitnika Nobelove nagrade 
za mir, ki jo je skupaj s Frédéricom Passyjem prejel leta 1901. 
Slogan letošnjega tedna Rdečega križa je Rešimo kriz(ž)e in 
težave, s katerim Rdeči križ Slovenije (RKS) spodbuja ljudi k 
skupnemu reševanju težav in solidarnosti vseh.

RKS, ki letos praznuje 155 let delovanja na Slovenskem, je prvi 
pomočnik skupnosti v humanitarnih zadevah in vsako leto 
pomaga vsakemu desetemu prebivalcu Republike Slovenije. 
Največja humanitarna organizacija pri nas deluje na več pod-
ročjih, med katerimi so najpomembnejša zlasti krvodajal-
stvo, humanitarna in socialna dejavnost na državni in lokalni 
ravni, izvajanje prve pomoči, pripravljenost in ukrepanje ob 
naravnih in drugih nesrečah, ozaveščanje o humanitarnih 
vrednotah ter omogočanje letovanja otrok in starejših z zdrav- 
stvenimi težavami in iz socialno ogroženih okolij. RKS, ki je 
del Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca, je tudi del sil za zaščito in reševanje RS.
RKS združuje 100.000 članov oziroma podpornikov in 12.000 
prostovoljcev, ki delujejo v 56 območnih združenjih, v katere 
se povezuje več kot 900 krajevnih organizacij RKS in mestnih 
četrtnih skupnosti RKS. Ta široka, razvejana mreža prostovolj-
cev RKS zagotavlja moč za pripravljenost in hitro odzivnost 
za nesebično in solidarno delovanje, s kakršno ne razpolaga 
nobena druga humanitarna organizacija v Sloveniji. S svojo 

vpetostjo v lokalna okolja RKS krepi tudi lokalne skupnosti 
kot resnično solidarne skupnosti. Na Vranskem pod okriljem 
Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Žalec deluje 
Občinska organizacija Rdečega križa Vransko.
Poslanstvo RKS je z močjo humanosti izboljšati življenje ran-
ljivih ljudi, zato:
• deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rde-

čega križa, to so: humanost, nepristranskost, nevtral-
nost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzal-
nost;

• v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in se aktivno od-
ziva na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih sku-
pin, kot so otroci in starejši;

• zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da de-
lijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v 
stiski;

• v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za soli-
darnost in razumevanje stiske drugih;

• spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja;
• uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje 

poslanstva in nalog;
• širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem hu-

manitarnem pravu.
Namen tedna Rdečega križa je ozaveščanje javnosti o huma-
nitarnih vrednotah ter poslanstvu in dejavnostih RKS ter šir-
jenje vrednot humanosti, solidarnosti in sočutja do drugih.
Ob tednu Rdečega križa uporabniki storitev Pošte Slovenije 
ob oddaji vsake poštne pošiljke doplačajo prispevek v višini 
0,17 €, RKS v tem tednu izda tudi doplačilne nalepke za vo-
zovnice v vrednosti 0,17 €, ki so na voljo na vseh železniških 
in avtobusnih postajah. Na ta način zbrana sredstva RKS na-
menja za izvajanje humanitarnih programov v korist najran-
ljivejših skupin prebivalstva. Lani je bilo na tak način zbranih
409.298,63 evrov.
Rdeči križ Slovenije med epidemijo covida-19
Vloga RKS se je med epidemijo covida-19 še okrepila, saj so 
njegovi prostovoljci pomembno sodelovali in še sodelujejo 
v boju proti epidemiji. Vključeni so (bili) v številne dejavno-
sti, kot so merjenje temperature na državnih mejah, šivanje 
zaščitnih mask, telefonska psihosocialna pomoč, prilagodi-
tev dela v humanitarnih centrih ter Mladinskem zdravilišču 
in letovišču RKS Debeli rtič, kontinuirano organiziranje krvo-
dajalskih akcij in pomoč bolničarjev prostovoljcev v številnih 
slovenskih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.
Ob tednu Rdečega križa se predsednica RKS – OZ Žalec Pavla 
Artnik vsem prostovoljcem, ki delujejo v 14 krajevnih organi-
zacijah RK, iskreno zahvaljuje, ker pomagajo sokrajanom, ki 
se sami ne znajdejo, in jim nesebično dajejo svoj čas. Soli-
darnost ostaja!

Rdeči križ Slovenije

Rdeči križ Slovenije pomaga vsakemu 
desetemu prebivalcu Slovenije

Slogan letošnjega tedna Rdečega križa je Rešimo kriz(ž)e in težave.
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V Sloveniji čebelarstvo sodi med pomembnejše kmetijske 
panoge z dolgoletno tradicijo. Pred več kot 250 leti je znanje 
čebelarstva svetu predstavil Anton Janša (1734–1773), ki je bil 
prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju.

V Sloveniji imamo več kot 11.000 čebelarjev, ki čebelarijo z več 
kot 205.000 čebeljimi družinami. Čebelji pridelki, pridelani v 
Sloveniji, so izjemni in so plod marljivosti čebel, čistega okolja 
in velikega znanja čebelarjev. Slovenija je izvorna dežela 
kranjske čebele, ki jo odlikujejo mirnost, delavnost in odlična 
orientacija. Velik del zaslug za nesporno kakovost slovenskega 
čebelarstva in izjemnih čebeljih pridelkov gre Čebelarski zvezi 
Slovenije (ČZS), ki vključuje več kot 200 čebelarskih društev s 
preko 8.000 čebelarji in je strokovna organizacija, eden njenih 
glavnih ciljev je načrtovanje kmetijske politike na področju 
čebelarstva.

Zadnjih 14 let je njen predsednik Boštjan Noč. Številne uspešne 
zgodbe na področju čebelarstva so plod njegovega delovanja 
na ČZS. Na poti od ideje do izvedbe je običajno veliko ovir, 
a zgodbe ČZS so uspešne predvsem zaradi vizij, predanosti 
in trme njihovega predsednika in sodelavcev. Tudi ideja o 
razglasitvi svetovnega dne čebel se je porodila v njegovi glavi, 
med poslušanjem radia, ko se je nekega ponedeljkovega 
septembrskega jutra leta 2014 ob 6.30 vozil v službo na ČZS. 
Ker zanj ovire ne obstajajo, predvsem pa se ne zmeni za 
argumente, da se nekaj ne da, ga je odločenost prignala do 
tedanjega ministra, pristojnega za kmetijstvo, mag. Dejana 
Židana. Lahko bi rekli, da je vse ostalo zgodovina. Letos bo 
prav zaradi njega in vseh ostalih, ki so verjeli v njegove vizije, 
20. maja ves svet ponovno praznoval svetovni dan čebel.

20. decembra bo minilo štiri leta od razglasitve svetovnega 
dne čebel, katerega pobudnica je bila ČZS. Kako danes z 
distance gledate na ta uspeh?

Slovenija, predvsem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP), na čelu s tedanjim ministrom mag. 
Dejanom Židanom, je dokazala, da se veliko idejo kljub naši 
majhnosti lahko uresniči. Predvsem sem vesel, da je bila pri 
tem projektu slovenska politika tako doma kot tudi v Evropski 
uniji popolnoma enotna, kar je bila garancija za uspeh. Ponosni 
smo lahko, da smo Slovenci predlagatelji tako pomembnega 

svetovnega dne, in predvsem, da je svetovni dan čebel 20. 
maj. To je na dan rojstva slovenskega čebelarja Antona Janše 
iz Breznice na Gorenjskem. Pri tem ne smem pozabiti paviljona 
Čebelji svet, ki je v začetku pomembno spremljal projekt 
Svetovni dan čebel in je navdušil vsakogar doma in po svetu. 
Nepozabno je bilo prvo praznovanje svetovnega dne čebel v 
Žirovnici in postavitev spominskega obeležja kranjski čebeli v 
Višnji Gori.

Pot od ideje do razglasitve je bila dolga in naporna. Bi danes 
upali prehoditi isto pot?

Absolutno da! Ko smo začeli »sanjati« o svetovnem dnevu 
čebel, si niti nismo predstavljali, kako trnova pot bo od ideje 
do same razglasitve. Bilo je naporno, a tudi lepo. Na vsakem 
koraku je bila pobuda sprejeta z navdušenjem in ni bilo niti 
ene države niti posameznika, ki pobude ne bi podprl. Enotna 
podpora v Organizaciji združenih narodov je bila nekaj 
neponovljivega za slovenske čebelarje in Slovenijo. V treh 
letih od ideje do realizacije smo navezali veliko prijateljskih 
stikov na različnih področjih, za katere verjamem, da bodo 
dolgoročno koristili Sloveniji in tudi čebelarjem. Skratka, to je 
bila enkratna in neponovljiva izkušnja. Prepričan sem, da če bi 
na začetku vedeli, kaj vse nas čaka, v to ne bi šli. Vseeno lahko 
danes pogledam z distance in rečem, da se je trud izplačal. Na 
tem mestu še enkrat hvala celotni ekipi projekta svetovni dan 
čebel na čelu z mag. Snežano Popovič.

Letos bomo četrtič praznovali svetovni dan čebel. 
Praznovanje se je v teh letih razširilo po vsem svetu. 
Ste zadovoljni z rastjo promocije Slovenije, slovenskega 
čebelarstva in pomena čebel?

Če bi mi ob ideji nekdo osebno rekel, da bosta pobuda in 
razglasitev svetovnega dne čebel doživela tako pozitiven odziv 
celega sveta, mu ne bi verjel. Danes cel svet pozna svetovni 
dan čebel. Ta dan se praznuje povsod. Svetovni dan čebel 
je postalo svetovno gibanje za čebele in opraševalce. Lahko 
rečem, da Slovenijo marsikdo sedaj pozna prav po čebelah. V 
svetu kar tekmujejo, kdo bo bolj inovativno praznoval ta dan. 
Kot pobudnike nas tega dne vabijo na praznovanja po celem 
svetu. Žal trenutno zaradi epidemije s covid-19 to ni mogoče. 
Vendar z veseljem povem, da je čebela zaradi svojega pomena 
in prepoznavnosti postala kraljica živali.

Kako je razglasitev svetovnega dne čebel vplivala na 
čebelarstvo v Sloveniji?

Čebelarji smo bolj prepoznavni, več je zanimanja za čebelarstvo, 
za sajenje medovitih rastlin, s katerimi zagotavljamo dodatne 
vire hrane za čebele in ostale opraševalce. Zavedanje se je 
okrepilo tudi na ravni šol in izobraževanja, več je čebelarskih 
krožkov, mladih, ki se navdušujejo za čebelarstvo oz. otrok, ki 
jim privzgajamo občutek za ohranitev čebel in okolja. Čebelar 
je danes v Sloveniji spoštovan in čebela cenjena.

Boštjan Noč: "Enostavno lepo je biti čebelar – slovenski čebelar!"
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Opazite večjo ozaveščenost o pomenu čebel zaradi 
svetovnega dne čebel?

Prepoznavnost slovenskih čebelarjev se iz dneva v dan 
povečuje. Danes skoraj ni Slovenca, ki ne ve nekaj o čebelah. 
Podpora javnosti čebelarjem je velika. Slovenci dobro poznajo 
kakovostne čebelje pridelke slovenskih čebelarjev, veliko 
gospodarskih družb se odloča za darila iz čebeljih pridelkov, 
gospodarske družbe podpirajo številne čebelarske projekte …
Ogromen napredek je tudi pri sajenju medovitih rastlin na 
domačih vrtovih, okenskih policah, v parkih … Tudi kmetijstvo 
se vse bolj zaveda pomena opraševanja čebel. Veseli nas tudi, 
da politika čebelarstvu namenja enotno podporo. Slovenci 
dokazujemo, da je čebelarstvo del naše identitete in na to smo 
res ponosni.

Kje še vidite možnosti promocije slovenskega čebelarstva v 
prihodnosti?

Graditi moramo na naši bogati tradiciji, znanju, edinstvenosti 
in predvsem naši kranjski čebeli. Ne smemo pozabiti na naše 
kakovostne čebelje pridelke. Razvijati moramo nove izdelke iz 
čebeljih pridelkov, biti moramo inovativni. Veliko priložnosti 
odpira tudi Slovenska čebelarska akademija. Menim, da je 
poudarek na kvaliteti in ne kvantiteti prava pot za naprej. 
Omeniti moram tudi skorajšnji vpis slovenskega čebelarstva 
na seznam Unesco, ki je prav tako svojevrsten dosežek.

Na čelu ČZS ste že 14 let. Kateri so tisti projekti, ki ste jih 
naredili in na katere ste najbolj ponosni?

Posebej ponosen sem na našo kranjsko čebelo, ki smo jo ob 
vstopu v Evropsko unijo zaščitili. Ponos so slovenski vzrejevalci 
matic, ki širijo sloves naše avtohtone čebele po svetu. Številni 
skupni projekti slovenskih čebelarjev so naš skupni ponos. 
Izpostaviti bi želel ustanovitev Javne svetovalne službe v 
čebelarstvu, projekte Medeni zajtrk, Dan slovenske hrane, 
Evropski medeni zajtrk. Ne smem pozabiti na kozarec za med 
slovenskih čebelarjev, tri evropsko zaščitene Medove, ekološke 
čebelarje, svetovni dan čebel, paviljon medena zgodba, 
skorajšnja Hiša kranjske čebele, ApiSlovenijo, učni čebelnjak 
za invalide ... Potem so tu še številni podarjen čebelnjaki po 
svetu, pri katerih bi rad izpostavil čebelnjak pred Organizacijo 
združenih narodov v New Yorku in podarjen čebelnjak papežu 
v Rimu.

Osebno sem najbolj ponosen na izredno dobro delujoča 
čebelarska društva, praporščake, mentorje v čebelarskih 
krožkih, čebelarski pevski zbor, vse upravne in nadzorne 
odbore ČZS, svoje podpredsednike in na ljudi, brez katerih 
realizacije številnih projektov ČZS ne bi bilo, in predvsem 
na svoje zaposlene na ČZS, ki kar premalokrat z moje strani 
dobijo besedo »HVALA!« V posebno zadovoljstvo mi je tudi 
konstruktivno sodelovanje z državo, predvsem z MKGP. 
Izpostaviti moram tudi res veliko podporo naših občin, saj je 
podpora lokalnih skupnosti ključnega pomena za delovanje 
čebelarskih društev na terenu.

Trenutno smo v fazi realizacije enega najpomembnejših 
projektov, ne samo za slovenske čebelarje, temveč za vse 
evropske, ki ga na našo pobudo vodi MKGP, in sicer enotno 
označevanje porekla medu v Evropski uniji. Želimo si, da vsak 
potrošnik ve, od kod prihaja med, ki ga kupi.
 
Na tem mestu bi želel podati še eno pobudo. Največji problem 
svetovnega čebelarstva je že 50 let zajedalec varoja, ki vsako 
leto uniči ogromno čebel. Naj bo Slovenija pobudnica, da 
se v svetu zganemo in na podoben način kot za cepivo za 
covid-19 globalno namenimo denar za raziskave, ki bodo našle 
učinkovito naravno sredstvo za uničevanje tega zajedavca 
čebel. To bi bila največja podpora čebelam in čebelarjem. Če 
sta volja in cilj, je tudi pot. Prepričan sem, da enotna Slovenija 
tudi to zmore.

Kateri so tisti projekti, ki jih v prihodnje na ČZS snujete z 
namenom promocije čebelarstva?

Pred kratkim smo na pot pospremili potujoči paviljon Medena 
zgodba. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel vam lahko 
zaupam nov edinstven projekt ČZS, in sicer 3D čebela velikanka 
v velikosti skoraj 2 m. Že v prvi polovici leta bo postavljena ob 
Čebelarskem centru Slovenije. Omenjena čebela bo podoba 
prave čebele, pokazala bo tudi želo, svoj rilček … Njena 
posebnost bo, da bodo ljudje lahko opazovali, kako nas 
čebele vidijo skozi svoje oči. Spoznati bo mogoče še marsikaj, 
a naj zaenkrat nekatere podrobnosti ostanejo skrivnost. 
Tudi na področju izobraževanja in usposabljanja čebelarjev 
uresničujemo dolgoletne želje čebelarjev po regijskih učnih 
čebelnjakih. V naslednjih dveh letih bo v Sloveniji postavljeno 
14 učnih čebelnjakov za praktično usposabljanje čebelarjev, 
od tega devet že letos.

Kje vidite največje možnosti razvoja čebelarskega turizma, 
ki je v razcvetu?

Čebelarski turizem je priložnost Slovenije. Tukaj smo edinstveni 
in prepoznavni v svetu. Naš čebelnjak, naši panji, poslikane 
panjske končnice, apiterapija … Menim, da bi na apiturizmu 
morali in moramo graditi prepoznavnost Slovenije ter našega 
butičnega doživljajskega turizma z dodano vrednostjo.

Tudi sami ste čebelar. Kako bi navdušili nekoga, ki se želi 
ukvarjati s čebelarstvom, da bo to tudi zares storil?

Čebele moraš preprosto začutiti, moraš jih imeti rad. Ko 
enkrat čebele začutiš, postanejo del tebe in ti del njih. 
Enostavno lepo je biti čebelar – slovenski čebelar! Seveda z 
veliko mero odgovornosti, nenehnega izobraževanja, dobre 
volje in vztrajnosti pri skrbi za čebele, še posebej v letih, ko 
nam narava ne prizanaša.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Schwentnerjeva hiša Vransko  

 

v sodelovanju z  
 

Arhivom Republike Slovenije 
 

gosti  
 

razstavo ob 70. obletnici Schumanove dekleracije 

EVROPA IN EVROPEJCI 1950–2020 
 

 
 

Na predlog francoskega zunanjega ministra Roberta Schumana in z vizijo industrialca Jeana Monneta je 9. maja 1950 nastal dokument o 
skupni francosko-nemški proizvodnji premoga in jekla. Skupni trg za premog in jeklo bi bil v pomoč evropskim gospodarstvom, ki so bila po 
vojni na kolenih. Schumanova deklaracija je sprožila proces evropske integracije in v manj kot 70 letih se je oblikovala Evropska unija s 27 
članicami. 

 
Razstava se je po odprtju v Državnem zboru RS podala na pot po slovenskih občinah,  

na Vranskem je na ogled od 25. maja do 10. junija 2021. 
 

Vabljeni. 
 

 
 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko 
 M: 041 919 829 ◆ I: www.zkts-vransko.si  
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VESELICA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
ANSAMBEL SMEH
VRANSKO, 24. 6. 2021 ob 20.00

TOUR OF SLOVENIA 2021

Tokrat leteči cilj na Vranskem v četrtek, 
10. junija 2021, ob 13.10.

TOUR OF SLOVENIA
VRANSKO



VODJA SLUŽBE ZA KAKOVOST
Zaposlimo sodelavca na področju vodenja službe kakovosti 
v podjetju.
Delo obsega vodenje sistema kakovosti, skladno s ISO-
standardi, koordiniranje nadzora skladnosti procesov, 
izvajanje kontrol, reševanje reklamacij in neskladnosti, ko-
munikacijo in koordiniranje med sodelavci, vodstvom in 
zunanjimi sodelavci, skrb za standarde v podjetju, notranje 
in zunanje presoje, ažurno vodenje poslovnika, navodil, po-
stopkov dela, usposabljanje zaposlenih na področju kakovo-
sti, poročanje vodstvu.

Zahtevamo višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izo-
brazbo tehničnih smeri.
Od kandidatov pričakujemo najmanj 5 let delovnih izkušenj 
na podobnih delih (želene izkušnje iz avtomobilske industri-
je).
Nudimo delo za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim 
delom.

VODJA SLUŽBE ZA PRIPRAVO PROIZVODNJE  
Zaposlimo sodelavca na področju vodenja službe za pripravo 
proizvodnje v podjetju.
Opis del: oblikovanje strategije na področju priprave 
proizvodnje, organiziranje, vodenje in koordinacija priprave 
proizvodnje, vodenje razvojnih projektov, razvoj novih 
in izboljšava obstoječih izdelkov, zagotavljanje tehnične 
podpore prodaji, sodelovanje pri oblikovanju ponudb 
kupcem in zahtev dobaviteljem, analiza dela, poročanje 
vodstvu.

Zahtevamo višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izo-
brazbo tehnične smeri.
Od kandidatov pričakujemo najmanj 5 let delovnih izkušenj 
na podobnih delih.
Nudimo delo za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim 
delom.

DELO V PROIZVODNJI  
Delo poteka v treh izmenah v proizvodnem procesu izdelave 
jeder.
Od kandidatov pričakujemo marljivo, natančno in odgovorno 
delo, delovne izkušnje niso potrebne.
Nudimo delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim 
delom.

ELEKTROTEHNIK / ELEKTROINŠTALATER  
Delo poteka v treh izmenah v proizvodnem procesu, na elek-
troinštalacijah, vzdrževanju in popravilu strojev, obsega tudi 
preventivne preglede.

Izobrazba: poklicna ali srednja šola elektrotehnične smeri.
Od kandidatov pričakujemo marljivo, natančno in odgovorno 
delo, 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih.
Nudimo delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim 
delom

VZDRŽEVALEC – PROIZVODNJA  
Delo poteka v treh izmenah in obsega vzdrževanje in popra-
vilo strojev, preventivne preglede, nadzor delovanja in mon-
tažo orodij.

Izobrazba: poklicna ali srednja šola strojne, ključavničarske 
ali orodjarske smeri.
Od kandidatov pričakujemo marljivo, natančno in odgovorno 
delo, 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih.
Nudimo delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim 
delom.

VILIČARIST 
Delo poteka v treh izmenah in obsega nakladanje in razkla-
danje blaga z viličarjem, sortiranje, pospravljanje in zlaganje 
blaga, skrb za red in čistočo ter urejanje skladiščnega pros-
tora.
Želene izkušnje in opravljen izpit za viličarja.
Nudimo delo za nedoločen čas s 2-mesečnim poskusnim 
delom.

Kandidati naj svoj življenjepis pošljejo na naslov:

Termit d.d., Drtija 51, SI- 1251 Moravče
ali na elektronski naslov: mateja.hribar@termit.si

Zaradi zaključka investicij in posledično povečanih kapacitet
zaposlimo nove sodelavce.

Ne spreglejte
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V lepotnem Atteljeju Tanja na naslovu Vransko 22 (nasproti OŠ 
Vransko) od leta 2013 z veliko mero predanosti, natančnosti 
in topline skrbimo za dobro počutje vseh, ki nas obiščejo.

Specializirani smo za MEDICINSKO PEDIKURO:
• odprava glivičnih stanj,
• oskrba deformiranih in vraščenih nohtov,
• oskrba otiščancev, kurjih očes in ragad,
• oskrba diabetičnega stopala.

Poleg medicinske pedikure opravljamo tudi:
• estetsko pedikuro,
• nohtno protetiko po nemški metodi Greppmayer,
• različne vrste nege obraza in dekolteja (problematična 

koža mladostnikov, antiage tretmaji ...),
• preoblikovanje telesa z anticelulitnim tretmajem v 

kombinaciji s kavitacijo,
• depilacijo,
• masaže za sprostitev telesa.

Za težje bolnike in gibalno ovirane osebe nudimo tudi stori-
tve na domu.

Delovni čas: po naročilu

Tel.: 041 352 889 
FB: Lepotni attelje Tanja,
INSTAGRAM: lepotniatteljetanja

Lepotni Attelje Tanja

Ne spreglejte / Napovednik

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

10. 6. 2021
18.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA TOMISLAVA 
BRUMCA NA TEMO:

»SPREMENITE PRISTOP DO SEBE,
OD KOŠČKA KREACIJE POSTANITE KREATOR«

Društveni prostor,
Dom krajanov Tabor

Damijana Lukman
(031 328 990)

15. 6. 2021
12.30

PRIHOD SLOVENSKE BAKLE
V OBČINO TABOR

Pešpot
Tabor–Ojstriška vas

Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje 

športnih zvez Ljubljana,
Zveza športnih društev 

Občine Žalec
(041 993 777)
Občina Tabor

20. 6. 2021
KOLESARJENJE PO 

SPODNJI SAVINJSKI DOLINI
Start: Eko muzej Žalec

Cilj: Fontana Žalec
ZKŠT Žalec

(041 993 777)

25. 6. 2021
9.00

POHOD IN PROSLAVA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Start: KZ Tabor
Cilj: Kmetija Laznik

Turistično društvo Tabor
(041 393 828) in
Kmetija Laznik 
(041 543 396)

Prireditve v občini Tabor

JUNIJ 2021
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Prireditve v občini Vransko

JUNIJ 2021

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

27. 5.–10. 6. 2021
Razstava ob 70. obletnici Schumanove 

deklaracije
EVROPA IN EVROPEJCI 1950–2020

Schwentnerjeva hiša Arhiv RS in ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

10. 6. 2021
13.10

TOUR OF SLOVENIA 2021 Vransko KK ADRIA MOBIL

11. 6. 2021
20.00

Koncert ob 30-letnici razglasitve in obrambe 
samostojne Republike Slovenije

PRIFARSKI MUZIKANTI Z NUŠKO DRAŠČEK
Vransko Občina Vransko

(031 210 298)

15. 6. 2021
14.30

SLOVENSKA BAKLA NA POTI V TOKIO Vransko Olimpijski komite 
Slovenije

junij 2021 DVIG ZASTAVE V KROŽIŠČU Čeplje Občina Vransko
(03 703 28 00)

17. 6. 2021
18.00

Odprtje razstave 
SKOZI MOJE OČI Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

20. 6. 2021
8.00

KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI Start pred Ekomuzejem 
Žalec

ZKŠT Žalec in Občine 
Spodnje Savinjske 

doline

24. 6. 2021
20.00

Veselica ob dnevu državnosti
ANSAMBEL SMEH Vransko

Občina Vransko
PGD Vransko
(031 729 953)

25. 6. 2021
7.00

BUDNICA PIHALNEGA ORKESTRA PREBOLD Vransko Občina Vransko
(031 210 298)

25. 6. 2021
9.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO Start pred občinsko 
stavbo

Planinsko društvo 
Vransko

Občina Vransko
OO RK Vransko
(041 818 816)

25. 6. 2021
10.30

MAŠA ZA DOMOVINO Cerkev Matere Božje na 
Čreti Župnija Vransko

26. 6. 2021
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 
dediščino

ROGIST BOŠTJAN LIPOVŠEK IN FLAVTISTKA 
MILENA LIPOVŠEK V KLAVIRSKEM KVINTETU 

»RIMSKI – KORZAKOV«

Župnijska cerkev 
sv. Mihaela Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)



z Nuško Drašcek


