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Občinski informator

številka 165
Vransko, 31. 3. 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, DUTŽO Vransko, PGD 
Vransko, Medgeneracijski center Vransko - pilotski projekt, GZ Žalec, 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, Studio Di.Foto.Graf, 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. 4. 2020.

Prispevke zbiramo do 15. 4. 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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Beseda župana

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani!
 
Tudi v naši občini smo od samega 
začetka (še pred razglasitvijo epi-
demije) sledili vsem priporočilom 
Ministrstva za zdravje (MZ) in Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje 

(NIJZ), po razglasitvi epidemije pa seveda tudi ukrepom in 
priporočilom ostalih pristojnih državnih organov. Vse napore 
smo prioritetno usmerili v priprave na pričakovano zaostritev 
epidemiološke situacije v prihodnjih dneh in tednih. 
V tem kontekstu se mi zdi zelo pomembno, da smo že uspeli 
organizirati dostavo na dom najnujnejših življenjskih potreb-
ščin, toplih obrokov in zdravil starejšim, bolnim in onemog-
lim občanom, ki so v dani situaciji najbolj ranljivi. 
Tako lahko starejši, bolni in onemogli občani za dostavo NAJ-
NUJNEJŠIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN pokličejo na telefon-
sko številko 041 699 273, za dostavo TOPLEGA OBROKA pa na 
telefonsko številko 031 210 298. Potrebe po dostavi na dom 
lahko občani sporočajo dnevno do pol devete ure zjutraj.
Za dostavo ZDRAVIL lahko starejši, bolni in onemogli pokli-
čejo telefonski številki  051 451 757 in 031 521 726. Brezplač-
no dostavo do vrat naročnika izvajajo prostovoljci Župnijske 
Karitas Vransko oziroma Občinske organizacije Rdečega križa 
Vransko.
Poleg tega smo organizirali tudi varstvo na domu za otroke 
staršev iz t. i. nujnih poklicev. Starši, ki ste zaposleni v nujnih 
poklicih, lahko potrebe po varstvu sporočate na telefonsko 
številko 031 382 134. Na isto telefonsko številko se lahko ja-
vite tudi prostovoljci, ki ste pripravljeni varstvo na domu iz-
vajati.
Ker se zavedamo, da smo se znašli pred res veliko preiz-
kušnjo, s katero se bomo lahko učinkovito spoprijeli le kot 
skupnost, vas vabimo k pristopu v mrežo prostovoljcev, ki 
bo zagotavljala pomoč ljudem v stiski v času epidemije. Med 
prostovoljce se lahko javijo starejši od 18 let, ki so povsem 

zdravi in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med 
svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposre-
dnem stiku z okuženimi ali v tujini. Prostovoljci se lahko javijo 
na telefonsko številko 041 238 749.
S poveljnikom Civilne zaščite sva odredila nekaj ukrepov, za 
katere menimo, da so nujni za zajezitev širjenja okužb s ko-
ronavirusom in za zagotovitev razpoložljivosti sil za zaščito in 
reševanje v ta namen  – Odredbo o spremembi izvajanja pog-
rebne slovesnosti, Odredbo o prepovedi zbiranja na zunanjih 
športnih površinah in prepovedi uporabe otroških igral, Od-
redbo o začasni prekinitvi intervencij prvih posredovalcev, 
Odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju in Odredbo 
hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v hmeljarstvu. Pro-
sim, da navedene odredbe, poleg seveda vseh odredb pri-
stojnih državnih organov, v skupno dobro vseh nas dosledno 
upoštevate.
Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v zvezi s koro-
navirusom lahko občani pokličete poveljnika Civilne zaščite 
(031 348 330), mene (031 348 923) ali direktorico občinske 
uprave (031 865 760).
V zvezi z rednimi delovnimi nalogami (upravni postopki, iz-
daja potrdil iz uradnih evidenc ipd.) pa je Občina Vransko za 
občane dosegljiva na telefonski številki 03 703 28 00 in na 
elektronskem naslovu obcina.vransko@vransko.si .
Bodite odgovorni do sebe in do drugih, še posebej najbolj 
ranljivih – starejših in kroničnih bolnikov. Tudi če se počutite 
zdravi, če le lahko, ostanite doma, v ožjem družinskem kro-
gu. Gibanje v javnosti omejite samo na nujna opravila (služ-
ba, nakup nujnih življenjskih potrebščin, zdravil). Ko bomo 
enkrat premagali to zahrbtno bolezen, bo časa za obiske in 
druženje več kot dovolj. 
Ne pozabite na higienske ukrepe – umivanje rok, razkuževa-
nje, higiena kašlja, primerna medosebna razdalja in redno 
zračenje zaprtih prostorov.
Ostanite doma, ostanite zdravi!
 
Franc Sušnik, župan

Bodite odgovorni do sebe in do drugih, še posebej najbolj 
ranljivih – starejših in kroničnih bolnikov

Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo 
tveganja prenosa koronavirusa do nadaljnjega na Občini Vransko ni uradnih 
ur.
V tem času smo dosegljivi samo:
- na telefonski številki:  03 703 28 00,
- na elektronskem naslovu: obcina.vransko@vransko.si

Hvala za razumevanje.
 
Franc Sušnik, župan

Uradne ure na Občini Vransko do nadaljnjega odpadejo(COVID-19)
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Uvodnik / koronavirus

Starejši, bolni in onemogli občani lahko za naročilo NAJNUJNEJŠIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN pokličejo na telefonsko števil-
ko 041 699 273 (Rosita Papinutti). Naročilo bodo pripravili v trgovini Mercator Vransko, delavci Energetike Projekt, d. o. o., pa 
bodo izvedli dostavo do vrat naročnika. Dostava bo potekala brez osebnih stikov. Storitev dostave bo brezplačna, za plačilo 
dostavljenega blaga pa bo Občina Vransko naročniku enkrat mesečno poslala položnico, zato si naj naročniki shranjujejo 
račune. Potrebe po dostavi lahko občani sporočajo dnevno do 8.30.
Starejši, bolni in onemogli občani lahko v primeru, da potrebujejo TOPLI OBROK HRANE, pokličejo na telefonsko številko 031 
210 298 (Suzana Felicijan Bratož). Obrok bodo pripravili v Restavraciji pri Lisjaku (Center varne vožnje Vransko) in ga dostavili 
do vrat naročnika. Dostava bo potekala brez osebnih stikov. Tudi v tem primeru bo Občina Vransko naročniku enkrat mesečno 
poslala položnico za plačilo. Cena obroka skupaj z dostavo je 5,50 evra. Potrebe po dostavi lahko občani sporočajo dnevno 
do 8.30.
 
Franc Sušnik, župan
Vladimir Reberšek, poveljnik Civilne zaščite

Starejši, bolni in onemogli občani lahko ZDRAVILA iz Lekarne Vransko naročijo na dom, in sicer tako, da pokličejo:
- na telefonsko številko 051 451 757 (Župnijska Karitas Vransko) ali  
- na telefonsko številko 031 521 726 (Občinska organizacija Rdečega križa Vransko). 
Brezplačno dostavo do vrat naročnika bodo izvedli prostovoljci Župnijske Karitas Vransko oziroma Občinske organizacije 
Rdečega križa Vransko. 
 
Ostanite doma, ostanite zdravi!
 
Občinska uprava

Spoštovani obiskovalci ZD Žalec, ZP Vransko in ZP Petrovče!
Virus SARS-CoV-2 se nezadržno širi. Najbolj pomembno je, da 
se okuženi bolniki ne gibljejo prosto in brez zaščite po zdrav-
stvenemu domu, saj s tem širijo okužbo.
Zato morajo bolniki, ki niso življenjsko ogroženi, obvezno os-
tati doma.
V kolikor imate znake okužbe (slabo počutje, kašelj, povi-
šana telesna temperatura, oteženo dihanje …) in obstaja 
možnost, da ste bili v stiku z okuženo osebo ali ste potovali 
na ogroženih območjih ter potrebujete zdravstveni nasvet, 

NAJPREJ POKLIČITE ali po elektronski pošti kontaktirajte 
svojega osebnega izbranega zdravnika, ki vam bo posredoval 
nadaljnja navodila. V primeru težkega dihanja ali drugega ži-
vljenjsko ogrožujočega stanja pokličite 112!
Le tako bomo lahko zajezili in omejili širjenje virusa.
Svetujemo tudi redno izvajanje higiene rok, higiene kašljanja 
in kihanja, zračenje zaprtih prostorov in izogibanje obiska 
javnih prireditev. Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo 
pozdravljamo.
Kolektiv ZD Žalec

Obvestilo starejšim, bolnim in onemoglim občanom

Starejši, bolni in onemogli občani lahko zdravila naročijo na dom

KORONAVIRUS - OBVESTILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ŽALEC

Če potrebujete pomoč, informacije ipd. v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2, 
lahko pokličete na naslednje telefonske številke:

poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Vransko - Vlado Reberšek: 031 348 330
župan Občine Vransko - Franc Sušnik: 031 348 923
direktorica Občinske uprave Občine Vransko - Marija Jerman: 031 865 760
 
Občinska uprava

Korona virus – telefonske številke, kamor lahko pokličete če 
potrebujete pomoč, informacije
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Uvodnik / koronavirus

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje bomo na tem mes-
tu redno objavljali zadnje informacije v zvezi z izbruhom ko-
ronavirusa.
Bolj podrobne informacije o koronavirusu, priporoči-
lih, najpogostejših vprašanjih, preprečevanju okužb so 
dostopne na https://www.nijz.si/
5. 3. 2020
Včeraj smo v Sloveniji potrdili prvi primer bolezni COVID-19. 
Nemudoma je stekla epidemiološka preiskava. Na NIJZ smo 
že zbrali podatke o morebitnih tesnih kontaktih bolnika v času 
kužnosti. Da bi omejili širjenje okužbe, že obveščamo tesne 
kontakte o morebitni izpostavljenosti in potrebnih ukrepih.
Gre za slovenskega državljana, ki je iz Maroka priletel na le-
tališče Marco Polo v Benetkah 29. 2. 2020, ob 16.25, z letom 
AT 938. Takrat je že imel bolezenske znake. Vse slovenske 
državljane, ki so bili na tem letu, pozivamo, da naj do 14. 
3. opazujejo svoje zdravstveno stanje in v primeru vročine, 
kašlja ali težav z dihanjem najprej po telefonu pokličejo 
svojega osebnega zdravnika.
V Ljubljano je prišel s prevoznikom GoOpti, skupaj s sedmimi 
potniki in voznikom. Z vsemi, ki so bili v vozilu, je v kontaktu 
epidemiološka služba, ki jim bo podala vsa potrebna navo-
dila.
Istega dne ob 20. uri je zaradi poškodbe obiskal Urgentni 
blok UKC Ljubljana, kjer so ga obravnavali in napotili v do-
mačo oskrbo. Ko je bil na urgenci, se je slabo počutil, ven-
dar je to pripisal poškodbi. Urgenco je zapustil približno 
ob 21.30. Vse bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili 

29. 2. med 20. in 21.30 uro v čakalnici Urgentnega bloka 
UKC Ljubljana, prosimo, da naj do 14. 3. opazujejo svoje 
zdravstveno stanje in v primeru vročine, kašlja ali težav z 
dihanjem najprej po telefonu pokličejo svojega osebnega 
zdravnika.
Vsi, ki so bili na urgenci v tem času, lahko pokličejo 
epidemiologa NIJZ na telefonsko številko 031 619 118 vsak 
dan med 9. in 17. uro.
Za prenos bolezni je potreben tesnejši stik z bolnikom, zato 
je verjetnost, da so se bolniki in njihovi spremljevalci okužili, 
zelo majhna. Enako velja za sopotnike na letalu. Kljub temu 
bodo te osebe prejele navodila za nadaljnje ravnanje, saj že-
limo omejiti nadaljnje širjenje okužbe.
Tako kot za vse ostale velja tudi za osebe, ki so bile 29. 2. med 
20 in 21.30 uro na urgenci, da odvzem brisov ni smiseln, dok-
ler so zdrave. Ob pojavu bolezenskih znakov (kašelj, vročina 
ali oteženo dihanje) naj pokličejo osebnega zdravnika, ki bo 
ocenil njihovo zdravstveno stanje in ustrezno ukrepal.
Zaradi zdravstvenih težav je oboleli obiskal zdravnika v enoti 
Zdravstvenega doma Ljubljana Vič-Rudnik, ki ga je skladno 
s protokolom ob sumu na okužbo z novim koronavirusom 
napotil na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Ljubljana. Epidemiolog NIJZ je v stiku z zdravstvenimi 
delavci in izvajajo vse potrebne ukrepe. Zdravstveno osebje 
in obiskovalci, ki so bili v času obiska obolelega izpostavljeni, 
so seznanjeni in so že prejeli ustrezna navodila. Zdravstveno 
osebje opravlja svoje delo, pri katerem ni možnosti prenosov 
okužbe.
Danes smo potrdili še en primer okužbe z novim koronaviru-
som. Gre za osebo, ki je bila v stiku s prvim obolelim. Do 12. 
ure je bilo opravljenih 376 testov, dva od teh sta bila pozitiv-
na.
Za preprečevanje širjenja okužb dihal svetujemo 
upoštevanje preventivnih ukrepov.

Spremljanje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Deželna banka obvešča, da s ponedeljkom, 23. 3. 2020, začasno zapira 
poslovalnico na Vranskem.
 
Občinska uprava

Deželna banka s ponedeljkom začasno zapira svoja vrata
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Uvodnik / koronavirus

Obvestilo štaba Civilne zaščite Občine Vransko o ukrepih za 
preprečitev širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2) na 
območju Občine Vransko
Štab Civilne zaščite Občine Vransko je glede na pospešeno 
širjenje novega koronavirusa (SARS-CoV-2) tudi na območju 
Republike Slovenije na podlagi usmeritev pristojnih institucij 
(Ministrstvo za zdravje RS,  Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je) pripravil to obvestilo o ukrepih za preprečitev širjenja 
okužbe na območju Občine Vransko:
1. Znaki, ki kažejo na možnost okužbe z novim korona-

virusom, so predvsem: vročina, kašelj in občutek po-
manjkanja zraka - oteženo dihanje.

2. Ob navedenih znakih okužbe obvezno ostanite doma 
in se izogibajte stikov z drugimi ljudmi (družinskimi 
člani, sorodniki, sosedi …).

3. Od doma po telefonu pokličite svojega izbranega 
osebnega zdravnika (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 
15 22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 00). Če le-
-ta ni dosegljiv, pokličite dežurno ambulanto NMP ZD 
Žalec (03 713 43 16), v primeru težkega dihanja ali dru-
gega življenjsko ogrožujočega stanja pa pokličite šte-
vilko 112.

4. Osebni zdravnik bo potrdil ali ovrgel sum na okužbo in 
vam posredoval nadaljnja navodila.

 
Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom (SARS-
-CoV-2) je potrebno upoštevati naslednje preventivne ukre-
pe:
1. Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake 

nalezljive bolezni (se ne rokujemo, se ne poljubljamo, 

ampak ohranjamo varnostno razdaljo vsaj en meter in 
pol).

2. Izogibamo se javnim prireditvam in drugim dogod-
kom, kjer se zbira večje število ljudi.

3. Obiskovanje javnih ustanov in uradov omejimo na nuj-
ne obiske, nenujne obiske pa odložimo na čas, ko se 
bo epidemiološka situacija umirila.

4. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust.
5. Kašljamo/kihamo v papirnati robček, če robčka nima-

mo pri roki, pa v zgornji del rokava (nikoli ne kašlja-
mo/kihamo v prostor, prav tako ne v dlan). Po vsaki 
uporabi robček odvržemo v koš za smeti. Po kašljanju/
kihanju si roke umijemo z milom in toplo vodo. 

6. Roke si redno umivamo z milom in toplo vodo.
7. V primeru, da milo in topla voda nista dostopna, za 

razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za 
roke, ki mora vsebovati najmanj 60 % alkohola.

8. Redno in pogosto zračimo zaprte prostore.
 
Podrobnejše informacije in odgovore na pogosta vprašanja 
o koronavirusu lahko dobite na brezplačni telefonski številki 
080 1404 vsak dan med 8. in 20. uro ali na spletnih poveza-
vah  https://www.gov.si/teme/koronavirus/ ali https://
www.nijz.si/ .
 
Poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Vransko:
Vladimir Reberšek

Pristojne institucije opozarjajo, da je za preprečevanje širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) najbolj pomembno, da se bolniki, 
ki imajo znake okužbe (slabo počutje, kašelj, povišana telesna 
temperatura, oteženo dihanje ...), ne gibljejo prosto, saj s tem 
širijo okužbo. 
Zato morajo bolniki, ki niso življenjsko ogroženi, obvezno OSTATI 
DOMA, se IZOGIBATI STIKOM Z DRUGIMI LJUDMI in najprej POK-
LICATI svojega izbranega osebnega zdravnika, če le-ta ni doseg-
ljiv, najbližjo dežurno ambulanto, v primeru težkega dihanja ali 
drugega življenjsko ogrožujočega stanja pa številko 112.
Nadaljnji postopek ob sumu okužbe si lahko ogledate na prilo-
ženem letaku, več navodil in informacij o preventivi pa je dosto-
pnih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) - https://www.nijz.si/sl.
 
Občinska uprava

Ob znakih okužbe (slabo počutje, 
kašelj, povišana telesna 
temperatura, oteženo dihanje ...) 
je potrebno ostati doma!
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Uvodnik / koronavirus

Obvestilo o zaprtju Krajevnega urada Vransko
Cenjene stranke obveščamo, vezano na prizadevanja vseh pristojnih institucij v naši državi, da se okužbe s koronavirusom čim 
hitreje zamejijo, da Krajevni urad Vransko od 17. 3. 2020 dalje ne bo posloval do preklica.
Prosimo vas, da se, izključno za nujne zadeve, v primerih, ko urejanja upravnih zadev iz opravičljivih razlogov ne morete pre-
ložiti, predhodno naročite tako, da nas pokličete po telefonu na št. 03 71 35 120, nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si ali 
nas kontaktirate po navadni pošti na naslov Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
 
Hvala za razumevanje.
Simona Stanter, načelnica

V družbi Simbio smo zato, da bi zagotovili normalno iz-
vajanje gospodarske javne službe zbiranja odpadkov in 
javne higiene ter preprečevanje širjenja virusa sprejeli do-
ločene ukrepe.

Delo smo organizirali tako, da bomo zagotovili nemoteno 
izvajanje naslednjih dejavnosti: zbiranje in odvoz embalaže, 
mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov po 
sistemu odvoza od vrat do vrat, javna higiena (praznjenje 
koškov …) ter zaenkrat tudi praznjenje ekoloških otokov. Te 
dejavnosti so skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov 
zaščite in reševanja določene kot ključne za delovanje drža-
ve. Da jih bomo nemoteno izvajali tudi v prihodnje, smo spre-
jeli sklepe, ki veljajo do preklica: 
- zbirna centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki zaenkrat 
ostajata odprta ob nespremenjenem delovnem času in ob 
dodatnih zaščitnih ukrepih (posamični vstopi, razkuževanje 
...), sta: Zbirni center Žalec in Zbirni center Bukovžlak; vsi os-
tali zbirni centri (Vojnik, Andraž-Polzela, Vransko, Braslovče) 
bodo odprti samo ob sobotah po običajnem sobotnem de-
lovnem času;
 - odpoved zbiranja kosovnih odpadkov na klic;
 - odpoved praznjenja greznic in MKČN po rednem progra-

mu;
 - odpoved menjave posod; 
 - pomladanska akcija zbiranje nevarnih odpadkov na te-

renu je prestavljena;
 - pomladanske čistilne akcije so prestavljene; 
 - vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po 

navadni pošti; 
 - strank na sedežu podjetja na Teharski ali v upravi na Bu-

kovžlaku ne sprejemamo.
 
Skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji na Mestni 
tržnici Celje:

 - ostajajo odprti lokali s hrano in prodaja kmetijskih in 
drugih živilskih izdelkov;

 - prodaja neživilskih izdelkov je začasno zaustavljena, svo-
ja vrata so zaprli tudi gostinski lokali; 

 - zaradi zmanjšanja možnosti okužbe smo do nadaljnjega 
zaprli tudi sanitarije za obiskovalce; do sanitarij bodo 
lahko dostopali le ponudniki na tržnici – dostop jim bodo 
omogočili naši zaposleni.

Za vse uporabnike smo dosegljivi:
 - na telefonski številki: 03 425 64 00
 - preko navadne pošte: Teharska cesta 49, 3000 Celje
 - na elektronskem naslovu: info@simbio.si 

 
Vso izvajanje nujnih dejavnosti poteka v okrnjeni kadrovski 
sestavi zaradi preventivnih razlogov. 
Vse uporabnike prosimo za razumevanje in še posebej, da 
upoštevajo navodila zaposlenih v zbirnih centrih, kjer bomo 
dosledno omejevali dostop do centra, skladno z navodili 
NIJZ za preprečevanje širjenja koronavirusa.
V Simbiu smo v največji možni meri upoštevali tudi vsa dru-
ga navodila in priporočila pristojnega ministra za organizaci-
jo dela, ki bo prispevala k zmanjšanju hitrosti širjenja virusa 
(dodatna zaščitna oprema za voznike, drseči čas prihoda na 
delo, da ni grupiranja, prezračevanje …). 
V nadaljevanju bomo ukrepe prilagajali trenutni situaciji. 
 
Helena Kojnik, odnosi z javnostmi, 
031 374 604, helena.kojnik@simbio.si

Ukrepi in informacije v zvezi z dejavnostmi Simbia 
ob izbruhu koronavirusa
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Vse, ki ste v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov 
pripravljeni izvajati varstvo na domu otrok staršev iz nujnih 
poklicev (zdravniki, medicinske sestre, delavci v energetiki in 
komunikacijskih podjetjih, delavci v nepogrešljivih komunal-
nih in servisnih službah, delavci v oskrbi, operativci v Sloven-
ski vojski in Slovenski policiji), prosimo, da svojo pripravlje-
nost sporočite na telefonsko številko 031 382 134.

Hkrati pozivamo starše, ki opravljajo nujne poklice in potre-
bujejo varstvo otrok na domu, da potrebo sporočijo na tele-
fonsko številko 031 382 134.
 
Franc Sušnik, župan
Vladimir Reberšek, poveljnik štaba Civilne zaščite

Spoštovani občanke in občani!
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razglasila pan-
demijo nalezljive bolezni COVID-19, ki jo povzroča novi koro-
navirus SARS-CoV-2. Čeprav je zahrbtna bolezen že močno 
zarezala v vse pore našega življenja, epidemiologi na podlagi 

izkušenj iz drugih držav za dneve, tedne in morda celo mese-
ce, ki so pred nami, napovedujejo nadaljnje poslabšanje si-
tuacije. Tako smo se tudi v naši občini znašli pred veliko pre-
izkušnjo, s katero se lahko učinkovito spoprimemo le skupaj.
Zato vabimo vse občane in občanke, da se pridružijo mreži 
prostovoljcev, ki bo zagotavljala pomoč ljudem v stiski v času 
epidemije. Med prostovoljce se lahko javite starejši od 18 let, 
ki ste povsem zdravi in brez kroničnih bolezni ali kroničnega 
bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niste bili 
v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini.
Javite se lahko na telefonsko številko 041 238 749 (Suzana 
Blatnik).

Občina Vransko in Civilna zaščita

Varstvo na domu otrok staršev iz nujnih poklicev

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, se  lahko odvrže izključno v posodo 
za mešane komunalne odpadke.
 
Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da se odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVID-19, vključno z ma-
terialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske), ter (kadar 
je to primerno) osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo 
v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti), tako da raz-
tresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
(črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike, namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz 
plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa 
ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo 
(rumene barve).
 

Navodila Ministrstva za okolje in prostor glede ravnanja z odpadki

Pomagajmo najbolj ranljivim občanom

Uvodnik / koronavirus
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Žalec, 18. 3. 2020 - Bolnišnice kljub izrednim razme-
ram potrebujejo kri za nujna in neodložljiva zdravljenja. 
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter prepre-
čevanja možnih prenosov bolezni izvajajo prilagojene 
krvodajalske akcije, na katere vabijo samo krvodajalce 
krvnih skupin, ki jih potrebujejo, preko SMS-vabila. V njih 
transfuzijske službe prosijo za povratni klic za dogovor 
o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje. Za 
lažjo organizacijo in izvedbo odvzemov krvi krvodajalce 
prosijo, da se odzivajo SAMO NA VABILA Rdečega križa in 
transfuzijske službe.

V transfuzijskih centrih uvajajo tudi dodatne zaščitne ukre-
pe, s katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogočajo varno 
okolje in varen odvzem krvi. Z ukrepi preprečujejo okužbe in 
širjenje koronavirusa med ljudmi. Po do sedaj znanih podat-
kih se s transfuzijo krvi bolezen ne prenaša. 

Trenutno niste primerni za darovanje krvi, če: 
• ste v zadnjih 28 dneh potovali izven Slovenije (velja za 

vse države EU in druge celine), 
• imate prehlad, kašljate in kihate, 
• imate povišano telesno temperaturo, 
• prebolevate nalezljivo bolezen, 
• ste bili v stiku z obolelo osebo, 
• ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen.  
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 051 
389 325. 

Krvodajalce prosijo, da ob znakih bolezni, ki bi se pojavili v 
14 dneh po odvzemu krvi, obvestite transfuzijsko službo na 
e-naslov: krvodajalec@ztm.si ali pokličete telefonsko števil-
ko 051 389 325. 
Dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so: 
• pravilno pokrivanje ust in nosu, ko kašljate in kihate, 
• izogibanje dotikanja oči, nosu ali ust, 
• redno umivanje rok in skrb za dobre higienske navade, 
• ostanite doma, ko ste bolni oz. se izogibajte tesnemu 

stiku z obolelimi. 
Spremljajte obvestila ZTM Ljubljana na povezavi: http://
www.ztm.si/novice/ukrepi-pri-krvodajalcih-za-preprece-
vanje-prenosa-sars-cov-2/.
OSTANITE ZDRAVI! 

Zaradi nastale situacije (nevarnost okužbe s COVID-19) in v 
skrbi za zdravje vseh se začasno ukinja osebno prinašanje 
darov za svete maše ter namesto cvetja in sveč za obnovo 
župnijske cerkve ob pogrebu pokojnika.
Vsak, ki bi želel darovati v ta namen, naj pokliče telefon-
sko številko 040 299 480 (gospa Jožica Štefančič), pove, 
za kakšen namen in koliko je pripravljen darovati. Svojcem 
pokojnika se bo ob pogrebni slovesnosti izročil seznam 
darovalcev.

Hvala za razumevanje. Ostanite doma in ostanite zdravi.
 
Župnijski urad sv. Mihaela Vransko

Obvestilo Župnijske Karitas Vransko
 
Ker je v času epidemije težko zagotoviti varno deljenje 
paketov pomoči s hrano, tega ne bomo izvajali.
V kolikor pa se znajdete v situaciji, ko vam je dokazljivo 
ogroženo zdravje ali preživetje, bomo poskrbeli za varno 
dostavo pomoči na dom.
 
Pokličete lahko na telefonsko št.: 051 451 757 med 8. in 10. 
uro dopoldne.
 
Če ste v osebni stiski, se počutite osamljeni, prestrašeni 
ali potrebujete pogovor, lahko pokličete na telefonsko 
številko 051 658 299 - Škofijska Karitas Celje. Številka bo 
aktivna vsak dan med 8. in 13. uro ter med 16. in 18. uro.
 
Pazite nase, 
ostanite doma in 
ostanite zdravi!
 
Župnijska Karitas 
Vransko

VABIJO KRVODAJALCE KRVNIH SKUPIN, KI JIH POTREBUJEJO

Sprememba načina darovanja 
za svete maše in za obnovo 
župnijske cerkve ob pogrebu 
pokojnika

Obvestilo Župnijske 
Karitas Vransko
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Koronavirusi so velika družina virusov, ki povzročajo bolezni pri ljudeh, 
nekateri pa pri živalih. Tako imajo npr. psi in muce ravno tako korona-
virus, vendar se ta ne prenaša na ljudi! 
 
Za nov virus, ki spada v družino koronavirusov, imenovan COVID-19, 
ni dokazov, da bi se lahko prenašal preko druženja z živalmi na ljudi.
 
Kako ostati zdrav v bližini živali? 
V ZDA ni nobenih dokazov, da bi katera koli žival lahko prenašala virus 
COVID-19, vključno z divjimi in hišnimi živalmi.
Ker pa živali na sebi nosijo drugačne mikrobe, ki lahko povzročijo bo-
lezen pri ljudeh, je vedno priporočljivo, da ohranjamo zdrave higienske 
navade, kadar smo v stiku z njimi.
Med te navade spadajo:
• umivanje rok
• pobiranje iztrebkov
• skrb za zdravje vaše živali
 

Tveganja za živali
 
Do sedaj ni nobenega primera, ki bi nakazoval na okužbo COVID-19 na živalih. Potrebnih bo nekaj dodatnih študij, da ugoto-
vijo, ali se živali in katere ter pod kakšnimi pogoji sploh lahko okužijo z virusom.
 
Kako zaščititi svojega psa/muco, če zbolim? 
 
Če slučajno zbolite ali sumite, da ste zboleli z virusom COVID-19, morate omejiti stike s svojim hišnim ljubljenčkom. Podobno, 
kot bi omejili stike z drugimi ljudmi.
Čeprav ni bilo zabeleženega nobenega primera, da živali lahko zbolijo za COVID-19, je vseeno priporočljivo, da omejite stike, 
dokler ne bo več znanega v zvezi s tem virusom.
Tako lahko omogočite, da boste v prihodnosti zdravi tako vi kot vaš hišni ljubljenček.
 
Kadar je to mogoče, naj za vašo žival skrbi drugi član družine. Izogibajte se stikom s svojim hišnim ljubljenčkom, vključno z 
božanjem, objemanjem, poljubi ali celo deljenjem obroka.
Če morate skrbeti za svojo žival, kljub temu da ste bolni, poskrbite, da si umijete roke pred in po stiku z njo.
 
Nobene potrebe ni po paniki. V kolikor vas skrbi, da bi virus žival prinesla na dlaki, kot lahko npr. prinesete virus na živilih in 
predmetih, ki jih kupite v trgovini, lahko poskrbite za preventivne ukrepe, kot so:
• onemogočite stik živali z drugimi ljudmi (ne dovolite božanja),
• psa imejte vedno na povodcu,
• ne dovolite stika z drugimi psi,
• v skrajnem primeru lahko psa obrišete z raztopino vodikovega peroksida, ki deluje kot razkužilo (v pravem razmerju in ne 

prepogosto) ali pa uporabite raztopino klorheksidina.
 
Predvsem pa svetujemo, da se raje dobro dogovorite, kdo bi bil pripravljen skrbeti za vašo žival v primeru, da sami zbolite. 
V kolikor potrebujete pomoč pri oskrbi živali ali poznate koga, ki potrebuje pomoč, nas lahko kontaktira na 070 85-11-66 ali 
zavod.muri@gmail.com.
 
Povzeto po:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/animals.html

Navodila za skrbnike psov v času koronavirusa

Uvodnik / koronavirus
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Obvestilo Javnega komunalnega podjetja Žalec
Spoštovani!
 
V JKP Žalec, d. o. o., smo se iz preventivnih razlogov od-
ločili sprejeti nekatere ukrepe v zvezi z zajezitvijo širjenja 
koronavirusa. Naše poslanstvo je v tej dolini zelo pomembno 
(oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode), 
tako da zadeve ne moremo prepuščati naključju.
Sprejeli smo interni Ukrep za preprečevanje širjenja koronavi-
rusa in tudi ukrep ukinitve uradnih ur do preklica. Dokument 
o Ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa v JKP Ža-

lec, d. o. o., dobijo vsi naši zaposleni, Ukrep o začasni uki-
nitvi uradnih ur pa bo objavljen na spletni strani podjetja in 
vhodnih vratih JKP Žalec, d. o. o., in ČN Kasaze.
 
Lep pozdrav 
Matjaž Zakonjšek, direktor

Veterinarska zbornica Slovenije je podobno kot druge sta-
novske organizacije, katerih vloga je zaščita ljudi, živali in 
premoženja, v zadnjih dneh ob nezadržnem širjenju bolezni 
COVID-19 sprejela določene ukrepe. Z namenom zaščite de-
lavcev v veterinarski stroki in naročnikov njihovih storitev jav-
nost seznanjamo z naslednjimi ukrepi:
• omejitev delovnega časa ambulant;
• zagotavljanje le nujno potrebnih veterinarskih posegov, 

če je le mogoče po predhodni najavi;
• zagotavljanje 24-urnega dežurstva (samostojno ali v do-

govoru s sosednjimi ambulantami);
• odpoved oz. preložitev vseh nenujnih posegov;
• odlog cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 in 

15. 4. 2020;
• odpoved osemenjevanja vseh plemenic od 15. 3. 2020 za 

najmanj tri tedne. 
• Stranke, ki uporabljajo veterinarske usluge v ambulan-

tah, obveščamo:

• na ambulantni pregled se je potrebno predhodno naroči-
ti,nenaročenih pacientov ne sprejemamo;

• v primeru urgence je o prihodu potrebno predhodno ob-
vestiti ambulanto;

• v ambulante vstopajte posamično;
• vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 m;
• v ambulanti naj žival spremlja le ena oseba;
• sledite navodilom osebja glede ravnanja in biovarnostnih 

ukrepov v času obiska v ambulanti.

Ukrepi veljajo do izteka navedenih datumov oziroma do prek-
lica.
 
Izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., 
predsednik Veterinarske zbornice Slovenije

Ukrepi Veterinarske zbornice Slovenije

Vašo pomoč potrebujemo za dostavo nujnih življenjskih stvari starejšim, ki nimajo sorodnikov in sosedov, ter obolelim v ka-
ranteni na vašem območju. 

Prijave: http://bit.ly/RKSProstovoljstvo.

MLADI PROSTOVOLJCI, PRIDRUŽITE SE NAM!
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Center za socialno delo Savinjsko-Ša-
leška od petka, 13. 3. 2020, skladno z 
razglasitvijo izrednih razmer zaradi epi-
demije s koronavirusom, v Republiki 
Sloveniji deluje v drugačni obliki.

Zaradi samozaščitnih ukrepov in skrbi 
za lastno zdravje in zdravje vseh bližnjih 
in uporabnikov smo sprejeli ukrep, da 
so vse tri lokacije, kjer delujejo eno-
te CSD in druge službe, od 13. 3. 2020 
do preklica zaklenjene in z uporabniki 
sodelujemo izključno preko telefona in 
elektronske pošte.

V času od 13. 3. 2020 kljub temu uspeš-
no izvajamo vse naše naloge, odgovar-
jamo na klice naših uporabnikov in jim 
posredujemo vse željene informacije.
Skladno z navodili MDDSZ izvajamo vse 
nujne naloge – storitev prve socialne 
pomoči, naloge v okviru preprečevanja 
nasilja v družini, po potrebi poskrbimo 
za umik žrtev nasilja na varno in izvaja-
mo vse postopke in odločanje na po-
dročju starševskega varstva in meseč-
nih ter letnih pravic iz javnih sredstev.

CSD deluje z ustaljenim delovnim ča-
som, zaradi izrednih razmer nismo 
uvedli krajšega delovnega časa. Na 
vseh treh lokacijah CSD imamo sicer 
ekipe zaposlenih v okrnjeni sestavi, 
vendar smo ves čas na razpolago in do-
segljivi za uporabnike za vsa vprašanja.
Z občinami smo v tem času že vzposta-
vili kontakt na način izmenjave podat-
kov, ki jih na občinah potrebujete za re-
ševanje in pomoč vaših občanov, prav 
tako smo v nekaterih občinah že pove-
zani s štabi Civilne zaščite. Za vsa vpra-
šanja smo vam vedno na voljo v času 
poslovnega časa, lahko pa nam poši-
ljate informacije oziroma vprašanja tudi 
izven delovnega časa na naš elektronski
naslov in se bomo seveda tudi odzvali.
Ker nas opozarjajo, da prihaja s tem te-
dnom tudi do faze izjemnega razširjanja 
obolenj, iskreno upamo, da nam uspe s 
skupnimi močmi pomagati vašim obča-
nom in našim uporabnikom po najbolj-
ših močeh.

Sporočam vam tudi, da zaenkrat še ni-
mamo nobenih informacij, kako bomo 

kot CSD lahko pomagali vsem obrtni-
kom, samozaposlenim in drugim, ki so 
zaradi izrednih razmer ostali brez do-
hodkov in že iščejo informacije, kako 
bodo v prihodnjih mesecih sploh preži-
veli. V primeru, da bomo dobili kakršna 
koli navodila pristojnega ministrstva, 
vas bomo o tem tudi obveščali, prav 
tako bomo v tem primeru poskrbeli za 
obveščanje uporabnikov preko medi-
jev. Pričakujemo, da bodo stiske ljudi 
hude, zato bo najbrž sodelovanje občin 
in CSD že zdaj, v času epidemije, nujno 
in ključno po končani epidemiji.

Vsem skupaj želim veliko optimizma, 
moči in energije, vse to nam bo poma-
galo v teh težkih razmerah, ko poleg 
obolenj in strahu socialna osamitev 
pušča med nami neizmerno sled in žal
tudi paniko.
 
Ostanite zdravi!
 
Helena Bezjak Burjak,
direktorica

Obvestilo o delovanju CSD Savinjsko-Šaleške v času izrednih 
razmer v Republiki Sloveniji

Celje: 051 636 192 
(vsak delovnik od 7. do 15. ure)
 
Laško: 040 372 660 
(vsak delovnik od 8. do 16. ure)
 
Slovenske Konjice: 051 435 427 
(vsak dan od 7. do 19. ure)
 
Šmarje: 041 849 091 
(vsak delovnik od 11. do 15. ure)
 
Velenje 031 334 159; 031 334 158; 051 
493 400; 051 493 399
ponedeljek dopoldne 
(od 7.00 do 13.30): 031 334 158 
ponedeljek popoldne 
(od 13.30 do 20.00): 051 493 400

torek dopoldne: 051 493 399 
torek popoldne: 031 334 159
sreda dopoldne: 051 493 400 
sreda popoldne: 031 334 158
četrtek dopoldne: 051 493 399 
četrtek popoldne: 031 334 159
petek dopoldne: 031 334 158 
petek popoldne: 051 493 399
 
Žalec: 03 71 34 378 
(vsak delovnik od 7. do 15. ure)
 
NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE
Nujne zobozdravstvene ambulante de-
lujejo v osmih zdravstvenih domovih v 
Sloveniji.
Pacienti se za zobozdravstveno obrav-
navo obvezno predhodno najavijo v:

Zdravstvenem domu Celje na telefon-
sko številko (03) 57 78 057
 
Natančne informacije o ordinacijskem 
času nujne zobozdravstvene ambulante 
so pacientom na voljo na spletni strani 
zdravstvenih domov.
 
Štab CZ Zahodnoštajerske regije

Seznam telefonskih številk za ponujanje psihološke podpore 
v Zdravstvenih domovih v epidemioloških razmerah s 
koronavirusom
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Na marčevski seji državnega zbora je bila brez glasu proti sprejeta novela Kazenskega zakonika, ki smo ga predlagali v NSi in ki 
drastično podaljšuje zastaralne roke za najhujše oblike dejanj zoper spolno nedotakljivost. S tem uvajamo ničelno toleranco 
do spolnih zlorab. Vsem storilcem spolnih zlorab pa s tem tudi pošiljamo jasno sporočilo: Ne morete se skriti, roka pravice 
vas bo ujela!
Spolne zlorabe žrtve zaznamujejo za vse življenje in zaradi globokih psihičnih posledic pogosto pretečejo desetletja, preden 
so žrtve o zlorabah sposobne spregovoriti. Ko naposled zberejo dovolj moči, pa nemalokrat doživijo dodaten udarec – kazni-
vo dejanje je že zastaralo in pregon ni več mogoč. Poslanci NSi smo ravno zato vložili spremembo kazenskega zakonika, da 
kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi nikoli zastarala. 
Psihologi in strokovna javnost opozarjajo, da so osebe, ki so doživele spolno zlorabo, s to travmo doživljenjsko zaznamovane. 
Za celovit proces ozdravitve žrtve je ključnega pomena, opozarjajo strokovnjaki, da je storilec tudi ustrezno kazensko sank-
cioniran. Zastaralni roki v obstoječem zakoniku s stališča zlorabljene žrtve so bili absolutno prekratki, podaljšanje rokov je 
bilo nujno.
Zato smo bili ves čas prepričani, da moramo kot država narediti vse, da se spolne zlorabe preprečuje, žrtvam pa ustrezno 
pomaga. Na javni razpravi se je pokazalo, da tudi organizacije, ki se ukvarjajo z žrtvami spolnih zlorab, močno podpirajo naš 
namen. 
Po našem predlogu, ki je bil brez glasu proti sprejet, so se zastaralni roki za najhujše oblike dejanj zoper spolno nedotaklji-
vost, kjer so žrtve otroci, mladoletniki ali slabotne osebe, podaljšali trikratno. V praksi to pomeni, da se za tovrstna kazniva 
dejanja zastaralni roki podaljšujejo tudi na 90 let. Takšno zastaranje varuje položaj žrtev s tem, da omogoči, da se postopek 
zoper storilce izpelje tudi kasneje v njihovem življenju, kar lahko omogoči celoten proces njihove ozdravitve. Če bo to omo-
gočeno zgolj eni žrtvi, je vredno, da smo takšne spremembe podprli.

Aleksander Reberšek

Za ničelno toleranco do spolnih zlorab!

Beseda poslanca  
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
Vransko, 31. marec 2020                                          Številka 93/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODREDBA o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih 
sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 
130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi 
uradnih ur Občine Vransko  

2. ODREDBA o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

3. ODREDBA o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 
površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni 
lasti na območju občine Vransko 

4. ODREDBA o začasni prekinitvi intervencij prvih 
posredovalcev na območju občine Vransko 

5. ODREDBA o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju občine Vransko 

6. ODREDBA hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 
hmeljarstvu 

 

A K T I 

1. Odredba o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih 
sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 
130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi 
uradnih ur Občine Vransko 

O D R E D B A 

Štaba Civilne zaščite Občine Vransko glede na pospešeno 
širjenje novega koronavirusa (SARS-CoV-2) na območju 
Republike Slovenije, na podlagi usmeritev pristojnih institucij 
(Ministrstvo za zdravje RS, Nacionalni institut za javno 
zdravje), pripravil naslednjo odredbo, ki začne veljati takoj: 

1. Popolna zapora VŠD – Športne dvorane Vransko za 
zunanje uporabnike. 

2. Popolno zaporo obeh sejnih sob Občine Vransko in 
dvorane v Kulturnem domu Vransko na naslovu Vransko 134 
in Vransko 130c. 

3. Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo 
tveganja prenosa koronavirusa (SARS-CoV-2), do 
nadaljnjega na Občini Vransko ni uradnih ur. 

Dosegljivost uradnih oseb je na telefonski številki 03 / 703 28 
00 in elektronskem naslovu obcina.vransko@vransko.si. 

Številka: 843-02/2020      Poveljnik štaba CZ Občine Vransko 
Vransko, 12. 3. 2020                   Vladimir Reberšek l. r. 

 

 
2. Odredba o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko 
sprejme 

O D R E D B O 
o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

 
1. 

 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 
se v Občini Vransko spremeni izvajanje pogrebne 
slovesnosti.  

2. 
 
Zaradi prepovedi zbiranja in s ciljem preprečevanja okužb je 
mrliška vežica na pokopališču Vransko do preklica zaprta. 
 

3. 
 
Sprejem žare ali krste se v času zaprtja mrliške vežice 
izvede največ dve uri pred pogrebno slovesnostjo zunaj, pod 
nadstreškom pred mrliško vežico. 
 

4. 
 
Slovo občanov od pokojnika se izvaja individualno, v 
razmaku vsaj dveh (2) metrov, brez vode in ostalih 
pripomočkov za kropljenje.  
 
Izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov. 
 

5. 
 
Do preklica prepovedi maševanja se prepove izvedba 
pogrebnega sprevoda od pokopališča do župnijske cerkve in 
nazaj. 

6. 
 
Pokop se izvede ob prisotnosti moštva z zastavonošo in 
govornikom, po možnosti v družinskem krogu in ob 
največjem možnem upoštevanju navodil za preprečevanje 
širjenja okužb. 

V ponedeljek, 2. 3. 2020, je s pričetkom ob 17. uri v Kulturnem 
domu Vransko potekala javna predstavitev projekta »Uredi-
tev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko 
ter izvedba zadrževalnika na Merinščici«. 
Na javni predstavitvi so Tomaž Prohinar (DRSV), Rok Penec 
(DRSV), Alenka Zupančič (DRSV), Luka Brenk (DRI), Petra 
Rejc Đurovič (DRI) in projektant Rok Fazarinc (IZVO-R) lastni-
kom zemljišč, na katerih se načrtuje izvedba protipoplavnih 
ukrepov, in zainteresirani javnosti predstavili idejno zasnovo 
in načrtovane nadaljnje aktivnosti v sklopu projekta, katere-
ga cilj je celostna ureditev poplavne varnosti trga Vransko. 

Številčna udeležba občanov na javni predstavitvi kaže, kako 
zelo pereča je problematika poplavne ogroženosti v naši ob-
čini in kako zelo potrebna in težko pričakovana je realizacija 
navedenega projekta. 
Kratko predstavitev projekta si lahko ogledate v priloženem 
dokumentu, videoposnetek javne predstavitve pa je na voljo 
na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3564&v=w5j3d_4eyS0&feature=emb_logo. 
 
Občinska uprava

Avto-moto zveza Slovenije že četrto leto zapored organizi-
ra izbor Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja 
dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega 
voznika tega leta. AMZS in partnerji izbora so letošnje no-
vosti in podrobnosti  predstavili na novinarski konferenci 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Izbor Najboljši za volanom 2020 se je začel 2. marca 2020, 
ko je AMZS na spletni strani www.najboljsizavolanom.si odprl 
spletni test, preko katerega se mlade voznice in vozniki do 
vključno 26. leta starosti kvalificirajo v praktični del tekmo-
vanja, ki bo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V pol-
finale, to bo 14. in 15. aprila 2020, se bo uvrstilo najboljših 
50 reševalcev in najboljših 50 reševalk, v finalu 12. maja  pa 
se bo pomerilo najboljših deset polfinalistk in polfinalistov. 
Spletni test bo odprt do vključno 6. aprila 2020.
Tudi letos bomo dobili dva zmagovalca, enega med dekleti 
in enega med fanti, saj se je lani ta odločitev izkazala za zelo 
pozitivno – k sodelovanju so namreč s tem privabili precej 
več deklet (približno tretjina od nekaj več kot 3300 sodelujo-
čih). Letošnja glavna novost je dvig zgornje starostne meje s 
24 na 26 let, kar je posledica poenotenja na mednarodni rav-
ni. Osvežili so tudi vprašanja za spletni test, prav tako pa so 
zasnovali nekaj novih praktičnih vaj, tako da bo tekmovanje 
znova zanimivo in atraktivno. 

T. Tavčar

Javna predstavitev projekta "Ureditev Merinščice, 
Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedba 
zadrževalnika na Merinščici"

Kdo bo najboljši za volanom 2020 ?

Zgodilo se je
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
Vransko, 31. marec 2020                                          Številka 93/2020 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODREDBA o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih 
sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 
130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi 
uradnih ur Občine Vransko  

2. ODREDBA o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

3. ODREDBA o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 
površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni 
lasti na območju občine Vransko 

4. ODREDBA o začasni prekinitvi intervencij prvih 
posredovalcev na območju občine Vransko 

5. ODREDBA o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju občine Vransko 

6. ODREDBA hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 
hmeljarstvu 

 

A K T I 

1. Odredba o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih 
sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 
130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi 
uradnih ur Občine Vransko 

O D R E D B A 

Štaba Civilne zaščite Občine Vransko glede na pospešeno 
širjenje novega koronavirusa (SARS-CoV-2) na območju 
Republike Slovenije, na podlagi usmeritev pristojnih institucij 
(Ministrstvo za zdravje RS, Nacionalni institut za javno 
zdravje), pripravil naslednjo odredbo, ki začne veljati takoj: 

1. Popolna zapora VŠD – Športne dvorane Vransko za 
zunanje uporabnike. 

2. Popolno zaporo obeh sejnih sob Občine Vransko in 
dvorane v Kulturnem domu Vransko na naslovu Vransko 134 
in Vransko 130c. 

3. Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo 
tveganja prenosa koronavirusa (SARS-CoV-2), do 
nadaljnjega na Občini Vransko ni uradnih ur. 

Dosegljivost uradnih oseb je na telefonski številki 03 / 703 28 
00 in elektronskem naslovu obcina.vransko@vransko.si. 

Številka: 843-02/2020      Poveljnik štaba CZ Občine Vransko 
Vransko, 12. 3. 2020                   Vladimir Reberšek l. r. 

 

 
2. Odredba o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko 
sprejme 

O D R E D B O 
o izvajanju pogrebnih slovesnosti 

 
1. 

 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 
se v Občini Vransko spremeni izvajanje pogrebne 
slovesnosti.  

2. 
 
Zaradi prepovedi zbiranja in s ciljem preprečevanja okužb je 
mrliška vežica na pokopališču Vransko do preklica zaprta. 
 

3. 
 
Sprejem žare ali krste se v času zaprtja mrliške vežice 
izvede največ dve uri pred pogrebno slovesnostjo zunaj, pod 
nadstreškom pred mrliško vežico. 
 

4. 
 
Slovo občanov od pokojnika se izvaja individualno, v 
razmaku vsaj dveh (2) metrov, brez vode in ostalih 
pripomočkov za kropljenje.  
 
Izražanje sožalja poteka brez telesnih stikov. 
 

5. 
 
Do preklica prepovedi maševanja se prepove izvedba 
pogrebnega sprevoda od pokopališča do župnijske cerkve in 
nazaj. 

6. 
 
Pokop se izvede ob prisotnosti moštva z zastavonošo in 
govornikom, po možnosti v družinskem krogu in ob 
največjem možnem upoštevanju navodil za preprečevanje 
širjenja okužb. 
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7. 
 
Ta odredba začne veljati 15. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
3. Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 
površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni 
lasti na območju občine Vransko 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 

površinah in prepovedi uporabe otroških igral  
v javni lasti na območju občine Vransko 

 
1. 

 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 
se prepoveduje: 

- zbiranje na zunanjih športnih površinah na območju 
občine Vransko, 

- uporaba otroških igral v javni lasti na območju občine 
Vransko. 

2. 
 

Kršitev te odredbe se kaznuje z globo 500,00 evrov. 
 

3. 
 
Ta odredba začne veljati 17. 3. 2020 ob 12. uri in velja do 
preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Odredba o začasni prekinitvi intervencij prvih 
posredovalcev na območju občine Vransko 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o začasni prekinitvi intervencij prvih 

posredovalcev na območju občine Vransko 
 

1. 
 
Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) se začasno prekinejo intervencije prvih 
posredovalcev na območju Občine Vransko. 
 

2. 
 
Regijski center za obveščanje Celje v času prekinitve 
intervencij prvih posredovalcev ne alarmira. 

 
 
 

3. 
 
Ta odredba začne veljati 18. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 3. 2020                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju občine Vransko 

Na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) poveljnik 
Civlne zaščite Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o prepovedi kurjenja v naravnem okolju  

na območju občine Vransko 
 

1. člen 
 
Zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa SARS-
CoV-2 (COVID-19) se s to odredbo prepoveduje uporaba 
odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine 
Vransko. 
 

2. člen 
 

Prepoved iz 1. člena ne velja za: 
- izvajanje aktivnosti (kurjenje) z namenom preprečevanja 

pozebe v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih; 
- izvajanje aktivnosti (kurjenje) z namenom zatiranja 

prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega 
drevja, če tako odredi organ pristojen za gozdove. 

 
3. člen 

 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o 
prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine 
Vransko št. 846-01/2020 z dne 19. 3. 2020.  
 
Ta odredba začne veljati 24. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020      Poveljnik CZ Občine Vransko 
Vransko, 23. 3. 2020                   Vladimir Reberšek l. r. 

 

 
6. Odredba hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 
hmeljarstvu 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 85. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – 
ZNOrg) župan Občine Vransko in poveljnik štaba Civilne 
zaščite Občine Vransko izdajata 
 

O D R E D B O  
hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 

hmeljarstvu 
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1. 
 

Hmeljarji na območju občine Vransko morajo s prihodom 
sezonskih delavcev zaradi preprečevanja širjenje okužbe z 
novim koronavirusom SARS-Cov-2 izvesti naslednje ukrepe: 
 
1. Hmeljar mora zagotoviti, da se sezonski delavci ne bodo 
prosto gibali po občini Vransko. Delavci naj se zadržujejo na 
polju oz. na kmetijskem gospodarstvu, kjer so nastanjeni. 
Prevoz delavcev na in s polja je dolžan organizirati hmeljar. 
  
2. Hmeljar mora zagotoviti, da delavci ne bodo opravljali 
skupinskih nakupov. V kolikor delavci potrebujejo obisk 
trgovine, lekarne ali imajo druge opravke, naj izmed sebe 
določijo nekoga, ki bo v imenu vseh opravil nakup. Delavec 
mora, preden vstopi v trgovino, natakniti rokavice in jih takoj 
po opravljenem nakupu odvreči v koš.  

 
3. Hmeljar mora delavcem zagotoviti toplo tekočo vodo in 
milo oziroma namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % 
vsebnostjo alkohola tam, kjer umivanje rok ni možno. 

 
4. Hmeljar mora v prostorih, kjer delavci živijo in se 
zadržujejo, zagotoviti krpo in razkužilo za čiščenje površin, s 
katerim se mora počisti vse površine, ki se jih lahko pobriše 
(mize, naslonjala stolov, pulti, kljuke na vratih in na prevoznih 
sredstvih - kolesa, avtomobili, traktorji…). 

 
5. Hmeljar mora delavcem vsakodnevno izmeriti telesno 
temperaturo. Primerni so brezstični merilci temperature. V 
kolikor se pri kateremu izmed delavcev pojavi povišana 
telesna temperatura (nad 37,5 °C) ali kaže druge znake 
bolezni (slabo počutje, utrujenost, nahod, kašelj…), ga je 
potrebno preseliti v prostor, kjer bo bival sam. 

 
6. Hmeljar mora zagotoviti prostor, kjer bo oboleli delavec 
izoliran od ostalih. 

 
7. Hmeljar mora zagotoviti, da bo oboleli delavec uporabljal 
zaščitno masko ter jo redno menjaval po preteku časa, v 
katerem zaščitna maska glede na tip zagotavlja zaščito. 
Uporaba zaščitnih mask pri zdravih delavcih ni potrebna. 
 

2. 
 
Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja pristojni 
medobčinski inšpektorat.  
 
Kršitev te odredbe se kaznuje z globo 500,00 EUR. 
 

3. 
 

Ta odredba začne veljati 20. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 3. 2020                               Franc Sušnik l. r. 

 
 

SKUPAJ USTAVIMO EPIDEMIJO 

Pri preprečevanju širjenja okužb z novim 
koronavirusom SARS-Cov-2 je daleč najbolj 
pomemben faktor odgovornost posameznika, saj 
nobena institucija ne more sprejeti tako 
učinkovitih ukrepov, kot jih lahko sprejme 
odgovoren posameznik. Zato prosimo, bodite 
odgovorni do sebe in do drugih, še posebej 
najbolj ranljivih skupin – starejših in kroničnih 

bolnikov. Tudi če se počutite zdravi, če le 
lahko, ostanite doma, v ožjem družinskem 
krogu. Gibanje v javnosti omejite samo na 
nujna opravila (služba, nakup nujnih 
življenjskih potrebščin, zdravil). 

Dosledno izvajajte higienske ukrepe – umivanje 
in razkuževanje rok, razkuževanje površin, 
higiena kašlja, nedotikanje obraza, primerna 
medosebna razdalja (vsaj 1,5 metra) in redno 
zračenje zaprtih prostorov. 

Starejši, bolni in onemogli občani lahko 
naročite dostavo na dom (do vrat naročnika) 
nujnih življenjskih potrebščin (pokličite 041 699 
273), toplega obroka oz. kosila (pokličite 031 
210 298) ali zdravil (pokličite 051 451 757 ali 031 
521 726). 

Starši, ki ste zaposleni v nujnih poklicih, lahko 
potrebe po varstvu na domu sporočate na 
telefonsko številko 031 382 134. Na isto številko 
se lahko javite tudi prostovoljci, ki ste pripravljeni 
varstvo na domu izvajati. 

Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v 
zvezi s koronavirusom lahko občani pokličete 
poveljnika Civilne zaščite (031 348 330), župana 
(031 348 923) ali direktorico občinske uprave 
(031 865 760). 

Vse, ki ste starejši od 18 let, ste povsem zdravi in 
brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med 
svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niste bili v 
neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini, vabimo 
k pristopu v mrežo prostovoljcev, ki bo 
zagotavljala pomoč ljudem v stiski v času 
epidemije. Pokličite 041 238 749. 

Če imate znake bolezni (slabo počutje, 
utrujenost, nahod, kašelj, vročina, oteženo 
dihanje...), obvezno ostanite doma, izogibajte 
se stikom z drugimi ljudmi in po telefonu 
pokličite svojega izbranega osebnega 
zdravnika (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 15 
22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 00), če 
le-ta ni dosegljiv pokličite dežurno ambulanto 
NMP ZD Žalec (03 713 43 16), v primeru 
težkega dihanja ali drugega življenjsko 
ogrožujočega stanja pa pokličite številko 112. 

Podrobnejše informacije in odgovore na pogosta 
vprašanja v zvezi s koronavirusom lahko dobite 
na brezplačni telefonski številki 080 1404 vsak 
dan, med 8. in 20. uro ter na spletnih povezavah  
https://www.gov.si/teme/koronavirus/ ali  
https://www.nijz.si/ 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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7. 
 
Ta odredba začne veljati 15. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 

 
 
 
3. Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 
površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni 
lasti na območju občine Vransko 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih 

površinah in prepovedi uporabe otroških igral  
v javni lasti na območju občine Vransko 

 
1. 

 
Zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 
se prepoveduje: 

- zbiranje na zunanjih športnih površinah na območju 
občine Vransko, 

- uporaba otroških igral v javni lasti na območju občine 
Vransko. 

2. 
 

Kršitev te odredbe se kaznuje z globo 500,00 evrov. 
 

3. 
 
Ta odredba začne veljati 17. 3. 2020 ob 12. uri in velja do 
preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 3. 2020                                Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Odredba o začasni prekinitvi intervencij prvih 
posredovalcev na območju občine Vransko 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) župan Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o začasni prekinitvi intervencij prvih 

posredovalcev na območju občine Vransko 
 

1. 
 
Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) se začasno prekinejo intervencije prvih 
posredovalcev na območju Občine Vransko. 
 

2. 
 
Regijski center za obveščanje Celje v času prekinitve 
intervencij prvih posredovalcev ne alarmira. 

 
 
 

3. 
 
Ta odredba začne veljati 18. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 3. 2020                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na 
območju občine Vransko 

Na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) poveljnik 
Civlne zaščite Občine Vransko izdaja 
 

O D R E D B O 
o prepovedi kurjenja v naravnem okolju  

na območju občine Vransko 
 

1. člen 
 
Zaradi obvladovanja epidemije novega koronavirusa SARS-
CoV-2 (COVID-19) se s to odredbo prepoveduje uporaba 
odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine 
Vransko. 
 

2. člen 
 

Prepoved iz 1. člena ne velja za: 
- izvajanje aktivnosti (kurjenje) z namenom preprečevanja 

pozebe v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih; 
- izvajanje aktivnosti (kurjenje) z namenom zatiranja 

prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega 
drevja, če tako odredi organ pristojen za gozdove. 

 
3. člen 

 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o 
prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine 
Vransko št. 846-01/2020 z dne 19. 3. 2020.  
 
Ta odredba začne veljati 24. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020      Poveljnik CZ Občine Vransko 
Vransko, 23. 3. 2020                   Vladimir Reberšek l. r. 

 

 
6. Odredba hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 
hmeljarstvu 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 85. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 
51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – 
ZNOrg) župan Občine Vransko in poveljnik štaba Civilne 
zaščite Občine Vransko izdajata 
 

O D R E D B O  
hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v 

hmeljarstvu 
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1. 
 

Hmeljarji na območju občine Vransko morajo s prihodom 
sezonskih delavcev zaradi preprečevanja širjenje okužbe z 
novim koronavirusom SARS-Cov-2 izvesti naslednje ukrepe: 
 
1. Hmeljar mora zagotoviti, da se sezonski delavci ne bodo 
prosto gibali po občini Vransko. Delavci naj se zadržujejo na 
polju oz. na kmetijskem gospodarstvu, kjer so nastanjeni. 
Prevoz delavcev na in s polja je dolžan organizirati hmeljar. 
  
2. Hmeljar mora zagotoviti, da delavci ne bodo opravljali 
skupinskih nakupov. V kolikor delavci potrebujejo obisk 
trgovine, lekarne ali imajo druge opravke, naj izmed sebe 
določijo nekoga, ki bo v imenu vseh opravil nakup. Delavec 
mora, preden vstopi v trgovino, natakniti rokavice in jih takoj 
po opravljenem nakupu odvreči v koš.  

 
3. Hmeljar mora delavcem zagotoviti toplo tekočo vodo in 
milo oziroma namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % 
vsebnostjo alkohola tam, kjer umivanje rok ni možno. 

 
4. Hmeljar mora v prostorih, kjer delavci živijo in se 
zadržujejo, zagotoviti krpo in razkužilo za čiščenje površin, s 
katerim se mora počisti vse površine, ki se jih lahko pobriše 
(mize, naslonjala stolov, pulti, kljuke na vratih in na prevoznih 
sredstvih - kolesa, avtomobili, traktorji…). 

 
5. Hmeljar mora delavcem vsakodnevno izmeriti telesno 
temperaturo. Primerni so brezstični merilci temperature. V 
kolikor se pri kateremu izmed delavcev pojavi povišana 
telesna temperatura (nad 37,5 °C) ali kaže druge znake 
bolezni (slabo počutje, utrujenost, nahod, kašelj…), ga je 
potrebno preseliti v prostor, kjer bo bival sam. 

 
6. Hmeljar mora zagotoviti prostor, kjer bo oboleli delavec 
izoliran od ostalih. 

 
7. Hmeljar mora zagotoviti, da bo oboleli delavec uporabljal 
zaščitno masko ter jo redno menjaval po preteku časa, v 
katerem zaščitna maska glede na tip zagotavlja zaščito. 
Uporaba zaščitnih mask pri zdravih delavcih ni potrebna. 
 

2. 
 
Nadzor nad izvajanjem te odredbe izvaja pristojni 
medobčinski inšpektorat.  
 
Kršitev te odredbe se kaznuje z globo 500,00 EUR. 
 

3. 
 

Ta odredba začne veljati 20. 3. 2020 in velja do preklica. 
 
Številka: 843-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 3. 2020                               Franc Sušnik l. r. 

 
 

SKUPAJ USTAVIMO EPIDEMIJO 

Pri preprečevanju širjenja okužb z novim 
koronavirusom SARS-Cov-2 je daleč najbolj 
pomemben faktor odgovornost posameznika, saj 
nobena institucija ne more sprejeti tako 
učinkovitih ukrepov, kot jih lahko sprejme 
odgovoren posameznik. Zato prosimo, bodite 
odgovorni do sebe in do drugih, še posebej 
najbolj ranljivih skupin – starejših in kroničnih 

bolnikov. Tudi če se počutite zdravi, če le 
lahko, ostanite doma, v ožjem družinskem 
krogu. Gibanje v javnosti omejite samo na 
nujna opravila (služba, nakup nujnih 
življenjskih potrebščin, zdravil). 

Dosledno izvajajte higienske ukrepe – umivanje 
in razkuževanje rok, razkuževanje površin, 
higiena kašlja, nedotikanje obraza, primerna 
medosebna razdalja (vsaj 1,5 metra) in redno 
zračenje zaprtih prostorov. 

Starejši, bolni in onemogli občani lahko 
naročite dostavo na dom (do vrat naročnika) 
nujnih življenjskih potrebščin (pokličite 041 699 
273), toplega obroka oz. kosila (pokličite 031 
210 298) ali zdravil (pokličite 051 451 757 ali 031 
521 726). 

Starši, ki ste zaposleni v nujnih poklicih, lahko 
potrebe po varstvu na domu sporočate na 
telefonsko številko 031 382 134. Na isto številko 
se lahko javite tudi prostovoljci, ki ste pripravljeni 
varstvo na domu izvajati. 

Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v 
zvezi s koronavirusom lahko občani pokličete 
poveljnika Civilne zaščite (031 348 330), župana 
(031 348 923) ali direktorico občinske uprave 
(031 865 760). 

Vse, ki ste starejši od 18 let, ste povsem zdravi in 
brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med 
svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niste bili v 
neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini, vabimo 
k pristopu v mrežo prostovoljcev, ki bo 
zagotavljala pomoč ljudem v stiski v času 
epidemije. Pokličite 041 238 749. 

Če imate znake bolezni (slabo počutje, 
utrujenost, nahod, kašelj, vročina, oteženo 
dihanje...), obvezno ostanite doma, izogibajte 
se stikom z drugimi ljudmi in po telefonu 
pokličite svojega izbranega osebnega 
zdravnika (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 15 
22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 00), če 
le-ta ni dosegljiv pokličite dežurno ambulanto 
NMP ZD Žalec (03 713 43 16), v primeru 
težkega dihanja ali drugega življenjsko 
ogrožujočega stanja pa pokličite številko 112. 

Podrobnejše informacije in odgovore na pogosta 
vprašanja v zvezi s koronavirusom lahko dobite 
na brezplačni telefonski številki 080 1404 vsak 
dan, med 8. in 20. uro ter na spletnih povezavah  
https://www.gov.si/teme/koronavirus/ ali  
https://www.nijz.si/ 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Zgodilo se je

V imenu kolektiva Zavoda sv. Rafaela Vransko se zahvaljuje-
mo za nesebično pomoč našim terenskim delavkam ob teža-

vah na cesti, in sicer Urošu Vozliču in Ivanu Hrastniku iz Ka-
ple, Marku Semprimožniku iz Ojstriške vasi, Mihaelu Strniši iz 
Tabora, Marjanu Horvatu iz Brodov pri Vranskem ter Antonu 
in Sonji Cencelj iz Jeronima.
Vaš odziv na naš klic naj odmeva daleč, saj ste pomagali 
dvojno. Iz zagate ste pomagali socialni oskrbovalki ter na ta 
način omogočili, da je ona lahko izvedla oskrbo starejših in 
nemočnih.

Naše socialne oskrbovalke so lani v okviru socialnovarstvene 
storitve pomoči na domu na območju Vranskega in Tabora 
opravile 6312 ur socialne oskrbe in 15149 obiskov starejših.
 
Mojca Hrastnik

Kviz gasilske mladine Gasilske zveze Žalec (GZ) je pote-
kal v nedeljo, 8. marca,  v Podružnični osnovni šoli (POŠ) 
Andraž nad Polzelo. Na kvizu je sodelovalo 32 ekip, ki so 
se na tekmovanje uvrstile s tekmovanj, ki so bila organi-
zirana v vseh petih Gasilskih poveljstvih občin v GZ Žalec 
(Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec) in na katerih 
je letos tekmovalo 100 ekip.

Ekipe so razvrščene v tri kategorije glede na starost (pionirji, 
mladinci, gasilci pripravniki) in so se pomerile v reševanju te-
stov iz gasilske tematike, reševanju gasilske križanke in iska-
nju gasilskih izrazov v osmerosmerki. Na praktičnem delu so 
izvajale disciplini vezanje vozlov oziroma navezave gasilskega 
orodja in  gasilske spretnosti. 

Vrstni red: 
PIONIRJI 
1. PGD Drešinja vas I.  
2. Velika Pirešica
3. Kapla-Pondor I.

MLADINCI 
1. Kapla-Pondor
2. Drešinja vas
3. Kapla-Pondor I.
 
GASILCI PRIPRAVNIKI
1. Ojstriška vas-Tabor
2. Ojstriška vas-Tabor I. 
3. Polzela I. 
 
Naštete ekipe bodo GZ Žalec zastopale na kvizu Savinjsko-
Šaleške regije, ki bo v Preboldu 14. marca.  
Medalje so podelili predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, župan 
Občine Polzela Jože Kužnik in vodja POŠ Andraž Olga Palir, 
ki so na otvoritvi in zaključku tekmovanja tudi pozdravili vse 
tekmovalce, mentorje, sodnike in ostale organizatorje kviza.
  
T. T.

Ker mala dejanja štejejo

Na kvizu gasilske mladine teoretično in praktično
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Zgodilo se je

V nedeljo, 23. februarja 2020, dopoldne je v gasilskem domu 
Velika Pirešica potekal strokovni posvet poveljnikov in name-
stnikov gasilskih društev v GZ Žalec in članov poveljstva GZ 
Žalec. V uvodu sta vse zbrane udeležence, ki jih je bilo skupaj 
70, pozdravila poveljnik Gasilske zveze Žalec Franci Rančigaj 
in predsednik Edvard Kugler. Na strokovni posvet je GZ Žalec 
povabila strokovnjake iz različnih organizacij. 
 
Predsednik komisije za strokovno usposabljanje GZ Slovenije 
Rok Leskovec je predstavil aktualnosti na področju usposa-
bljanja gasilcev v Sloveniji, dobre prakse in težave, ki se pri 
usposabljanju pojavljajo.
 
Vodja Izpostave Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami Zdenko Slatnar in inšpektorica mag. Na-
talija Plemenitaš Fuchs sta spregovorila o inšpekcijskih pre-

gledih gasilskih društev in drugih organizacij. Predstavila sta 
ugotovitve lanskih pregledov in plan za leto 2020. 
 
Gorazd Štebe iz podjetja Decontex je predstavil novost – ce-
lostni program vzdrževanja gasilske zaščitne opreme, vključ-
no z dekontaminacijo, kar do sedaj v Sloveniji ni bilo na voljo. 
Gre namreč za to, da se zaščitna oblačila in opremo po upo-
rabi na intervencijah očisti ne le vidnih nečistoč, ampak tudi 
strupenih snovi, ki med delom zaidejo na oblačila gasilcev. 
Pravi učinki teh, očem nevidnih nevarnih snovi, se pokažejo 
šele po več letih, v obliki različnih bolezenskih težav. 
 
Peter Krvina iz podjetja ADP Adria je predstavil podrobnosti 
glede zavarovalnega programa, ki ga trenutno imajo gasilci v 
GZ Žalec, in pa postopke pri uveljavljanju odškodnine v pri-
meru nezgod. 
 
Predsednik komisije za tekmovanja GZ Žalec Aleksander Ko-
ler je podal aktualne informacije glede tekmovanj, ki se bodo 
izvajala v letu 2020, med drugimi državno tekmovanje v Ce-
lju, kamor se je lani iz naše gasilske zveze uvrstilo kar 19 enot. 
Podpoveljnik GZ Žalec Uroš Žibret pa je predstavil dva sis-
tema za obveščanje gasilcev, ki sta na trgu, ter prednosti in 
slabosti obeh. 
 
Udeleženci so podali svoja mnenja in predloge, posvet pa so 
ocenili kot dobro pripravljen, koristen in poučen.   
  
Sabina Sorčan, strokovna sodelavka GZ Žalec

Strokovni posvet poveljnikov in namestnikov v GZ Žalec
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ZKTŠ

Glede na ukrepe, povezane s koronavirusom, ZKTŠ Vransko 
odpoveduje oziroma prestavlja napovedane javne prireditve.
Abonmajski predstavi za odrasle in otroke sta prestavljeni na 
kasnejši termin, ki ga bomo sporočili, ko ne bo več nevarnosti 
širjenja okužb.

Vsi, ki ste kupili vstopnice, lahko le-te zadržite, saj bodo ve-
ljale tudi za nove termine. Če pa jih želite vrniti, to storite na 
istem prodajnem mestu, kot ste jih kupili.
 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas v upanju, da 
ostanete zdravi, lepo pozdravljamo.
 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
 

OBVESTILO ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO

Triglav. Naš očak, najvišji vrh in simbol slovenstva. Kupljen za en goldinar pred 125 leti. Zlatorogov skalnati raj, zavit v meglo 
mitov in legend, prepojen z znojem in krvjo plezalnih pionirjev. Nepogrešljiv partner Vardarja v znani jugoslovanski narod-
nobudilni pesmi in eno izmed prizorišč neustrašnega upora proti okupatorju. 
Danes? Top instagram destinacija, v poletnih mesecih obljudena bolj kot trgovski centri v času popustov. Selfi pred Aljaže-
vim stolpom lahko premagaš le s selfijem v Aljaževem stolpu. Triglav privablja pisane množice in med njimi se vedno najde 
nekaj junakov v japonkah, ki jih kasneje rešujejo s helikopterji. Ob tem se sprašujemo, kako za vraga se to sploh zgodi? Kdo 
na vzpon na 2864 metrov nadmorske višine krene s plaže?
Perica Jerković in Aleš Novak, prijatelja s podobnimi interesi in nekoliko manj podobnima značajema, gore doživljata raz-
lično. Aleš je član planinske zveze, izkušen pohodnik, TV-voditelj in komik. Perica je človek, ki se izgubi v Ikei. Njuna epska 
pustolovščina, polna presenečenj, komičnih zapletov, duhovitih replik in smeha odpre večno dilemo: A si res pravi Sloven'c, 
če nisi šel na Triglav?
Več o predstavi: www.slovenecinpol.si

Več o predstavi: www.slovenecinpol.si
Avtorski projekt Perice Jerkovića, Aleša Novaka in Uroša Kuzmana, v sodelovanju s SiTi Teatrom BTC.
  
KULTURNI DOM VRANSKO
petek, 29. maja 2020, ob 20.00
 
Vstopnice: mojekarte.si, Petrol, pisarna ZKTŠ Vransko

Slovenec in pol



21www.vransko.si  I  www.mojaobcina.si

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

Spoštovane obiskovalke, obiskovalci,
 
od petka, 13. marca 2020, so vse splošne knjižnice v Sloveniji do nadaljnjega zaprte. Na telefonski številki 03 712 12 52 bo 
dežurni knjižničar/ka. Na to številko bodo prevezane telefonske številke vseh knjižnic v Spodnji Savinjski dolini. 
Zamudnine v času zaprtosti knjižnice ne bodo obračunane. 
 
Prosimo, spremljajte obvestila na naši spletni strani www.zal.sik.si in fb-profilu. 
  
Pazite nase.
Jolanda Železnik, direktorica

Dvorana Doma II. slovenskega tabora Žalec je bila v sredo, 
26. februarja 2020, premajhna za vse, ki so želeli prisluhni-
ti Saneli Banović, dr. med., ki je v Žalec prišla na povabilo 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Po uvodnem pozdra-
vu direktorice knjižnice Jolande Železnik je gostja predavala 
o tem, kako negovati naše odnose. Poudarila je, da najve-
čjo škodo našemu zdravju povzročajo strupene besede, ki 
zastrupljajo naše odnose. Prav tako nam škodijo nerazrešeni 
odnosi, slabe emocije, skrbi in strah, kaj menijo drugi. Da se 
čim bolj izognemo naštetemu, je treba spodbujati nastanek 
dobrih hormonov. Njihov naravni izvor so: kontakt (objem, 
dotik, poljub), dobra komunikacija, seks, prijateljstvo in dru-
ženje, fizična aktivnost in spanje.
 
Sanela Banović, dr. med., je s svojim iskrenim predavanjem, 

ki ga je podkrepila s primeri iz svoje 20-letne zdravniške pra-
kse in ki mu je dodala kanček humorja, navdušila prisotne. 
Prav tako z gesto, da se honorarju odpove. Namenila ga je za 
pogostitev vseh prisotnih s krofi in flancati.
 
Jolanda Železnik

ODRASLI:
Jensen, J. H.: Prva žrtev
Forsyth, F.: Maščevalec
Bardugo, L.: Pokvarjeno kraljestvo
Clinton, B. in Patterson, J.: Kje je predsednik?
Lustig, R. H.: Oprani možgani
Thompson-A., J.: Semena, sejanje in shranjevanje
Marjanovič U., L. in dr.: Razvojna psihologija, 1. zv.
Martin, C.: Pošlji nam dež
Roberts, N.: Ples zraka
Musso, G.: Centralni park
Dispenza, J.: Postanite brezmejni
Humar K., A.: Hormonska joga

MLADINA:
Colas des F., N.: Potovanje vode
Bartikova, P.: Drevo
Bartikova, P.: Čebelji panj
Moore, M. J.: Ana v pasti spletne klepetalnice
French J.: Planet brez odpadkov
Louise, Z.: Adam in medved
Parker, D.: Monika in Mija
Hawthorne, L.: Stoletna riba Alba

Občinska knjižnica Vransko

Predavanje dr. Sanele Banović

Knjižne novosti

Knjižnična stran
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V sredo, 11. 3. 2020, smo imeli učenci 4. a in 4. b prav pose-
ben obisk. Obiskala sta nas gospa Eva Lipovž - Ančik, mami-
ca učenca Ota iz 4. a, in gospod Gregor Cerar, ki je nacionalni 
koordinator Ekošole. 
Na obisk smo se pripravili. Prebrali smo slikanico Greta in 
velikani, ki nam jo je posodil Oto. Pri pouku smo se ukvarjali 
z ekologijo, kako ravnati z odpadki in ob učenju so se nam 
odpirala zanimiva vprašanja. Zbirali smo tudi tetrapak em-
balažo.
V sredo smo preživeli dve zanimivi uri, saj sta nam gospa Eva 
in gospod Gregor predstavila pomen ločenega zbiranja od-
padkov in nas seznanila z odgovornim ravnanjem z odpadki. 
Ali ste vedeli, da v zabojnik z embalažo sodi le embalaža in 

noben plastičen odpadek, npr. neuporaben flomaster, pla-
stični del spinerja ipd.? 
Gospa Eva nam je pokazala dva nadvse poučna filma, ki sta 
nas opozorila, da vse, kar naredimo naravi, nam ona vrne. Z 
njo smo se pogovarjali o tem, kaj sploh so odpadki, odpirali 
smo vprašanja, zakaj sploh ločeno zbiramo odpadke in kako 
pravilno ravnati z odpadki.
 
Z gospodom Gregorjem smo iz tetrapak embalaže naredili 
papir. Tetrapak embalažo smo najprej natrgali, nato smo jo 
dali v poseben mešalnik, kjer se je plastični in kovinski del 
embalaže ločil od kartona. Iz kartona smo nato naredili pa-
pir. Nihče izmed nas ni verjel, da bomo iz tetrapaka naredili 
papir. 
Ste vedeli, da iz tetrapaka izdelujejo tudi papirnate robčke?
 
Zahvaljujemo se gospe Evi za pobudo in organizacijo dogod-
ka, gospodu Gregorju za prikaz izdelave papirja, obema pa za 
vso predano znanje, ki je neprecenljivo in koristno. Vsi smo 
obljubili, da bomo še naprej ločevali odpadke, se trudili in  
kar se da odgovorno ravnali z odpadki ter pazili na našo nara-
vo.
 
Polona Vodičar

Rdeče kapice, klovni, princese, muce, miške in še bi lahko 
naštevali. Vsa ta pisana druščina se je na pustni torek podala 
na obisk v Zavod sv. Rafaela, kjer so nas njihovi varovanci že 
težko pričakovali. Otroci že v vrtcu spoznavajo, kako je zgra-
jena družba in se seznanjajo z različnimi funkcijami družbe-
nega okolja, s poklici, spoznavajo pa tudi različne praznike in 
običaje. In med njimi je ravno pust običaj, ki se ga še posebej 
veselimo. Malih pustnih mask iz vrtca pa se razveselijo tudi 
starostniki, ki jih na ta dan obiščemo v njihovem domu.  Obu-
dijo spomine, se nasmehnejo, prisluhnejo kakšni pesmici in 
dan je za njih pestrejši in lepši.  Srečni in veseli smo tudi mi, 
da smo jim polepšali dan.
 
Klavdija Konečnik, Romana Orehovec

EKO OBISK V 4. A IN 4. B 

Maškare na obisku v Zavodu sv. Rafaela Vransko

Vranin glas
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Kot že vsa leta smo tudi letos v našem 
vrtcu Vransko strokovne delavke pri-
redile tedenski živžav z otroki na temo 
pust z risanimi junaki. Otroke smo 
spodbujale k preobrazbi in jim s tem 
krepile samozavest, seznanjale smo jih 
z ljudskimi običaji v različnih kulturah.
Dogajanje se je začelo v sredo, 19. 2. 
2020, ko smo strokovne delavke našega 
vrtca otrokom dramatizirale igro »Rde-
ča kapica«. Po ogledu smo se odpravili 
na pohod iskat volka. Po tem prečudovi-
tem uvodu smo v četrtek, 20. februarja, 
nadaljevale v športni dvorani z gibalnimi 
veščinami na temo »Pika Nogavička«. 
Nekateri otroci so se zelo vživeli in se  
preobrazili v podobo norčave Pike ali pa 
njenega prijatelja Tomaža. V petek, 21. 

2., smo dobili na obisk kurenta, ki nam 
je pričaral razburljivo vzdušje. Po nje-
govem odhodu smo imele pripravljene 
različne dejavnosti, pri katerih so lah-
ko otroci prehajali po vrtcu (peka mišk, 
preoblačenje v različne kostume, ples 
z baloni, izdelovanje – risanje kurenta, 
mask ...). Zaključek tedna se je nada-
ljeval v sončno pustno soboto, ki je za 
občino Vransko velik praznik, saj se je 
po trgu odvijal »Pustni karneval«. Tam 
smo sodelovali tudi mi z otroki in starši. 
Zbralo se nas je zelo veliko in s tem smo 
pokazali povezanost ter vključenost v 
našem kraju. Po razburljivem vikendu 
smo v ponedeljek, 24. 2., podoživljali 
pustni karneval  in se o njem pogovar-
jali. V skupinah smo raziskovali pustne 

običaje, kulturo ter izdelovali maske. 
Za konec našega živžava  pa smo to-
rek, 25. 2., začinili še z maskami, ki so 
jih otroci prinesli od doma v vrtec in se 
navdušeno skrivali pod njimi. Ko smo 
se uredili, smo se odpravili na sprehod 
po trgu. Mlajši otroci so se odpravili do 
slaščičarne Brglez, starejši pa smo obi-
skali ostarele v domu sv. Rafaela in jim 
tam pričarali nekaj pustnega vzdušja. 
Nato pa smo ob prihodu nazaj v vrtec 
v skupnem prostoru nadaljevali ples v 
maskah. 
Otroci so te dni zelo uživali in se prepros-
to spremenili v najljubše junake, ki so 
jim bili trenutno najbolj pri srcu.

Koordinatorici Ida in Romana

V sodelovanju z ZD Žalec že vrsto let skrbimo za zobno pre-
ventivo predšolskih otrok. Z različnimi dejavnostmi otroci 
spoznavajo sebe, svoje telo, njegove dele, funkcije. Otroci se 
seznanjajo, kaj lahko sami naredijo za svoje zdravje in kako k 
temu pripomore redno in temeljito umivanje zob. Že drugič 
nas je v ta namen obiskala sestra Adelina in jim na zelo sim-
patičen način razložila, zakaj in kako je zobe potrebno umiva-

ti. Tokrat je otrokom povedala zgodbo o zobni miški. Nekateri 
otroci so jo že spoznali, drugi jo še bodo. Vsi pa vedo, da se 
zelo razveseli vseh zdravih in belih zob in da miška vedno po-
skrbi tudi za presenečenje. 
 
Klavdija Konečnik

PUSTNI ŽIVŽAV V NAŠEM VRTCU

ZOBNA MIŠKA IN SESTRA ADELINA

Vranin glas
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V soboto, 7. 3. 2020, smo imeli člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Vransko 133. redni letni Občni zbor. Pred nami je 
Zbor mladih imela naša gasilska mladina, ki je skupaj z men-
torji zbranim predstavila svoje delo v letu 2019. Udeležili so 
se tekmovanja iz gasilskega kviza, iz orientacije ter Mladin-
skega gasilskega tekmovanja GZ Žalec, se družili na sreča-
njih gasilske mladine, mentorji pa smo znanje dopolnjevali 
na posvetih. 

Na Občnem zboru so predsedniki organov društva predsta-
vili poročila o delu PGD v preteklem letu. Slišali smo, da je 
bilo potrebno posredovati na 13 intervencijah, ki so na srečo 
bile manjše, brez večjih posledic. Izvedli smo 7 društvenih 
operativnih vaj ter sodelovali na operativni vaji GPO Vransko 
ter pri vaji štaba Civilne zaščite Vransko. Skozi vse leto smo 
opravljali rediteljske službe, požarne straže, se udeleževali 
gasilskih prireditev, parad, posvetov ter, najpomembneje, 
strokovnih izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj. 

Veterani Požarne brambe Vransko so tudi v preteklem letu 
na tekmovanjih s starimi brizgalnami osvojili prehodni pokal 
Savinjsko-Šaleške regije, poleg tega tudi prehodni pokal GZ 
Postojna. Nadvse ponosni smo na naše članice, ki nas bodo 
v mesecu oktobru zastopale na Državnem gasilskem tekmo-
vanju. 

Najbolj predanim članom smo podelili značke za dolgoletno 
delo in delo v operativi, Klemen Mežnar je napredoval v čin 
gasilec II. stopnje, Miha Pečovnik v čin nižji gasilski častnik I. 
stopnje, Zvone Ukman in Maks Kos pa sta prejela plaketo ga-
silskega veterana. Iskrene čestitke! Vam, dragi krajani, pa se 
iskreno zahvaljujemo za podporo, ki nam jo izkazujete. 
 
PGD Vransko 

V Zavodu Stanislava Gornji Grad, ki ga vodi gospa Zdenka 
Zakrajšek, so 8. marca odprli razstavo stenskih prtov. Odpr-
tja smo se udeležile tudi Vranske vezilje.
Na prireditvi je gospa Margareta Atelšek zelo zanimivo raz-
ložila zgodovino razvoja teh zanimivih okrasov, predvsem na 
kuhinjskih stenah, ki so se po različnih delih Slovenije razli-
kovali tudi po barvi. Motivi so bili povezani z ljubeznijo, kuha-
njem, gospodinjskimi opravili in podobno. Tudi način vezenja 
se je spreminjal, od čisto navadnega stebelnega vboda do 
izpopolnjenih tehnik.
Prvotno so narisane prte prodajali potujoči trgovci iz Ma-
džarske in Hrvaške, risale pa so jih tudi nune v samostanih in 
učiteljice gospodinjstva po osnovnih šolah. Po drugi svetov-
ni vojni je ta dejavnost, tako kot ostalo vezenje, popolnoma 
prenehala. 
Prte so za razstavo prispevale vezilje iz Rečice ob Savinji in 
gospa Marija Štorgelj iz Dola pri Novi Štifti. Prikaz je dragocen 
prispevek nesnovne kulturne dediščine, saj se v sedanjem 
času ti prti ne uporabljajo več.
Razstava bo na ogled ves marec.

Sicer pa se v Zavodu Stanislava vse leto nekaj dogaja. Vran-
ske Vezilje bomo sodelovale na aprilski razstavi z motivi veli-
konočnih prtov.
 
Iva Cizej

OBČNI ZBOR IN ZBOR MLADIH PGD VRANSKO

Razstava stenskih prtov

Iz življenja društev
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V soboto, 15. 2. 2020, smo se tri članice 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik udeležile 
regijskega posveta, ki ga je organizirala 
komisija za članice v prostorih Kultur-
nega doma Štore s pričetkom ob 8.30.
Iz Prekope smo se odpeljale z gasil-
skim vozilom znamke Ford nekaj po pol 

osmi uri. Posvet se je pričel ob 9. uri z 
zanimivim programom. Najprej nas je 
pozdravil gostitelj, nato nam je Janko 
Cerkvenik, predsednik GZS,  predstavil 
aktualnosti v gasilski organizaciji. O ga-
šenju fotovoltaike nam je predaval Vas-
ja Krenker.  Po polurnem odmoru nam 

je Leon Žaberl predaval še o kemiji v 
gasilstvu. Vse predstavitve  so bile zani-
mive in tudi poučne. 

Po posvetu smo si ogledale še  Poklicno 
gasilsko enoto Celje. Ob pogledu na ga-
silska vozila, ki jih imajo, ti zastane dih, 
v primerjavi z našim vozilom, tako da je 
zadnji čas, da pridobimo nov tovornjak.
Vsem najlepša hvala, da so si vzeli čas 
za predstavitev in organizacijo.
V soboto, 7. 3. 2020, smo se članice 
udeležile občnega zbora PGD Kapla-
-Pondor. Zahvaljujemo se za prijetno 
druženje po uradnem delu zbora.
 
Članice PDG Prekopa-Čeplje-Stopnik

Regijski posvet za članice Celjske in Savinjsko-Šaleške regije

Iz življenja društev

V okviru pilotskega projekta »Medgeneracijski center Vransko« smo v tednu zimskih počitnic organizirali tridnevno ustvarjal-
no delavnico, ki so se je udeležili otroci prvega in drugega triletja. Na pustni torek smo si izdelali pustne maske, naslednji dan 
smo ustvarili rože iz recikliranega materiala, v četrtek pa okrasili prisrčne verižice za naše mamice. Otroci so bili navdušeni, 
prav tako tudi mi. Zahvaljujemo se podjetju Brglez, ki je s slastnimi krofi poskrbelo za naše želodčke, Branki in Andreju (BAMF) 
za lesene obeske, podjetju Mavelu za ustvarjalni papir ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vransko, ki nam je za kreativne 
urice odstopilo svoje prostore.
 
Več o projektu, novih delavnicah in drugih dejavnostih vam bomo povedali kmalu. Vabimo vas, da nam sledite tudi na našem 
facebook profilu Medgeneracijski center Vransko – pilotski projekt. 
 
 
Ekipa pilotskega projekta 
»Medgeneracijski center Vransko«

TRIDNEVNA USTVARJALNA DELAVNICA
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO 
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina 
Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec
 
objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in pri-
znanj za inovacije
 
razpis za podelitev nagrad in priznanj
INOVATOR LETA SSD 2019
v kategorijah: 
 
patenti,
izboljšave izdelkov,
izboljšave tehnoloških postopkov.
 
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – av-
torji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslov-
če, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
ali
fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in 
implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še 
niso kandidirali na razpisu »Inovator občine Žalec« ali na raz-
pisu »Inovator leta SSD«.
 
Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2020 
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
Prijava na razpis mora vsebovati:
ime in priimek  ter naslov inovatorja,

naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značil-
nosti po kriterijih za ocenjevanje,
slike, načrte in opis prijavljene inovacije,
stopnjo realizacije inovacije.
 
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je ob-
vezni del vloge in je dosegljiv na spletnih straneh RA Savinja, 
s priloženo elektronsko verzijo kompletne 
prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf-formatu oz. for-
matu, ki ne dopušča spreminjanja vsebine. Vloga mora biti 
oddana v zaprti kuverti z oznako
 »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«.
 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet 
Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doli-
ne, bo vloge obravnavala do najkasneje 23. aprila 2020.
 
Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in 
priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni 
agenciji Savinja, 
tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

Ne spreglejte

INOVATOR LETA SSD 2019

Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline 
(občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec)
 
Razglaša, 
da je rok za prijavo na razpis 
»INOVATOR LETA SSD 2019« 
podaljšan do 30. 4. 2020.
 
V kategorijah: 
patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov 
lahko za nagrado in priznanje kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Spodnje Sa-
vinjske doline ali avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin. 
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Savinja
www.ra-savinja.si.

IZREDNO OBVESTILO
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Občina Vransko je s strani občanke prejela pritožbo zaradi 
vonja po zažganih odpadkih, ki se občasno in praviloma po-
noči ali v zgodnjih jutranjih urah pojavlja v trgu Vransko.

V skladu s predpisi gorljivih odpadkov ni dovoljeno kuriti v 
malih kurilnih napravah, saj takšno početje uničuje kurilne 
naprave in dimnike, v okolje pa spušča strupene pline. Za 
ogrevanje zato uporabljajmo le goriva, ki so namenjena za 
uporabo v posameznih kurilnih napravah. Odpadna motor-
na ali druga olja, barvan ali drugače kemično obdelan les, 
gorljivi odpadki, kot je na primer plastika, ne sodijo v kurilne 
naprave, saj pri kurjenju povzročajo nastanek zelo toksičnih 
dioksinov. Poleg izpustov  toksičnih snovi v zrak in posredne 
kontaminacije tal in rastlin so v teh primerih lahko močno 
toksične tudi dimniške saje in pepel. Več o vplivu kurjenja 
odpadkov na zdravje lahko preberete na spletni povezavi 
https://www.nijz.si/sl/vpliv-kurjenja-odpadkov-na-zdravje.
Povzročitelja/-e zato pozivamo, da s kurjenjem odpadkov 
nemudoma preneha/-jo. V kolikor pa se bo tovrstno početje 
nadaljevalo, pozivamo občane, da Občini Vransko ali Inšpek-
toratu RS za okolje in prostor sporočijo podatke o lokaciji oz. 

viru onesnaževanja. Prijavo lahko podate tudi anonimno po 
pošti ali telefonu.
 
Občinska uprava

Vir: NIJZ (https://www.nijz.si/sl)

Kurjenje odpadkov v malih kurilnih napravah ni dovoljeno

Ne spreglejte

Ob nenadnem požaru, 23. februarja zvečer, se iskreno zahvaljujemo za izredno hitro pomoč vsem gasilskim društvom: PGD 
Vransko, PGD Tešova, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica.
Posebej se zahvaljujemo Blažu Mihevcu, ki je požar prvi opazil, nas obvestil in tudi prvi poklical pomoč na številko 112.
Zahvale gredo tudi sosedom, sorodnikom, prijateljem in Občini Vransko za takšno in drugačno pomoč. Iskrena hvala vsem 
in vsakemu posebej.
 
Hvaležna družina Brezovnik z Vranskega

Zaradi trenutnih razmer na območju celotne Slovenije so, kot 
veste, do nadaljnjega odpovedani vsi dogodki. Zaradi tega žal 
odpade tudi misijon v župniji svetega Mihaela na Vranskem, 
ki bi se moral odvijati v prihodnjem, Tihem tednu. Misijon je 
zaradi tega prestavljen na mesec september.
Do takrat pa »bodite živi kamni cerkve«! Ne pozabite moliti 
za uspeh misijona, še posebej za zdravje in moč pred novim 
koronavirusom.
 
Ostanite doma in ostanite zdravi.
 
Župnijski urad sv. Mihaela Vransko

ZAHVALA

"BODITE ŽIVI KAMNI CERKVE!"
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Ne spreglejte

Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 21. febru-
arja 2020, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinancira-
nje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske 
ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinanci-
rala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 
(oznaka JP-PAR-2020).
 
Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje pred-
hodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
 
kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na 
območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki 
je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne 
potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve pro-
storov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem intere-
su,
kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na obmo-
čju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
 
Predmet poziva ne vključuje:
• novogradenj,
• posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
• predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kultur-

novarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arhe-
ološke ostaline,

• predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo 
o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogod-
benem roku.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-so-
financiranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmo-
cju-naselbinske-ali-vrtnoarhitekturne-dediscine-ki-jih-bo-
-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracu-
na-namenjenega-za-kulturo/
 
Obvestilo o objavi javnega poziva z oznako JP-PAR-2020 je ob-
javljeno v Uradnem listu RS, št. 10/20-Ob-1462/20.
 
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020010.pdf
 
Za vse informacije glede upravičenosti in glede pridobivanja 
kulturnovarstvenih pogojev smo vam na voljo na sedežu
ZVKDS OE Celje, Glavni trg 1, na elektronskem naslovu taj-
nistvo.ce@zvkds.si in na tel. št. 03 426 0 300 v času uradnih 
ur.
  
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Celje

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na 
območju naselbinske in vrtnoarhitekturne dediščine 2020

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
 
petek, 8. maja 2020, ob 20.00
 
Vstopnice: mojekarte.si, Petrol, pisarna ZKTŠ Vransko

PRIFARSKI MUZIKANTI IN NUŠKA DRAŠČEK
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V Občini Vransko je vse od začetka leta 2010 zakonske pri-
stojnosti na področju občinske inšpekcije in redarstva opra-
vljala Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja s 
sedežem v Velenju. 
 
V letu 2019 se je Občina Vransko skupaj z Občino Braslov-
če, Občino Polzela in Občino Tabor odločila, da predvsem 
zaradi zgodovinsko pogojenega upravnega gravitiranja občin 
Spodnje Savinjske doline k Celju kot regionalnemu središču 
pristopijo k tamkajšnjemu medobčinskemu inšpektoratu in 
redarstvu. Občine ustanoviteljice so tako 1. 1. 2020 ustanovi-
le Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, 
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Što-
re, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.
 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje v skladu z Zako-
nom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom 

o inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki mu dajejo 
pristojnosti in pooblastila. Nadzoruje izvajanje Zakona o pra-
vilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu 
javnega reda in miru ter vseh drugih zakonov in občinskih od-
lokov, za katere mu je podeljena pristojnost nadzora. Doseg-
ljiv je na telefonu 03 42 65 830, telefaksu 03 42 65 832 ali po 
elektronski pošti inspektorat@celje.si .
 
Več informacij o njegovih pristojnostih lahko preberete na 
https://moc.celje.si/mestna-uprava-3/medobcinski-inspek-
torat-in-redarstvo-mestne-obcine-celje-obcine-lasko-obci-
ne-store-in-obcine-zalec.

Občinska uprava  

Odslej pristojni občinski inšpektorji in redarji iz Celja

Ne spreglejte

Postopek za sprejem v zavod se začne z vložitvijo prošnje za 
sprejem v institucionalno varstvo, ki se vloži pri želenem za-
vodu. Vlogo za sprejem v domove za starejše je mogoče od-
dati na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge so eno-
tne za vse domove, poleg klasičnih poti jih je mogoče oddati 
tudi prek elektronske pošte in prek spleta. Na spletni strani 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je na voljo pregled pro-
šenj po posameznih območnih enotah Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in izvajalcih v javni mreži. Za vsakega iz-
vajalca je navedena kapaciteta, število prostih mest, pregled 
vseh prejetih prošenj in število aktivnih prošenj za takojšnji 
sprejem.
Vendar pa se v tem trenutku v Sloveniji soočamo z ogromnim 
problemom na področju institucionalnega varstva starejših, 
saj prostih kapacitet enostavno ni dovolj, niti se ne sproščajo 
tako hitro, kot bi jih potrebovali. Vsako leto pa imamo več 
starejših, ki bi potrebovali namestitev. Sami še nobeno leto 
prej nismo imeli tako rekordnega števila prošenj, ki jim eno-
stavno ne moremo ponuditi kapacitete. Trenutno je čakalna 
doba za prosto kapaciteto že skoraj dve leti. Predvsem je 
največ nujnih prošenj iz bolnišnic po Sloveniji, starejši potre-
bujejo predvsem negovalni oddelek, kar pa je posledica po-
manjkanja negovalnih bolnišnic. 
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi vsa pereča vprašanja na 
tem področju rešil, je v pripravi že 15 let in ni videti, da bo 
kmalu sprejet. 
Starejši so v tem trenutku prepuščeni sami sebi, (pre)po-
gosto svojim otrokom, svojcem. Velikokrat so iz bolnišnice 
prepeljani domov, kjer potrebne oskrbe domači ne morejo 
zagotavljati. Predvsem je problematična zdravstvena oskr-
ba teh ljudi, za katere v bolnišnicah skrbi izobraženo osebje, 
doma pa se to pričakuje od laičnih svojcev. Najbolj od vsega 
pa je namestitev v institucionalno varstvo finančno breme, 
tako starejših kot njihovih otrok, saj so domovi vsako leto 

dražji. Nekateri svoje stiske rešujejo s pomočjo na domu, kjer 
oskrbovalke še zmorejo doprinesti tisti obseg pomoči, ki ga 
nekdo potrebuje za bivanje doma. Se pa podobna zgodba ča-
kajočih dogaja že tudi pri pomoči na domu. 
Dostojanstvena starost in prijetno preživljanje jeseni življe-
nja je v tem trenutku v veliko primerih neulovljiva fantazija. 
Vsakodnevni poskusi reševanja stisk ljudi, družin in nemoč, 
ki jo ob tem občutim, pa je v tem trenutku realnost. Želela 

bi si, da bi prav vsak starostnik imel izbiro, možnost, da si 
kroji svojo starost, na način, kot bi si želel živeti, preživljati 
čas. Situacija v tem trenutku je taka, da potrebne postelje v 
domu sploh ne dobijo, ko jo potrebujejo, ali pa jih stiska sili 
k sprejetju kapacitete v neželenem domu, stran od domačih 
(tudi v tujini), pogosto v (pre)dragih domovih, v dvopostelj-
nih sobah, z manj zasebnosti, saj jim je izbira onemogočena. 
Če se na področju socialnega varstva ter varstva starejših ne 
bodo uvedle drastične spremembe, bo v stiskah vedno več 
ljudi, brez možnosti za njihovo reševanje.   
Jerneja LAKOVŠEK, mag. socialnega dela

Stiske na področju institucionalnega varstva starejših
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Ne spreglejte

Lovska družina Vransko opozarja krajane Vranskega in bližnje 
okolice, da se je v zadnjih dneh na področju Brc in Merince že 
večkrat opazilo medvedjega mladiča, poleg katerega je po vsej 
verjetnosti tudi medvedka.
Lovska družina svetuje vsem, ki delajo v gozdovih oziroma se 
gibljejo v naravi, da so skrajno previdni in da ob morebitnem 
srečanju z medvedom poskušajo ostati mirni in se obnašajo 
tako, kot v primeru srečanja z medvedom svetuje Zavod za 
gozdove Republike Slovenije:

»Napadi medveda na človeka so v splošnem zelo redki, vendar 
za to obstaja možnost. To možnost lahko zelo zmanjšamo, če 
upoštevamo nekatera preprosta navodila obnašanja.
Vedeti moramo, da naš rjavi medved ne napada ljudi kot plen – 
za hrano. Do napada lahko pride, če se ob nekaterih posebnih 
okoliščinah – srečanjih medved človeka toliko ustraši, da se 
odloči, da ne bo zbežal, ampak se bo branil. Do napada nava-
dno pride, kadar medveda presenetimo in se znajdemo v nje-
govi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje oz. nima časa ali 
možnosti za umik. To je pogosteje pri samicah z mladiči, saj se 
ti ne morejo hitro umikati, mati medvedka pa jih brani.
 
Zato priporočamo:
• ob sprehodih v gozd imejte psa vedno na povodcu, v spo-

mladanskem obdobju (maj – junij) pa raje razmislimo o 
nujnosti sprehajanja s psom v gozdovih na območjih, kjer 
je stalno prisoten tudi medved (osrednje življenjsko obmo-
čje rjavega medveda v Sloveniji – Kočevska, Notranjska, 
Krimsko-Mokrško pogorje, Slavnik, Vremščica, Trnovski 
gozd, Nanos, Hrušica …);

• med hojo po gozdu, še posebej, če je območje slabo pre-
gledno, bodimo glasnejši in s tem medvedu že na daleč 
sporočimo, da prihajamo – npr. glasno hodimo, prepeva-
mo, žvižgamo, se pogovarjamo, brcnimo kamen, udarimo 
s palico po deblu drevesa ipd., ni pa potrebno kričati, da 
ne motimo »gozdnega miru«;

• kadar medveda opazimo od daleč, se mirno umaknimo v 
smeri prihoda; če medved prihaja v našo smer in nas še ni 
zaznal, ga z mirnim glasom opozorimo nase in praviloma 
se bo umaknil;

• ko medveda srečamo v neposredni bližini (tudi medvedke 
z mladiči), se predvsem potrudimo, da ostanemo čim bolj 
mirni in ne delajmo hitrih gibov ali krikov, ki bi medveda 
prestrašili; obstanimo in se nato počasi - zadenjsko umak-
nimo;

• če se medved že zapodi proti nam, mirno obstanimo na 
mestu; skoraj vedno se bo medved ustavil, še preden pri-
de do nas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizič-
nega stika);

• za zaščito v primeru napada medveda je učinkovito tudi 
obrambno razpršilo proti medvedom (»bear pepper 
spray«), ki je na voljo tudi v nekaterih trgovinah z opremo 
za aktivnosti v naravi v Sloveniji;

• nikoli ne tecimo pred medvedom, saj s tem povečamo 
možnost napada; izjema je, kadar se lahko umaknemo na 
varno v nekaj korakih;

• ne zadržujmo se v bližini trupel poginulih divjih ali doma-
čih živali ali neprevidno in nezakonito odvrženih klavniških 
odpadkov;

• poskrbimo, da v okolici svojega domovanja nimamo do-
stopnih virov hrane za medvede (smeti, klavniški odpadki, 
tropine, nezavarovani čebelnjaki, smetnjaki in komposti), 
saj ti navajajo medveda na človeka in so eden ključnih 
vzrokov težav z medvedom;

• ne približujmo se medvedjim mladičem, tudi če so videti 
zapuščeni. Če pa jih opazimo, se čim prej umaknimo;

• med oktobrom in majem ne hodimo v bližino medvedjih 
brlogov in nikoli vanje;

• nikoli namerno ne ponujajmo medvedom hrane.
 
Dobro je vedeti tudi:
• takojšnje agresivno človekovo reagiranje ob srečanju z 

medvedom, kot je obmetavanje s kamenjem in drugimi 
predmeti, v nekaterih primerih medveda lahko sicer res 
odžene, vendar se navadno medved v takih situacijah po-
čuti še bolj ogroženega, kar možnost napada močno po-
veča;

• medved, ki se dvigne oz. postavi na zadnje noge, ne izka-
zuje agresivnosti, ampak želi dobiti le boljši pregled nad 
okolico. Velikokrat pomaga, če spregovorimo z mirnim 
glasom; tako bo hitreje spoznal, da ima opraviti s člove-
kom in se nam bo umaknil.

 
V primeru resnih težav z medvedi pa lahko prizadeti prebivalci 
Slovenije pokličejo številki 112 (Center za obveščanje RS) ali 113 
(Policija), kjer jih bo tisti, ki bo sprejel klic, povezal z interven-
cijsko skupino za hitro posredovanje v primeru težav z velikimi 
zvermi. Intervencijska skupina, ki jo je imenovalo resorno mi-
nistrstvo za varstvo narave, deluje v sklopu Zavoda za gozdove 
Slovenije.« 
 
(vir: http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila_za_javnost/
news_article/683/index.html) 
Lovska družina Vransko

OPOZORILO – medved
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Ne spreglejte

Pozdravljeni,

izbruh koronavirusa in posledično zaprtje šol je vplival tudi na normalno izvajanje učnega programa ter na izvedbo ostalih 
dogodkov in javnega druženja. Na Čebelarski zvezi Slovenije smo se zato odločili, da razpišemo natečaj z naslovom Panj-
ske končnice riše vsa Slovenija. S tem želimo vsem, ki so trenutno doma, omogočiti, da spoznajo našo kulturno dediščino, 
kar risanje panjskih končnic zagotovo je. Preko tega boste spoznavali tudi pomen čebel, čebeljih pridelkov, opraševanja in 
pridelave hrane v domačem okolju.

NATEČAJ: PANJSKE KONČNICE RIŠE VSA SLOVENIJA, 
Čebelarska zveza Slovenije razpisuje natečaj poslikave panjskih končnic za vse prebivalce Slovenije, da skupaj z risanjem 
lažje premagamo ukrepe, ki so sprejeti zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa. Priporočljivo je, da so panjske končnice 
narisane na leseni deščici dimenzije 28 x 13 x 1,5 cm, v kolikor to ni mogoče, pa se jih lahko ustvari tudi na drugih materialih, 
a naj bodo izdelki enakih dimenzij. Poleg vseh tradicionalnih motivov, ki so upodobljeni na klasičnih panjskih končnicah, je 
priporočljivo, da se narišejo motivi, povezani s pridelavo hrane v domačem okolju ter s pomenom čebel pri tem. Prijave s 
fotografijami izdelkov, kjer je vidno tudi ime in starost avtorja, bomo zbirali v komentarjih objave na naši facebook strani 
(www.facebook.com/CebelarskaZvezaSlovenije/ ), lahko pa jih pošljete tudi na e-naslov: simon.golob@czs.si. Z izdelki se 
sodeluje v dveh kategorijah, glede na starost avtorja: kategorija pod 15 let in nad 15 let.

Prijave sprejemamo najkasneje do 10. maja 2020, najboljše in najbolj izvirne panjske končnice pa bodo tudi nagrajene.

Priporočljivo je, da poslikane panjske končnice podarite čebelarju, pri katerem kupujete čebelje pridelke, nnajbližjemu 
čebelarju ali drugemu pridelovalcu hrane in se s tem njemu in čebelam simbolično zahvalite za lokalno pridelano hra-
no, ki je na naših mizah.

V kolikor se vam je pojavilo še kakšno vprašanje ali težava, nas lahko kontaktirate na zgornji e-naslov ali na telefonsko številko 
030 604 015.

S čebelarskimi pozdravi
Naj medi!

Čebelarska zveza Slovenije

Za podporo natečaju in inspiracijo vsem ostalim avtorjem je prvi dve panjski končnici že poslikal tudi podpredsednik 
ČZS Marko Alauf.

Panjska končnica s klasičnim motivom:

Panjska končnica z bolj modernim motivom in stilom:

Natečaj poslikave panjskih končnic



Ostanite doma in ostanite zdravi.


