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številka 172
Vransko, 30. 11. 2020
Fotografija na naslovnici: Sašo Rakič

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@siol.net 
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, GD Prekopa-Čeplje-
Stopnik, Tone Tavčer, Zavod Muri, Čebelarska zveza Slovenije

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 24. 12. 2020. 

Prispevke zbiramo do 11. 12. 2020 preko platforme MojaObcina.si.

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

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

katero lahko preverimo njegovo identiteto.

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

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

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

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja.

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

Hvala za razumevanje.
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Uvodnik / Koronavirus

Spoštovani! 

V skladu z okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2020/88 in v soglasju z Občino Vransko bo Osnovna šola Vransko-Tabor zagotovila 
brezplačen topli obrok za vse učence in dijake v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v prej omenjeni okrožnici. Brezplačen topli 
obrok pripada učencem in dijakom, ki imajo stalno prebivališče v občini Vransko in pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, 
ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. tistim, ki imajo subvencionirano kosilo ter dijakom 2. 
razreda državne štipendije).
Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Prijavo na brezplačni obrok poš-
ljejo starši na šolo. 
Šola zagotavlja topli obrok tistim upravičencem, ki ustrezajo opisanim kriterijem.
Šola poskrbi za pripravo obrokov, starši pa za dnevni prevzem le-teh. Posodo za prevzem priskrbite sami.
Prevzem toplih obrokov bo v jedilnici centralne šole Vransko od 11.15 do 12.15 ure.
Brezplačni obrok bomo zagotavljali od torka, 10. 11. 2020. 
Prosimo, da pošljete prijavo na šolski e-naslov os.vransko@guest.arnes.si ali pokličete na telefon 030 703 23 71 do pone- 
deljka do 12. ure.
 
Ravnateljica:
Majda Pikl, univ. dipl. ped.

Obvestilo – zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake

Župan je sprejel sklep, ki določa izjemo od zaprtja vrtcev zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi in organizacijo 
njihovega delovanja v času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: Odlok).
Izjema od zaprtja vrtcev in organizacija njihovega delovanja v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja varstvo za otroke, katerih 
starši nujno potrebujejo varstvo otrok v času zaprtja vrtcev na podlagi Odloka, velja za Vrtec Vransko, Vransko 24, 3305 
Vransko.
Do nujnega varstva otrok so upravičeni starši, ki delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dela, pomembna za delovanje družbe 
in države (kot npr. zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji ter službah, ki so pomembne za oskrbo 
prebivalstva) in jim delodajalec v času zaprtja vrtcev zaradi začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ne more omogočiti dela na daljavo.
Nujno varstvo se zagotovi v minimalnem obsegu do največ šest (6) otrok v oddelku in v dveh (2) oddelkih OE Vrtec Vransko. 
Poslovni čas vrtca bo od 6.30 do 15.30.
Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva morata oba starša oziroma starši samohranilci vrtcu predložiti potrdilo delodajalca 
o upravičenosti do nujnega varstva otrok ter podpisano izjavo, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku 
z okuženimi osebami.
 
 
Občinska uprava

Župan sprejel sklep o določitvi izjeme od zaprtja vrtcev
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Koronavirus 

V času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 bodo prostovoljci Župnijske Karitas Vransko in Občinske organizacije Rdečega križa 
Vransko občanom, ki takšno pomoč potrebujejo:
• dostavili topli obrok iz Zavoda sv. Rafaela Vransko ali Osnovne šole Vransko-Tabor, 
• kupili in dostavili živila in osnovne življenjske potrebščine iz trgovine, 
• kupili in dostavili zdravila in medicinske pripomočke iz Lekarne Vransko,
• nudili psihosocialno pomoč,
• nudili drugo pomoč.
Župnijsko Karitas Vransko lahko kontaktirate na tel. št. 051 451 757 ali na e-naslov helena.golob@karitasce.si.
Občinsko organizacijo Rdečega križa Vransko lahko kontaktirate na tel. št. 031 521 726 ali na e-naslov breda.cvan@gmail.com.
 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko
Vladimir Reberšek

Če potrebujete informacije v zvezi z epidemijo COVID-19, lahko pokličete poveljnika Civilne zaščite – 031 348 330, župana – 031 
348 923 ali direktorico občinske uprave – 031 865 760.
 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko
Vladimir Reberšek

V zaprtih javnih prostorih in na javnih krajih na prostem nosi-
mo zaščitne maske, redno si umivajmo ali razkužujmo roke, 
kašljajmo/kihajmo v robec ali zgornji del rokava, ne dotikaj-
mo se obraza, vzdržujmo medosebno razdaljo vsaj 1,5 me-
tra, razkužujmo površine in redno zračimo zaprte prostore.
ČE IMATE ZNAKE OKUŽBE ZGORNJIH DIHAL (vročina, suh 
kašelj, utrujenost, boleče grlo, glavobol, izguba okusa in vo-
nja ...), OBVEZNO OSTANITE DOMA, IZOGIBAJTE SE STIKOM 
Z DRUGIMI LJUDMI IN PO TELEFONU POKLIČITE SVOJEGA 

OSEBNEGA ZDRAVNIKA (dr. Pavla Rode Zalokar – 03 703 15 
22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 00), če ta ni doseg-
ljiv, pokličite dežurno ambulanto Nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Žalec – 03 713 43 16, v primeru težkega 
dihanja ali drugega življenjsko ogrožujočega stanja pa pokličite 
številko 112.
 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko
Vladimir Reberšek

V času zaprtja gostinskih lokalov je topli obrok oz. kosilo mogoče naročiti:
• vse dni v tednu v Zavodu sv. Rafaela Vransko (cena kosila je 4,70 €), 

(naročila in informacije od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure na tel. št. 03 703 42 20 – recepcija in neprekinjeno, vse dni 
v tednu, na tel. št. 040 451 733);

• od ponedeljka do petka v Osnovni šoli Vransko (cena kosila je 5,15 €)   
(naročila in informacije od ponedeljka do petka od 7. do 12. ure na tel. št. 03 703 23 86 – kuhinja ali 03 703 23 70 – tajni-
štvo).

 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Vransko
Vladimir Reberšek

Obvestilo Civilne zaščite – dostava toplih obrokov, živil, osnovnih 
življenjskih potrebščin, zdravil, psihosocialna pomoč ...

Obvestilo Civilne zaščite – kontakti za informacije v zvezi z 
epidemijo COVID-19

Obvestilo Civilne zaščite: "Bodimo odgovorni, skrbimo drug za 
drugega in ostanimo zdravi!"

Obvestilo Civilne zaščite - naročilo toplih obrokov oz. kosil v času 
zaprtja gostinskih lokalov
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Beseda poslanca

Situacija s koronavirusom se še vedno ni umirila. Vsak dan zno-
va spremljamo številke okuženih, hospitaliziranih in umrlih za-
radi covida-19. Včasih se nam zdi, da ne obstaja nobena druga 
bolezen. Pa vendar so te še vedno prav tako prisotne.
Name  sta se v obrnila Natja in Mitja, starša dveh pogumnih 
Junakov 3. nadstropja. Veste, kdo so to? To so otroci, ki so 
oboleli za rakom. Izpostavili so problem, s katerim se vsako-
dnevno srečujejo. Starši, ki imajo svoje otroke v bolnišnicah, 
plačujejo, da lahko sobivajo s svojimi otroki, ki imajo težke 
bolezni. V fazi zdravljenja in hospitalizacije potrebujejo otro-
ci svoje starše, saj ti s svojo bližino pripomorejo k njihovemu 
hitrejšemu okrevanju. Staršem takrat ni pomemben denar oz. 

plačilo stroškov sobivanja, najpomembnejši jim je njihov otrok 
in njegovo zdravje. Veliko staršev je zaradi bolezni svojih otrok 
odsotnih z dela, kar tudi vpliva na njihove prihodke. Po trenu-
tno veljavni zakonodaji morajo starši za sobivanje v zdravstve-
nem zavodu ob otroku, starem šest let ali več, plačati sami. 
Ker se mi je zdelo, da to ni pravično urejeno, sem predlagal, 
da bi v šestem protikoronskem paketu (PKP 6) popravili to 
anomalijo. Na seji vlade je Matej Tonin vztrajal, da se to po-
membno področje uredi na način, da sobivanje staršev krije 
zdravstveno zavarovanje. 
Vlada je mojo pobudo vključila v šesti protikoronski zakon, ki 
ga je potrdila v začetku meseca novembra, DZ pa ga je obrav-
naval 25. novembra. Po tem predlogu bodo po novem za so-
bivanje v bolnišnici plačali samo starši otrok, ki so stari 15 let 
ali več.
Ponosen sem, da bom lahko kot poslanec DZ, skupaj s podpo-
ro stranke NSi, pripomogel k sistemski rešitvi, ki bo pomagala 
vsem staršem in njihovim otrokom, ki se zdravijo v bolnišnicah. 
Vesel sem, ker držimo obljubo, da bomo delali za vse ljudi in to 
vestno izpolnjujemo – korak za korakom. Odpravljamo krivice 
in skrbimo za tiste, ki so bili vedno zapostavljeni.
 
Aleksander Reberšek

Na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je bil potrjen predlog NSi glede 
zakona o finančni razbremenitvi občin, ki bo občinam prinesel 
kar 70 milijonov evrov prihranka, torej 70 milijonov evrov več 
za investicije.
Ta na odboru potrjen predlog zakona prinaša tudi uveljavitev 
enotnega zavarovanja vseh gasilcev, tako prostovoljnih kot 
tudi poklicnih. Urejeno bo enotno po vseh občinah, strošek pa 
bo nosila država.

Aleksander Reberšek

Vlada je potrdila predlog novele zakona o vrtcih, ki med dru-
gim prinaša ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega 
otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, 
ter uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in za vsake-
ga nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri 
otrok v vrtcu ali ne.
Veseli smo, da je vlada spremembe potrdila, saj smo jih prav v 
NSi zapisali v koalicijsko pogodbo. Na ta način se bo izboljšala 
finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar gre priča-
kovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce. Prav 
tako pa je to pozitiven signal za reševanje demografskih vpra-
šanj. Upamo, da se bodo starši tudi na ta način lažje odločali 
za več otrok.
Podporo spremembam pričakujemo tudi v državnem zboru. Aleksander Reberšek

Odslej brezplačno sobivanje staršev v bolnišnici z otrokom do 14. leta

Povečana skrb za vse gasilce in hkrati zmanjšani stroški za občine

Uvajamo brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke
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Zgodilo se je

Občinski svet Občine Vransko je oktobra ponovno odločal 
na dopisni seji – že osmi tovrstni v tem mandatu občin-
skega sveta. Ker so se epidemiološke razmere na območju 
občine ravno v dneh po 13. oktobru, ko je bila sklicana 12. 
redna seja, močno poslabšale, je župan le-to v petek, 16. 
oktobra, preklical in sklical 8. dopisno sejo.

V začetku seje je občinski svet potrdil zapisnika 11. redne seje, 
ki je bila 15. septembra, in 7. dopisne seje, ki se je zaključila 
25. septembra, nato pa v okviru obravnave proračunskih do-
kumentov najprej sprejel rebalans proračuna Občine Vransko 
za leto 2020, skupaj z načrtom ravnanja s stvarnim premo-
ženjem občine, ter opravil prvo obravnavo proračuna Občine 
Vransko za leto 2021. Slednjega je posredoval v 30-dnevno 
javno obravnavo, ki bo potekala novembra. 
S sprejetim rebalansom so se načrtovani prihodki proračuna 

Občine Vransko v letu 2020 povečali za 152.155,76 evrov, prav 
tako pa so se povečali tudi načrtovani odhodki, in sicer za 
156.531,06 evrov.
V nadaljevanju dopisne seje so občinske svetnice in svetni-
ki določili ceno gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov za odvoz nagrobnih sveč v višini 
0,20872 €/kg (brez DDV), ki bo začela veljati 1. 1. 2021. 
V sklepnem delu seje je občinski svet potrdil oz. sprejel po-
goje in merila za izbiro in vrednotenje kulturnih, športnih in 
socialnovarstvenih programov ter programov in projektov 
drugih društev, ki se bodo na podlagi izvedenih javnih razpi-
sov sofinancirali iz občinskega proračuna v prihodnjem letu.
Prihodnja seja občinskega sveta bo predvidoma v prvi polo-
vici decembra.
 
Občinska uprava

Ob dnevu spomina na mrtve je pri spomeniku padlim borcem 
na Gorici tradicionalno potekala komemoracija, ki pa je bila 
letos zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja novega 
koronavirusa odpovedana. 
Občina Vransko je epidemiji navkljub v dneh pred 1. novem-
brom v skladu z zakonom poskrbela za ureditev in zasaditev 
cvetja na vseh grobiščih na območju občine Vransko, župan 
Franc Sušnik pa se je v petek, 30. oktobra, ob 11. uri poklo-
nil žrtvam vseh vojn in povojnih pobojev s položitvijo cvetja 
in prižigom sveče na grobišču v Zaplanini. Tam ga je sprem-
ljal župnik Jože Turinek, ki je na grobišču opravil molitev in 
blagoslov. Župan je nato položil cvetje in prižgal sveče še na 
grobišču na Gorici in v Stopniku ter na partizanskem grobu na 
pokopališču Vransko. 
Ob tej priložnosti pozivamo vse občane, naj aktivnosti ob 
dnevu spomina na mrtve načrtujejo tako, da bomo zahrbtni 
bolezni, ki je letos že neusmiljeno posegla v naš način živ-

ljenja, dali kar se da malo možnosti, da bi nas še dodatno 
prizadela.
 
Občinska uprava

Dogodki
V ponedeljek, 19. oktobra 2020, je bila znova razglašena epi-
demija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). S tem dnem 
smo gasilci Gasilske zveze Žalec prekinili vse aktivnosti, razen 
posredovanja ob nesrečah in požarih. Začasno ustavljena so 
med drugim vsa usposabljanja, vključno s tečajem za ope-
rativnega gasilca, ki smo ga pričeli izvajati septembra in ga 
obiskuje 25 bodočih operativnih gasilcev.
 
Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 

opravili 12 intervencij, ki so skupno trajale 45 ur in 10 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 4 ure, najkrajša pa 35 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec so imeli 8 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Polzela in GPO Tabor so imeli dve intervenciji, 
v GPO Braslovče ter GPO Vransko pa intervencij niso imeli.
 
Prispevek pripravil:
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Občinski svet oktobra ponovno odločal na dopisni seji

Letos ob dnevu spomina na mrtve namesto komemoracije le 
skromen poklon

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 
15. oktobrom in 15. novembrom 2020
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Od 1. 9. 2020 dalje smo gasilci pričeli izvajati izobraževanja 
ob strogih predpisih za preprečevanje okužbe s COVID–19.
 
V soboto, 19. 9. 2020, je bil za Ivana Derča, PGD Kapla-Pon-
dor in Gasilsko zvezo Žalec pomemben zgodovinski dan. V 
Šentjerneju je potekala slavnostna seja Plenuma Gasilske 
zveze Slovenije, kjer je Ivan Derča prejel tretje najvišje gasil-
sko odlikovanje – PLAKETO GASILCA Gasilske zveze Sloveni-
je. Ivan Derča si je omenjeno plaketo prislužil z dolgoletnim 
delom in trudom, saj je član gasilske organizacije od svoje 
mladosti, in sicer polnih 53 let.
 
Od leta 1984 do leta 2018 je bil član štaba operative oziroma 
poveljstva Gasilske zveze Žalec. V GZ Žalec je na operativnem 
področju pustil vidno sled, saj ni bilo dogodka, kjer ne bi so-
deloval – od tekmovanj, usposabljanj, slovesnih prireditev … 
V letu 2018 se je njegova pot na operativnem področju zaklju-
čila in glede na vse izkušnje ter tudi njegovo prepoznavnost 
med gasilci GZ Žalec je na željo predsednika GZ Žalec pričel 
v Zvezi z delom na področju veteranov in prevzel vodenje ko-
misije za veterane GZ Žalec, ki združuje preko 500 veteranov. 
Spodbujal je gasilska društva v GZ, da dostojno poskrbijo za 
svoje veterane, in veterane, da ostanejo v društvih aktivni 
tudi po končanem operativnem stažu. Njegov lik gasilca je 
poznan po celotni regiji in tudi širše. Zmeraj je bil zagovornik 
tovarištva, reda in spoštovanja pravil v gasilstvu.
 
Na podelitev v Šentjernej, kjer je plaketo gasilca iz rok pred-
sednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenike tudi pre-
jel, so ga spremljali njegovi domači, člani PGD Kapla-Pondor 
ter predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard Kugler.  Ob vrnitvi 
v gasilski dom so za odlikovanca pripravili sprejem, kjer se je 
zbralo veliko članov, ki so tako s svojo prisotnostjo počastili 
njegovo delo.  

Pripravila: Sabina Sorčan
 
Žal pa smo morali po le 14 dneh, natančneje 5. 10. 2020, spo-
ročiti žalostno vest, da je Ivan DERČA, član PGD Kapla-Pon-
dor, predsednik komisije za veterane Gasilske zveze Žalec, 
član Upravnega odbora GZ Žalec, član komisije za veterane 
SŠ regije in prejemnik plakete gasilca 2020, umrl. Pogreb z 
gasilskimi častmi je bil v soboto, 10. 10. 2020, na pokopali-
šču v Taboru.
 
V tem času se je v GZ Žalec ob upoštevanju vseh ukrepov  
19. 9. 2020 pričel izvajati 149-urni tečaj za operativnega gasil-
ca, ki ga obiskuje 25 tečajnikov. Tečaj smo morali 19. 10. 2020 
zaradi ukrepov proti širjenju virusa korona začasno prekiniti.  
 
Naši člani pa se redno udeležujejo tudi specialnih usposab-
ljanj v organizaciji GZ Slovenije v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje na Igu ter v Pekrah in Sežani. Od 15. 9. 

2020 se je različnih vrst usposabljanj (delo z dihalnimi apara-
ti, gašenje notranjih požarov, praktične vaje z dihalnimi apa-
rati, inštruktor) udeležilo 39 naših članov. Do 2. 11. 2020 pa 
so tudi usposabljanja GZ Slovenije prekinjena.
 
Nekaj statistike
 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 23 intervencij, ki so skupno trajale 34 ur in 11 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa 35 minut. 
 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
 
V GPO Žalec so imeli 13 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 4 intervencije, v GPO  
Polzela in GPO Vransko so imeli po 2 intervenciji ter v GPO 
Tabor eno intervencijo.
 
Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec 
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. sep-
tembrom in 15. oktobrom 2020 – izpis iz VULKANA (Izsek za 
GPO Vransko)
 
GPO VRANSKO, 22. 9. 2020
Domnevni požar objekta v Čepljah, GPO Vransko, Gasilska 
zveza Žalec. Gasilci so opravili izvoz, a intervencija ni bila 
potrebna. Ugotovili so, da gre za kurjenje pod nadzorom.
 
GPO VRANSKO, 28. 9. 2020
Ob 2.20 se je iz kleti stanovanjske hiše v Praprečah, GPO 
Vransko, Gasilska zveza Žalec, valil gost dim. Posredovali so 
gasilci PGD Vransko, PGD Tešova, PGD Prekopa-Čeplje-Stop-
nik in PGD Ločica pri Vranskem, ki so vstopili v objekt ter 
ugotovili, da se požar še ni razvil, je pa tlela elektroomarica 
nad zamrzovalno skrinjo, kar je imelo za posledico uničeno 
električno napeljavo ter luči. Gasilci so objekt prezračili ter 
pregledali s termokamero.
 

Prispevek pripravil:
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 
15. septembrom in 15. oktobrom 2020

Zgodilo se je
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Zgodilo se je

V mesecu novembru je bilo zaradi slabe epidemiološke slike 
na žalost ustavljeno praktično vse. To velja tudi za veliko ak-
tivnosti, ki smo jih imeli načrtovane za ta mesec. 
Na srečo smo uspeli v mesecu oktobru izpeljati začrtane 
preglede hidrantnega omrežja in intervencijskih poti v našem 
rajonu – na žalost pa nam ni uspelo izpeljati planiranega pre-
gleda gasilnikov. To bomo organizirali takoj, ko bo to dovo-
ljeno.
Smo pa v sklopu UCZRP uspeli izpeljati kar nekaj del, med 
katerimi je najbolj viden epoksi tlak v garaži. Poleg tega smo 
dobili in zmontirali novih sedem boksov za preoblačenje, ki 
so namenjeni tečajnikom na izobraževanjih v sklopu UCZRP 
ter na splošno operativnim gasilcem za njihove vsakodnevne 
naloge.
Velik del celotnega projekta pa je poleg nabave opreme tudi 
priprava gradiv ter izobraževalnih orodij za izvedbo progra-
mov, ki jih nameravamo izvajati takoj, ko bo epidemiološka 
slika to dovoljevala.
Poseben poudarek bomo dajali predvsem požarni preventivi, 
izobraževanju gasilske mladine na novih mladinskih tečajih v 
sklopu GZS. Prav tako pa bomo v sklopu projekta še naprej skr-
beli za stalno izobraževanje naših prvih posredovalcev in vseh 
ostalih, ki bi se želeli naučiti pravilnega načina oživljanja.

Upamo, da bo tale epidemija kmalu za nami in se bomo lahko 
spet družili v prenovljenem gasilskem domu v Prekopi.
 
Robert Novak

Aktivnosti na LAS projektu UCZRP v mesecu novembru
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Knjižnična stran

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Vransko

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

ODRASLI:
Hodnik, E. D.: Malo nora, malo zmešana
Dyer, W. W.: Moč namere
Lendvai, P.: Orbán: novi evropski avtokrat
Walsch, N. D.: Pogovori z bogom
Kuhar, M.: Iskreno o svetovalnici
Remen, R. N.: Zgodbe ob kuhinjski mizi
Osho: Tantra
Garcia, H.: Šinrin-joku
Haig, M.: Zapisi o živčnem planetu
Karlin, A. M.: Daljna ženska
Matschnig, M.: Trema

Bevk, F.: Od Pestrne do Čedermaca
McDonald, B.: Umetnost svobode
Kesar, A.: Druga žena
Križnik, G.: Sveti Coprijan
Predin, Z.: Mongolske pege

MLADINA:
Walliams, D.: Vsi ti brezupno obupni učitelji
Poglej, koliko je ura

Občinska knjižnica Vransko

Napovedujemo 14. sezono branja 
za odrasle SAVINJČANI BEREMO 
2020/21
20. novembra splošne knjižnice po Sloveniji praznujemo svoj 
praznik. Vsako leto smo ga zaznamovali s številnimi priredit-
vami, letos, žal, zaradi znanih razmer ni tako. Kljub vsemu, 
14. sezona bralnega projekta Savinjčani beremo 2020/21 bo! 
V knjižnici smo pripravili raznovrsten seznam branja, ki vam 
ga priporočamo. Dovolite nam in sebi, da vas knjige nago-
vorijo, vas nasmejijo, tolažijo, poučijo ali zgolj kratkočasijo. 
Zato vas vabimo, da se tristoštiriindvajsetim bralcem, ki smo 
jih v projekt vpisali lansko leto, pridružite – zopet ali prvič. 
Bodite Savinjčan/-ka, ki bere.

ŠIRITEV ODDELKA ZA OTROKE IN 
MLADINO

Knjižni junaki na policah oddelka za otroke in mladino so že 
precej časa težko dihali na knjižnih policah in nestrpno ča-
kali, da dobijo prostor, ki jim pripada. Na Občini Vransko so 
stiski prisluhnili in poskrbeli za knjižne regale, kamor smo 
preselili slikanice in strokovne knjige za otroke in mladino. 
Sedaj je na policah dovolj prostora, da se obstoječim knjigam 
pridružijo nove, stare pa zadihajo s polnimi pljuči. Ne bojte 
se … ko bo čas ugoden, se zopet srečamo tudi na prireditvah 
– od sedaj naprej v avli kulturnega doma.

KNJIŽNE NOVOSTI
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V mesecu požarne varnosti smo strokovne delavke Vrtca Vran-
sko dejavnosti načrtovale tako, da bi otrokom čim bolj pri- 
bližale delo gasilca. Najverjetneje je k temu pripomoglo tudi 
dejstvo, da nas je kar veliko delavk povezanih in aktivnih v raz-
ličnih PGD-jih v naši in sosednji občini. 
 
Dejavnosti so bile načrtovane zelo premišljeno, saj smo morali 
upoštevati vsa priporočila NIJZ za zajezitev in preprečevanje 
širjenja virusa covid-19. To pomeni, da se oddelki med seboj 
nismo združevali, ampak so bile aktivnosti ves čas izvajane v 
tako imenovanih »varnih mehurčkih«, poskrbeli pa smo tudi za 
redno razkuževanje rekvizitov. Kljub temu smo kot pravi gasilci 
dokazali, da zmoremo in da nam niti »korona« ni in ne bo vzela 
pestrih in zanimivih dejavnosti za otroke, po katerih je prepo-
znaven naš vrtec. 

Sledile smo cilju: »Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v dolo-
čeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala ter 
omogočila preživetje, dobro počutje in udobje.« (Kurikulum, 
1999). Pri izvajanju zastavljenih dejavnosti znotraj svojih od-
delkov so se prav dobro počutili vsi otroci, ki so med sabo 
sodelovali, si pomagali, se dopolnjevali, iskali rešitve … Naše 
igralnice so se preimenovale in spremenile v gasilske domove, 
gasilska društva. V igralnicah  so imeli otroci ves čas na voljo 
oblačila ter opremo, s katero so lahko rokovali. Načrtovane in 
izvedene dejavnosti so vključevale tudi »gašenje goreče hiše«, 
premagovanje gasilskega poligona, obisk GD na Tešovi v po-
vezavi s pohodom, ogled gasilskega vozila, izvajanje vaj z ve-
drovkami (brentačami), plezanje po vrvi, prepevanje pesmic o 
gasilcih, izvajanje eksperimentov z ognjem (svečami), večkrat- 
no izvedbo evakuacij znotraj posameznega oddelka, vezanje 
vozlov, plezanje po lestvi, pogovor  o naravnih nesrečah …
 
Ob zaključku smo v povezavi z našim gasilcem – poveljnikom 
PGD Vransko Martinom Reberškom, ki dela tudi znotraj našega 
zavoda, izvedli gasilsko vajo – reševanje mačka z drevesa. 
Delo gasilcev je res vsestransko in predvsem nenadomestljivo.  
G. Tini, hvala! Naj klije med otroki misel: »Postal bom gasilec!«
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
 

Koordinatorice:
Nives, Ana in Klavdija

Vranin glas

Gasilci Vrtca Vransko
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Vranin glas

Meseci, ki so za nami, so bili zelo aktivni. 
V začetku smo se morali dodobra spoznati ter se privaditi 
na igralnico in nove prostore. Ker nam je vreme zelo dobro 
služilo, smo večino časa preživeli v naravi. Podali smo se 
na daljše pohode in z zanimanjem opazovali ter raziskovali 
čudovito naravo, ki nam jo ponuja naša okolica. Ugotovili smo, 
da smo res pravi pohodniki in da se vse da. Veliko smo se 
smejali, potočili kakšno solzico, prepevali pesmi. V igralnici pa 
nas burno spremlja naš »škrat Vodec«, ki se je tudi prikradel v 
nekatere domove otrok.
 
Otroci skupine 2–3 s Katjo in Matejko

Jesenska potepanja in raziskovanja gozda so nam prinesla 
veliko lepih in uporabnih izkušenj. Gozd smo zaznavali z 
vsemi čutili. Vreme je bilo večinoma sončno in toplo, tako da 
smo v gozdu ostajali dlje časa. Za nas pa ni bilo ovir tudi na 
vetroven dan. Res si nismo upali globoko v gozd, smo pa se 
zelo zabavali na obrobju, kjer je veter kar sam dvigoval listje 
in nas z njim pokrival. Z listjem pokrite so bile tudi male živali, 
ki smo jih našli (mravlje, močerad, gosenice, stonoge). Iskali 
smo pare oziroma trojice: drevo – list – plod. Nabrali smo tudi 
nekaj plodov kostanja, jih skuhali in si ga privoščili v igralnici. 
Ugotovili smo, da se da iz kostanja narediti prav okusne 
sladice, kostanjeve kroglice in kremo iz kostanja. Lakoto smo 
si potešili tudi z robidami, ki so nas vabile s svojo lepo barvo, 
se učili, da tistih plodov, ki jih ne poznamo, ne smemo jesti, 
nekaj užitnih pa tudi mora ostati za živali. Gozd pa ni samo 
prostor, kjer bi si našli kaj za pojesti, ampak pravo igrišče. Vse 
nam je prišlo prav: hlodi, štori, kupi zemlje, palice, bršljan. 
Nismo potrebovali peskovnika, mize za likovno ustvarjanje in 

drugih igral. Ker smo vsi iz naše skupine veliki prijatelji gozda, 
pustimo za sabo gozd, kakršen je bil, in se trudimo upoštevati 
gozdni bonton. 

Otroci skupine 4–5 z Brigito in Tatjano

Pozdrav skupine 2–3 iz Vrtca Vransko

Raziskujem in se učim
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Medgeneracijski center Vransko

Operativna vaja PGD Vransko v mesecu požarne varnosti

Po enoletnem pilotskem projektu »Medgeneracijski center 
Vransko« je bilo konec poletja ustanovljeno društvo, registri-
rano pod imenom Medgeneracijsko društvo Vransko, ki bo v 
bodoče nosilec tega projekta. Ustanoviteljem Moniki Marn, 
Tilnu Šmigocu, Jerneju Praprotniku in Amadeji Juhart je v 
tem trenutku pridruženih že več kot 15 prostovoljcev. Verja-
memo, da bomo skupaj ustvarili novo zgodbo o sodelovanju 
in povezovanju v naši občini. 
 
Naše poslanstvo, vizija in cilji 
Glavni namen medgeneracijskega centra so povezovanje, 
sodelovanje in aktivno druženje starejših, srednjih in mlajših 
generacij. Naša vizija pa je – na lokalni ravni – povezati posa-
meznike, nevladne organizacije in podjetja ter tako ustvariti 
zavidanja vredno zgodbo o sodelovanju. 
 
Prek projektov in programov bomo skušali slediti naslednjim 
ciljem: 
omogočiti druženje članov in prostovoljcev;
podpreti in v družabno življenje aktivneje vključiti ranljive 
skupine;
krepiti medsebojne odnose;
razvijati karakterne vrline (pomoč šibkejšim, strpnost, em-
patija, sodelovanje, prevzemanje odgovornosti …);
v kraj vnesti nove pristope sodelovanja in povezovanja;
ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne družabno-izo-
braževalne vsebine;
pomagati uresničevati kreativne ideje posameznikov ter jim 
ponuditi možnost izražanja talentov in posredovanja znanja;
povezati različne že obstoječe aktivnosti v občini;
vzpostaviti mrežo vzajemnega sodelovanja, podpore in po-

moči posameznih lokalnih nevladnih organizacij;
oživiti kraj in ga ustvariti privlačnega za občane in obiskoval-
ce.
 
Ker so trenutne okoliščine precej nehvaležne za druženje, 
bomo z izpolnjevanjem namena in doseganjem ciljev začeli 
takoj, ko bo možno. To bo potekalo z izvajanjem aktivnosti 
v smeri prostočasnih dejavnosti (druženje in razvedrilo), in-
teresnih dejavnosti, kulturnih in izobraževalnih programov, 
rekreacije, učnih pomoči, prostovoljske pomoči občanov in 
drugih oblik aktivnosti za zadovoljevanje potreb ranljivih sku-
pin.  
 
Za informacije o članstvu in prostovoljstvu nam pišite na 
e-naslov mgc.vransko@gmail.com, pokličite na številko 031 
729 953 ali nas kontaktirajte preko socialnih omrežij Face- 
book in Instagram. 
Medgeneracijsko društvo Vransko  

Za nami je mesec oktober, mesec požarne varnosti, kot mu 
pravimo gasilci. Geslo letošnjega meseca požarne varnosti 
se je glasilo: »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v pros-
tem času brez skrbi.« Kljub dopustom, počitnicam in pra-
znikom moramo vedno poskrbeti za požarno varnost, da bo 
naš prosti čas minil brezskrbno, mirno in veselo, naj bo to pri 
uporabi odprtega ognja, pri prazničnih okrasitvah, pripravi 
hrane, uporabi elektronskih naprav ...
 
Kot vsako leto pa velja tudi tokrat opozoriti na primerno očiš-
čenost dimnika in peči, saj s tem pomembno prispevamo k 
večji požarni varnosti v kraju. 
 
Za gasilska društva predstavlja oktober najbolj aktiven me-
sec v letu, saj takrat opravimo veliko operativnih ter drugih 
aktivnosti: operativne vaje, tekmovanja, preventivni pregledi 
hidrantov, prikazi gašenja, namenjeni osnovnošolcem, dan 
odprtih vrat za vrtčevske otroke … 
V začetku oktobra nam je uspelo izvesti večjo operativno 

vajo. Preizkusili smo se v petih primerih intervencije, pri če-
mer smo dali poudarek na njihovem vodenju (pravilna oce-
na in ukrepanje, razporeditev nalog in kontrola izvajanja 
dela gasilcev). Po vsakem primeru je sledila hitra analiza in 
priprava vozil ter opreme za naslednji primer. Vaja je poteka-
la v nočnem času, kar je predstavljalo še dodatno »popestri-
tev dogajanja«. 
 
Veseli smo, da smo v društvu izvedli vajo, saj je bila kasneje 
meddruštvena vaja GPO Vransko zaradi trenutnih okoliščin 
odpovedana. 
V letošnjem letu je na delovanje v društvu močno vplival po-
jav virusa in s tem povezanimi ukrepi. Poleg intervencij smo 
se ukvarjali predvsem z vzdrževanjem vozil in opreme, opra-
vili pa smo kar nekaj operativnih vaj, s čimer smo poskrbeli 
za primerno vzdrževanje operativne pripravljenosti.  
 
PGD Vransko 

Iz življenja društev
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Cvetni prah – koristen dodatek naši prehrani
Čebelji pridelki že od nekdaj slovijo kot naravna in zdrava ži-
vila. Najbolj poznan čebelji pridelek je seveda med, čebele 
pa v naravi nabirajo tudi cvetni prah. Cvetni prah ali pelod 
je mikroskopska struktura, značilna za vsako cvetočo rastlin-
sko vrsto, predstavlja pa osnovo za spolno razmnoževanje 
rastlin. Čebele imajo v naravi posebno nalogo, saj je njihovo 
telo oblikovano tako, da lahko prenašajo cvetni prah z rastli-
ne na rastlino. Temu pravimo opraševanje, ki je bistvenega 
pomena za ohranjanje biotske pestrosti, pridelavo sadja 
in zelenjave ter tudi drugih kulturnih rastlin, pomembnih 
v prehrani ljudi in živali. Cvetni prah čebele nabirajo tudi za 
lastno prehrano. Drobna mikroskopska zrna lepijo med se-
boj in oblikujejo drobni grudici, ki ju na posebnem mestu, 
ki se imenuje košek in se nahaja na njihovih zadnjih nožicah, 
prinesejo v panj.  Sočasno lahko nosijo le dve taki grudici. 
Cvetni prah za čebele predstavlja vir številnih hranilnih snovi, 
ki so pomembne za življenje čebelje družine. Brez cvetnega 
prahu čebelje družine ne bi preživele, kar nakazuje njego-
vo resnično vrednost. Vsebuje ogljikove hidrate, prehransko 
vlaknino, beljakovine, aminokisline, maščobe in maščobne 
kisline, elemente, vitamine in druge funkcionalne spojine. 
Vse to so snovi, ki jih v svoji prehrani potrebujemo tudi ljudje. 
Zaradi ugodne hranilne sestave in uporabe v prehrani ljudi 
čebelarji čebelam odvzamejo del cvetnega prahu. Na vhode 
v čebelje panje namestijo naprave, ki se imenujejo osmukal-
niki, in ob prehodu čebel skozi te naprave jim grudice cvet-
nega prahu odpadejo v zbirni predalček. Tako pridobljenemu 
cvetnemu prahu, ki se tudi največ uporablja v prehrani ljudi, 
pravimo osmukanec, vendar to poimenovanje ni zelo pogos-
to. 

Hranilna vrednost cvetnega prahu osmukanca je različna in 
je odvisna tudi od botaničnega porekla cvetnega prahu, saj 
je navadno končni pridelek mešanica grudic cvetnega prahu 
različnih barv. V Sloveniji večinoma pridelujemo mešan oz. 
večvrsten cvetni prah. Dobite ga lahko pri slovenskih čebe-
larjih, saj velja, da je najbolje uživati čim bolj svež cvetni 
prah osmukanec iz okolja, v katerem živimo. Pomembno 
je, da ga ustrezno shranimo. Če ga uživamo v svežem stanju, 
je shranjevanje v hladilniku ali zamrzovalniku nujno potreb-
no, saj je svež cvetni prah osmukanec mikrobiološko občut-
ljivo živilo. Cvetni prah osmukanec, ki ga pridelajo čebele, 
naj ne bi povzročal alergij, saj ga zaužijemo. Vseeno pa se lju-
dem, občutljivim na cvetni prah, pred prvo uporabo priporo-
ča previdnost in se svetuje, da ga začnejo uživati postopoma 
v manjši količini, ki jo vsakodnevno povečujejo. Priporoča se, 
da na dan zaužijemo eno do dve jedilni žlici cvetnega pra-
hu, lahko pa tudi več. Najbolj se priporoča, da ga pred uživa-
njem namočite v tekočino. To je lahko voda, mleko, sadni ali 
zelenjavni sok, lahko ga namočite v jogurt, kislo smetano ali 
pa z njim posujete različno sadje, ga uporabite kot sestavino 
v sadni solati ali pa ga kombinirate z medom, sladoledom, 
kosmiči itd. Načinov uživanja je veliko in si jih lahko prilago-
dite svojemu okusu. 

Cvetni prah osmukanec je primeren za uživanje v vseh ži-
vljenjskih obdobjih. Vključujemo ga lahko v prehrano otrok 

od 1. leta starosti naprej, koristen je pri vegetarijanski pre-
hrani, zaradi nizke energijske vrednosti pa ga lahko uživajo 
tudi sladkorni bolniki. Uživa se ga neprekinjeno od enega do 
treh mesecev, kar lahko večkrat na leto ponovimo. 

Cvetni prah osmukanec je bogat vir hranilnih snovi. Še pose-
bej izstopa po visoki vsebnosti prehranske vlaknine, ki je 
pomembna za normalno delovanje našega prebavnega sis-
tema, vsebuje tudi nekatere za delovanje našega organizma 
nujno potrebne elemente (kot so npr. kalij, magnezij, kalcij, 
fosfor, železo, mangan …). Vsebuje vitamine A, D, E, vitami-
ne skupine B in vitamin C ter tudi fenolne spojine, v največji 
meri flavonoide, ki lahko delujejo kot potencialni antioksi-
danti.

Zaradi številnih funkcionalnih sestavin je cvetni prah osmuka-
nec predmet številnih raziskav, ki nakazujejo na njegovo an-
tioksidativno, protivnetno, protialergijsko in protimikrobno 
delovanje. Ugodno naj bi vplival tudi na imunski sistem, saj 
njegovo uživanje vpliva na povečanje odpornosti organiz-
ma. Priporočajo  ga pri podhranjenosti, pomanjkanju ener-
gije, apatičnosti ter za povečanje fizične in psihične sposob-
nosti. Največji dokazan terapevtski učinek klinične vrednosti 
je zmanjšanje simptomov pri benigni hiperplaziji prostate. 
Študije, narejene na živalskih modelih, so pokazale, da deluje 
proti slabokrvnosti, arteriosklerozi, osteoporozi in alergijam.
Dandanes, ko v hitrem tempu življenja pozabljamo na urav-
noteženo prehrano, imamo slabe prehranske navade, upo-
rabljamo hitro pripravljena živila, živila, ki so zaradi postop-
kov pridelave in predelave osiromašena hranilnih snovi, se 
lahko spomnimo na besede antičnega grškega filozofa, pisa-
telja in zdravnika Hipokrata, ki je dejal: »Hrana naj bo vaše 
zdravilo in vaše zdravilo naj bo vaša hrana«. Cvetni prah 
osmukanec je koristen dodatek naši vsakdanji prehrani. 
 
Dr. Nataša Lilek, Čebelarska zveza Slovenije

Ne spreglejte
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Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravlja-
nju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej 
paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na 
ljudi okrog sebe. Zato je dobro, da poznamo tudi možnosti, 
ki nam jih v vsakdanjem življenju ponuja uporaba sodobne-
ga storitvenega portala elektronskih storitev javne uprave 
eUprava. V prispevku vam želimo predstaviti možnosti elek-
tronskega poslovanja ne samo z upravno enoto, ampak tudi z 
drugimi državnimi ustanovami, saj lahko že marsikatero sto-
ritev opravimo od doma.

Portal e-Uprava je portal Republike Slovenije, ki je namenjen 
državljanom in je elektronska vstopna točka za različne sto-
ritve, ki jih opravljamo pri državnih organih ali organih javne 
uprave. Osnovni namen portala je ponuditi upravne storitve 
uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih 
poti zagotoviti dodatno, elektronsko pot za opravljanje teh 
storitev. Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko zao-
kroženih področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke 
v življenju posameznika od rojstva, preko šolanja in zaposli-
tve do upokojitve. Portal, ki je prilagojen ljudem s posebnimi 
potrebami in je dostopen na naslovu: http://e-uprava.gov.
si/e-uprava/,  lahko  uporabljamo na dva načina. 

Lahko ga uporabljamo samo kot portal s preglednim opisom 
upravnih postopkov, kjer najdemo vse informacije glede ra-
znih vlog, kako jih izpolnimo, kdaj in kje jih oddamo (npr. kako 
prijaviti začasno bivališče, pridobiti vrednotnico za osebno 
dopolnilno delo, oddati e-vlogo za državno štipendijo, kako 
pridobiti študentsko ali dijaško subvencionirano vozovnico 
itd.). 

Drugi način pa je, da portal uporabljamo tudi za oddajanje 
teh vlog (za kar potrebujemo digitalno potrdilo oz. digitalni 
certifikat, več o tem v nadaljevanju), kot na primer podaljša-
nje prometnega dovoljenja, prijava in odjava začasnega pre-
bivališča ali stalnega prebivališča, oddaja vloge za izpiske iz 
matičnega registra, oddaja zahtevka za vrednotnico za oseb-
no dopolnilno delo, oddaja različnih vlog (npr. za odobritev 
pravnega posla, za izdajo gradbenega dovoljenja, za legaliza-
cijo objekta, za priznanje veteranskega dodatka …). Seznam 
vlog se dopolnjuje. 

Poleg opisanega spletni portal eUprava omogoča še prijavo 
v modul Moja e-Uprava, kjer lahko spremljamo status naše 
vloge (oddana, v reševanju, rešena). V Moji eUpravi lahko tre-
nutno vidimo podatke, ki jih država hrani o nas, in sicer so 
to osebni podatki, osebni dokumenti, seznam oddanih vlog, 
podatki o motornih vozilih, podatki o svojih nepremičninah, 
podatki o svojih plovilih, izrečene kazenske točke v cestnem 
prometu, prekrške iz evidence Policije in vpoglede v razne 
druge evidence. 

Pogoj za oddajo elektronskih vlog in dostop do storitev mo-
dula Moja eUprava je, da ima uporabnik nameščeno kvalifici-

rano digitalno potrdilo slovenskih izdajateljev, ki ga v Sloveni-
ji izdajajo štirje overitelji, in sicer PoštarCA, AC NLB, Halcom 
CA ter  SIGEN-CA (izdajamo upravne enote). Na Upravni eno-
ti Žalec lahko fizične osebe brezplačno oddate vlogo za izda-
jo digitalnega potrdila SIGEN-CA. Za oddajo vloge se morate 
zglasiti osebno, da vas bomo identificirali. Biti morate sta-
rejši od 15 let, imeti morate enotno matično številko občana 
(EMŠO) in davčno številko, vpisani morate biti v centralnem 
registru prebivalstva. Imeti morate svoj elektronski naslov. 
Na vlogo se morate lastnoročno podpisati. Izdajatelj SIGEN-
-CA vam bo za prevzem potrdila poslal referenčno številko 
po e-pošti ter avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko. Digitalno 
potrdilo se z brskalnikom prevzame preko spletnih strani SI-
-TRUST.

Ministrstvo za javno upravo, ki je tudi skrbnik portala, si pri-
zadeva, da bi bil portal eUprava portal vseh državljank in dr-
žavljanov Republike Slovenije, zato je prilagojen ljudem s po-
sebnimi potrebami. Seveda pa je namenjen tudi naprednim 
uporabnikom, ki že uporabljajo ali  bodo portal uporabljali 
na mobilnih napravah.
 
Simona Stanter, načelnica Upravne enote Žalec

E-storitve državnih ustanov

ODKUP LESA
Peter - 041 616 504

skrben in zaupanja vreden partner

Kmetijska zadruga Šaleška dolina

www.kz-saleskadolina.si
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O tem, da psi z nami komunicirajo na drugačen način kot mi 
ljudje med sabo, smo že pisali. Psi za komunikacijo z okolico 
uporabljajo miritvene signale. Preko njih nam želijo sporočiti, 
da potrebujejo svoj mir oziroma umik iz stresne situacije ali pa 
z njihovo pomočjo  enostavno le sproščajo napetost oziroma 
povišano raven stresa, ki se jim je v določeni situaciji nakopi-
čila. Miritveni signali se kažejo na več načinov, eni izmed naj-
pogostejših so zehanje, stresanje, obračanje pogleda stran, 
oblizovanje, mahanje z repom, dvig tace in podobno.
 
Pri psih, katerih skrbniki ne prepoznajo potreb in miritvenih 
signalov ali pa jih celo zatirajo oziroma kaznujejo, se pogos-
to stopnjuje vrsta nezaželenih vedenj. Tisti skrbniki, ki nimajo 
ustreznega znanja, se odločijo za najslabšo možno potezo, to 
je izolacija psa od okolice. S tem psa kaznujejo in pahnejo v še 
večjo stisko.
 
Pes od življenja na verigi ali stalnega zapiranja v boks nima 
popolnoma nič. Kar pa je najbolj ironično pri vsej situaciji, je 
to, da tudi skrbniki od takega psa nimajo nobene »koristi«. V 
kolikor se ne nameravate ukvarjati  s svojim psom, je najbolj 
smiselno razmisliti o oddaji. Sebično je zadrževati psa tam, 
kjer bo nesrečno živel še mnogo let, ko pa bi lahko imel nekje 
drugje pred sabo veliko lepšo prihodnost.  
 
Najbolj bistveni so za zdravega srečnega psa njegovi nagoni. 
Psi, ki imajo neizživete nagone, postanejo zafrustrirani, kar se 
kaže kot vrsta nezaželenih vedenj, kot so uhajanje od doma, 
neprestano lajanje, cviljenje, skakanje, uničevanje predme-
tov, grizenje in podobno. 

Pes, ki nima možnosti rednih sprehodov, igre, ustrezne soci-
alizacije, bo svojo odvečno energijo slej kot prej usmeril dru-
gam, za kar pa je kasneje najpogosteje kaznovan. Znanstveno 
dokazano je, da s kaznovanjem nikoli ne dobimo tako dobrih 
rezultatov v vedenju posameznika kot z uporabo pozitivne 

motivacije oz. z nagrajevanjem. Dober primer smo ljudje, ki 
hodimo v službo zaradi plačila, ki nam je glavna motivacija. 
Lahko bi delali v podjetju, kjer bi nas ustrahovali, vendar bi bil 
končen produkt zagotovo vprašljive kakovosti, saj bi se slej kot 
prej zlomili pod pritiski. Podjetje s takim načinom vodenja je 
obsojeno na propad. 
Namesto kaznovanja psa z različnimi odtegljaji, kot je zapiranje 
v boks, pomanjkanje sprehodov ali celo uporaba sile, usmerite 
svojo energijo v konstruktivno iskanje rešitev. 
 
Dober primer je uporaba priboljškov, ki so vam lahko v ve-
liko pomoč pri odpravi nezaželenih vedenj. Uporaba nagrade 
za dosego dobrih rezultatov ne temelji zgolj na priboljških, za 
psa je lahko nagrada tudi pohvala, igra ali celo možnost umika. 
Vendar je potrebno vedeti, da če ste preblizu stresorjem, pes 
nagrade, kot je npr. priboljšek, ne bo sprejel! Tudi vi najverjet- 
neje ne bi sprejeli čokolade, medtem ko bi vas nekdo držal iz 
najvišjega nadstropja stolpnice. Takrat bi vam bilo najbolj bi-
stveno, kako preživeti, mar ne?
 
Enako reakcijo doživlja pes, ki se znajde v stresni situaciji, kot 
je na primer srečevanje z drugimi psi na sprehodu. Različni psi 
odreagirajo na različne načine. Najpogosteje se ravno prestra-
šeni psi z zaganjanjem in napadom delajo »velike« in neustraš-
ne, v upanju, da bodo pregnali sovražnika. Naša naloga je, da 
psa pri tem ne kaznujemo ali ga na silo vlečemo stran, tem-
več poskusimo najti pot k umiku iz stresne situacije. Če dobro 
poznamo svojega psa in smo med sprehodom pozorni na do-
gajanje v okolici in približevanje drugega psa, lahko situacijo 
izkoristimo kot krasen trening učenja pravega vedenja pri sre-
čevanju drugih psov. To storimo tako, da psu, še preden prične 
kazati opozorilne znake, preusmerimo pozornost s pomočjo 
priboljškov. Lahko pa ga zaposlimo in mu preprosto skrijemo 
nekaj priboljškov v travo in se elegantno izognemo morebitnim 
težavam.
 
Nekateri psi imajo izrazit lovski nagon, zato so v primeru, da 
končajo priklenjeni na verigo ali zaprti v boksu, najhuje kazno-
vani. Psom je zelo pomembna plenska igra. Psi igrače, žogice 
in podobne predmete dojemajo kot plen, zato vam ga po na-
vadi ne prepustijo zlahka. Če želimo psa naučiti, da nam preda 
svoj plen, ga moramo zamenjati za nekaj boljšega, torej pri-
boljšek.  
 
Pes, ki je večino časa priklenjen na verigi in nima možnosti izži-
veti svojih nagonov, kot je nagon po iskanju, torej vohanju, bo 
kmalu razvil vrsto nezaželenih vedenj. Še enkrat opozarjamo 
vse lastnike psov, ki jim ne zmorejo nuditi ustrezne zaposlitve 
in sprehodov, da nas lahko kadar koli kontaktirajo in potrudili 
se bomo najti rešitev, ki bo v korist vsem. Prizori psov, prikle-
njenih na verigo in zaprtih v boksih oz. za ograjo dvorišča, brez 
rednih sprehodov, so nekaj, česar si v naši okolici ne želi gleda-
ti nihče. Poskrbite za svoje pse. Kdo bo, če ne vi?
 
Zavod Muri

Kako pa vaš pes ŽIVI?



Ostanite odgovorni in ostanite zdravi.


