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Akcija »Trajnostno v službo« 

Spoštovani! 

Občina Žalec bo že tretje leto izvedla akcijo »Trajnostno v službo«, ki poteka v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti. Vabimo vas, da se ji znova pridružite in za sodelovanje 
navdušite tudi vaše sodelavce! 

Namen akcije je promocija in vzpodbujanje trajnostnega prihoda na delo. Tako boste vsi 
zaposleni v javnih zavodih na območju Občine Žalec, ki se boste odločili sodelovati in beležili 
prihode v službo (s kolesom, peš, skirojem, javnim prevozom ali kot sopotnik v avtomobilu), 
sodelovali v akciji, ki se pričenja 9 avgusta 2021 in traja vse do 22.9.2021. Na koncu akcije 
boste lahko sodelovali tudi v nagradnem žrebanju.  

Mednarodne raziskave kažejo, da kolesarjenje in pešačenje vpliva na povečan občutek sreče, 
krepi zdravje in povečuje kakovost življenja. Povečevalo naj bi delovno učinkovitost ter 
posledično izboljševalo odnose s sodelavci. 

Torej, znova vas vabimo, da se pridružite tej akciji, se prijavite in čim večkrat pridete na delo 
na trajnosten način. Za sodelovanje navdušite tudi vaše sodelavce, da nas bo čim več in da 
naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje in za okolje.  

Akcija Trajnostno v službo poteka pod okriljem projekta Evropski teden mobilnosti, v katerega 
je poleg več ostalih občin vključena tudi Občina Žalec. Glavni organizator akcije je Občina Žalec, 
ob sodelovanju s Fakulteto za logistiko iz Celja, Univerze v Mariboru. 

KAKO LAHKO SODELUJETE? 

Akciji se lahko pridružijo zaposleni v vseh javnih ustanovah z območja občine Žalec, ki bodo v 
času trajanja akcije za pot na delo uporabili trajnosten način potovanja (kolo, skiro, peš, javni 
prevoz ali kot sopotnik v avtomobilu) in pri tem izpolnjevali vnaprej pripravljen koledar 
prihodov. 

Vsak posameznik, ki izpolnjuje minimalne pogoje, se uvrsti v žreb za nagrado. Vsak posameznik 
pa se lahko registrira samo enkrat. 
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Kje se prijavim? 

Za sodelovanje v akciji se morate prijaviti pri Zvonki Kovič ali Majdi Marovšek ali preko e-
naslova: majda.marovsek@zalec.si ali zvonka.kovic@zalec.si ali uros.kramar@um.si in 
izpolnjevati koledarček prihodov na delo (ki ga na koncu akcije tudi oddate). V prijavi samo 
navedete ime in priimek. 

Ključni datumi 

 Prijave potekajo od ponedeljka, 9.8.2021 naprej 
 Prijavite se lahko še vse do ponedeljka, 30.8.2021.  
 Zaključek beleženja prihodov: 22.9.2021.  
 Koledarčke z zabeleženimi prihodi na delo lahko oddate do 22.9.2021 
 Žrebanje nagrad bo potekalo predvidoma v petek 124.9.2021. Žrebanje bo izvedla 

tričlanska komisija, rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletni strani občine Žalec. 
 

Izpolnjevanje koledarja 

Za spremljanje prihodov na delo se izpolnjuje koledarček, ki ga dobite na tej povezavi: 
https://drive.google.com/file/d/1dRAvOGJ90PrEcW6pPjgJmezew1BDLeg0/view?usp=sharing  , 
oziroma na e-naslovu zvonka.kovic@zalec.si, majda.marovsek@zalec.si ali uros.kramar@um.si ,. 

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju morate izpolnjen koledarček s potrebnimi osebnimi 
podatki oddati najkasneje do 22.9.2021 do 15.00 ure pri Zvonki  Kovič ali skeniran ali 
fotografiran poslati na e-naslov majda.marovsek@zalec.si ali uros.kramar@um.si ali 
zvonka.kovic@zalec.si. Koledarček oddate tudi v primeru nesodelovanja v nagradnem 
žrebanju. 

Koledarček izpolnjujete tako, da izberete: : 

 
 
 

če ste v službo prišli vsaj del poti na trajnosten način vpišite + in dodatno tudi ali ste prišli: s 
kolesom (K), peš (P), skirojem (SK), javnim prevozom (JP)ali kot sopotnik v avtu(SP) in 

ocenjeno število kilometrov oz. metrov. 
 
 

ko bi lahko prišli na trajnosten način, pa ste izbrali drugo prevozno sredstvo 

 
 

ko niste bili v službi (bolniška, dopust, prost dan, tudi vikend) 
 

Če ste se akciji priključili kasneje, za pretekle datume uporabite krogec (ničlo). 
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Sodelovanje v nagradnem žrebanju 

Število trajnostnih kilometrov oz. metrov ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri. 
 
Kriterij za nagradno žrebanje je več kot 20% plusov, v primerjavi z minusi na koledarčku. 
 
Udeleženci se lahko k pobudi priključijo po pričetku, vendar najkasneje do 30.8.2021. 
Drugi pogoj za sodelovanje v žrebu je, da udeleženci najkasneje do 22.9. 2021 do 15.00 oddajo 
v celoti izpolnjen koledar. Za izpolnjene podatke na koledarju se šteje, da je za vsak dan vpisan 
plus, minus ali krogec (ničla).  

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je 
uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. 

Izžrebani nagrajenci lahko nagrado prevzamejo na občini Žalec v roku enega meseca od 
žrebanja. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje 
sodelovanja v nagradni igri. 

 

Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči dovoljujejo, da se v primeru prejema nagrade, za namene izvedbe akcije in žrebanja 
objavi ime sodelujočega. Osebni podatki se ne bodo uporabili za nobene druge namene, razen 
za potrebe izvedbe žrebanja nagrad in za anonimno statistično obdelavo v okviru samega 
projekta (poročanje o številu sodelujočih v akciji). Organizator akcije se zavezuje, da bo 
posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Vsi 
posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili 
posredovani. Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, 
s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in 
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dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov Celotno 
besedilo je priloženo spodaj. 

Več informacij 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov:  

 majda.marovsek@zalec.si 
 uros.kramar@um.si ali  
 zvonka.kovic@zalec.si  

Pravno obvestilo 

Akcija Trajnostno v službo, ki jo organizirata Občina Žalec in Fakulteta za logistiko, Univerze v Mariboru poteka od 9. avgusta, 
do 22. septembra 2021. 
Varstvo osebnih podatkov 
Občina Žalec in Fakulteta za logistiko, Univerze v Mariboru kot organizatorja akcije se zavezujeta, da bosta posredovane 
podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo 
zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani. 
Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se 
določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v 
zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.  
GDPR 
Osebni podatki, ki so zahtevani med registracijo, so potrebni za izvedbo akcije in podeljevanje nagrad ter morebitno 
obveščanje udeležencev o ključnih dogodkih in aktivnostih akcije. Organizatorja se obvezujeta, da bosta skrbno varovala 
podatke uporabnikov ter jih uporabljala izključno za namen, za katerega so bili posredovani. 
Organizatorja bosta podatke, pridobljene od udeležencev akcije pridobivala, hranila in drugače obdelovala še za pripravo 
anonimnih statističnih analiz (skupno število udeležencev, povprečno število prevoženih kilometrov ipd.). Nameni zbiranja, 
obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so izključno pošiljanje informacij udeležencem o akciji in analiza udeležbe z 
namenom izboljševanja in nadgrajevanja akcije v prihodnje. 
Udeleženec v postopku registracije posreduje osnovne osebne podatke. Udeleženec zagotovi, da so ti podatki resnični. 
Potrjuje tudi, da je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, 
ki jih je dal na voljo upravljavcu ob vnosu. Uporabnik ob vnosu podatkov v obrazce podaja osebno privolitev, da lahko 
ponudnik obdeluje osebne podatke. 
Organizatorja se obvezujeta, da podatkov ne bosta posredoval tretjim osebam, razen kolikor je to v skladu z veljavno 
zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo. 
Organizatorja bosta pridobljene podatke varovala ter preprečevala njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za 
namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Organizatorja se zavezujeta, da bosta zbrane podatke hranila le toliko časa, 
kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih 
podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov uros.kramar@um.si ali majda.marovsek@zalec.si) se 
podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov. 
Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-
naslov uros.kramar@um.si ali majda.marovsek@zalec.si. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.  
Osebne podatke med trajanjem akcije hranimo v računalniški obliki na Občini Žalec, po zaključku akcije pa na Fakulteti za 
logistiko, Univerze v Mariboru. Kontaktna oseba pooblaščene za varstvo osebnih podatkov je majda.marovsek@zalec.si . 


