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Številka: 846-0004/2020 
Datum:  6. 4. 2020 

 

OBVESTILO 
 
Podjetje Timplast, d.o.o., Vrbje je doniralo sredstva za nakup blaga za izdelavo pralnih  zaščitnih 
obraznih mask, ostali material za šivanje pa je zagotovil Štab civilne zaščite Občine Žalec.  
 
Zaščitne pralne maske so izdelale prostovoljke, med njimi skupina vzgojiteljic ter skupina odgovornih 
posameznic iz Občine Žalec. Maske pa so namenjene večkratni uporabi, saj so pralne. 
 
Občani in občanke Občine Žalec, ki še nimajo zaščitnih mask, lahko pokličejo na telefonsko številko  v 
svoji KS oz MS Žalec,  oziroma  na Občino Žalec (03)7136440 ali pišejo na elektronski naslov: 
zvonka.kovic@zalec.si. Prednost bodo imeli upokojenci, invalidi in nosečnice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navodila za domačo uporabo pralnih zaščitnih bombažnih mask 
- Pred namestitvijo maske si umijte ali razkužite roke. 
- Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena prek ust in pod brado, da se maska 

tesno prilega obrazu.  
- Maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si vedno umijte ali razkužite roke. Tako 

preprečite prenos mikrobov.  
- Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado! 
- Po 2 urah ali v primeru ovlažitve maske le-to odstranite s prijemom za elastiki, maske se nikoli ne 

dotikajte spredaj.  
- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s tem preprečite raztros 

mikrobov iz površine maske po vaši obleki.  
- Po odstranitvi si obvezno umijte ali razkužite roke.  
 
Vzdrževanje. Po uporabi masko odložite na določeno mesto, da ne bodo prihajale v kontakt s čistim 
perilom. Maske omogočajo pranje v pralnem stroju na najmanj 60°C. Uporabite običajne pralne 
praške. Suho masko prelikajte z likalnikom. 
                 Poveljnik ŠCZ OŽ 

        Robert Vasle 

 
 

KS 
Kontaktna oseba za 

informacije 
 

MOBITEL 
STROKOVNI 
SODELAVEC 

MOBITEL 
 

GALICIJA 
 

Peter Vipavc 
peter.vipavc@gmail.com 

041 882 970 Milan Beloševič  
milan.belosevic@zalec.si 

031 585 951 

GOTOVLJE 
 

Janez Trobiš 
janez.trobis@gmail.com 

041 416 780 Milan Beloševič  
milan.belosevic@zalec.si 

031 585 951 

GRIŽE 
 

Olga Markovič 
markovic.olga1@gmail.com 

041 933 264 Stane Vipotnik  
stane.vipotnik@zalec.si 

041 556 276 

LEVEC 
 

Vesna Slamnik 
vesna.slamnik@gmail.com 

 

051 804 388   

LIBOJE 
 

Uroš Feldin  
uros.feldin@liko-liboje.si 

031 644 322 Stane Vipotnik  
stane.vipotnik@zalec.si 

041 556 276 

PETROVČE 
 

Niko Natek 
niko.natek@gmail.com 

051 870 966    

PONIKVA 
 

Srečko Lednik 
srecko.lednik@gmail.com 

031 320 074 Milan Beloševič  
milan.belosevic@zalec.si 

031 585 951 

ŠEMPETER 
 

Zdenka Jan 
jan.zdenka@yahoo.com 

051 346708 
 

  

VRBJE 
 

Jože Meh 
joze.apn@gmail.com 

031 320 380 
 

  

MS ŽALEC 
 

Radislav Gašparič 
rado.gasparic@gmail.com 

031 387 662 Stane Vipotnik  
stane.vipotnik@zalec.si 

 
041 556 276 

mailto:zvonka.kovic@zalec.si

