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Osnovna šola Lesično 

Lesično 5b 

3261 Lesično 

 

telefon: 03/800 27 00 

e pošta: o-lesicno.ce@guest.arnes.si 

spletna stran: os-lesicno.si 

 

šolsko leto: 2017/2018 

 

MLADI POD CVETOČO DRNULO PODARJAMO LJUDSKO PESEM IN PLES 

turistična naloga 

 

Avtorice: 
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Mentorica:  
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Turistična naloga je nastala v okviru izbirnega predmeta turistična vzgoja. 

 

Učenke in mentorica se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri nastajanju raziskovalne 

naloge. 

 

Posebna zahvala gre Kulturnemu društvu Lesično-Pilštanj. 

 

Najlepša hvala tudi vodstvu šole, ki nam je pomagalo pri izvedbi naloge, nas podprlo 

in omogočilo realizacijo naše ideje turistične naloge ter udeležbo na festivalu. 
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                                          Lesično, šolsko leto 2017/2018 

 

 POVZETEK 

 

Ob letošnjem že 32. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava smo članice 

turistične vzgoje OŠ Lesično pripravile kulturno prireditev Mladi pod cvetočo drnulo 

podarjamo ljudsko pesem in ples. 

Z Leskom vas bomo popeljale v svet slovenske ljudske glasbe.  

Kraj, od koder prihajamo, je znan po lesu. Med rastlinami izstopa drevo/grm rumeni 

dren, simbol zdravja in trdoživosti. Plodovi, drnule oz. drnulje, vsebujejo 10 % 

sladkorja, sadne kisline, vitamin C do 100 mg v 100 g sadežev, druge vitamine, 

pektine, barvila, rudnine.  

Omenjene lastnosti drena in drnulj izkoriščajo prebivalci Pilštanja in Lesičnega. Pilštanj 

ima tudi svojo himno, ki upesnjuje to divjo sadno sorto. 

Drnule, ki so opevane v ljudski himni našega kraja, smo uporabile 

tudi za del naslova naše prireditve, s katero smo pri 

osnovnošolcih želele obuditi zanimanje za ljudsko glasbo v 

našem kraju. Na prireditvi Mladi pod cvetočo drnulo 

podarjamo ljudsko pesem in ples bodo nastopili šolski 

ansambel, mladinski in otroški pevski zbor OŠ Lesično, 

folklorna skupina OŠ Lesično in citrarke z mentorico.  

S prireditvijo želimo mladim na zabaven način približati in 

predstaviti ljudsko kulturo našega kraja, jim omogočiti 

organizirano druženje ob ljudski glasbi in ohraniti tradicijo našim 

zanamcem. V turističen produkt smo vključile tudi našo šolsko 

maskoto Lesko.  

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

 

LeskoKUL, Mladi pod cvetočo drnulo podarjamo ljudsko pesem in ples, Lesično, 

Pilštanj, ohranjanje ljudske pesmi in plesa, Turistično društvo LeskoKUL, turizem in 

kultura. 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Lesko poje ljudske pesmi 
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1. UVOD 

 

Letošnja tema 32. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava je KULTURA IN 

TURIZEM, ki se nam je zdela zelo zanimiva. Pridno smo 

zbirale ideje in se ukvarjale s tem, kako na zanimiv, 

zabaven način kulturo predstaviti mladim. Postavljale 

smo si vprašanja o tem, kaj bomo potrebovale, koliko 

časa bo trajalo, kako organizirati prireditev, na kaj 

moramo biti pozorne, česa ne smemo pozabiti...  

Imele smo polno glavo idej in odločitev, katera tema bo 

najbolj všeč mladim ni bila lahka. A uspelo nam je. 

Ustvarile smo projekt s prireditvijo Mladi pod cvetočo 

drnulo podarjamo ljudsko pesem in ples. Za to temo 

smo se odločile, ker bi rade, da se bogata slovenska 

ljudska pesem in ples ohranita našim zanamcem in da se s 

tem ohranja ne samo kultura našega kraja, ampak tudi 

slovenska kultura ljudskega petja in plesa. Nenazadnje pa 

smo želele privabiti mlade obiskovalce na prireditev, da bi se 

družili, spoznali in navezali nove stike z ljubitelji ljudske 

glasbe.  

Kakšna pa je naša kultura in kultura naših krajev? Imamo 

kaj posebnega, kar jo zaznamuje?   

Projekt smo v celoti namenile vsem, ki želijo ohranjati ljudsko 

tradicijo in kulturo s tem pa se tudi nekaj novega naučiti. V prvi vrsti pa smo imele v 

mislih osnovnošolsko mladino, saj kot pravijo »na mladih svet stoji«. In če mladi nekaj 

počnemo z veliko vnemo in navdušenjem, opazijo in si zapomnijo to vsi, mladi in mladi 

po srcu. Pri prireditvi bodo sodelovali učenci Osnovne šole Lesično, in sicer folklorna 

skupina, pevski zbor, šolski ansambel in drugi, ki se bodo na prireditev prijavili. 

Povezale smo se z lokalnim kulturnim društvom, ki vsako leto priredi veliko zanimivih 

kulturnih prireditev in z Občino Kozje, ki nam je priskrbela promocijski material. 

Pomembno vlogo v prepoznavnosti kraja imajo tudi kulturne prireditve kot je naša, 

predstavljena v nadaljevanju. Načrtovanje prireditve je zahtevna naloga. Naučile smo 

se, da ni pomemben le program prireditve, za katerega menimo, da predstavlja ključno 

točko, ampak je pomembno tudi da si pridobimo soglasje upravljalca prireditvenega 

prostora, pozabiti ne smemo na presojo zdravstvenega tveganja, potrebno je obvestiti 

lokalno skupnost in si pridobiti tudi soglasje z njihove strani in nenazadnje je potrebno 

prireditev prijaviti tudi na SAZAS. Tudi s finančne strani smo se lotile prireditve. Stroške 

smo previdno razporedile. Pri tem smo pazile na to, da bi porabile čim manj sredstev 

in da bi bila naša prireditev vseeno kvalitetna. Prevzele smo vloge povezovalk, 

snemalk in mojstrice zvoka ter pridobile nekaj sponzorskih sredstev. Potrudile smo se 

tudi pri reklamiranju oz. oglaševanju prireditve, da bi privabile čim več obiskovalcev. 

Na našo kulturno prireditev smo zelo ponosne, saj smo v njo vložile veliko truda. Ko 

smo imele idejo dodelano, pa smo se posvetile le še pisanju turistični nalogi. Pri tem 

Slika 2: Lesko s citrami 

 

Slika 3: Vijolinski 
ključSlika 4: Lesko s 
citrami 
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smo veliko razmišljale, kako vam na zanimiv način predstaviti slovensko ljudsko pesem 

in ples, vzpodbuditi medgeneracijsko druženje in ohranjati slovensko kulturno 

dediščino.  

 

Nastal je turistični produkt, ki je pred vami. SPOZNAJMO SLOVENSKO KULTURO v 

pesmi in plesu! 

 

 

2.   OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 

 2. 1.  ZBIRANJE INFORMACIJ 

 

Z rojstvom ideje o prireditvi Mladi pod cvetočo drnulo 

podarjamo ljudsko pesem in ples se je začelo zbiranje 

informacij. 

Pregledale smo obstoječo literaturo o kulturi našega kraja. 

Preverile ali podobna prireditev že obstaja. In obstaja. V 

letu 2017 se je odvila že 23. cvetoča drnula – srečanje 

ljudskih pevcev in godcev.  

O kulturnih prireditvah smo povprašale tudi domačine, ki 

so z veseljem odgovorili na naša vprašanja. Povedali so, 

da je kraj kulturno precej dejaven. Domačini podpirajo 

kulturne prireditve v kraju s svojo udeležbo. Pravijo, da jih 

takšne prireditve povezujejo. Ni pa prireditve, ki bi jo 

organizirala osnovnošolska mladina s svojimi mentorji, pri 

kateri bi bil poudarek na ohranjanju ljudske pesmi in plesa. 

Naša zamisel jim je všeč in se je bodo z veseljem udeležili.  

Raziskale smo tudi naravne in družbene osnove za razvoj 

kulture na našem območju. Ugotovile smo, da imamo 

veliko naravno- in družbenogeografskih elementov, ki jih turisti lahko občudujejo in 

imamo veliko kulturnih prireditev, na katerih je moč začutiti utrip kulture našega 

območja. 

Promocijski material smo pridobile na Občini Kozje, nekatero promocijsko slikovno 

gradivo smo izdelale same.   

Pomemben vir informacij in koristnih nasvetov nam je podala gospa Nives Kostevc 

Arzenšek, predsednica Kulturnega društva Lesično-Pilštanj. 

 

 

 

 

 

Slika 5: Vijolinski ključ 
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Slika 7: Lesko s harmoniko 

Slika 6: (za besedilom) Lesko s harmoniko  

2. 2. PROGRAM 

 

2. 2. 1. IDEJA 

 

Turistična naloga predstavlja kulturno prireditev v naših krajih. Tisti, ki se jo bodo 

udeležili, bodo videli nastope različnih šolskih skupin, ki bodo zapele, zaigrale  

slovenske ljudske pesmi in zaplesale folklorni ljudski ples. Sama ideja pa je nastala že 

v začetku šolskega leta. Zanjo smo se odločile, ker se nam je zdela zanimiva in hkrati 

poučna, saj ohranja kulturno dediščino, seveda ni šlo brez tega, da je projekt turistično 

zanimiv in privablja turiste v naše kraje. 

 

 

 

2. 2. 2.  KOMU JE NAMENJEN TURISTIČNI PRODUKT 

 

Turistični produkt je namenjen vsem tako mlajšim kot starejšim. V prvi vrsti je druženje 

osnovnošolskih otrok, ki radi prepevajo, igrajo in plešejo, ter na takšen način ohranjajo 

ljudsko pesem in ples, a je zanimiv tako za mlajše kot starejše ljubitelje ljudske pesmi 

in plesa. Namenjen je vsem, ki jim je mar za ohranjanje ljudske kulturne dediščine. 

Vzpodbuja druženje in medgeneracijsko sodelovanje. 

 

2. 2. 3.  KJE  

 

Prireditev bo potekala v večnamenskem centru v Lesičnem (Lesično 5 c, 3261 

Lesično).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 5: Večnamenski center v Lesičnem 
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2. 2. 4.  KDAJ 

 

Prireditev bo 21. 2. 2018, na svetovni dan materinščine, s pričetkom ob 17.00 uri.  

 

2. 2. 5.  ORGANIZATORJI IN POVEZOVALCI 

 

Organizatorice prireditve smo članice izbirnega predmeta turistična vzgoja in naša 

mentorica. Pri organizaciji nam bo pomagala tudi Osnovna šola Lesično, Občina Kozje 

in Kulturno društvo Lesično-Pilštanj. 

 

2. 2. 6. POTEK PROGRAMA 

 

Potekalo bo po naslednjem programu.  

 

ČAS DEJAVNOST 

17:00-17:05 Uvodni pozdrav organizatoric in ravnateljice OŠ Lesično 

17:05-17:10 Mladinski pevski zbor in ansambel OŠ Lesično (Pilštanjska himna) 

17:10- 7:15 Folklorna skupina OŠ Lesično (splet kozjanskih plesov) 

17:15-17:20 Otroški pevski zbor (Regiment po cesti gre) 

17:20-17:25 Citrarke (Stoji učilna zidana) 

17:25-17:30 Ansambel OŠ Lesično (Lisička je prav zvita zver) 

17:30-17:35 Otroški pevski zbor (Kje so tiste stezice) 

17:35-17:40 Citrarke (Hodil sem po sončnih tratah) 

17:45-17:50 Mladinski pevski zbor (Kosec) 

17:50-17:55 Ansambel OŠ Lesično (Hiš'ca ob cest' stoji) 

17:55-18:00 Namesto koga roža cveti in zaključne misli 

 

Po zaključku prireditve sledi druženje nastopajočih s pogostitvijo. 
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Slika 6: Eva s svojo harmoniko 

      

                                                                                                             Slika 7: Larine citre 

2. 2. 7.  PRIJAVA PRIREDITVE 

 

Prijavili smo javno prireditev, katere organizator je OŠ Lesično, naslov Lesično 5 b, 

3261 Lesično.  

Prireditev bo potekala dne 21.2.2018 od 17.00 do 19.00.  

Potekala bo po že znanem programu.  

Prireditve se bo udeležilo približno 150 udeležencev, največja zmogljivost 

prireditvenega  prostora je 500 oseb.  

Vodja prireditve zagotavlja red med potekom prireditve.  

Vodja prireditve je dosegljiv na tel. xxx-xxx/xxx in e-naslov:  

leskokul2017.2018@gmail.com.  

 

Prireditev varuje Pro Signal.  

 

Prijavo smo podali v dveh izvodih. 

 

Prireditev smo prijavile po naslednjem zaporedju: 

1. Pridobitev soglasja upravljalca prireditvenega prostora.  

2. Pridobitev presoje zdravstvenega tveganja. 

3. Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi in pridobitev soglasja Občine Kozje. 

4. Prijava javne prireditve na Policijsko postajo Šmarje pri Jelšah. 

5. Prijava na SAZAS. 

 

mailto:leskokul2017.2018@gmail
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2. 2. 7. 1. PRIDOBITEV SOGLASJA UPRAVLJALCA PRIREDITVENEGA 

PROSTORA  

S strani upravljalca prireditvenega prostora smo prejele soglasje, s katerim dovoljuje, 

da organizator, Turistično društvo LeskoKUL, v večnamenskem prostoru v Lesičnem 

izpelje prireditev Mladi pod cvetočo drnulo podarjamo ljudsko pesem in ples. (Priloga 

3) 

 

2. 2. 7. 2. PRIDOBITEV PRESOJE ZDRAVSTVENEGA STANJA  

ZD Šmarje pri Jelšah – služba NMP je ocenila zdravstveno tveganje za dogodek z 

nizko stopnjo tveganja. (Priloga 2) 

 

2. 2. 7. 3. OBVESTILO LOKALNI SKUPNOSTI O PRIREDITVI IN PRIDOBITEV 

SOGLASJA OBČINE KOZJE  

Občina Kozje je potrdila prejem pisnega obvestila o izvedbi javne prireditve, ki jo 

organizira Turistično društvo LeskoKUL. Poslala je soglasje za izvedbo prireditve.  

 

2. 2. 7. 4. PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE NA POLICIJSKO POSTAJO ŠMARJE PRI 

JELŠAH  

Policijska postaja Šmarje pri Jelšah je prejela in potrdila prijavo javne prireditve. 

(Priloga 4) 

 

Prijavili smo javno prireditev, katere organizator je OŠ Lesično, Lesično 5b, 3261 

Lesično. Prireditev bo potekala dne 21.2.2018 od 17.00 do 19.00. Prireditev bo 

potekala po že znanem programu. Prireditve se bo udeležilo približno 150 

udeležencev, največja zmogljivost prireditvenega  prostora je 500 oseb. Vodja 

prireditev zagotavlja red med potekom prireditve. Vodja prireditve je dosegljiv na tel. 

xxx-xxx/xxx in e-naslov:  leskokul2017.2018@gmail.com . Prireditev bo varoval Pro 

Signal.  

Prijavo smo podali v dveh izvodih. 

 

2. 2. 7. 5. PRIJAVA NA SAZAS  

Izpolnile smo tudi obrazec za prijavo prireditve Združenja SAZAS in ga poslale na 

njihov naslov. (Priloga 5) 

 

2. 2. 8.   PRIPOMOČKI  

 

Z rojstvom ideje smo ugotovile, da bo za to potrebno veliko dela in tudi veliko 

pripomočkov. Naredile smo seznam vsega kar potrebujemo: 

 vabila, 

mailto:leskokul2017.2018@gmail.com
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 vstopnice,  

 glasbila,  

 darilca za nastopajoče (milo iz drnul, leseni 

svinčniki iz drnulovega lesa, kozarčki 

drnulove marmelade, degustacija koščkov 

kruha z drnulovo marmelado, kozarček 

drnulovega soka), 

 stojnica s spominki, ki si jih bodo obiskovalci lahko kupili, 

 miza za prodajo vstopnic pred vhodom v dvorano.  

 

Pripomočke smo si ali si še bomo sposodile, najele ali kupile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 9.   TRŽENJE 

 

Prireditev bomo oglaševale in reklamirale z vabili, ki jih bodo 

prejela gospodinjstva v Občini Kozje, in s plakati, ki jih 

bomo izobesile na mesta za plakatiranje. 

Širšo okolico Občine in prebivalce sosednjih občin bomo 

seznanile in jih povabile na prireditev s pomočjo medijev.  

Vabilo bodo slišali na Radiu Štajerski val, Radio Rogla in 

na šolskem Radiu Lesko.  

Vabila se bodo nahajala v časopisih Oko, Zmajev glas, Novi 

tednik, Celjan, Rogaške novice, Šentjurčan,  Šentjurske 

novice in v šolskem časopisu Zimzelen. 

TIC Podčetrtek pa bo prireditev umestil v napovednik dogodkov.  

Za učinkovito promocijo, zlasti med mladimi, smo želele poskrbeti že v sami fazi 

nastajanja naše ideje in skozi izvajanje. V ta namen smo ustvarile profil na Facebook-

u, ki smo ga sproti opremljale s slikovnim materialom in tudi nagradnimi vprašanji. 

Slika 8: Marmelada iz drnul 

Slika 10: Žig Turističnega društva LeskoKUL 

Slika 9: Bio drnulov sok 
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Turistično nalogo in s tem prireditev bomo oglaševale tudi na turistični tržnici v Celju in 

na spletni strani šole. Za obiskovalce naše tržnice bomo pripravile promocijski material. 

 

Slika 11: Facebook stran 

 

2. 2. 10.   FINANČNO VREDNOTENJE PRIREDITVE 

 

Pri finančnem vrednotenju smo predvidele stroške in prihodke. 

 

Tabela 1: Predvideni stroški 

Najem prostora  / 

Pogostitev nastopajočih  150 € 

Pogostitev obiskovalcev  50 € 

Vodenje  / 

Ozvočenje nastopajočih  / 

Varnostna služba  / 

Spominki  150 € 

Tisk reklamnega materiala  50 € 

Oglaševanje  70 € 

SKUPAJ =470 € 

  



 

    14 
 

14 MLADI POD CVETOČO DRNULO PODARJAMO LJUDSKO PESEM IN PLES 

Tabela 2: Predvideni prihodki 

Prodaja izdelkov   320 € 

Vstopnina:   300 € 

predšolski otroci - brezplačno 

osnovnošolski otroci➩2€ 

dijaki➩3€ 

odrasli➩5€ 

upokojenci➩3€ 

Sponzorske donacije   250 € 

SKUPAJ =820€ 

 

 

Denar iz prodaje vstopnic bo namenjen pokrivanju stroškov prireditve in šolskemu 

skladu OŠ Lesično. 

 

 

 3. IN KAKO NAPREJ DO TURISTNIČNE TRŽNICE 
 

Naša turistična naloga je šele začetek naše poti. V naslednjih tednih bomo dale 

prednost naslednjim aktivnostim: 

 Pripraviti atraktivno turistično stojnico v Mercator centru Celje, ki bo v slogu 

odrske postavitve prireditve. 

 Izdelati različne izdelke iz drnul, lesa in drugih različnih naravnih materialov. 

 Izdelati promocijski material. 

 Še aktivneje oglaševati našo idejo na družabnih omrežjih in šolski spletni strani. 

 Realizirati našo prireditev.  
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4. ZAKLJUČEK 
 

Oblikovanje turističnega produkta nas je letos postavilo pred posebej zahtevno nalogo, 

ker smo želele oblikovati produkt, ki bo na zabaven in zanimiv način predstavil kulturo 

Lesičnega in Pilštanja ter hkrati odgovor na potrebe današnjih turistov, zlasti mlajših. 

Z iskanjem informacij in preko pogovorov z lokalnimi ponudniki smo naletele na nove 

ideje in nove ljudi, ki so se bili pripravljeni vključiti pri pripravi ideje in so nam pripravljeni 

pomagati tudi pri izvedbi. Veliko smo se naučile o sodelovanju, načrtovanju in 

predvsem o upoštevanju vseh dejavnikov, ki so ključni za organizacijo in izvedbo 

prireditve. Že pri pripravi smo začele pozornost namenjati promociji, saj se zavedamo 

njenega pomena za uspešno trženje, zavedamo pa se tudi, da jo bo potrebno še 

nadgrajevati in izboljševati skozi posamezne faze izvajanja. 

Če povzamemo: ta turistična naloga za nas pomeni in predstavlja veliko lepih, smešnih 

in prijetnih pa tudi dolgočasnih trenutkov, katere ne bomo nikoli pozabile in smo na njih 

zelo ponosne. To izkušnjo bi z veseljem ponovile še večkrat. 

Z nastalima, turistično nalogo in prireditvijo Mladi pod cvetočo drnulo podarjamo 

ljudsko pesem in ples, smo zelo zadovoljne in upamo, da vam je všeč in da se bodo iz 

nje veliko naučili tudi turisti v naših krajih ter prihodnje generacije. Popeljale smo vas 

svet slovenske ljudske glasbe. Želimo si, da bi se mladi zavedali pomena ohranjanja 

slovenske kulture, medgeneracijskega sodelovanja in druženja, saj lahko na takšen 

način našim zanamcem prenesemo bogato kulturno dediščino iz vseh delov naše 

države.  
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5. LITERATURA 
 

Literatura: 

 Jože Lipnik in Irena Kranjc: 550 let osnovne šole Pilštanj-Lesično, OŠ Lesično 

in kulturno društvo Lesično-Pilštanj. Lesično, 2016. 

 Amon, A., Humski, M., Kovačič, L., Kovačič, T., Kovačič, Z., Lah, T., Mlakar, T., 

Mramor,  S., Turk, S.: ZDRAV KO´ DREN. Raziskovalna naloga, Lesično 2013.  

 Amon, N., Janc, T., Kozmus, D., Mramor, V., Jurgec, N., Narat, B., Godler, N.,     

Ivanc, N., Kunej, N., Zakošek Čakš, M.: SREDNJEVEŠKI LeskoGO, Turistična 

naloga. Lesično 2017.  

 

Viri slikovnega materiala:  

 Amon, A., Humski, M., Kovačič, L., Kovačič, T., Kovačič, Z., Lah, T., Mlakar, T., 

Mramor,  S., Turk, S.: ZDRAV KO´ DREN. Raziskovalna naloga, Lesično 2013.  

 Arhiv OŠ Lesično. 

 Družinski arhiv družine Bah. 

 Družinski arhiv družine Centrih. 

 https://www.pinterest.com/ 

 

Maskota Lesko v več različicah je nastala pod rokami članic turistične vzgoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/
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6. PRILOGE: 

PRILOGA  1: VABILO S PROGRAMOM 

 

MLADI POD CVETOČO DRNULO 

 PODARJAMO LJUDSKO PESEM IN PLES 

  

TURISTIČNO DRUŠTVO LESKOKUL organizira v sredo, 21. 2. 2018 na svetovni dan 

materinščine, ob 17.00 uri v večnamenskem prostoru v Lesičnem prireditev MLADI 

POD CVETOČO DRNULO PODARJAMO LJUDSKO PESEM IN PLES. 

  

Načrtuje se enourni glasbeno-plesni program. Tema prireditve je OHRANIMO 

LJUDSKO PESEM IN PLES. 

Po prireditvi sledi pogostitev nastopajočih. 

V programu bodo nastopili učenci OŠ Lesično, program pa bomo popestrile članice 

Turističnega društva LeskoKUL. 

 

V PROGRAMU BODO NASTOPILI: 

Mladinski pevski zbor in ansambel OŠ Lesično 

Folklorna skupina OŠ Lesično 

Otroški pevski zbor OŠ Lesično 

Citrarke OŠ Lesično 

 

Voditeljici programa: Lara Centrih, Hana Leskovšek 

 

Mojstrica zvoka: Nika Klaužer 

 

Snemalka: Eva Bah 

 

Prireditev bodo varovali uslužbenci Pro Signala. 

 

 

              Predsednica Turističnega društva LeskoKUL: Lidija Kotnik Klaužer 
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PRILOGA  2: PRESOJA ZDRAVSTVENE OGROŽENOSTI NA PRIREDITVI 

 

Uradni list Republike Slovenije Št. 81/29.11.2017/ Stran 8881 

38 

Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi 

  

1.       Program (opis vsebine in vrste) prireditve:  

Načrtuje se dvourna glasbeno-plesna prireditev. Tema letošnje prireditve je 

OHRANIMO LJUDSKO PESEM IN PLES. Po prireditvi sledi pogostitev 

nastopajočih. V programu bodo nastopili učenci OŠ Lesično, program pa bomo 

popestrile članice Turističnega društva Leskokul. 

  

2.       Pričakovano število udeležencev prireditve: 150 

  

3.       Pričakovana starostna struktura udeležencev: 

a.       Otroci do 18 leta (50%) 

b.       Odrasli do 50 let (20%) 

c.       Odrasli po 50 letu (20%) 

d.       Starostniki po 65 letu (10%) 

  

4.       Dejavniki, ki vplivajo na oceno ogroženosti prireditve: 

a.       Udeleženci z večjim zdravstvenim tveganjem (kratek opis): 

           NE 

  

b.       Izvajanje aktivnosti, ki lahko ogrožajo zdravje in življenje udeležencev (kratek 

opis): 

          NE 

  

c.       Na prireditvi se bodo točile alkoholne pijače: 

NE 

d.       Red na prireditvi bo vzdrževan z/s: 

i.                     Uslužbenec Pro signala 

ii.                   Policijska postaja Šmarje pri Jelšah 

  

5.       Drugi podatki, ki lahko vplivajo na zdravstveno ogroženost: _____NE_____ 

  

6.       Drugi ukrepi, ki bodo zagotovljeni na prireditvi (npr. požarna varnost, zavarovanje 

prireditvenega prostora,…): 

i.                     Prostovoljno gasilsko društvo Lesično-Pilštanj bo poskrbelo za 

požarno varnost. 
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PRILOGA  3: SOGLASJE UPRAVLJALCA PRIREDITVENEGA PROSTORA  

 

KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO 

3261 LESIČNO 

  

  

  

  

TURISTIČNO DRUŠTVO LeskoKUL 

Lesično 5 b 

3261 LESIČNO 

  

  

  

  

  

Zadeva: SOGLASJE UPRAVLJALCA PRIREDITVENEGA PROSTORA 

  

  

  

  

Krajevna skupnost Lesično daje dovoljenje, 

  

da organizator prireditve – Turistično društvo LeskoKUL 

  

izpelje v večnamenskem prostoru v Lesičnem 

  

1. prireditev  Mladi pod cvetočo drnulo – Podarimo ljudsko pesem in ples. 

  

Prireditev bo potekala v sredo, 21. 2. 2018, s pričetkom ob 17. uri. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Predsednik KS Lesično: 

  

XXXXXXXX  XXXXXXX 
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PRILOGA 4: PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE 
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PRILOGA 5: PRIJAVA NA SAZAS 
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PRILOGA 6: VABILO  
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PRILOGA 7: PRIJAVNICA 

 

 


