
  

 
Številka: SK-0173/15-KŠ 

Murska Sobota,15.10.2015 

 
 

RAZPIS NATEČAJA »ODPADNO JE UPORABNO« 2015 /2016 
 

 

Spoštovani, 

 

na osnovi dolgoletnega uspešnega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi razpisujemo 

letos natečaj ODPADNO JE UPORABNO v sodelovanju z družbo za ravnanje z električno in 

elektronsko opremo ZEOS d.o.o..  

 

K sodelovanju na natečaju vabimo vse prekmurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer opravlja 

podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. gospodarsko javno službo zbiranja 

komunalnih odpadkov. Tokratni namen natečaja je vzpodbuditi mlade k pripravi in ponovni 

uporabi odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju OEEO). OEEO so vsi aparati, 

ki jih lahko priklopimo na električno omrežje in vsa oprema, ki se napaja na baterije. Kaj vse 

spada med OEEO najdete v Prilogi 1 tega razpisa. 

 

 

PRVI SKLOP NATEČAJA 

 

Vabimo vas, da z vašo ustvarjalnostjo vdihnete stari, neuporabni, odsluženi električni in 

elektronski opremi novo življenje in uporabno vrednost.  

 

V vrtcu oziroma vsaki triadi devetletne osnovne šole ali srednji šoli izberite na osnovi svojih 

kriterijev sami en najboljši izdelek ter ga označite z imenom izdelka, imenom in priimkom 

avtorja/jev, razredom, mentorjem in nazivom vzgojno-izobraževalnega zavoda. Zaradi velikega 

števila izdelkov v preteklih letih bomo v ocenjevanje sprejeli samo en izdelek iz vsake 

kategorije, ostale izdelke, ki bodo nastali v okviru natečaja, pa lahko fotografirate in fotografije 

pošljete, da jih bomo lahko objavili v našem biltenu. Izdelke posredujte najpozneje do 11. 

marca 2016 na sedež podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.. Najavo 

dostave izdelkov naredite z obvestilom na e-naslov jasmina.skaper@saubermacher-komunala.si. 

 

Avtorji ohranijo pri delu moralne avtorske pravice, brezplačno pa prepustijo podjetju 

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. svoje materialne avtorske pravice za vselej. 

Podjetje si pridržuje pravico nadaljnjega plasmaja izdelkov.   

 

Izdelke bo ocenila 5 članska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki proizvajalcev 

električne in elektronske opreme ter področja ekologije. Vzgojno-izobraževalni zavod, katerega 

izdelek bo po mnenju članov komisije ocenjen z največ točkami, bomo nagradili s praktično in 

denarno nagrado (250 EUR) v naslednjih kategorijah: 

 vrtec, 

 I. triada devetletke, 

 II. triada devetletke, 

 III. triada devetletke, 

 srednja šola. 
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Dodatne informacije o ustvarjanju iz odpadne električne in elektronske opreme dobite pri 

Jasmini Škaper (T: 02 526 84 57, M: 041 815 966, E: jasmina.skaper@saubermacher-

komunala.si). 

 

 

DRUGI SKLOP NATEČAJA 

 

Doma pogosto ne vemo kje začasno shraniti malo gospodinjsko odpadno električno in 

elektronsko opremo (OEEO) ter odpadne prenosne baterije in akumulatorje (OPBA). Ker smo 

prepričani, da ustvarjalnost mladih nima meja, vas vabimo tudi k izdelovanju priročnega 

zbiralnika za začasno shranjevanje male gospodinjske OEEO in OPBA za potrebe 

gospodinjstva. Pri izdelavi uporabite svojo domišljijo in katerikoli odpadni material iz 

gospodinjstva. 

 

Svoj izdelek fotografirajte in objavite na http://www.facebook.com/Odlocuj do 11. marca 

2016. Prej imenovana ocenjevalna komisija bo ocenila objavljene izdelke. Nagradili bomo 3 

najbolj inovativne in uporabne s selfi palico za fotografiranje ter jih objavili na medmrežju. 

Avtorje izbranih izdelkov bomo pozvali, da svoje izdelke pošljejo/dostavijo na podjetje 

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.. 

 

Zbiralniki se izdelujejo v kategorijah: 

 zbiralnik za odpadne male aparate, 

 zbiralnik za odpadne baterije, 

 zbiralnik za odpadne sijalke. 

 

Dodatne informacije o izdelovanju priročnega zbiralnika za začasno shranjevanje male 

gospodinjske OEEO in OPBA dobite pri Klaudiji Šek Škafar (T: 02 526 84 52, M: 031 490 446, 

E: klaudija.sek@saubermacher-komunala.si). 

 

 

TRETJI SKLOP NATEČAJA 

 

V sklopu natečaja bomo v sodelovanju z mediji izvedli tudi akcijo zbiranja odpadne električne 

in elektronske opreme (OEEO) ter odpadnih baterij (OPBA), ki bo potekala v času od 14. marca 

2016 do 20. aprila 2016. 

 

Zbirali bomo naslednjo OEEO in OPBA ter jo točkovali: 

 velike gospodinjske aparate (hladilnike, zamrzovalne skrinje in omare, štedilnike, pralne 

stroje, sušilne stroje, pomivalne stroje, pečice, električne radiatorje, mikrovalovne 

pečice…) – 200 točk/kom, 

 TV aparate in računalniške monitorje – 90 točk/kom, 

 male gospodinjske aparate (sesalnike, električno orodje, tiskalnike, računalnike, mikserje, 

radio aparate, likalnike, mlinčke, elektronske tehtnice, električne metle, naprave za 

cvrtje…) – 70 točk/kom, 

 drobne aparate (telefone, mobilne telefone, polnilce, električne igrače, MP3 

predvajalnike, brivnike, fene, tipkovnice, računalniške miške, električne zobne ščetke, 

USK ključe…) – 50 točk/kom, 

 sijalke (žarnice) – 10 točk/kom in 

 baterije – 1 točka/kom. 
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Z nagradnim koncertom bomo nagradili najuspešnejše v naslednjih kategorijah: 

 1 vzgojno-izobraževalni zavod, kjer bodo zbrali največ točk in 

 1 vzgojno-izobraževalni zavod, kjer bodo zbrali največ točk na otroka/učenca. 

 

Podrobnejše informacije o zbiralni akciji boste prejeli prijavljeni vzgojno-izobraževani zavodi na 

predstavitvenem srečanju, ki bo v sredo, 10. februarja 2016, v prostorih Ekonomske šole Murska 

Sobota.  

 

Dodatne informacije o zbiralni akciji dobite pri Darku Romanu (T: 02 526 84 58, M: 051 385 

184, E: darko.roman@saubermacher-komunala.si). 

 

 

Za sodelovanje v natečaju »Odpadno je uporabno« se prijavite s priloženo prijavnico 

(Priloga 2) najpozneje do 23. oktobra 2015. Prijavnico pošljite na podjetje Saubermacher-

Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota ali potom faksa na 

številko 02/526 84 40 ali na elektronski naslov klaudija.sek@saubermacher-komunala.si, kjer 

boste dobili tudi vse dodatne informacije. Prosimo vas, da vsebino natečaja s prijavnico 

posredujete tudi vašim zainteresiranim podružnicam.  

 

 

Rezultate natečaja bomo razglasili 22. aprila 2016 na prireditvi ob Dnevu Zemlje v okviru katere 

bomo pripravili tudi razstavo. Izdelke bomo priložnostno razstavili še v avli Pokrajinske in 

študijske knjižnice Murska Sobota v času od 25. aprila 2016 do 14. maja 2016. 

 

 

V pričakovanju vaše prijave prejmite eko pozdrav! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloge: 

 Priloga 1 – Seznam odpadne električne in elektronske opreme 

 Priloga 2 - Prijavnica za natečaj »Odpadno je uporabno« za šolsko leto 2015/2016 

 

 

 
 

 
 

 

Vodja projekta: 

mag. Klaudija Šek Škafar, univ.dipl.ekon. 
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