
Natečaj  

„ODPADNO JE UPORABNO“ 

  Bogojina, 23.10.2013 

AKCIJA ZBIRANJA 

RABLJENIH OBLAČIL 

IN TEKSTILA 





Prihajajoča zakonodaja:  

do leta 2020 se mora priprava za ponovno uporabo ter recikliranje 

odpadnih materialov povečati za najmanj 50% skupne teže 

• Predpisi:  le ločeno v zbirnih centrih 

 

• Praksa Saubermacher-Komunale Murska Sobota:   

 - zbirni centri 

 - specialni zabojniki na nadzorovanih lokacijah 

 - sodelovanje z VIZ 

 - v okviru zbiranja kosovnih odpadkov 

  Vsak Slovenec v povprečju letno zavrže okoli 14 kg oblačil! 
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Skupne letne količine zbranega tekstila v kg 



 Hierarhija ravnanja z odpadki: 

 

1. preprečevanje nastajanja odpadkov, 

 

2. priprava odpadkov za ponovno uporabo, 

 

3. recikliranje, 

 

4. druga predelava (npr. energetska predelava), 

 

5. odstranjevanje 
 

 



 - NAMEN natečaja:  

otroke poučiti o pomenu ponovne uporabe  

odpadnih materialov  

in jih hkrati  vzpodbuditi k ustvarjanju  

 - nadgradnja natečaja „Plastenke naše prijateljice“ 

 - izdelovanje OBLAČIL IN MODNIH DODATKOV   

iz rabljenih oblačil in tekstila 

 

- NOVOST natečaja:  

AKCIJA ZBIRANJA RABLJENIH OBLAČIL IN TEKSTILA 

  Natečaj “ODPADNO JE UPORABNO” za šolsko leto 2013/2014 

 



natečaj razpisan v 18 občinah 

 

 

 za 33 zavodov (vrtci, osnovne in srednje šole) 

 

 

 število prijavljenih zavodov: 25 
 

- vrtci: 2 

- osnovne šole: 21 

- srednje šole: 2 
 



 - zbiranje v vrečah, škatlah v suhem prostoru 
 

 termin akcije  

18. november – 22. november 2013 

 - kontaktna oseba za odvoz:  

DARKO ROMAN (051 385 184) 

 - rezultati:  sreda, 27. november 2013 



 Kriterij: 

 

količina zbranih oblačil  v kg / učenca oz. otroka 

 Nagrada za zmagovalni zavod: 

 

100 € / t  zbranih oblačil zmagovalne šole/vrtca 
 



 OBLAČILA MORAJO BITI ČISTA! 

SODI NE SODI 

 vse vrste oblačil  

      (moška, ženska, otroška) 

 posteljno perilo 

 hišni tekstil 

 oblačila iz usnja 

 čevlji v parih 

 torbice in nahrbtniki 

 pasovi 

 pokrivala 

 plišaste igrače 

 koščki tekstila 

x  umazana oblačila 

x  vzglavniki 

x  prešite odeje 

x  vzmetnice 

x  preproge 

x  trde igrače 

x  dežniki 

  

  

 Za lažje zbiranje vam je na voljo spodnja tabela: 



 Zbrane količine plasiramo: 
 

-socialno šibkim  (Karitas, pomoč družinam v primeru 

naravnih nesreč ipd.) 

 

-sodelovanje s Skladom dela za Pomurje 

 

- čistilne krpe 

 

- predelava v nove izdelke (snovna predelava) 
 

 

 

 



 Vaši predlogi, pobude, mnenja, ideje … 

 



 Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo 

Jasmina Škaper 

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. 

Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota 

02 526 84 57 / 041 815 966 

jasmina.skaper@saubermacher-komunala.si 

 

 

 

Natečaj “ODPADNO JE UPORABNO” 

lahko spremljate na naši spletni strani 

www.saubermacher-komunala.si 

http://www.saubermacher-komunala.si/si/info-za-javnost/sodelovanje-z-viz  
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Ustvarjamo zdravo okolje, 
 

za vas in skupaj z vami. 
 


