
                   

 
Murska Sobota, 11.10.2016 

 

 

RAZPIS »ODPADNO JE UPORABNO« 2016/2017 

 
Spoštovani, 

 

na osnovi dolgoletnega uspešnega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi razpisujemo 

letos v sklopu osveščevalne aktivnosti za mlade Odpadno je uporabno tematski natečaj »Vsaka 

kapljica šteje«. Partnerja projekta sta Flaška d.d. in Radenska 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. aktivnosti gospodarske javne službe 

zbiranja komunalnih odpadkov.  

 

Tokratni namen natečaja je vzpodbuditi mlade k ločenemu zbiranju odpadnega jedilnega olja in 

ohranjanju naravnih virov. Cilji natečaja so: 

 osvestiti občane o pravilnem ravnanju z odpadnim jedilnim oljem, 

 preprečiti onesnaževanje vodnih virov, 

 preprečiti vnos odpadnega jedilnega olja na čistilne naprave, 

 poskrbeti za ponovno uporabo odpadkov. 

 

 

PRVI SKLOP NATEČAJA 

 

V prvem sklopu natečaja vabimo otroke iz vrtcev k likovnemu ustvarjanju na temo 

ohranjanja naravnih virov, osnovnošolce in srednješolce pa k literarnemu ustvarjanju na 

temo ohranjanja naravnih virov. 
 

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod izbere na osnovi svojih kriterijev samo en najboljši izdelek v 

posamezni kategoriji, ki ga označite z imenom izdelka, imenom in priimkom avtorja/jev, 

starostnim obdobjem/razredom, mentorjem in nazivom vzgojno-izobraževalnega zavoda. Izdelke 

posredujte najpozneje do 3. februarja 2017 na sedež podjetja Saubermacher-Komunala 
Murska Sobota d.o.o.. 

 

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 bosta ocenili strokovni komisiji. 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. starostno obdobje, 

 vrtec – II. starostno obdobje, 

 osnovna šola - I. triada, 

 osnovna šola - II. triada, 

 osnovna šola - III. triada, 

 srednja šola. 



                   

 

Dodatne informacije o likovnem in literarnem ustvarjanju dobite pri ga. Jasmini Škaper (T: 02 

526 84 57, M: 041 815 966, E: jasmina.skaper@saubermacher-komunala.si). 

 

 

DRUGI SKLOP NATEČAJA 

 

V času od 1.11.2016 do 15.3.2017 bomo izvedli akcijo zbiranja odpadnega jedilnega olja. 

Finančno in praktično bomo nagradili vzgojno-izobraževalni zavod, ki bo zbral: 

 skupno največ odpadnega jedilnega olja in 

 največ odpadnega jedilnega olja na otroka/učenca/dijaka. 

 

Prevzeli bomo odpadno jedilno olje samo na lokaciji vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki bo 

pripravljeno na prevzem v označenih sodih Saubermacher-Komunale za zbiranje odpadnega 

jedilnega olja. Odpadno jedilno olje ne sme vsebovati kokosove, palmine, svinjske ali druge 

masti. Biti mora brez drugih trdnih in tekočih odpadkov ter primesi. 

 

Kako prepoznati ustrezno kakovost jedilnega olja? Takšno odpadno jedilno olje ima naslednje 

lastnosti: 

 barva - svetlo rumena do svetlo rjava, 

 vonj - značilen po rastlinskem olju, 

 nečistoče - na dnu sodov ne sme biti trdnih delcev (toleranca so delci velikosti do 1 mm), 

 vsebnost vode - max. 1,5 %, 

 vsebnost nečistoč, usedlin - max. 1 %. 
 

 

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

184, E: darko.roman@saubermacher-komunala.si), kjer lahko tudi naročite dostavo sodov in 

odvoz odpadnega jedilnega olja. 

 

 

Za sodelovanje v tematskem natečaju »Vsaka kapljica šteje« se prijavite s priloženo 

prijavnico (Priloga 1) najpozneje do 21. oktobra 2016. Izpolnjeno 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. marca 2017 ob Svetovnem dnevu voda v Trgovskem 

centru Maximus Murska Sobota. Izdelki bodo razstavljeni v avli Pokrajinske in študijske 

knjižnice Murska Sobota v času od 23. marca 2017 do 14. aprila 2017. Zmagovalne izdelke 

bomo objavili v biltenu. 

 

Skupaj ustvarjamo zdravo okolje. 

 

 

 

 

 
Priloge: 

 Priloga 1 – Prijavnica za tematski natečaj »Vsaka kapljica šteje« 

Vodja projekta: 

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