
 
 

 

 

NAVODILA ZA TEKMOVALNO AKCIJO ZBIRANJA  

RABLJENIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

 

Spoštovani, 

podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. se je tudi v šolskem letu 2014/2015 

odločilo v okviru natečaja »Odpadno je uporabno« izpeljati dve tekmovalni akciji zbiranja 

rabljenih oblačil in tekstila. 

Rezultati lanskih akcij so bili odlični, zato pohvala in zahvala vsem sodelujočim zavodom. Pri 

zbiranju je sodelovalo 17 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so skupno na obeh akcijah 

zbrali kar 16 ton rabljenih oblačil in tekstila. Zbrane količine smo presortirali in jih na osnovi 

uporabnosti plasirali socialno šibkim družinam, Skladu dela za Pomurje, jih predelali v 

čistilne krpe ali jih dali v snovno predelavo. 

Termin prve zbiralne akcije v šolskem letu 2014/2015 smo določili tako, da bo le-ta potekala 

od četrtka, 20.11.2014, do srede, 26.11.2014, kar pomeni, da bo vmes tudi vikend, ko bodo 

otroci in starši imeli več časa presortirati svoja oblačila ter ostali tekstil in ga pripraviti za 

zbiralno akcijo.  

Zbirate lahko v vrečah ali škatlah, obvezno v suhem prostoru. V našem podjetju bomo v tem 

obdobju zbrane količine odvažali dnevno na osnovi vašega naročila. Kontaktna oseba za 

naročilo odvoza je g. DARKO ROMAN, dosegljiv na telefonski številki 051 385 184. 

Spomladanska akcija bo potekala na podoben način, o terminu izvedbe pa bomo prijavljene 

zavode obvestili naknadno.  

Da bi zbiranje bilo bolj zanimivo in vzpodbudno, bosta obe akciji tekmovalne narave in bosta 

potekali ločeno. Kriterij za določitev zmagovalnega zavoda je količina zbranega tekstila v 

kg na učenca oz. otroka. Zmagovalni zavod bomo denarno nagradili v višini 100 €/t zbranih 

oblačil in tekstila tega zavoda. 

Že v naprej se vam zahvaljujemo, da nam pomagate ustvarjati zdravo okolje. 

 

Vodja projekta: 

Jasmina Škaper, univ.dipl.ekon. 
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Oblačila naj bodo 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 

 


