
 

 

 

 

 

 

 

 

          Številka: SK-0173/14-JŠ 

         Murska Sobota, 9.10.2014 

  

Zadeva:   NATEČAJ  »ODPADNO JE UPORABNO«  2014/2015    

 

 

Spoštovani, 

 

na osnovi dolgoletnega uspešnega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi tudi letos 

podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. za prekmurske vrtce, osnovne in srednje 

šole, kjer opravlja gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov, razpisuje natečaj ODPADNO 

JE UPORABNO, ki se bo pod tem imenom odvijal že drugič. S preimenovanjem natečaja 

»Plastenke naše prijateljice« v »Odpadno je uporabno« smo želeli otrokom in učencem ter 

njihovim mentorjem razširiti obzorja ustvarjanja in hkrati poudariti pomen ločevanja odpadkov. 

V lanskem šolskem letu smo v okviru tega natečaja dali poudarek ločenemu zbiranju tekstila. 

Natečaj ustvarjanja novih izdelkov iz tekstila smo nadgradili ter izvedli dve akciji zbiranja 

rabljenih oblačil in tekstila. Zaradi odličnih rezultatov lanskega natečaja, tako izdelkov kot 

zbranih količin, in zaradi interesa sodelujočih, smo se odločili vsebino natečaja ponoviti. 

 

V šolskem letu 2014/2015 vas torej ponovno vabimo k sodelovanju na področju tekstila, saj še 

vedno veliko teh odpadkov konča na odlagališčih. Namen natečaja ostaja vzpodbuditi mlade k 

ustvarjanju in jih hkrati osveščati. Prepričani smo, da vaše ideje, kreativnost in zagnanost na tem 

področju še imajo potencial, zato vas vabimo k izdelovanju iz rabljenih oblačil, modnih 

dodatkov (čevlji, pasovi, torbice, kape, rokavice, šali…) in hišnega tekstila (blazine, preproge, 

brisače, posteljnina, prti, kuhinjske krpe...) v nova inovativna OBLAČILA, MODNE 

DODATKE in HIŠNI TEKSTIL. Izvedli bomo tudi dve tekmovalni akciji ZBIRANJA 

RABLJENIH OBLAČIL IN TEKSTILA in sicer jeseni ter spomladi, ko ob menjavi letnih časov 

zamenjujemo garderobo. Podrobnejše informacije najdete v prilogi dopisa. 

 

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

najpozneje do 22. oktobra 2014. Prijavnico pošljite na podjetje Saubermacher-Komunala 

Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota ali po faksu na številko 02/526 

84 40 ali na elektronski naslov jasmina.skaper@saubermacher-komunala.si, kjer boste dobili tudi 

vse dodatne informacije. Prosimo vas, da vsebino natečaja s prijavnico posredujete tudi vašim 

zainteresiranim podružnicam.  
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V vrtcu ali 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, 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 petka, 13. marca 2015, na podjetje 

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 bo ocenila 5 članska strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki iz tekstilne 

panoge in področja ekologije. Vzgojno-izobraževalni zavod, katerega izdelek bo po mnenju 

članov komisije ocenjen z največ točkami, bomo nagradili z denarno nagrado v višini 250 EUR v 

naslednjih kategorijah: 

 

 vrtec, 

 I. triada devetletke, 

 II. triada devetletke, 

 III. triada devetletke, 

 srednja šola. 

 

 

Rezultate natečaja bomo razglasili 22. aprila 2015 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 23. aprila 2015 do 16. maja 2015. 

 

 

V pričakovanju vaše prijave prejmite eko pozdrav! 

 

 

 

 

Vodja projekta: Direktor: 

Jasmina Škaper, univ.dipl.ekon. Drago Dervarič, univ.dipl.ekon. 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Prijavnica 1-krat 

 Navodila za tekmovalno akcijo zbiranja 

 

 

 

 

 

 


