
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           

Številka: SK-0209/13-JŠ 

         Murska Sobota,30.9.2013 

  

Zadeva:   Natečaj  »ODPADNO JE UPORABNO«  2013/2014             

 

 

Spoštovani, 

 

podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. že vrsto let uspešno sodeluje z vzgojno-

izobraževalnimi zavodi na različnih področjih. V zadnjih letih je bil na tem področju najbolj 

prepoznaven natečaj »Plastenke naše prijateljice«, ki se je iz začetnega zbiranja plastenk skozi 

leta razvil v ustvarjanje iz različnih embalažnih materialov.  

 

Po sedmih letih uspešnega izvajanja tega natečaja, ko so učenci skupaj s svojimi mentorji iz leta 

v leto ustvarjali zanimive in uporabne izdelke, smo ugotovili, da otroška domišljija ne pozna 

meja, a ji je kdaj pa kdaj potrebno dati krila, zato smo se odločili, da temu tradicionalnemu 

natečaju damo novo vsebino in širino. Natečaju, ki ga tudi v tem šolskem letu razpisujemo za 

prekmurske vrtce, osnovne in srednje šole, kjer opravljamo javno službo zbiranja in prevoza 

odpadkov, smo tako nadeli novo ime »ODPADNO JE UPORABNO«. Pod tem naslovom želimo 

v prihodnjih letih skupaj z vami izpeljati osveščevalne aktivnosti oziroma mladim vsako leto 

ponuditi nekaj novega iz zgodbe »Odpadno je uporabno«. 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo se tako odločili dati poudarek ločenemu zbiranju tekstila, zato 

boste letos ustvarjali iz RABLJENIH OBLAČIL IN TEKSTILA. Na ta način bomo z vašo 

kreativnostjo in izvirnimi idejami dobili nova, edinstvena in uporabna OBLAČILA IN MODNE 

DODATKE (pasovi, torbice, čevlji ipd.), zbrane večje količine tovrstnih odpadkov pa bomo 

plasirali socialno šibkim, jih ponovno uporabili ali predelali v nove izdelke. 

 

Namen natečaja je  še vedno vzpodbuditi mlade k ustvarjanju, hkrati pa preprečevati oddajanje 

teh odpadkov med mešane komunalne odpadke, katerih pot se prehitro konča. Tako bomo poleg 

že tradicionalnega tekmovanja za najboljše izdelke v okviru natečaja v tem šolskem letu dodatno 

organizirali dve tekmovalni akciji ZBIRANJA RABLJENIH OBLAČIL IN TEKSTILA in sicer  

jeseni in spomladi, ko zaradi letnih časov vsi menjavamo garderobo. Podrobnejše informacije, 

navodila  in termine za posamezno akcijo zbiranja rabljenih oblačil in tekstila bodo prijavljene in 

zainteresirane šole dobile naknadno, na srečanju dne 23. oktobra 2013 ob 13 uri na OŠ Bogojina. 

 

  



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

najpozneje do 21. oktobra 2013. 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.  

 

V vsaki triadi devetletne osnovne šole ali vrtcu 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 za ocenjevanje sprejeli samo po en izdelek, ostale izdelke, ki 

bodo nastali v okviru natečaja pa lahko fotografirate in nam jih pošljete, da jih bomo lahko 

objavili v našem biltenu. Izdelke posredujte najpozneje do petka, 14. marca 2014 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 najvišje, 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 na prireditvi ob Dnevu Zemlje 2014, 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 2014 do 11. maja 2014. 

 

V pričakovanju vaše prijave prejmite eko pozdrav! 

 

 

 

Vodja projekta: Direktor: 

Jasmina Škaper Drago Dervarič, univ.dipl.ekon. 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 Prijavnica 1-krat 
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