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           Velika osveščevalno – zbiralna akcija 

   http://www.surovina.si      http://www.zeos.si 

Pripravili:  Petra Žunkovič, Gorenje Surovina d.o.o. in   
 Alenka Gruden-Belavič, Zeos d.o.o.  

 
 

Celoletna akcija po vsej 
Sloveniji 

Regijska akcija 2015 
(Koroška) 

Dve vrsti akcij zbiranja e-odpadkov in 
odpadnih baterij 

http://www.surovina.si      http://www.zeos.si 

 
 

 
 

Pravila akcije 
     Zbiranje  odpadne OEEO in OPBA. Akcija traja dva teden (ali po dogovoru z posamezno šolo). 

                Sodelujejo šole na podlagi prijave.  

Akcija je vključena v natečaje/razpise Ekošole. 

Odpadna električna in elektronska oprema se tehta na najbližji enoti Gorenja Surovine.  

Šole se lahko k akciji prijavijo do 31.10.2015 -  vse akcije se zaključijo do 15.5.2015. 

Datum zbiranja določita šola in organizator na podlagi dogovora. 

Učitelj koordinator akcije, poskrbi za obveščanje glede akcije na svoji šoli in za koordinacijo akcije z 
organizatorjem akcije. Zmagovalna šola dobi koncert slovenskega glasbenika. 
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A E-transformer na obisku – na željo šole 

http://www.surovina.si/
http://www.surovina.si/
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Obveznosti organizatorja 
 
 

 Dostava zbiralnikov in navodil za zbiranje na OŠ . 
 Poskrbi za odvoz odpadne OEEO in OPBA. 
 Poskrbi za evidentiranje oddane OEEO in OPBA iz posamezne šole ter jih po 

zaključku zbiralne akcije posreduje šoli in Eko Šoli.  
 Izdela in pošlje v elektronski obliki predstavitveni letak akcije namenjen staršem, 

ki jo lahko šole iztiskajo in razdelijo učencem. 
 Organizira koncert zmagovalni šoli. 
 V primeru obiska e-transformerja zagotovi plakate 
  

 
 

Obveznosti sodelujoče šole: 
 
•  šola zagotovi pokrit in varovan prostor za zbiralnike, do katerega mora biti urejen dostop 
    s tovornim vozilom.  
 
•  šola skupaj z izvajalcem akcije organizira  akcijo zbiranja odpadnih električnih in 
    elektronskih aparatov, odpadnih baterij, izobesi plakate o akciji in obvestila za starše.  
 
•  učence je potrebno obvestiti, da morajo biti zelo pazljivi pri prinašanju odpadne OEEO, 
    še posebno pri sijalkah, ki vsebujejo živo srebro.  
 
• Podružnice sodelujejo v okviru matične šole 
 

Life+ Information & Communication: Slovenia WEEE Campaign www.zeos.si 

E-transformer 

potujoča karavana 
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Plakat 
 »NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE 

APARATE!« 
ZBIRALNA AKCIJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME IN 

ODPADNIH BATERIJ 
 

 
 

KDAJ:___________________________________________ 
 
KJE:_____________________________________________ 
 
KAJ SE ZBIRA: 
 VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne omare in skrinje, štedilniki, 

pomivalni stroji, sušilni stroji, pečice, el. radiatorji, mikrovalovne pečice …) 

 MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, el. metle, el. orodje, tiskalniki, računalniki, 
mikserji, računalniki, radio aparati, likalniki, ocvrtniki… 

 DROBNI APARATI (telefoni, GSM, el. igrače, MP3, brivniki, feni, tipkovnice, miške, 
polnilci, el. ščetke, USB … 

 TV IN MONITORJI (TV aparati in računalniški monitorji) 

 SIJALKE 

 ODPADNE BATERIJE 
 

Vabimo vse, ki imate doma kakršenkoli kos odpadne električne in 
elektronske opreme, da se akcije udeležite! 

Večje aparate naj vaši starši odpeljejo na Gorenje Surovino, konec Špeline 
ulice – Maribor Tezno  (vhod pri bovling centru Strike). 

                    

Obvestilo staršem 

                                                                                
 
Spoštovani starši in vsi, ki želite sodelovati v akciji, 
v mesecu oktobru organizira podjetje Gorenje Surovina d.o.o., družba Zeos in Radio City v sodelovanju z 
osnovnimi šolami in vami, veliko nagradno akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, ki so jo 
poimenovali 

»»NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE!«. 
Pomagajte vašim otrokom, da zberejo čim več opreme in dobijo kot zmagovalna šola novoletni koncert znanega 
slovenskega glasbenika! Pobrskajte po predalih, kleteh, garažah, v službi… V kolikor imate večji aparat vas 
prosimo, da ga pripeljete na njihovo enoto Gorenje Surovina d.o.o., konec Špeline ulice, Maribor Tezno (vhod 
pri bovling centru Strike), vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00 ure in v soboto od 7.00 do 13.00 
ure. Vsak ponedeljek, sredo in petek  bodo med vami , ki boste prinesli odpadno opremo na njihov zbirni 
center,  na Radiu City, izžrebali občane, ter jih obdarili z lepimi nagradami. Manjše aparate naj učenci prinesejo 
v šolo po navodilih učiteljev. Akcija bo medijsko zelo podprta, dogajanje bodo dnevno spremljali znani 
moderatorji na Radiu City - Bor, Dejan in Eva. Več o akciji si lahko ogledate na njihovi spletni strani: 
http://surovina.si/. 
 
Med to opremo spadajo vsi VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne skrinje in omare, štedilniki, 
pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni stroji, električni radiatorji, mikrovalovne pečice..)  TELEVIZORJI IN 
RAČUNALNIŠKI MONITORJI , MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, električne metle, električno orodje, 
tiskalniki, računalniki, mikserji,  radio aparati, likalniki, ocvrtniki, likalniki, razni mlinčki, elektronske 
tehtnice..DROBNI APARATI (telefoni, GSM aparati, električne igrače, MP3, brivniki, feni, tipkovnice, miške, 
polnilci, el. ščetke, USB, ODPADNE BATERIJE, ODPADBE SIJALKE… 
 
HVALA, da boste pomagali pri ozaveščanju naših najmlajših rodov in nas samih o pomembnosti zbiranja in 
recikliranja odpadkov za lepši jutri! 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Prijavnica in Priznanja šolam ob koncu akcije 

 
 

 
 

 

 
PRIJAVNICA K AKCIJI   

Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate! 
 

 
NAZIV ŠOLE:__________________________________________________ 
 
 
NASLOV:_____________________________________________________ 
 
 
OBČINA:_____________________________________________________ 
 
 
IME IN PRIIMEK RAVNATELJA:__________________________________ 
  Telefon in e-mail:____________________________________ 
 
ŠT. UČENCEV NA ŠOLI:________________________________________ 
 
 
IME IN PRIIMEK KOORDINATORJA AKCIJE:________________________ 

Telefon, gsm in e-mail:________________________________ 
 
ŽELJENI DATUM IZVEDBE AKCIJE:_______________________________ 
 
OBISK E-TRANSFORMERJA (obkroži):  DA   NE 
 
ŽELJENI DATUM OBISKA E-TRANSFORMERJA:____________________ 
 
 
 
Podpis:___________________________________ 
 
Datum:___________________________________ 

 
 

© Gorenje Surovina d.o.o., 2015 | http://www.surovina.si 

 
 Letošnja akcija na področju Koroške 

5. – 22. oktober 2015, objava rezultatov 23. oktobra na 
              Koroškem radiu 

Prijave in informacije med odmorom 

Kontakt:     Petra Žunkovič, 
                    051 681 510 
                    petra.zunkovic@surovina.com 
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   NAGRADA 

- Vsak učitelj koordinator akcije, ki zbere 20 kg/učenca dobi mali  
      gospodinjski aparat 
 
-    KDOR SE PRIJAVI DANES  NA KONFERENCI MED ODMOROM DOBI DARILNI PAKET  

 
    


