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Točkovnik za koordinatorje

Pravila akcije
P

Točkovnik

Zbiranje odpadne OEEO . Akcija traja tri do štiri tedne. Sodelujejo šole na podlagi prijave.

Zmagata šoli, ki 1. zbereta največ točk in 2. šola, ki zbere največ točko po učencu. Sodelujejo
vsi občani, ki prinašajo material na našo enoto in namenijo točke izbrani šoli.

R
A

Odpadna električna in elektronska oprema je točkovana v 6 skupinah

V
I

K električno elektronski opremi spadajo vse aparature, ki jih lahko
priklopimo na električno omrežje in vsa oprema, ki se napaja na
baterije.

1. VELIKI GOSPODINJSKI APARATI__________________ 200 TOČK
(Hladilniki, zamrzovalne skrinje in omare, štedilniki, pralni stroji,
sušilni stroji, pomivalni stroji, električni radiatorji, mikrovalovne
pečice..)
2. TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKI MONITORJI________ 90 TOČK
(TV aparati in računalniški monitorji)
3. MALI GOSPODINJSKI APARATI ___________________ 70 TOČK

Koordinator šole vpisuje zbrani material v računalniški program.

Zbrani material na enotah vpisuje vodja akcije. Na izbranem radiu se dvakrat tedensko
podeli mali gospodinjski aparat občanom, ki so prinesli OEEO na enoto.

(sesalniki, , električno orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji,
aparati, likalniki, ocvrtniki, likalniki, razni mlinčki, elektronske tehtnice
električne metle..)
4. DROBNI APARATI _____________________________ 50 TOČK

(telefoni, GSM aparati, električne igrače, MP3, brivniki, feni,
tipkovnice, miške, polnilci, el. ščetke, USB, …)

L
A

Komunikacija poteka preko najmočnejšega lokalnega medija

Skrbimo za pravočasen odvoz materiala iz šol, ter spodbujamo starše in občane, da čim več
materiala prinesejo na našo enoto.
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5. SIJALKE ______________________________________ 10 TOČK

6. ODPADNE BATERIJE___________________________ 1 TOČKA
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Obveznosti organizatorja












Obveznosti sodelujoče šole:

Dostava zbiralnikov na OŠ.
Poskrbi za odvoz odpadne OEEO.
Poskrbi za redno in pravično evidentiranje oddane OEEO po posameznih šolah, ki
jo bodo prinesli občani na našo enoto.
Izdela in pošlje v elektronski obliki predstavitveni letak akcije namenjen staršem,
ki jo lahko šole iztiskajo in razdelijo učencem.
Izdela in pošlje v elektronski obliki točkovnik in navodila za akcijo.
Vsaki šoli zagotovi svojo geslo, navodila in dostop do vpisa podatkov.
Preko Radia in lokalnih medijev spodbuja učence, njihove starše in vse občane o
pomembnosti zbiranja in ločevanja OEEO.
Gorenje Surovina d.o.o. beleži oddane količine OEEO po posameznih šolah ter
rezultate objavlja na svoji spletni strani http://surovina.si/.).
Za motivacijo sodelovanja širše javnosti izvede preko Radia ob torkih in četrtkih
nagradno žrebanje novih gospodinjskih aparatov, v katerem sodelujejo vsi
občani, ki prinesejo staro OEEO na našo enoto.
Organizira in pokrije stroške plačila koncerta na zmagovalni šoli po dogovoru.
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Plakat

• 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, izobesi plakate o akciji in obvestila za starše.
• koordinator šole je prisoten in odgovoren pri štetju OEEO, ki jo prinesejo učenci ali starši.
• koordinator akcije na šoli vsak dan čim bolj ažurno vpisuje v računalniški program
podatke o zbranih količinah.
• 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
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Obvestilo staršem

»NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE
APARATE!«

Priznanja šolam ob koncu akcije

ZBIRALNA AKCIJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME IN
ODPADNIH BATERIJ

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
KDAJ:___________________________________________
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
KJE:_____________________________________________
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
KAJ SE ZBIRA:
v šolo po navodilih učiteljev. Akcija bo medijsko zelo podprta, dogajanje bodo dnevno spremljali znani
 VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne omare in skrinje, štedilniki, moderatorji na Radiu City - Bor, Dejan in Eva. Več o akciji si lahko ogledate na njihovi spletni strani:
pomivalni stroji, sušilni stroji, pečice, el. radiatorji, mikrovalovne pečice …)
http://surovina.si/.
 MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, el. metle, el. orodje, tiskalniki, računalniki,
mikserji, računalniki, radio aparati, likalniki, ocvrtniki…
Med to opremo spadajo vsi VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne skrinje in omare, štedilniki,
 DROBNI APARATI (telefoni, GSM, el. igrače, MP3, brivniki, feni, tipkovnice, miške, pralni stroji, sušilni stroji, pomivalni stroji, električni radiatorji, mikrovalovne pečice..) TELEVIZORJI IN
polnilci, el. ščetke, USB …
RAČUNALNIŠKI MONITORJI , MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, električne metle, električno orodje,
 TV IN MONITORJI (TV aparati in računalniški monitorji)
tiskalniki, računalniki, mikserji, radio aparati, likalniki, ocvrtniki, likalniki, razni mlinčki, elektronske
 SIJALKE
tehtnice..DROBNI APARATI (telefoni, GSM aparati, električne igrače, MP3, brivniki, feni, tipkovnice, miške,
 ODPADNE BATERIJE
polnilci, el. ščetke, USB, ODPADNE BATERIJE, ODPADBE SIJALKE…

Vabimo vse, ki imate doma kakršenkoli kos odpadne električne in
HVALA, da boste pomagali pri ozaveščanju naših najmlajših rodov in nas samih o pomembnosti zbiranja in
elektronske opreme, da se akcije udeležite!
recikliranja odpadkov za lepši jutri!
Večje aparate naj vaši starši odpeljejo na Gorenje Surovino, konec Špeline __________________________________________________________________________
ulice – Maribor Tezno (vhod pri bovling centru Strike).
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Programska rešitev akcije

Statistika zbranega materiala
PRIMERJAVA REZULTATOV AKCIJE " Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate!"

Lokacija zbiranja VGA

kg

TV IN MON

kg

MGA

kg

DROBNI AP

kg

SIJALKE

kg

BATARIJE

kg

Skupaj kg

št. točk

1. mesto

2.339 491.341 12.284 293.753,73 1.486.370 OŠ Gustav Šilih (OŠ Duplek)

Termin

Maribor z okolico

1.656

99.360

3.998 99.950 12.054 60.270

19.551 19.551

14.620

Primorska

1.066

63.960

2.079 51.975

7.286 36.430

10.119 10.119

4.595

735

43.424

1.086 164.304,80

350.486 OŠ Elvire Vatovec Prade

mar.12

okt.11

Koroška

1.090

65.400

3.033 75.825

7.599 37.995

13.882 13.882

5.159

825 113.782

2.845 196.771,99

423.749 OŠ Franja Goloba Prevalje

okt.12

Pretvornik za OEEO
•
•
•
•
•
•
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Utrinki z akcije
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VGA – 60 kg
TV in Monitorji – 25 kg
MGA – 5 kg
Drobni aparati – 1 kg
Sijalke – 0,16 kg
Baterije – 0,025 kg
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Utrinki z akcije
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NAGRADA

Letošnja akcija na področju Podravja
6. – 23. oktober 2014, objava rezultatov 24. oktobra na
Radiu City in Radiu Ptuj
Prijave in informacije med odmorom

Kontakt:

Petra Žunkovič,
051 681 510
petra.zunkovic@surovina.com
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skupina
skupina

vsebina natečaja

vsebina natečaja
RAZISKOVALNA NALOGA – okoljska odgovornost
Kako se pravilno ravna z OEEO (postopek ravnanja in
obveznosti)?

1. otroci v vrtcu

2. učenci od 1. do 3. razreda

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (EE)
Učenci posamezno ali v skupini pripravijo likovni predlog
ali maketo izgleda poljubnega aparata iz domačega
okolja.

3. učenci od 4. do 9. razreda

Kaj spada pod OEEO? Zakaj so odpadki nevarni za
okolje?
Učenci posamezno ali v skupini pripravijo likovni predlog
ali maketo izgleda OEEO in nevarnih sestavin, ki jih
vsebuje, zaradi katerih je potrebno previdno in strokovno
ravnanje z odpadkom.

Kako se pravilno ravna z OEEO? Kaj je cilj pravilnega
ravnanja z OEEO?

4. dijaki in študenti
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Učenci posamezno ali v skupini pripravijo nalogo v kateri
(tekstovno ali grafično) predstavijo primer pravilnega
ravnanja z OEEO oz. kako lahko poljuben OEEO oz. njegove
komponente umestimo v materialni tok ponovne uporabe in
recikliranja tako, da se njegova uporabnost nepretrgoma
nadaljuje in ne konča kot odpadek, ki onesnažuje
okolje. (Zbiranje in prevzemanje, Obdelava, Predelava,
Odstranjevanje ostankov predelave).
RAZISKOVALNA NALOGA – okoljska odgovornost

Učenci posamezno ali v skupini pripravijo nalogo v kateri
(tekstovno ali grafično) predstavijo primer pravilnega
ravnanja z OEEO oz. kako lahko poljuben OEEO oz. njegove
komponente umestimo v materialni tok ponovne uporabe in
recikliranja tako, da se njegova uporabnost nepretrgoma
nadaljuje in ne konča kot odpadek, ki onesnažuje
okolje. (Zbiranje in prevzemanje, Obdelava, Predelava,
Odstranjevanje ostankov predelave).
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Potek in kriteriji ocenjevanja
Med prispelimi predlogi bomo za 1. in 2. skupino ocenjevali na podlagi likovne
dovršenosti in vsebinske izvirnosti, ter v 3. in 4. skupini na podlagi inovativnosti
naloge, pravilnosti ravnanja in uporabnosti koncepta.

Nagrade

Objava projekta na spletnem mestu in na razstavi
S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev
kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge, izdelki ipd.) objavljena na
spletnem mestu www.ekosola.si in na Facebook strani projekta ter na
razstavi ob zaključku nagradnega natečaja ter da prijavljena dela postanejo
last nosilca projekta.

V posamezni razpisani skupini bodo nagrajeni:
1. skupina - 3 zmagovalna likovna dela / grafične podobe
2. skupina - 3 zmagovalna likovna dela / grafične podobe
3. skupina - 3 zmagovalne raziskovalne naloge
4. skupina - 3 zmagovalne raziskovalne naloge
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