VELIKA osveščevalno – zbiralna nagradna akcija

»E – ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ!«

Izvajalec akcije:
Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
in
ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo d.o.o.
Medijski pokrovitelj:
Radio Murski val
Sodelujoči:
19 prijavljenih pomurskih osnovnih šol
Glavna nagrada za sodelujoče šole:
Koncert znanega slovenskega glasbenika
Glavna nagrada za sodelujoče občane:
Hladilnik
Več tudi na:
http://life.zeos.si/sl/uvodna-stran.html

Namen akcije »E – odpadke ločuj in okolje varuj!« je:






spodbujanja zavedanja o pomenu celotnega življenjskega ciklusa električne in
elektronske opreme (OEEO) ter odpadnih baterij (OPBA) pri otrocih in mladini,
preko otrok in mladine osveščanje o pomenu pravilnega ravnanja z odpadno
električno in elektronsko opremo v celotni širši skupnosti šole, ki bo sodelovala v
akciji:
o aktualizacija tematike pravilnega odstranjevanja OEEO in OPBA pri učencih in
splošni javnosti,
o osveščanje večjih porabnikov OEEO in OPBA (inštalaterji, podjetja,
vzdrževalci,..) o pomenu pravilnega zbiranja in recikliranja OEEO in OPBA,
o uveljavljanje področja recikliranja OEEO in OPBA .
vzpostavitev dodatne mreže zbiranja OEEO in OPBA,
prenos dobre prakse osveščanja in zbiranja OEEO in OPBA iz EU saj akcijo izvajamo v
okviru LIFE+ projekta.

CILJNE SKUPINE
Ciljne skupine akcije so skupine, ki jih je potrebno komunicirati, da bi dosegli namen akcije.
Poleg mladih so to tudi podjetja in institucije, ki se morajo vključevati v shemo zbiranja in
ravnanja z OEEO in OPBA ter širša javnost, ki mora vplivati na izpolnjevanje obveznosti, ki jih
podjetjem nalaga ta področna zakonodaja.
Ciljne skupine so torej:
 mladi (osnovne in srednje šole, vrtci)
 pravne osebe, javne institucije
 širša javnost

CILJI
Cilj akcije je konkretno seznaniti in osvestiti otroke in mladino ter posledično njihove družine
ter širšo javnost s posledicami nepravilnega ravnanja z OEEO in OPBA ter izpeljati aktivno
osveščanje, pri čemer bodo otroci in mladina svoje razumevanje te problematike izrazili tudi
z zbiralnimi akcijami. Dolgoročno je cilj pri njih in v njihovih družinah vzpostaviti trajno
zbiranje tovrstnih odpadkov v ustrezne odpadkovne tokove.

AKTIVNOSTI
Akcija bo potekala od petka 15. marca 2013 na vseh osnovnih šolah, ki so pristopile k akciji.
Zadnji dan zbiranja odpadne OEEO je četrtek 11. aprila in zaključek akcije v petek 12. aprila
2013 z objavo rezultatov na Radiu Murski Val.
Šolo, ki bo zbrala največjo količino odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih
baterij, bomo nagradili s koncertom znanega slovenskega glasbenika.
Vsak, ki bo v času akcije na določenih lokacijah oddal OEEO in/ali OPBA ter izpolnil in oddal
kupon, bo sodeloval v nagradnem žrebanju za glavno nagrado HLADILNIK. Vsak torek in
četrtek pa bo na Radiu Murski val lepo nagrado prejel tisti, ki bo pravilno odgovoril na
nagradno vprašanje.

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,, 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 (žarnice)
 ODPADNE BATERIJE (vseh velikosti)

Vljudno vabljeni k sodelovanju,
saj skupaj »Ustvarjamo zdravo okolje«.

V sklopu projekta bo šole obiskalo tudi specialno učno vozilo E transformer. V
nadaljevanju termini (vozilo bo na šolah predvidoma med 8:00 in 14:00 uro)
datum
21.3.2013
22.3.2013
23.3.2013
3.4.2013
8.4.2013
9.4.2013
11.4.2013
12.4.2013

OŠ
OŠ Kuzma in OŠ Grad – vozilo se prestavi
DOŠ Prosenjakovci in OŠ Šalovci – vozilo se prestavi
OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
OŠ I Murska Sobota OŠ II Murska Sobota
OŠ Beltinci
DOŠ Dobrovnik in OŠ Kobilje – vozilo stoji v Dobrovniku
OŠ Bogojina
OŠ Bakovci

