
OSNOVNA ŠOLA 
CIRKULANE-ZAVRČ 

 

  SPOŠTOVANI STARŠI, UČENCI, OBČANI !   
 

Tudi na naši šoli smo se odločili sodelovati v akciji zbiranja odpadne električne in 

elektronske opreme z naslovom: 
 

»Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate!« 
 

Akcija zbiranja poteka od 6. do 23. oktobra 2014. 24. oktobra bodo na Radiu City in 

Radiu Ptuj objavljeni rezultati uspešnosti sodelujočih šol. 
 

 
 

  ZAKAJ SE ZBIRA?   
 

1. S pravilnim odlaganjem teh aparatov skrbimo za zdravo in varno naravno okolje in 

smo  dober  zgled  mladim,  kako  je  potrebno  ravnati  z  odpadnimi  električnimi  in 

elektronskimi napravami, ki imajo vgrajene tudi zdravju in naravi nevarne dele. 
 

 

SPODBUDE 
 
 

1.  Za  spodbudo bodo ob  torkih in  četrtkih na  Radiu City in  Radiu Ptuj  izžrebali male 
gospodinjske aparate za občane, ki bodo prinesli odpadno aparate na zbirna mesta. 

 

 

2. Ob koncu akcije si bo zmagovalna šola  prislužila  koncert znanega slovenskega 
glasbenika/ce. 

 

 
 

  KAJ SE ZBIRA:   
 

1.  VELIKI  GOSPODINJSKI  APARATI  (hladilniki,  zamrzovalne  omare  in  skrinje,  štedilniki, 
pomivalni stroji, sušilni stroji, pečice, el. radiatorji, mikrovalovne pečice …) 

2.  TV IN MONITORJI (TV aparati in računalniški monitorji) 
3.  MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, el.  metle, el.  orodje, tiskalniki, računalniki, 

mešalniki, radio aparati, likalniki, cvrtniki …) 
4.  DROBNI  APARATI  (telefoni,  GSM,  el.  igrače,  MP3,  brivniki,  feni,  tipkovnice,  miške, 

polnilci, el. ščetke, USB …) 
5.  SIJALKE (žarnice) 



KJE IN KAKO SE ZBIRA: 
 
1. Večje kose odpadne opreme (pod št. 1) lahko oddate na naslednjih zbirnih mestih: 
 Gorenje Surovina d.o.o., Kolodvorska 37, 2310 Slovenska Bistrica, tel. (0)2 70 72 281 
 Gorenje Surovina d.o.o., Lahova 38, 2000 Maribor, tel. (0)2 70 72 220 
 Gorenje Surovina d.o.o., Puchova ulica b. š., 2250 Ptuj, tel.(0)2 70 72 240 
Ob oddaji poveste, da se oddani aparati prištevajo k naši šoli. 

 

2. Ostale  aparate  lahko  oddate  v  šoli.  Na lokaciji Cirkulane jih pripeljete do                  
stare telovadnice, poiščete učiteljico Marjetko Mlakar ali pa naše hišnike Marjana 
in Antuna, od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro. O  oddaji se lahko dogovorite že 

vnaprej na telefonski številki 031 329 020. Lahko pa nas pokličete, ko boste pri  šoli.  Na 
lokaciji Zavrč pa poiščite našega hišnika Zvonka in se z njim dogovorite o odvozu.Lahko ga 
pokličete na telefonsko številko 02 795 2286. 
Vsak oddan aparat bomo zabeležili in ga varno shranili do odvoza. 

 

 

3. Manjše in lažje ter nenevarne odpadne aparate  lahko v šolo prinesejo učenci sami. 
O tem obvestijo razrednika ali dežurnega učitelja. Sijalk naj učenci sami NE prinašajo v 
šolo. 

 

 
 
 

SPREMLJANJE ZBIRALNE AKCIJE 
 
Radio City in Radio Ptuj  bosta akcijo  vsakodnevno spremljala , komentirala in objavljala 

rezultate. Rezultate in dodatne podrobnosti o zbiralni akciji  lahko spremljate na spletni 

strani podjetja Gorenje Surovina  http://surovina.si/ in družbe ZEOS 

http://life.zeos.si/sl/uvodna-stran.html 
 
 

 
 
 
 

 

BODIMO ZGLED OHRANJANJA 

ZDRAVEGA IN VARNEGA 

ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA! 

http://surovina.si/
http://life.zeos.si/sl/uvodna-stran.html

