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Spoštovani!  

Na matični in na podružnični šoli se bomo tudi letos pridružili vseslovenskemu 

ozaveščevalno-humanitarnemu projektu  

JAZ, TI MI, ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE.  

Zbirajo se IZKLJUČNO ODPADNE PLASTENKE PIJAČ IN MLEČNIH IZDELKOV,  
ki imajo oznako  

 

 

Zbiranje plastenk bo potekalo od 22. marca 2017 do 22. aprila 2017.  

Na matični šoli bosta zabojnika, kamor boste lahko odlagali plastenke, v pritličju šole (v eko kotičku).  

Na podružnici bo zabojnik, kamor boste lahko odlagali plastenke,  v vetrolovu pri stopnicah na teraso.   

Z odprodajo zbranih odpadnih plastenk PET bo družba Dinos, DROE Unirec letos sofinancirala nakup ogrevalne 

posteljice v porodnišnici Izola. Več odpadnih plastenk kot bomo zbrali, višji bo finančni prispevek!  

Ustanova, ki bo zbrala največ odpadnih plastenk PET na otroka, bo prejela lepo nagrado: talno poslikavo podjetja Eko 

igrala. Tudi mi smo se pridružili projektu, zato vabljeni k sodelovanju, da skupaj zberemo čim več odpadnih 

plastenk PET – tako za pomoč novorojenčkom kot za osvojitev praktične nagrade. 

 

Veselimo se že vašega sodelovanja in pomoči pri tekmovanju. 

Ekokoordinatorice  
 

 

****************** 

Organizator, društvo Tandem Zagorje, in partnerji želijo s tem projektom spodbuditi mlade k dobrodelnosti in jih 

hkrati ozaveščati o možnostih recikliranja odpadnih plastenk – iz odpadne v procesu predelave namreč lahko 

nastane nova plastenka. Zapiranje snovnih tokov oz. krožno gospodarstvo je nujen ukrep in eden temeljnih načinov 

ohranjanja naravnih virov. 

Cilji projekta: 

 dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo 
novih, recikliranih plastenk PET, 

 ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® 
novi, reciklirani izdelki, 

 povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in 
recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire, 
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 spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih, 

 ločeno zbrati čim več plastenk za sofinanciranje nakupa inkubatorja, 

 združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju 
naravnih virov in humanitarnosti. 

 

Navodila za zbiranje: 

Zbirajo se IZKLJUČNO ODPADNE PLASTENKE PIJAČ IN MLEČNIH IZDELKOV, saj morebitni ostanki 

druge vsebine v odpadnih plastenkah PET (olje, kis, prašek, mehčalec, šampon ...) lahko otežijo njihovo predelavo. V 

pomoč vam je trikotnik na embalaži, pri katerem mora biti navedeno, da gre za izdelek PET.  

 

Vse druge oznake (HDPE, LDPE, PP..) NE spadajo v zabojnik s plastenkami v humanitarnem projektu  Jaz, ti, mi za 

Slovenijo - stara plastenka za novo življenje.  

KAJ MORAMO VEDETI IN UPOŠTEVATI? 

 

Vse zbrane odpadne plastenke pijač in mlečnih izdelkov morajo biti  

LOČENE DOSLEDNO in PRAVILNO:   

biti morajo popolnoma izpraznjene,  

čim bolj stisnjene,  

če je le mogoče, zaprte s pokrovčkom 

(da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine), 

zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku,  

brez morebitnih drugih odpadkov. 

******* 

Samo tako ločene odpadne plastenke lahko sodelujejo v vseslovenskem  

ozaveščevalno-humanitarnem projektu 

Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. 
 

Hvala, ker ločujete aktivno, pravilno in dosledno. 

 


