
VELIKA OZAVEŠČEVALNO-ZBIRALNA NAGRADNA AKCIJA  
»PRINESI MALE APARATE« 

1.-21. oktober 2022 
 

Spoštovani starši! 

 
Naša šola se je pridružila ozaveščevalno–zbiralni nagradni akciji »Prinesi male 
aparate«, ki poteka na območju Mestne občine Ljubljana med 1. in 21. oktobrom 
2022, njen častni ambasador pa je župan g. Zoran Janković.  
V akciji se zbira še delujoče in nedelujoče male aparate in računalnike, nekaj od njih 
tudi za dobrodelne namene. 
 
Akcijo je organizirana v sklopu ZEOS-ovega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod 
sloganom #Še sem uporaben, potekala pa bo tudi v sklopu 5. Mednarodnega dneva e-
odpadkov (14. oktober 2022), ko bo v centru Ljubljane na Kongresnem trgu organiziran 

poseben dogodek z zanimivimi aktivnostmi. 
 

Kaj bomo zbirali 

 

 Še delujoče in nedelujoče male aparate: 

-       mala električna in elektronska oprema kot so sesalniki, naprave za šivanje, 

svetilke, mikrovalovne pečice, oprema za prezračevanje, likalniki, opekači, električni 

noži, kuhalniki vode, ure in zapestne ure, električni brivniki, tehtnice, naprave za nego 

las in telesa, kalkulatorji, radijski sprejemniki, videokamere, videorekorderji, glasbeni 

stolpi, glasbeni instrumenti, oprema za reprodukcijo zvoka ali slike, električne in 

elektronske igrače, oprema za šport, majhno električno in elektronsko orodje, majhni 

medicinski pripomočki; 

-       IT oprema kot so mobilni telefoni, GPS, žepni kalkulatorji, osebni računalniki, 

tiskalniki, telefoni, računalniške miške itd. 

-       TV in monitorji* kot so zasloni, televizijski sprejemniki, okvirji LCD za 

fotografije, monitorji, prenosni računalniki, notesniki itd.) 

*še delujoče samo LCD in LED zaslone/monitorje. 

 

MALE APARATE LAHKO PRINESETE KADARKOLI, mi jih 
bomo skrbno shranili do odvozov, ki bodo 

5., 12. in 19. 10. 2022. 
Lahko pa aparate prinesete tudi točno na dan odvoza. 

Pustite jih pri ribniku šole - vhod (sploh večje) ali pa jih otroci 

prinesejo k svojim razredničarkam. 
 
 
Tri najuspešnejše šole (izmed 28 prijavljenih) bodo po koncu akcije nagrajene z nastopom 
podpornika akcije in priljubljenega glasbenika Challeta Salleta.  
 

Gremo v akcijo in naj se jesensko čiščenje začne       Najlepša HVALA! 
 
Koordinatorica akcije: Vesna Farkaš 



 

 
 


