
 
 

 
 

Pomoč šolskemu skladu – zberimo 250 kg odpadnega papirja na učenca 

 

 

 

V šolskem letu 2014/2015 so učenci zbrali 68.244 kg odpadnega papirja. S prodajo tega 

papirja Dinosu je šola prejela denarna sredstva v višini 2.282,50 EUR.  

Zasluženi denar se je razdelil. Polovica je ostala v šolskem skladu, druga polovica pa 

se je glede na količino zbranega papirja razdelila na oddelčne skupnosti. 

 

Če preračunamo količino zbranega papirja na 350 učencev, ki jih je letos na šoli, so 

zbrali na učenca 195 kg. Skoraj 200 kg, torej naš cilj 250 kg na učenca ni nerealen.  

 

KAJ BOMO NAREDILI ZA CILJ – 250 kg papirja na učenca 

 

1. Iz zgodovine zapisov o zbiranju papirja, ki jih skrbno vodijo na šoli, je 

razvidno, da so najslabši zbiratelji učenci tretje triade. Torej predlagamo 

staršem, da otroke motivirajo, da zbiralnih navad pri prehodu iz druge v tretjo 

triado ne pozabijo oziroma opustijo. 

2. Papir se zbira vsak ponedeljek od 7.15 do 8.15 ure v prostoru št.8 v pritličju 

šole. Prevzem papirja izvaja učitelj športa – skrbnik zbiralne akcije. Če je v 

omenjenem terminu odsoten, je dovoljeno, da se odpadni papir, ki ga zvežemo v 

manjše svežnje, odloži pred vrati prostora. Seveda je potrebno na vsak sveženj 

napisati ali pripeti listek, kdo je prinesel papir in za katero oddelčno 

skupnost. 

3. Če odpadni papir pripelje starejši občan, je dovoljeno, da z avtomobilom 

parkira na zgornjem parkirišču pred šolo. O dostavi papirja obvesti dežurnega 

učenca, ki potem poskrbi za transport papirja do prostora št.8. V tem primeru 

je dovoljeno dostaviti papir tudi v dopoldanskem času kadarkoli v tednu. 

4. Obvestiti moramo tiste starše, ki odpeljejo večjo količino papirja na Dinos ali 

Simbio, da morajo poskrbeti za točne podatke na tehtalnem listu – naslov šole, 

ime in priimek učenca in oddelčno skupnost. 

5. Sodelovanje v zbiralni akciji bo eden izmed kriterijev za ocenjevanje oddelčne 

skupnosti, ki bo potekalo v drugem polletju. 

6. S 1.1.2016 bo na spletni strani šole možno spremljati stanje zbranega papirja 

po oddelčnih skupnostih, ki bo ob koncu vsakega meseca usklajeno z zbranimi 

kilogrami. 

7. V spomladanskih mesecih 2016 bo šola organizirala akcijo celodnevnega zbiranja 

odpadnega papirja. V ta namen bodo pripeljali zbiralni kontejner iz Dinosa in 

akcija bo trajala cel dan.  

8. Potrebno je še povedati, da lahko oddelčna skupnost zbrani denar potroši za 

obšolske dejavnosti, za zaključni izlet ali druge aktivnosti ali stvari za 

katere se odločijo. Neporabljana sredstva ostanejo na “računu” oddelčne 

skupnosti vse do konca 9.razreda. Če ta sredstva na koncu 9. razreda ne 

porabijo, se avtomatsko prestavijo v šolski sklad.  

 

 

Predlog in podatke pripravil Svet staršev v sodelovanju z vodstvom šole. 

 

LP Evgen Zgoznik 

Celje, 4.1.2016 

 

 


