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Pogosta vprašanja in odgovori za akcijo Star papir za novo upanje 2014 

1.       Zakaj organizirate akcijo zbiranja starega papirja Star papir za novo upanje? 

Akcija zbiranja starega papirja je namenjena vsem nam, posebej pa še šolam in vrtcem, torej 

izobraževalnim ustanovam. V nekaterih šolah in vrtcih takšne akcije organizirajo že 

tradicionalno, njihov namen pa je dvojen: (i) osveščanje otrok, da so odpadki dragoceni in 

ločeno zbrane materiale lahko vrnemo v snovne tokove, posledično pa zmanjšujemo porabo 

naravnih virov, ter (ii) da s sredstvi od prodaje zbranega papirja sofinancirajo svoje dejavnosti. 

Z akcijo želimo v mesecu in pol k zbiranju starega papirja spodbuditi čim več šol in vrtcev, ki 

tega še ne počnejo in združiti čim več podjetij in posameznikov po Sloveniji, da jim pomagajo 

zbrati čim več odpadnega papirja. S tem se poveča zbrana količina papirja in nenazadnje tudi 

sredstva za šole in vrtce. Upamo, da bomo šolam in vrtcem na ta način pomagali vzpostaviti 

trajnejše povezave v lokalni skupnosti in da bodo podobne akcije v prihodnosti dale še boljše 

rezultate. 

 

Podobno smo v preteklosti organizirali dve veliki akciji Očistimo Slovenijo. Tudi pred akcijama 

so na lokalnem nivoju že potekale podobne čistilne akcije, a so bile precej manjšega obsega in 

ne tako organizirane. Z akcijama Očistimo Slovenijo smo uspeli v enem dnevu mobilizirati 

precej večje število ljudi in iz narave odstraniti bistveno več odpadkov. Sedaj želimo nekaj 

podobnega storiti na področju starega papirja in verjamemo, da nam bo z vašo pomočjo 

uspelo. 

 

2.       Kaj lahko odvržem v zabojnik za star papir? 

Časopis, revije, knjige, prospekti, katalogi, zvezki, pisma, pisemski in ovojni papir, arhivski papir 

in razrezan papir. 

 

3.       Kdo se mora na akcijo prijaviti in kako se lahko prijavimo? 

 Vzgojno-izobraževalne ustanove, podjetja in druge organizacije se morajo na akcijo 

prijaviti zaradi zagotavljanja zabojnikov in odvoza. Obstajata dva obrazca za prijavo, 

eden je za vzgojno-izobraževalne ustanove, drugi za podjetja oz. druge organizacije. 

Prosimo, da si pred prijavo obvezno preberete navodila za prijavo. Vsa nadaljnja 

navodila za zbiranje pa vam bomo poslali po e-mailu, skupaj s številko prijave, ki bo za 

naročanje zabojnika oz. odvoz papirja obvezna! Vse prijavljene ustanove bodo ažurno 

objavljene z besedo na spletni strani projekta. 

 Posamezniki se na akcijo ne rabijo prijaviti. 
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4.       Kdo vse je upravičen do dostave zabojnika za star papir oz. odvoza papirja? 

Vse prijavljene ustanove. 

 Prijavljene vzgojno-izobraževalne ustanove dobijo zabojnik v vsakem primeru. Vse 

bodo v času akcije hkrati postale tudi zbirne točke za star papir, kamor bodo lahko 

papir prinašali tudi drugi posamezniki. Lokacije in datumi zbirnih točk bodo v mesecu 

marcu in aprilu 2014 vidni na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta. 

 Podjetja in druge organizacije: 

o ki predvidevajo, da bodo zbrale vsaj 800 kg starega papirja (kar ustreza dvema 

zvrhano polnima avtomobilskima prikolicama), bodo prejele zabojnik od 

podjetja Dinos. Navodila za naročanje zabojnika prejmejo po prijavi. Imajo tudi 

možnost postati javno vidna zbirna točka (to označijo ob prijavi). Lokacije in 

datumi zbirnih točk bodo v mesecu marcu in aprilu vidni na spletnem 

zemljevidu na spletni strani projekta. 

o ki predvidevajo, da bodo zbrale manj kot 800 kg starega papirja, pa bodo 

naročile odvoz papirja pri 3R iniciativi. Minimalna zbrana količina, za katero bo 

zagotovljen prevoz, je 100 kg (kar ustreza polnemu avtomobilskemu 

prtljažniku). Navodila za naročanje odvoza prejmejo po prijavi. Vse te ustanove 

ne bodo zbirne točke za star papir in zato ne bodo prikazane na zemljevidu. 

 

5.       Kam lahko kot posameznik oddam star papir? 

Vse zbirne točke za star papir bodo v mesecu marcu in aprilu 2014 vidne na spletnem 

zemljevidu, ki bo sproti ažuriran. 

Na zemljevidu bodo vidne zbirne točke: 

 enot podjetja Dinos: 

- papir je možno dostaviti med njihovim delavnikom, z izjemo dneva odprtih vrat 

akcije, ki bo v soboto, 12. aprila 2014 med 7.00  in 18.00 uro. 

- ob oddaji je potrebno obvezno poudariti, da gre prinešen papir za Društvo Ekologi 

brez meja 

 prijavljenih ustanov, ki bodo imela zabojnik podjetja Dinos preko ene noči na svojem 

dvorišču. 

 

6.       Kako naj vemo, koliko je 800 kg starega papirja in koliko je 100 kg starega papirja? 

800 kg je približno 2-3m3, kar ustreza dvema zvrhano polnima avtomobilskima prikolicama, 

polovici “čolnastega” zabojnika za odpadke ali šestim pralnim strojem. 

100 kg  ustreza polnemu avtomobilskemu prtljažniku. 
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7.       Ali lahko v zabojnik odvržemo tudi karton in kartonsko embalažo? 

Da in ne. V kolikor se med drugim papirjem pojavi kakšna kartonska embalaža, ni nobenega 

problema, sicer pa večjih količin kartona v akciji ne zbiramo. 

 

8.       Ali lahko z arhivskim papirjem oddamo tudi registre oz. mape s trdimi platnicami? 

Ne. Prosimo vas, da papir odstranite iz njih in v zabojnik oddate le vsebino. V primeru večje 

količine registrov (najmanj 800 kg) pa bo Dinos po predhodnem dogovoru organiziral poseben 

prevoz za le-te. 

 

9.       Ali lahko v zabojnik mečemo tudi razrezan papir? Mora biti ta v posebnih škatlah ali 

kako drugače zapakiran? 

Da, lahko. Ni pa ga potrebno posebej zapakirati. 

 

10.       Papir, ki bi ga oddali, vsebuje zaupne podatke. Imate na voljo razrez? 

Da. Podjetje Dinos, ki je na voljo za vse prijavljene, ki boste zbrali več kot 800 kg, ima na voljo 

razrez na dveh lokacijah, in sicer v Ljubljani in v Celju. To pomeni, da se morate do teh dveh 

lokacij odpeljati tudi vi, saj morate biti ob razrezu prisotni. 3R iniciativa, ki je na voljo za vse 

prijavljene, ki boste zbrali manj kot 800 kg (vendar ne manj kot 100 kg), pa ima na voljo razrez 

na terenu ob prevzemu papirja. 

  

11.       Kako bo potekala delitev sredstev vzgojno-izobraževalnim ustanovam? 

Sodelujoče vzgojno-izobraževalne ustanove bodo prejele 50 % sredstev zbranih s pomočjo 

starega papirja. Sredstva se bodo delila na naslednji način: 

 Od skupno zbrane količine papirja, ki ga bodo zbrale sodelujoče vzgojno-izobraževalne 

ustanove, se bo izračunal procentualni delež vsake vzgojno-izobraževalne ustanove 

posebej. 

 Od celotno zbrane količine papirja (vključena tudi podjetja in druge organizacije) pa se 

bo 50 % sredstev razdelilo na vse sodelujoče vzgojno-izobraževalne ustanove glede na 

procentualni delež posamezne vzgojno-izobraževalne ustanove. 
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Simulacija razdelitve sredstev za vzgojno-izobraževalne ustanove: 
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