Mladi Celjani inovativno nad e-odpadke in odpadne baterije
Celje, 28. september 2016 – V Celjskem mladinskem centru so mladi razpravljali o
pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami. Udeleženci delavnice
»E-odpadki in naše okolje« so iskali načine, kako zmanjšati vpliv tovrstnih odpadkov na
okolico. Organizirana je bila v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s
sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom
Mladinska mreža MaMa.
Udeleženci Srednje ekonomske šole, Srednje zdravstvene šole in Srednje gostinske in
turistične šole iz Celja so se na dogodku na šestih omizjih lotili vnaprej dodeljenih e-naprav.
Ob vodenju moderatorjev Branke Biček Bizant (ZEOS, d.o.o.), Maje Hostnik in Davida
Banoviča (Mreža MaMa), Maje Nikodijevič in Klare Žmajde (Celjski mladinski center) ter
Helene Kojnik (Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.) so iskali odgovore ter rešitve za
njihovo ločevanje, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Tekmovali so tudi v kvizu
in iskali ideje za slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju. Tako smo dobili nekaj
inovativnih sloganov kot so:
 E-cikliraj, profitiraj!;
 Bodi kul, E-cikliraj, varuj naravo!;
 Zbiraj, E-cikliraj, ločuj – naravo obvaruj!;
 Ločuj in naravo varuj z E-cikliranjem;
 Stari in mladi E-ciklirajo radi, pridruži se še ti, E-ciklirajmo vsi!.
Direktorica Zavoda Mladinska mreža MaMa je na dogodku povedala: »Mreža MaMa skupaj
z mladinskimi centri skrbi za aktivno udeležbo mladih. Ker je za mlade varovanje okolja
izrednega pomena in ob zavedanju, da je svetla prihodnost prav v aktivnemu vključevanju, z
družbo ZEOS sodelujemo pri projektu E-cikliraj.«
Po drugem dogodku v Celju sledi še več dogodkov po Sloveniji in verjamemo, da bomo skupaj,
tudi z javnimi službami za zbiranje odpadkov, mlade na pravi način informirali o pomenu
zbiranja in ločevanja e-odpadkov ter jih spodbudili, da začnejo razmišljati o temah, ki jih
zanimajo. Veseli smo, da so mladi v Celjskem mladinskem centru zelo aktivno sodelovali in
pokazali, da jim je mar za okolje, v katerem živijo.
Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno predelovalnimi skupinami e-odpadkov
in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je pomembno, da se eodpadke in odpadne baterije e-ciklira. Spoznali so lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah

in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo. Dotaknili pa so se tudi obdelave in
ponovne uporabe tovrstnih odpadkov.
Delavnica v Celju je bila druga aktivnost od sklopa načrtovanih dogodkov v okviru
postavitve 40 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občinah Braslovče,
Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec.
Prva aktivnost je bila izvedena 16. septembra 2016 v RCERO Celje, kjer so bili ulični
zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije predani v uporabo.
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O projektu
V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega
projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom
LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani
Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo
potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev
uličnih zbiralnikov na ekološke otoke širom Slovenije. Organizirali bodo več
spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in
dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja
odpadkov pomembna za okolje.
Projekt omogočajo
1. Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
2. Partnerji
a. Mladinske organizacije
Zavod Mladinska Mreža MaMa
Lokalna: Celjski Mladinski center
b. Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec
3. Ambasadorji
Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)
»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem
prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno
konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato
sem se tudi odločila pri projektu LIFE sodelovati kot ambasadorka.«
Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)
»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo
obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da

prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem,
ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«
4. Prijatelji
Lokalni: Alenka Avguštin (sodelavka v programu Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, Javni zavod Socio
Celje)
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/o-projektu/podporniki.html

