Za zdravo Zasavje tudi s pravilnim zbiranjem starih aparatov
Zagorje ob Savi, 24. oktober 2018 – V sklopu dogodka »Zasavje za zdravje« oz.
»Kakšno Zagorje si želimo?«, ki ju je organizirala Srednja šola Zagorje, je družba
ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki dijakom Zagorja
ob Savi predstavila problematiko pravilnega ravnanja s starimi aparati. Na
parkirišču v Europarku je parkirala poseben multimedijski tovornjak Etransformer, na Srednji šoli Zagorje pa je izvedla dve delavnici »E-odpadki in
naše okolje«.
E-transformer se je na vhodu v Europark na dan dogodka razstavil v pravo potujočo
učilnico, saj ima na strehi vozila nameščeno fotovoltaiko, s pomočjo katere se v
notranjosti predvaja video predstavitev. V svojem »trebuhu« pa skriva tudi druge
zanimive eksponate, kot so razstavljeni stari aparati, tako da so si lahko vsi obiskovalci
ogledali, kako izgleda notranjost pralnega stroja in drugih naprav.

Pred vozilom je dijake zabavala maskota projekta z imenom ECI, preizkusili pa so se
lahko tudi v ločevalni igri Odločuj in spretnostni igri E-labirint.

Na delavnicah na šoli pa so se dijaki še podrobneje spoznali z e-odpadki in odpadnimi
baterijami in vsemi lokacijami za njihovo oddajo. Med drugim so ponovili lokacije uličnih
zbiralnikov, ki jih je družba v njihovo lokalno okolje postavila že pred dvemi leti, in sicer
v občine Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Mlade je popeljal v svet E-cikliranja informativen kviz, poleg tega so izdelovali tudi
zanimive plakate, kjer so se spoznali z dejstvom, zakaj je pomembno, da se e-odpadke
in odpadne baterije E-ciklira. Na koncu dogodka so iskali tudi slogane – stavke, ki
pozivajo potrošnike k E-cikliranju in oblikovali naslednje:
 E-cikliraj, ločuj, naravo spoštuj!
 E-cikliraj in naravo podpiraj!
 Z elektriko živiš, E-cikliraj, da preživiš!
 Pametno zbiraj in E-cikliraj!
 Pametno se organiziraj in opremo E-cikliraj!
 E-cikliraj smeti in profitiraj ti!

Dijakom so bili na dogodku v pomoč moderatorji: Urša Dolinšek in Branka Biček
Bizant iz družbe ZEOS, d.o.o. ter Urban Krevl iz Zavoda Mladinska mreža MaMa.

Dijaki so zaključili delavnici z mnenjem, da E-cikliranje ni tako težko, samo lokacije za oddajo
starih aparatov moraš poznati. Malo lenobe na stran pa bo šlo!
Priloga: fotografije
Dodatne informacije
E: novice@zeos.si
W: e-odpadki.zeos.si
O projektu
V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 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: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije
ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali
mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove
možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja
tovrstnih 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
b. Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. / Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. / Javno podjetje
Komunala Zagorje d.o.o. / KSP Hrastnik d.d. / KSP Litija d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi
d. Trgovci
Big Bang, d.o.o. / Gorenje gospodinjski aparati, d.d. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d.
3.

Ambasadorji

Zlatko E-ciklira: Zlatko in ulični jedec, Zlatko pri zelenem lakotniku
Mojca E-ciklira: Ulični jedec in Mojca, Zeleni lakotnik z Mojco
Tešky E-ciklira: Tešky pri uličnem jedcu, Tešky pred zelenim lakotnikom
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

