Domžalski dijaki so se spoznali z E-cikliranjem
Domžale, 26. september 2017 – V sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z eodpadki s sloganom E-cikliraj družba ZEOS, d.o.o. nadaljuje s serijo eko
delavnic z naslovom »E-odpadki in naše okolje«. Včerajšnjo izvedbo so izpeljali
na Srednji šoli Domžale, kjer so dijake 2. letnika na zabaven način poučili o
pravilnem ravnanju s starimi aparati.
Na delavnici so se le-ti seznanili z LIFE projektom in njegovimi vsebinami. Udeleženci
so se na dogodku na štirih omizjih spoznali z dejstvom, zakaj je pomembno, da se eodpadke in odpadne baterije E-ciklira. Mladi so iskali odgovore ter rešitve na področju
e-odpadkov, ki so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Tekmovali so v kvizu in
oblikovali slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju:
 Ni važn' al' si st'r al' ml'd, E-ciklirat mor'š zn't!
 E-cikliraj, profitiraj!
 E-cikliraj, E-zbiraj, E-motiviraj!
 E-cikliraj tudi ti in poskrbi, da narava dolgo še živi!
Dijaki so se na dogodku tudi slikali s fotostojnico in tako prejeli na svoj mail e-letak o
projektu.

Moderatorji dogodka Urša Dolinšek (ZEOS, d.o.o.), Nina Babić, Kaja Čop in Nika
Zaletelj (Zavod Mladinska mreža MaMa) ter Tadeja Jenčič (Javno komunalno
podjetje Prodnik d.o.o.) so bili dijakom na delavnici v pomoč in so jih usmerjali proti
pravim odgovorom.
Dijaki so ob zaključku delavnice strnili mnenja, da bi marsikdo boljše poskrbel za svoje
stare aparate, ki več ne delujejo, če bi imel več informacij o tem, zakaj je to pomembno
pa tudi, če bi dobil v zameno za E-cikliranje manjšo nagrado v obliki popusta pri nakupu
nove opreme ipd..
Priloga: fotografije
Dodatne informacije
Urša Dolinšek
T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant
T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si
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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 komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin
d. Trgovci
Big Bang, d.o.o. / 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

