E-cikliraj v sklopu Eko dneva na kamniški srednji šoli
Kamnik, 13. april 2018 – Po enem letu se je ekipa projekta LIFE Gospodarjenje z
e-odpadki vrnila na Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra iz ponovno izvedla
ozaveščevalno delavnico E-odpadki in naše okolje. Dijaki so se na dogodku, ki
je bil organiziran v sklopu njihovega EKO DNEVA, spoznali s pomembnostjo
pravilnega ravnanja s starimi napravami, ki jih več ne potrebujemo ali niso več
delujoče.
Delavnico sta izvedli dve moderatorki (Urša Dolinšek in Nejka Šparemblek) iz družbe
ZEOS, d.o.o., ki je nosilka projekta.
Dogodek je popestril kratek kviz, pri katerem so se mladi preizkusili v znanju s področja
odpadkov, na koncu pa so se domislili nekaj sloganov – stavkov, ki pozivajo potrošnike
k E-cikliranju, kot so:
- E-cikliraj, ker nam ni vseeno
- Ali mlad, ali star – nikoli ni prepozno nekaj spreminjati, zato sedaj začni Eciklirati
- Enkrat se ž'vi, zato E-ciklirajmo vsi!
- Pij, jej – nevarne odpadke ločuj!
- E-cikliraj in odpadkom nova življenja doniraj!

Na dogodku so se sicer pogovarjali tudi o tem, kako zmanjšati vpliv tovrstnih odpadkov
na okolico in spoznali različne možnosti za njihovo oddajo, kot so npr. ulični zbiralniki.
Dogodek je zaključilo fotografiranje izdelanih plakatov in razglasitev zmagovalne
skupine.
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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.
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

