Z nami E-cikliraj in delaj to za zmeraj
Radeče, 5. februar 2018 – Organizatorji projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki,
družba ZEOS, d.o.o., ki so jeseni 2016 postavili ulične zbiralnike za zbiranje
starih aparatov tudi v občino Radeče, so tokrat obiskale učence Osnovne šole
Marjana Nemca Radeče. Mladim so pripravili posebno eko delavnico, ti pa so se
tako na zabaven in zanimiv način spoznali z e-odpadki in odpadnimi baterijami
in lokacijami za njihovo oddajo.
Delavnica je bila za šolo tudi neke vrste nagrada za sodelovanje pri lanskoletni jesenski
lokalni zbiralni akciji starih aparatov Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare
aparate, ki so jo v družbi ZEOS, d.o.o. izvedli skupaj z Gorenje Surovina d.o.o..

Učence je popeljal na delavnici 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:
 Naj bo star ali mlad, E-ciklira vsak naj rad.
 (B)E-cikliraj, z naravo komuniciraj!
 Z nami E-cikliraj in delaj to za zmeraj!
 E-cikliraj, naravo podpiraj!
 Bodi kul, E-cikliraj ful!

Učencem sta bili na dogodku v pomoč moderatorki Urša Dolinšek in Nejka
Šparemblek iz družbe ZEOS, d.o.o..
Delavnico so zaključili z novim znanjem o pravilnem ločevanju starih aparatov in
poudarili, da bodo zagotovo sedaj »za zmeraj« E-ciklirali.
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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 podjetje Komunala Radeče d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Radeče
d. Trgovci
Big Bang, d.o.o. / Gorenje GSI, d.o.o. / Mercator, d.d., M Tehnika / 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

