V Muti so dijake seznanili z E-cikliranjem
Muta, 16. oktober 2017 – Dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta so se na
delavnici z naslovom »E-odpadki in naše okolje« učili E-cikliranja. Delavnica se
je zgodila v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom Ecikliraj pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o..
Mladi so na delavnici iskali odgovore ter rešitve na področju e-odpadkov, ki so jih na
koncu tudi predstavili vsem zbranim. Na štirih omizjih so se spoznali z dejstvom, zakaj
je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Tekmovali so v kvizu in
oblikovali slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju:
 Mladi in stari, imejte svet radi, razmišljajte zeleno in E-ciklirajte pošteno!
 E-cikliraj in profitiraj, ne blefiraj in E-recikliraj!
 E-cikliraj in pomagaj planetu!
 Če ne E-cikliraš, ne profitiraš.

Moderatorji dogodka Urša Dolinšek (ZEOS, d.o.o.), Kaja Čop in Urban Krevl (Zavod
Mladinska mreža MaMa), Aleksandra Gantar (Društvo Mladinski center Dravograd)
in Igor Faletič (JKP Radlje ob Dravi d.o.o.) so bili dijakom na delavnici v pomoč in so
jih usmerjali proti pravim odgovorom.
Dijaki so se na dogodku tudi slikali s fotostojnico in tako prejeli na svoj e-mail e-letak o
projektu.
Priloga: fotografije
Dodatne informacije
Urša Dolinšek
T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant
T: 01 366 85 61

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
Lokalni: MC Dravograd
b. Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju
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

