Dan pred Svetovnim dnevom Zemlje namenjen navadam
posameznikov pri ravnanju z odpadki
21. april 2017 (Ljubljana) – Ob Svetovnem dnevu Zemlje, ki sledi dan kasneje, se je
danes dopoldan na Gospodarski Zbornici Slovenije v Ljubljani zgodila zanimiva in
vsebinsko zelo aktualna strokovna konferenca. Pod naslovom »Navade posameznikov
pri ravnanju z odpadki« je potekala v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s
sloganom E-cikliraj v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o.. Dogodek je družba organizirala
z namenom, da se odpre diskusija na področju spreminjanja navad gospodinjstev oz.
končnih potrošnikov pri ločevanju odpadkov z vidika različnih deležnikov v procesu
ločevanja.
Na dogodku so iskali odgovore na vprašanja: »Smo v Sloveniji dovolj ozaveščeni in lahko
opravičimo naziv »zelene« države?«, »Bo potrebno spremeniti navade posameznikov pri
ločevanju odpadkov?« in »Kakšna je prihodnost krožnega gospodarstva v naši državi?«.
Zainteresirano javnost so seznanili s pomenom ločevanja odpadkov s poudarkom na eodpadkih in odpadnih baterijah ter prihodnostjo krožnega gospodarstva.

Dogodek so odprli organizatorji konference, družba ZEOS, d.o.o., ki je predstavila delovanje
družbe in rezultate ter prihodnje aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki.

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., je na dogodku poudaril: »V Sloveniji je v uporabi
170 kg električne in elektronske opreme na prebivalca. Glede na zbrano količino e-odpadkov
v letu 2016, ko je bilo zbranih dobrih 6 kg na prebivalca, je torej potencialnih e-odpadkov po
gospodinjstvih za skoraj 30 let zbiranja. Hkrati to pomeni, da je v gospodinjstvih kar 10 letna
količina prodane električne in elektronske opreme. Da ti odpadki ne bi končali na neustreznih
mestih, je poleg sistematičnega ozaveščanja javnosti potrebno vlagati tudi v infrastrukturo
prevzemanja teh odpadkov. Le tako bomo gospodinjstvom približali ter omogočili ločevanje in
oddajanje le-teh. S tem bomo ne le ohranili naravne vire surovin in zmanjševali negativne
vplive na okolje, ampak ustvarjali nova delovna mesta in nove poslovne modele krožnega
gospodarstva.«
Pomočnica vodje projekta Branka Biček Bizant iz družbe ZEOS, d.o.o. je podrobneje
predstavila projekt in aktualne aktivnosti s poudarkom na postavitvi infrastrukturne mreže za
zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij širom Slovenije in spremljevalnih dogodkih. Nanizala
je nekaj rezultatov projekta: »V dobrem letu smo izvedli že 26 predaj uličnih zbiralnikov za eodpadke in odpadne baterije na ekološke otoke, ki sedaj že stojijo v 140 občinah, vseh
zbiralnikov pa je že kar 523. Postavili smo tudi 56 zelenih kotov za oddajo e-odpadkov in
odpadnih baterij v trgovinah z e-opremo in pričeli z ozaveščevalnimi dogodki.«
Da smo v naši državi na področju ločevanja dobri, a da bi se lahko na tem področju še marsikaj
izboljšalo, pa je poudarila koordinatorka projektnih aktivnosti Urša Dolinšek iz družbe
ZEOS, d.o.o.: »Vsak posameznik je pomemben, pa naj se to sliši še tako klišejsko. Skupaj z
istim ciljem se da še marsikaj spremeniti, med drugim tudi z zgledom.« Predstavila je
pomembne komunikacijske cilje projekta in rezultate dveh raziskav med potrošniki na področju
ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij. Organizatorji projekta želijo namreč pridobiti čim več
povratnih informacij od potrošnikov oz. občank in občanov, zato izvajajo vzporedno z glavnimi
projektnimi aktivnostmi tudi različne raziskave. »Anketirance smo tudi spraševali, kaj jih
motivira za oddajo e-odpadkov in odpadnih baterij in največ jih je reklo, da je to lokacija za
oddajo bližje svojemu domu, sledi želja po več informacijah o negativnih vplivih teh odpadkov
na okolje, nato šele pridejo na vrsto razni popusti in nagradne igre v zameno za oddajo
odpadkov.«
V prvem delu konference, ki ga je povezovala Janja Leban iz Gospodarske zbornice
Slovenije, so nato svoj vidik na življenjske navade posameznikov pri ločevanju odpadkov
prikazali različni deležniki.

Vpliv LIFE projektov na ozaveščanje posameznikov je prikazala Tatjana Orhini Valjavec iz
nacionalne kontakte točke LIFE za okolje iz Ministrstva za okolje in prostor RS. Poudarila
je: »LIFE program zahteva rezultate s terena, ni sam sebi namen. Okoljevarstveniki si želimo
ljudi, ki imajo vrednote in znanja, a vse to ni dovolj, posameznik mora biti tudi aktiven. Čutiti
morajo odgovornost do svojih dejanj. Ozaveščanje je pomemben del politike projektov LIFE.
Ozaveščanje je močno orodje pri spreminjanju navad v bolj trajnostne, za njegovo učinkovitost
pa je potrebno veliko znanja in trdo delo.«
Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc je podrobneje
predstavil ločevanje odpadkov z vidika gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki.
Izpostavil je: »Ko govorimo o krožnem gospodarstvu in doseganju ciljev na tem področju, imajo
komunalna podjetja ključno vlogo. Danes je ključni razlog za ločeno zbiranje skrb za naravo in
ne več toliko finančni vidik. Moje ocene glede prihodnosti na področju ločenega zbiranja so
zelo optimistične, mislim, da bomo do leta 2030 zmožni zbrati kar do 70% ločeno zbranih
odpadkov, kar je celo več kot so trenutno zastavljeni cilji.« in dodal: »Ko govorimo o
ozaveščanju se strinjam, da je zgled pomemben, mora pa biti v ozadju še nek dodaten vzgib
- ozaveščevalne vsebine in informacije. Treba je doseči kritično maso, kot npr. na igrišču med
tekmo, ko četrtina gledalcev začne delati »val«, se pridružijo vsi ostali.«
Da imajo okoljske nevladne organizacije pri spreminjanju navad posameznikov na področju
ločevanja odpadkov veliko in pomembno vlogo je poudarila predsednica Društva Ekologi
brez meja Urša Zgojznik, ki je povedala: »Ozaveščanje je velikokrat postranska stvar, je pa

zelo pomembno. Vloga NVO je pri tem bistvena, določene raziskave so tudi pokazale, da ljudje
najbolj zaupajo NVO-ju.« ter nadaljevala: »Nevladne organizacije so tiste, ki povezujejo vse
sfere družbe in lahko s svojim delom najbolj bistveno prispevajo k spremembi. Krožno
gospodarstvo pa mora vključevati tudi ljudi, predvsem pa najprej krožno povezati vse skupine
družbe.« in zaključila: »Ekologija se začne v nas. Pomembno je, da ne samo podpiramo
ukrepe, ampak, da jih tudi udejanjimo v praksi! Vsak korak šteje.«
Tudi vloga medijev je na področju spreminjanja navad zelo pomembna, na kar nas je v
sproščenem vzdušju nagovorila urednica Radia 1 Nina Luin. Poudarila je: »Mediji že dolgo
niso samo tisk, TV in radio, so tudi družbena omrežja. Znani voditelji pa tudi druge znane
osebe tudi lahko vplivajo na spremembo navad. Akcije po radiu močno vplivajo na poslušalce,
tudi okoljsko tematiko je možno doseči na tak način.« Dodala je: »Na Radiu 1 imamo družbeno
odgovorne akcije, npr. Varna pot v šolo, kjer ni nagrad za poslušalce, česar so pri drugih
akcijah vajeni, a je vseeno zelo uspešna. V mesecu maju pa bomo pričeli skupaj z družbo
ZEOS, d.o.o. z novo ozaveščevalno akcijo s področja ozaveščanja o pravilnem ravnanju s
starimi aparati, česar se že zelo veselimo.«
Dotaknili so se tudi krožnega gospodarstva pri ločevanju odpadkov, kar nam je predstavil
Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade: »Mesec november je bil
lansko leto prvič mesec krožnega gospodarstva. S posveti od takrat obiskujemo različne regije
države, na katerih ozaveščamo, kaj krožno gospodarstvo je in izpostavljamo primere dobrih
praks.« je povedal in predstavil še projekt SRIP, ki govori o podpori strateško razvojnih
inovacijskih partnerstvih. Prihodnjih pet let bo povezoval vse deležnike mreže za krožno
gospodarstvo. Gre za proces povezovanja iskanja konkretnih projektov na tem področju, da
bodo pridobili investicije.
Da na mladih svet stoji, čivkajo tudi že vrabčki na vsaki strehi. In zato so organizatorji dogodka
želeli vključiti tudi podjetniške izzive mladih na področju okolja. Predstavnik Ustvarjalnika,
d.o.o. Matic Breznik je predstavil svoj vidik na to tematiko: »Želimo si, da gre čim več mladih
skozi izkušnjo, ki jo lahko dobijo pri nas, vsak izmed njih gotovo ne bo podjetnik, je pa dobro,
da to izkušnjo dobi, saj mu bo v prihodnje lažje na katerekoli poti, za katero se bo odločil. Mladi
želijo nekaj spremeniti, pomagati.« in dodal: »Na Ustvarjalniku se vedno potrudimo, da če pride
k nam kdo z eko idejo, vedno poskušamo dati podporo. Verjamem, da bomo v prihodnosti tudi
na tem področju videli več takih idej, projektov.«
V vrtcih in osnovnih šolah se otroci danes zelo veliko pogovarjajo o varovanju okolja in
sodelujejo v neštetih aktivnostih, ki spodbujajo ločevanje odpadkov in podobne aktivnosti, ki
skrbijo, da je naš planet čim bolj »zelen«. Kasneje, v srednji šoli in na fakulteti, pa je zelo
koristno, da mlade še naprej ozaveščamo in o tej tematiki je imela zelo dobre nasvete Maja
Hostnik, direktorica Zavoda Mladinske Mreže MaMa. Med drugim je povedala: »Ustvarjanje
novih in drugačnih delovnih mest in priložnosti za mlade je danes ključno, saj živimo drugačno
življenje kot smo ga poznali do sedaj in življenje ter kariera se spreminjata hitreje kot kadarkoli
prej. S tem namenom podpiram tovrstne dogodke, kjer se srečajo različni akterji, ki podajo
svoja razmišljanja na določeno temo.« Predstavila nam je tudi izkušnje iz eko delavnic, ki jih
izvajajo na projektu E-cikliraj skupaj z družbo ZEOS, d.o.o.: »Mladi soustvarjajo dogodek,
oblikujejo predloge. Znajo poiskati informacije. Na delavnici tudi mladi delajo za mlade (tudi

vodstvo je mlado), to se zelo dobro obnese. Dobro je, da so na dogodku predstavniki
komunalnih podjetij, ker s tem dobijo pomembne informacije z lokalnega okolja.«
V preddverju dogodka so si na tržnici projektov lahko obiskovalci ogledali in se informirali tudi
o nekaterih zanimivih ozaveščevalnih projektih drugih organizacij. Poleg projektov družbe
ZEOS, d.o.o (LIFE Slovenska OEEO kampanja in LIFE Gospodarjenje z e-odpadki) so si
lahko ogledali stojnici Ministrstva za okolje in prostor RS in njihov projekt LIFE Krepitev
zmogljivosti ter podjetja SLOPAK d.o.o. in njihov projekt LIFE Ločujmo odpadke. Poleg tega
pa so se lahko udeleženci s pomočjo fotostojnice fotografirali z maskoto projekta E-cikliraj,
imenovano ECI, ki predstavlja ulični zbiralnik.

Zanimiva razprava o vplivih na ločevanje odpadkov
Drugi del konference je odprla ambasadorka projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki,
sicer pa uspešna novinarka in televizijska voditeljica Mojca Mavec, ki je podala najprej
svoj osebni pogled na tematiko. Izpostavila je nekaj slabih kot tudi dobrih primerov praks s
področja ravnanja z odpadki z različnih držav sveta. V vseh večjih mestih po svetu so odpadki
velik problem, njihovo zbiranje pa je velik strošek, zato je njeno mnenje, da je zbiranje
odpadkov in njihovo ločevanje pomembno in mora postati del življenja vsakega Zemljana.

Nato pa je povezovala zanimivo razpravo na okrogli mizi, na kateri je sodelovalo pet govorcev,
in sicer:
•
mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o.
•
Matic Breznik, predstavnik Ustvarjalnika, d.o.o.
•
Peter Tomše, Sektor za odpadke, Ministrstvo za okolje in prostor RS
•
Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva
•
Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade
•
Urša Zgojznik, predsednica Društva Ekologi brez meja

V okviru okrogle mizo so govorci izpostavili različne vidike, spodaj je izpostavljenih nekaj
njihovih zanimivih izjav:
Emil Šehić (ZEOS, d.o.o.)
»Današnja konferenca je ena redkih, ki združuje okoljsko tematiko z vsemi deležniki. Dostikrat
pozabljamo namreč na potrošnike, ki so ključni v tem procesu. Lepo bi bilo, da bi se znali
Slovenci kdaj tudi pohvaliti. Smo dobri na področju ločevanja odpadkov.«
Matic Breznik (Ustvarjalnik)
»Mlada generacija je v unikatni poziciji, starši se učijo od mlajših. Včasih je veljalo, da če želiš
narediti premik v družbi, je potrebno preteči največ dve generacije. Danes pa otroci že od malih
nog ločujejo in učijo druge o tem, vse gre hitreje.«

Peter Tomše (Ministrstvo za okolje in prostor RS)
»Ločeno zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij je predpogoj za okoljsko učinkovito ravnanje
z njimi. Aktivnosti seznanjanja in ozaveščanja o pomenu in načinu ločenega zbiranja tovrstnih
odpadkov in vlogi končnih uporabnikov pri tem, so pomembne in ključne na poti do izpolnitve
zastavljenih okoljskih ciljev pri ravnanju s temi odpadki.«
Sebastijan Zupanc (Zbornica komunalnega gospodarstva)
»Infrastruktura za ločevanje odpadkov se je vedno uspešno prilagodila spremembam
zakonodaje, Slovenci smo po mojem mnenju na področju ločevanja super, dobro nam gre,
smo na dobri poti, naredili smo strašen premik. Danes je Slovenija v marsikaterem segmentu
mnogo čistejša.«
Tadej Slapnik (Kabinet predsednika vlade)
»Na področju gospodarstva bo rast ali zelena ali pa je sploh ne bo. Vloga mladih in njihove
informacijsko-tehnološke veščine pa so ključne, da bomo koncepte prehoda na krožno
gospodarstvo lahko uresničili.«
Urša Zgojznik (Društvo Ekologi brez meja)
»Mi smo zelena država, to je neke vrste naš slogan, ampak to bomo morali zgotoviti tudi v
prihodnosti. Do 70% ločenega zbiranja se še da doseči, za več pa so potrebni radikalni ukrepi,
nujno je potrebno sodelovati, vsi morajo nekaj narediti na tem področju. V štirih letih ni bilo več
kot 5% postopkov prijave divjih odlagališč na Inšpektorat RS za okolje in prostor izvedenih do
konca, postopki so problematični, ta del je potrebno okrepiti pri zakonodaji.«
Zaključek
Dogodek so organizatorji in obiskovalci zaključili optimistično z željo, da se področje ločevanja
odpadkov v Sloveniji še izboljša, in sicer z vidika vseh deležnikov, saj je prav vsak res zelo
pomemben člen te verige. Povezovalka okrogle mize Mojca Mavec je zaključila z besedami:
»Postanimo res zeleni, da bodo še drugi zeleni od zavisti! Ločujmo še naprej, da ne bodo
arheologi kasneje v prihodnosti mislili, da so bili mobilniki valuta.«
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.

1. Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
2. Partnerji
a. Mladinske organizacije
Center mladih Koper / Celjski Mladinski center / Center interesnih dejavnosti Ptuj / Mladinski center
Brežice / Mladinski center Dravinjske doline / Mladinski center Idrija/ Mladinski center Nova Gorica /
Mladinski center Trbovlje / Mladinski center Velenje / Mladinski kulturni center Maribor / Mladinski
informativni in kulturni klub Murska Sobota / Zavod Mladinska Mreža MaMa / Zavod O, zavod
škofjeloške mladine
b. Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
Čisto mesto Ptuj d.o.o. / Infrastruktura Bled d.o.o. / JP, Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. / Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o. / Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. / Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o.
/ Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. / Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. / Javno podjetje
Komunala Zagorje d.o.o. / Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. / Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o. / Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. / Javne službe Ptuj d.o.o. / JKP d.o.o.
Slovenske Konjice / Komunala Brežice d.o.o. / Komunala Kočevje d.o.o. / Komunala Kranj, d.o.o. /
Komunala Laško d.o.o. / Komunala Nova Gorica d.d. / Komunala Radovljica, d.o.o. / Komunala Ribnica
d.o.o. / Komunala d.o.o. Sevnica / Komunala Trebnje d.o.o. / Komunala Tržič d.o.o. / Komunalno
podjetje Idrija d.o.o. / Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. / Kostak d.d. / KP Logatec
d.o.o. / KSP Hrastnik d.d. / KSP Litija d.o.o. / Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja Loka
/ Marjetica Koper, d.o.o. / Občina Gorenja vas – Poljane (režijski obrat) / Publicus, d.o.o. Ljubljana / PUP
Saubermacher, d.o.o. / Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d.o.o. / Saubermacher Slovenija
d.o.o. / Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. / Snaga d.o.o. (Maribor)
c. Občine
Ajdovščina / Ankaran / Beltinci / Benedikt / Bled / Borovnica / Braslovče / Brežice / Brda / Cankova /
Cerkno / Cerkvenjak / Cirkulane / Črenšovci / Črnomelj / Destrnik / Dobje / Dobrepolje / Dobrna /
Dobrovnik / Domžale / Dornava / Duplek / Gornji Grad / Gornja Radgona / Gorenja vas – Poljane / Gorje
/ Gornji Petrovci / Grad / Grosuplje / Hoče – Slivnica / Hodoš / Hrastnik / Idrija / Ilirska Bistrica / Ivančna
Gorica / Izola / Jezersko / Kamnik / Kanal / Kidričevo / Kobilje / Kočevje / Komenda / Kostanjevica na
Krki / Kostel / Krško / Kungota / Kuzma / Laško / Lenart / Litija / Ljubno / Logatec / Log – Dragomer /
Loški Potok / Lovrenc na Pohorju / Luče / Lukovica / Majšperk / Mengeš / Mestna občina Celje / Mestna
občina Koper / Mestna občina Kranj / Mestna občina Maribor / Mestna občina Murska Sobota / Mestna
občina Nova Gorica / Mestna občina Ptuj / Mestna občina Velenje / Miklavž na Dravskem polju / Miren
– Kostanjevica / Mirna / Mokronog – Trebelno / Moravče / Moravske Toplice / Naklo / Nazarje / Odranci
/ Piran / Pivka / Pesnica / Podlehnik / Polzela / Postojna / Prebold / Preddvor / Puconci / Radeče /
Radenci / Radovljica / Renče – Vogrsko / Ribnica / Rogašovci / Ruše / Selnica ob Dravi / Semič / Sevnica
/ Slovenske Konjice / Sodražica / Solčava / Starše / Sveta Ana / Sveti Andraž v Slovenskih goricah /
Sveti Jurij v Slovenskih goricah / Sveti Jurij ob Ščavnici / Sv. Trojica v Slovenskih goricah / Šalovci /
Šempeter – Vrtojba / Šenčur / Šentilj / Šentjur / Šentrupert / Škofja Loka / Šmartno pri Litiji / Šmartno ob
Paki / Šoštanj / Štore / Tabor / Tišina / Trbovlje / Trebnje / Trnovska vas / Trzin / Tržič / Turnišče / Velika
Polana / Videm / Vipava / Vitanje / Vojnik / Vrhnika / Zagorje ob Savi / Zavrč / Zreče / Žalec / Železniki /
Žetale
d. Trgovci
Big Bang, d.o.o. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d.

3. Ambasadorji
Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)
»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala
šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih
letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih
zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE sodelovati kot ambasadorka.«
Andrej Težak – Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)
"Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo
obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj,
da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja
velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo
E-cikliranje!"
Zlatko (glasbenik)
»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla
digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in
električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne
uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno
tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale
vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko
sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo
več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«
4. Prijatelji
Milan Bogataj (direktor Zavoda PEC Murska Sobota so.p.)
Alenka Košir (vodja Centra ponovne uporabe Velenje)
Alenka Avguštin (sodelavka v programu Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, Javni zavod Socio
Celje)
Katja Polc (študentka magistrskega programa Managment trajnostnega razvoja, Fakulteta za
management v Kopru)
"Elektronskim odpadkom se v današnji tehnološki družbi res težko izognemo. Verjamem, da je potrebno
elektronske naprave uporabljati skrbno in spoštljivo, ter jih, če je le možno, tudi popraviti. Ko pa nam
resnično ne služijo več, pa morajo pristati na pravem mestu in pri pravih ljudeh, ki bodo znali poskrbeti
zanje in jim dati novo življenje! Vesela sem, da imamo projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki ga z
veseljem podpiram in sem ponosna, da sem tudi sama lahko del te zgodbe."
***
Seznam vseh dopolnjujemo sproti tekom projekta.

