Dijaki Gimnazije Ledina so se učili E-cikliranja
Ljubljana, 8. marec 2018 – V sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki se
je včeraj družba ZEOS, d.o.o. oglasila na Gimnaziji Ledina, kjer je s skupino
dijakov in dijakinj izpeljala eno izmed eko delavnic z naslovom E-odpadki in naše
okolje. Dijaki so se na dogodku na zabaven in zanimiv način spoznali z e-odpadki
in odpadnimi baterijami in vsemi lokacijami za njihovo oddajo.
Mlade je popeljal v svet E-cikliranja (recikliranja e-odpadkov) 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:





Razmišljaj z glavo, varuj naravo, E-cikliraj!
E-cikliraj in po čisti naravi bicikliraj!
E-cikliraj vedno, da ne bo za potomce življenje bedno!
E-cikliraj z nami tudi ti, da pri hiši čim manj bo smeti!

Dijakom sta bili na dogodku v pomoč moderatorki Urša Dolinšek in Branka Biček
Bizant iz družbe ZEOS, d.o.o..

Na delavnici so dijaki vneto sodelovali in pokazali svoj izjemen timski duh, saj so skupaj
izdelali tudi na pogled lepe plakate, prav tako pa so ob zaključku izpostavili nekaj
pomembnih informacij, ki so jih na novo pridobili na dogodku, kot npr., da se v 500-ih
prenosnih telefonih skriva toliko zlata, da bi iz njega lahko naredili en zlat prstan.
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 sofinancirata: Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor RS
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html
Lokacije za oddajo starih aparatov: www.stariaparati.si
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

