Zbiraj, E-cikliraj in s tem tako mlajše in starejše motiviraj
14. november 2018 – Učenci iz Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu so se na
delavnici »E-odpadki in naše okolje« seznanili z infrastrukturo oddajanja starih aparatov
po državi ter razvijali nove ideje na področju E-cikliranja. Dogodek se je zgodil v sklopu
lansiranja uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije (ki se je zgodilo v letu
2016) v občine Radovljica, Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki in Gorenja Vas – Poljane,
pod okriljem projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki ga vodi
družba ZEOS, d.o.o..
Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov
in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je pomembno, da se eodpadke in odpadne baterije E-ciklira. Spoznali so lokacije uličnih zbiralnikov v svojih občinah
in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo. Dotaknili pa so se tudi obdelave in
ponovne uporabe tovrstnih odpadkov.

Izdelali so tudi nekaj zanimivih sloganov, ki vse potrošnike pozivajo k E-cikliranju!:
 E-cikliraj in varno zbiraj!
 E-cikliraj in svet podpiraj!
 E-cikliraj in v boljšem svetu zbiraj!
 Zbiraj, E-cikliraj in s tem tako mlajše in starejše motiviraj!

Odgovore ter rešitve o tej tematiki so učenci tokrat iskali s pomočjo predstavnice družbe ZEOS,
d.o.o. Urše Dolinšek in moderatorjev: Urban Krevl in Sara Žvikart (Zavod Mladinska Mreža
MaMa) ter Jožica Peljhan (Infrastruktura Bled d.o.o.). V veliko pomoč na delavnici so jim bile
tudi zavzete učiteljice iz šole.
Učenci so med delavnico pokazali izreden timski duh, delavnico pa zaključili z željo, da bi čim
več občank in občanov E-cikliralo.
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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 javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Komunala Radovljica, d.o.o., Infrastruktura Bled d.o.o., Loška komunala, oskrba z vodo in
plinom d.d. Škofja Loka, Občina Gorenja vas – Poljane (režijski obrat)
c. Občine
Lokalne: Bled, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Radovljica, Škofja Loka, Železniki
d. Trgovci
Big Bang, d.o.o. / Gorenje gospodinjski aparati, d.d. / 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

