Ulične zbiralnike za stare aparate predstavili dijakom Ilirske Bistrice
Ilirska Bistrica, 6. november 2018 – Dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica so se včeraj
udeležili delavnice »E-odpadki in naše okolje«, ki je dijakom podrobneje
predstavila ulične zbiralnike za stare aparate in baterije, ki so bili leta 2017
postavljeni v občine Ilirska Bistrica, Logatec, Pivka in Postojna. Dogodek je
podkrepil njihovo znanje s področja odpadkov, saj so se spoznali z vsemi
pomembnimi vidiki E-cikliranja.
Mladina se je pogovarjala o zmanjševanju vpliva e-odpadkov in odpadnih baterij na
okolico in se učila pravilnega ravnanja z njimi preko različnih tehnik: izdelave plakata,
sodelovanja v kvizu in izmišljanjem sloganov - stavkov, ki pozivajo potrošnike k Ecikliranju. Zamislili so si naslednje:
 E-cikliraj in naravo filtriraj!
 E-cikliraj in profitiraj!
 E-cikliraj in s tem planet podpiraj!
Delavnico je izvedla družba ZEOS, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža
MaMa v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj.
Moderatorji dogodka Urša Dolinšek (ZEOS, d.o.o.), Urban Krevl (Zavod Mladinska
Mreža MaMa) ter Kaja Božič Javno podjetje komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. so bili
dijakom v pomoč pri izvedbi.

Na dogodku so med drugim prišli do zaključka, da bi jih k zmanjševanju pogostosti
nakupa prepričale višje cene naprav in njihovo dolgotrajnejše delovanje ter večje
zavedanje o škodljivih učinkih nepravilno odloženih odpadkov.
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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: JP, Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., KP Logatec d.o.o., Publicus, d.o.o. Ljubljana
c. Občine
Lokalne: Ilirska Bistrica, Logatec, Pivka, Postojna
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

