
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrhniški osnovnošolci E-ciklirali na eko delavnici 
 

 

Vrhnika, 25. januar 2018 – Skoraj leto dni po postavitvi uličnih zbiralnikov za 

stare aparate v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer so se organizatorji 

projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, družba ZEOS, d.o.o., ponovno oglasili 

na Vrhniki. Tokrat so izvedli delavnico za mlade na OŠ Ivana Cankarja. Dijaki so 

se tako na zabaven in zanimiv način spoznali z e-odpadki in odpadnimi 

baterijami in lokacijami za njihovo oddajo. 

 

Učence je popeljal v svet E-cikliranja 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: 
 

- E-cikliraj in profitiraj ter smeti recikliraj! 

- E-cikliram in e-odpadke zbiram! 

- E-cikliramo, varčujemo in svet obvarujemo! 

- Ne blefiraj, E-cikliraj! 

- E-cikliraj in onesnaževanju pot zapiraj! 
  

Dijakom so bili na dogodku v pomoč moderatorji: Urša Dolinšek iz družbe ZEOS, 

d.o.o., Urban Krevl, Kaja Čop in Suzana Dejić iz Zavoda Mladinska mreža MaMa ter 

Edin Behrić iz Javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.. 

 

    
 
 

http://e-odpadki.zeos.si/
http://www.zeos.si/
http://www.osivanacankarja.si/
http://www.zeos.si/sl/
http://www.zeos.si/sl/
http://www.mreza-mama.si/
http://www.kpv.si/


                                                                        

Na delavnici so bili prisotni učenci različnih starosti, vse od 6. do 9. razreda, a vsi so 

izkazali izredno zanimanje za delavniško tematiko. Ob zaključku dogodka so 

predstavili vsem zbranim, kaj so se novega naučili in poudarili, da so dobili koristne 

informacije v zvezi s pravilnim ravnanjem s starimi aparati. 

 

Priloga: fotografije 
 

 

Dodatne informacije 

  
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: Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o 
  

c.     Občine 
Lokalne: Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer 

 

     d.     Trgovci 
Big Bang, d.o.o. / Gorenje gospodinjski aparati, d.d. / Mercator, d.d., M Tehnika, / 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 

Urša Dolinšek              
T: 01 235 52 55          

Branka Biček Bizant               
T: 01 366 85 61                      

E: novice@zeos.si 
W: e-odpadki.zeos.si 

http://www.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
https://www.youtube.com/watch?v=ahdQbGfrye0
https://www.youtube.com/watch?v=AQz3Nw04bY0
https://www.youtube.com/watch?v=LECXIt7OI3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Obf77hypdkI
https://www.youtube.com/watch?v=poq7wPomvGs
https://www.youtube.com/watch?v=tqY_F74GkJk
http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html
mailto:novice@zeos.si
http://e-odpadki.zeos.si/

