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PROJEKT
»ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME TER
ODPADNIH BATERIJ«
Namen projekta
• Ozaveščanje otrok, učencev in dijakov o celotnem življenjskem ciklusu električne in elektronske opreme ter prenosnih baterij in akumulatorjev;
• Ozaveščanje otrok, učencev in dijakov o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko
opremo (v nadaljevanju OEEO) ter odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (v nadaljevanju
OPBA);
• Prenos dobre prakse ozaveščanja in zbiranja OEEO in OPBA iz EU;
• Vzpostavitev dodatne mreže zbiranja - družba ZEOS vsem ekošolam, ob zbrani minimalni količini,
zagotovi brezplačen odvoz OEEO in OPBA.
Cilji projekta
• Seznanjanje in ozaveščanje otrok in mladine ter širše javnosti s posledicami nepravilnega ravnanja
z OEEO in OPBA;
• Iskati izvirne ideje za spodbujanje, obveščanje in ozaveščanje gospodinjstev glede pravilnega ravnanja
z OEEO in OPBA;
• Povečati zavest javnosti glede zbiranja in odlaganja OEEO in OPBA na pravo mesto;
• Zbrane podatke, ideje in fotografije objaviti na spletni strani, kjer bodo vsem dostopni.
Pristop
Projekt bo vključeval zbiranje in odvoz OEEO in OPBA.
Vsaka ustanova sama določi pravila zbiranja OEEO in OPBA. Prav tako mora ustanova sama zagotoviti
primeren zabojnik in zbirno mesto za zbiranje OEEO in OPBA.
Družba ZEOS bo zbrano OEEO in OPBA v roku enega tedna brezplačno prevzela in odpeljala,
v kolikor bo posamezna šola izpolnila minimalno količino zbranega za odvoz, ki je:
•
za OEEO 500 kg ali 2 polni EU paleti (dimenzije 1200 x 800 mm)
•
za OPBA 50 kg ali 40 litrov
V primeru, da ne boste zbrali minimalnih količin, lahko vsaka posamezna ustanova vso zbrano OEEO in
OPBA odpelje v najbližjo zbiralnico in jo tam brezplačno odda ter prejme evidenčni list s količino oddane
opreme. Glede najbližje lokacije za oddajo se za pomoč in informacije lahko obrnete na družbo ZEOS gospa Alenka Gruden-Belavič.

Nagradni natečaj
Na nagradnem natečaju lahko sodeluje vsaka ustanova, ki bo do 31. 5. 2012 na spletno stran
www.ekosola.si oddala kratko poročilo, ki na najbolj izviren način sledi ciljem tega projekta. Družba ZEOS
bo desetim ustanovam, ki bodo po mnenju komisije oddala najboljša poročila, opremila z zbiralniki za
zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev. Prav tako bo vsaka šola, ki bo zbrala 5 kg odpadnih sijalk, za nagrado prejela zbiralnik za zbiranje odpadnih sijalk. Komisijo bodo sestavljali predstavnik
DOVES-a, družbe ZEOS in GORENJE SUROVINA d.o.o.
Trajanje projekta
Od januarja do sredine maja 2012.

Kontakt in informacije
Vodja projekta: Tomaž Pajnič
DOVES-FEE Slovenija
Koordinator programa Ekošole za OŠ
tomaz.pajnic@ekosola.si
041 349 350

Odvoz OEEO in OPBA: ZEOS d.o.o.
Alenka Gruden-Belavič
alenka.gruden@zeos.si
01 366 86 04

