Celje, 18. december 2020
Nagradna igra »Oddaj še delujoči aparat v kotiček za ponovno uporabo na
Bukovžlaku« je zaključena
Nagradna igra, organizirana z namenom, da bi se v novem kotičku za oddajo delujočih
aparatov, postavljenem v začetku letošnjega poletja na RCERO Celje Bukovžlak,
zbralo čim več delujočih aparatov, se je končala.
V njej so lahko sodelovali vsi lokalni prebivalci, ki koristijo komunale storitve pri podjetju
Simbio, d.o.o. tako, da so aparat, ki so ga oddali v kotiček, ustrezno označili s posebno
številko. Izmed vseh, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri, so izvajalci izžrebali
naslednjih 10 številk: 217, 220, 223, 227, 229, 230, 239, 267, 282 in 284. Aparati, ki
so bili v času nagradne igre oddani, so: aparati za kavo, glasbeni stolpi, radio
sprejemniki, tiskalniki, aparati za sladoled, šivalni stroji, mešalniki za sadje, računalniki
s tipkovnico, mikrovalovne pečice, likalniki, sesalniki in drugi aparati.
Srečni izžrebanci naj se čim prej, najkasneje pa do 30. decembra 2020 javijo po
telefonu (031 374 604) oz. e-mailu (helena.kojnik@simbio.si) družbi Simbio, d.o.o. ter
predložijo svoj del nalepke s številko v dokaz, da so ravno oni prejemnik nagrade:
10x plačilo mesečnih položnic rednega odvoza odpadkov z gospodinjstev za leto 2021
pri podjetju Simbio, d.o.o..

Organizatorji so izvedli nagradno igro v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod
sloganom #Še sem uporaben. Nosilka projekta je družba ZEOS, d.o.o. skupaj s
projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem
TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o..
Hvala vsem, ki so sodelovali v nagradni igri. V kotičku se tudi po zaključku le-te zbirajo
še delujoči aparati, ki so varni za uporabo, niso pokvarjeni ali poškodovan, niso
prekomerno umazani in niso zastareli. Zbranim aparatom projektni partner skozi
postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter
jih vrne na trg po primerni ceni ali jih podari. Tako da vabljeni vsi, ki bodo tudi v
prihodnje želeli oddati svoj še delujoči aparat v ponovno uporabo, da ga oddajo v
kotiček na RCERO Celje Bukovžlak.

Kontakt:
Urša Dolinšek
urska.dolinsek@zeos.si
01 235 52 55

Projekt Life Spodbujamo e-krožno se je pričel v začetku letošnjega leta in spodbuja
krožno gospodarstvo na področju električne in elektronske opreme ter poudarja
okoljski in socialni vidik ohranjanja in podaljševanja življenjske dobe aparatov. Trajal
bo vse do konca leta 2024 in je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS
ter Evropske komisije. Več o projektu: krozno.zeos.si

