Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 9. 2020
Število objav: 2
Internet: 1
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 2
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1
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Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

V Mariboru jesensko zbiranje odsluženih električnih aparatov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Action, povezuje osem partnerjev, poleg Mestne občine Maribor kot vodilnega partnerja, Inštituta Wcycle, društva
Aktiviraj se, podjetja Snaga še Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, Zavod za projektno svetovanje,
raziskovanje in razvoj celovitih rešitev ter Inštitut za inovacije in podjetništvo....

Naslov

Za večjo učinkovitost pri energetskih sanacijah stavb

Medij

Večer - Kvadrati, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kvadrati; 28. 9. 2020

Avtor

S. A. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 30

Površina: 358 cm2

...za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju s slovenskim Eko skladom v Mariboru organiziralo strokovno
srečanje za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu. Na srečanju so se posvetili trajnostnim vidikom in izboljšani
učinkovitosti dela pri energetskih sanacijah stavb, pri tem pa posebno pozornost namenili...
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V Mariboru jesensko zbiranje odsluženih
električnih aparatov
Mariborski Inštitut Wcycle po izjemnem poletnem odzivu spodbujanja ponovne uporabe v sklopu evropsko
sofinanciranega projekta Urbana zemljina za hrano kot partner v projektu pripravlja tudi jesensko nadaljevanje. Tokrat bo
poudarek na najhitreje rastoči skupini odpadkov - električni in elektronski opremi.
Kot poudarjajo v inštitutu, je ključni izziv omenjenega projekta predelava bioloških odpadkov, ki nastajajo v mestu, v
rodovitno zemljo, ki jo je mogoče uporabiti za pridelavo hrane, pa tudi na javnih zelenih površinah, kjer so urejeni nasadi.
V projektu je doslej nastalo že šest visokih gred na različnih lokacijah po mestu, pod Pekrsko Gorco pa so zrasli mestni
vrtovi, na katerih vrtnari 66 najemnikov.
Tudi tokrat bodo občani, ki želijo sodelovati v akciji ponovne uporabe, v zameno za še uporaben predmet prejeli vrečo
rodovitne zemlje, ki nastaja v projektu. V sodelovanju s podjetjem Zeos, prevzemnikom odpadne električne in elektronske
opreme, in največjim evropskim konzorcijem za sekundarne surovine EIT RawMaterials posebej spodbujajo vračanje
malih električnih gospodinjskih aparatov v procese predelave oz. reciklaže, zato bodo sprejemali tudi gospodinjske
aparate, ki so odslužili svojo uporabnost.
Tokratna akcija Zamenjaj in pridelaj bo potekala prihodnji teden od torka do četrtka, znova v kavarni nasproti Doma
starejših Danice Vugrinec na Pobrežju. Odsluženo, pa tudi še delujočo električno in elektronsko opremo ter druge še
uporabne predmete kot so knjige, igrače, oblačila, tekstil in manjše kosovne stvari, bodo sprejemali med 10. in 18. uro.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko bo električna in elektronska oprema, ki jo bodo zbrali, odšla v predelavo in bodo iz nje nastajali sekundarni
materiali, se bo ostalih stvari, ki jih bodo občani prinesli, razveselilo društvo Aktiviraj se, prav tako partner v projektu, ki v
mestu na dveh lokacijah, na Partizanski in Gosposki ulici, ponuja že rabljene, a še zmeraj uporabne, le nekoliko
predelane zanimive predmete.
Evropski projekt Urbana zemljina za hrano, ki poteka pod okriljem Urban Innovative Action, povezuje osem partnerjev,
poleg Mestne občine Maribor kot vodilnega partnerja, Inštituta Wcycle, društva Aktiviraj se, podjetja Snaga še Zavod za
gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev ter
Inštitut za inovacije in podjetništvo.
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Površina: 358 cm2
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