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Jaz, ti, mi za Slovenijo –  
stara plastenka za novo življenje 

 Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt zbiranja 
odpadnih plastenk PET in ozaveščanja o možnostih njihove 
predelave.  

 Prvi primer zapiranja snovnega kroga odpadnih slovenskih 
plastenk. 

 V sodelovanju s slovenskimi komunalnimi podjetji poteka v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, podjetjih in drugih 
organizacijah. 

 Dinos je skupaj s podjetjema Gastro PET in Fructal partner 
projekta „Plastenka za Plastenko“, v katerem se nove 
plastenke izdelujejo iz 50-odstotnega reciklata starih 
plastenk. 
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 Več odpadnih plastenk kot je zbranih, višji je znesek, ki ga Dinos nameni sofinanciranju nakupa opreme 
za novorojenčke v eni od slovenskih porodnišnic; v šolskem letu 2017/2018 bo to porodnišnica v Murski 
Soboti. 

 Skupaj smo v treh letih zbrali preko 35 ton plastenk in donirali več kot 10 tisoč evrov. 

 Enomesečno organizirano zbiranje v ustanovah: od 22. 3. 2018 do 22. 4. 2018 
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Star papir zbiram,  
prijatelja podpiram 

 Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni 
projekt zbiranja starega papirja, v katerem 
šole in vrtci – člani programa Ekošola – s 
pomočjo Dinosa organizirajo akcije zbiranja 
starega papirja. 

 90 % sredstev od prodaje zbranega starega 
papirja gre v šolski sklad, 10 % sredstev pa se 
nameni Fundaciji Pismo srca, ki je v 12 letih 
podelila že 386 štipendij mladim iz socialno 
ogroženih družin. 

 Mladi razvijajo socialni čut, pomagajo svojim 
vrstnikom, hkrati pa skrbijo za čistejše okolje 
in za ohranjanje naravnih virov.  

 Zapiranje snovnega toka starega papirja. 
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KAJ PRINAŠA PROJEKT? 
 Več štipendij za socialno ogrožene mlade in možnost štipendiranja učenca ali dijaka sodelujoče šole. V 

prvem letu projekta je sodelovalo 22 ustanov, zbrali smo več kot 100 ton starega papirja, podeljeni pa 
bosta 2 štipendiji. 

 Večji prihodek v šolski sklad ali sklad vrtca. 

 Točke za napredovanje mentorja. 

 V Ekoakcijski načrt programa Ekošola je projekt uvrščen v SKLOP A: Projekti.  

 Sodelovanje na dogodkih in v TV oddajah na nacionalni televiziji: Šport in špas ter Žogarija. 
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