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OBVESTILO ZA MEDIJE IN PODJETJA 

 
Projekt krožnega gospodarstva z dobrodelno noto  

Zbirajmo plastenke za pomoč novorojenčkom in naravi – 

zbiranje sredstev za Splošno bolnišnico Novo mesto 
 

Ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo 

življenje, ki letos poteka že peto leto,  je namenjen ozaveščanju mladih o recikliranju odpadnih 

plastenk in krožnem gospodarstvu ter zbiranju odpadnih plastenk PET za sofinanciranje 

nakupa MONITORJA ZA NADZIRANJE VITALNIH FUNKCIJ NOVOROJENČKA na Ginekološko-

porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto.   

 

Vsako leto več sodelujočih in več zbranih plastenk 

Projekti krožnega gospodarstva so odlična priložnost za dobrodelnost. Zato Tandem Zagorje, 

društvo za enake možnosti in celostni razvoj, skupaj s partnerji: embalažno shemo Dinos DROE 

Unirec, programom Ekošola, Rdečim križem Slovenije in revijo Bogastvo zdravja ob podpori 

komunalnih podjetij tudi letos organizira ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti, mi za 

Slovenijo – stara plastenka za novo življenje.  

 

V projektu sodelujejo slovenske šole in vrtci, vabljene pa so tudi ustanove, podjetja, obrtniki 

in gospodinjstva. Več odpadnih plastenk kot bo zbranih, višji bo znesek od njihove prodaje, ki 

ga bo podjetje Dinos, v sklopu katerega deluje embalažna shema Unirec, namenil 

sofinanciranju projekta. Zbrana sredstva bodo namenjena Ginekološko-porodniškemu 

oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za MONITOR ZA NADZIRANJE VITALNIH FUNKCIJ 

NOVOROJENČKA.  V preteklih letih je bilo v akciji zbranih od 11 do 17 ton plastenk. Zbiranje 

letos poteka od 1. 10. 2018 do ponedeljka 22. 4. 2019. 

 

Sodelujete lahko tudi vi in pomagate zbrati sredstva za Splošno bolnišnico Novo mesto 

Podjetja, obrtniki, javne in druge ustanove ter posamezniki lahko odpadne 

plastenke PET dosledno ločujete in organizirano zbirate, nato pa jih odpeljete v 

enega od Dinosovih zbirnih centrov. 
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Naša odgovornost je, da poskrbimo za naslednje generacije, naše potomce.  

 

Naredimo nekaj dobrega za naravo in naše najmlajše. Po svojih najboljših močeh v čim večjem 

številu tudi letos sodelujmo v projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo 

življenje. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 

 

 

 

Splošna bolnišnica Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij o projektu 

 

Kontakt: 

Tandem Zagorje, društvo za enake možnosti in celostni razvoj 

E: info.vze@gmail.com 

 

Internetna predstavitev projekta:  

http://www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/jaz-ti-mi-za-slovenijo 

 

Facebook stran projekta Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje:   

https://www.facebook.com/Jaz-Ti-Mi-za-Slovenijo-486027668113008/timeline/ 

 


