Celje z okolico bogatejše za ulične zbiralnike e-odpadkov in
odpadnih baterij
Celje, 16. september 2016 – Občine Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur,
Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec so dobile 40 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in
odpadnih baterij. V uporabo so bili slavnostno predani na dogodku v RCERO Celje v sklopu LIFE
projekta Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj. Organizatorji projekta ZEOS, d.o.o.
skupaj z lokalnim partnerjem Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. so na srečanju
poudarili prednosti tovrstnega zbiranja in predstavili nadaljnje lokalne akcije.
Na dogodku v Celju so prisotni župani oz. drugi predstavniki občin, v katere se bodo v prihodnjih dneh
postavili ulični zbiralniki, s podpisom listine in s simbolično oddajo svojih e-odpadkov pospremili
lansiranje uličnih zabojnikov v njihovih občinah. Mikrolokacije zbiralnikov so jasno označene na
spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk e-odpadkov na spletni strani projekta.
Organizatorji projekta bodo v roku enega leta postopoma v vsa lokalna okolja države postavljali preko
400 uličnih zbiralnikov. V naslednji petih letih si želijo predvsem spremeniti navade potrošnikov pri
ravnanju z e-odpadki preko na novo vzpostavljene mreže zbiranja.
Predstavnica družbe ZEOS, d.o.o, Alenka Gruden-Belavič je ob priložnosti povedala: »S postavitvijo
uličnih zbiralnikov smo pričeli že letos spomladi, do sedaj smo jih postavili že v Velenju in okoliških
občinah ter večjem delu Prekmurja. V Velenju smo že izvedli prvo praznjenje in nad vsebino zbiralnikov
smo zelo zadovoljni, saj so občani skoraj dosledno oddajali svoje e-odpadke in odpadne baterije, kar
nekaj zbiralnikov pa je bilo po treh mesecih čisto polnih.«
»Veseli me, da bodo občani sedaj lahko predajali odpadno električno in elektronsko opremo bliže svojim
domovom. Do sedaj so jo lahko odlagali v času akcij zbiranja nevarnih odpadkov na terenu in v najbližjih
zbirnih centrih, sedaj pa jih bodo lahko oddajali na kar 40 lokacijah. Prepričan sem, da bomo s skupnimi
močmi zbrali čim več e-odpadkov in odpadnih baterij, s čimer bomo prispevali k zmanjšanju porabe
naravnih virov in zmanjšanju onesnaženosti okolja. Simbio letno zbere okoli 200 ton nevarnih
odpadkov, med njimi pa nevarne e-odpadke in odpadne baterije skoraj polovico. Ob tej priložnosti bi se
rad zahvalil tudi družbi ZEOS, ki izredno dobro uresničuje svoje poslanstvo, za odlično sodelovanje, ki
poteka tako, kot bi si ga vsakdo želel.« je poudaril direktor družbe Simbio d.o.o. Marko Zidanšek
zbranim na dogodku.
Podžupanja občine Celje Darja Turk je izpostavila: »V Mestni občini Celje smo vedno podpirali
projekte, ki so našim občankam in občanom zagotavljali življenje v čistejšem in bolj zdravem okolju, zato
z velikim veseljem pozdravljamo projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki. Prepričana sem, da bodo ob

ustreznem informiranju občani lepo sprejeli ulične zbiralnike in da se bodo zavedali, da lahko s
spreminjanjem malih navad vsi skupaj naredimo velik korak naprej na tem področju.«
Posebnost projekta so tudi njegovi prijatelji, to so aktivne osebe, ki v svojem lokalnem okolju
ozaveščajo prebivalce o projektnih aktivnostih. V Celju je prijateljica Alenka Avguštin, dolgoletna
sodelavka v programu Projektna pisarna Celje Zdravo mesto (Javni zavod Socio Celje) ob tej priložnosti
povedala: »Naš zavod pozdravlja projekt E-cikliraj in ga bomo z veseljem uporabili v svojih poslovnih
enotah, med uporabniki ter ga širili tudi v programih ozaveščanja pri vseh generacijah!«
Lansiranju zbiralnikov bo sledila izobraževalna delavnica za mlade 28. septembra 2016 ob 10:00 v
Celjskem Mladinskem Centru, na kateri si bodo organizatorji projekta skupaj z udeleženci zastavili
lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah.
Družba ZEOS, d.o.o. je dogodek zaključila s pozivom E-ciklirajmo skupaj! in povabilom k spremljanju
nadaljnjih aktivnosti na projektu in skrbnim ločevanjem e-odpadkov in odpadnih baterij preko nove
nastajajoče infrastrukturne mreže.
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O projektu
V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega projekta zbiranja in
ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom Ecikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu
projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev
uličnih zbiralnikov na ekološke otoke širom Slovenije in zelenih kotov v večje trgovske centre ter
izvajanje mobilnega zbiranja na podeželju. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo
občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in
odpadnih baterij jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja odpadkov pomembna za okolje.
Projekt omogočajo
1. Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
2. Partnerji
a. Mladinske organizacije
Zavod Mladinska Mreža MaMa
Lokalna: Celjski Mladinski center
b. Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec
d. Prijatelji
Lokalni: Alenka Avguštin (sodelavka v programu Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, Javni zavod Socio
Celje)
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/o-projektu/podporniki.html

