Ulični zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije v Slovenskih
Konjicah
Slovenske Konjice, 21. september 2016 – V sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z eodpadki pod sloganom E-cikliraj so organizatorji projekta ZEOS, d.o.o. skupaj z
lokalnim partnerjem JKP d.o.o. Slovenske Konjice občini Slovenske Konjice predali v
uporabo 5 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. Zbiralniki so
bili slavnostno predani na dogodku v Zbirnem centru CERO Slovenske Konjice, na
srečanju pa so bile poudarjene prednosti tovrstnega zbiranja in predstavljene nadaljnje
lokalne akcije.
Organizatorji projekta si v naslednjih petih letih želijo spremeniti navade potrošnikov pri
ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko na novo vzpostavljene mreže zbiranja,
zato postavljajo v lokalna okolja države preko 400 uličnih zbiralnikov. Mikrolokacije zbiralnikov
so jasno označene na spletnem zemljevidu vseh zbirnih točk e-odpadkov na spletni strani
projekta.
Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je na dogodku s podpisom listine in s
simbolično oddajo e-odpadka pospremili lansiranje uličnih zabojnikov v svoji občini. Ob
priložnosti je zbranim zaupal: »Pri skrbi za zdravo in čisto okolje je zelo pomembno, da
osveščamo prebivalce. Še posebej je pomembno, da mlajši generaciji že od vrtca dalje
vcepljamo skrb za okolje v zavest. Vsekakor pa ni dovolj samo osveščanje, potrebna je
nadgradnja v obliki organiziranega zbiranja nerabnih predmetov in materialov. Pozdravljam
projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, saj na ta način občanom in
obiskovalcem nudimo dostopnejšo in enostavnejšo oddajo e-odpadkov in odpadnih baterij, kar
je velik korak k temu, da bodo tovrstni odpadki končali na pravem mestu in kasneje dobili svojo
uporabno vrednost.«
Predstavnica družbe ZEOS, d.o.o. Alenka Gruden-Belavič je ob priložnosti povedala:
»Želimo si, da bodo občanke in občani Slovenskih Konjic lepo sprejeli zbiralnike in jih s pridom
uporabljali. V Velenju in okoliških občinah, večjem delu Prekmurja in Celju z okolico smo jih že
postavili in odziv je bil dober. Prvo praznjenje zbiralnikov v Velenju je celo pokazalo, da občani
skoraj dosledno oddajajo svoje e-odpadke in odpadne baterije, kar nekaj zbiralnikov pa je bilo
po treh mesecih polnih.«

Franc Dover, direktor JKP d.o.o. Slovenske Konjice, je poudaril: »Zelo smo veseli
skupnega sodelovanja s podjetjem ZEOS pri postavitvi uličnih zbiralnikov za e-odpadke v naši
Občini Slovenske Konjice. S to postavitvijo bo občanom omogočena prijaznejša in
preprostejša oddaja odpadne elektronike manjših dimenzij in baterij. Pri izvajanju sortirnih
analiz zabojnikov za preostanek odpadkov opažamo, da nekateri občani napačno odlagajo
odpadno elektroniko manjših dimenzij (hišni telefoni, daljinci, baterije, polnilci, CD
predvajalniki, slušalke, zvočniki, palični mešalniki, mešalniki…). Cilji v našem okolju so jasni:
želimo zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov. S postavitvijo uličnih zbiralnikov smo
na pravi poti. Ozaveščali bomo predvsem o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi
baterijami. To je tudi ena izmed aktivnosti na poti občine k nič (0) odpadkov.«
Lansiranju zbiralnikov bo sledila izobraževalna delavnica za mlade 18. oktobra 2016 v
Mladinskem centru Dravinjske doline (opomba: termin še ni dokončen), 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.
Priloga: fotografije
Dodatne informacije:
Urša Dolinšek
Branka Biček Bizant
T: 01 235 52 55
T: 01 366 85 61
E: novice@zeos.si
W: e-odpadki.zeos.si
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 E-cikliraj, 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: Mladinski center Dravinjske doline

b. Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: JKP d.o.o. Slovenske Konjice
c. Občine
Lokalne: Slovenske Konjice
3.

Ambasadorji

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)
»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se
zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub
osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem
velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri
projektu LIFE Gospodarjenje z e-odpadki sodelovati kot ambasadorka.«
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/o-projektu/podporniki.html

