Akcija »Prinesi stare baterije« je zaključena
Ljubljana, 25. oktober 2019 - Velika ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev »Prinesi stare baterije«, ki je
potekala na območju Mestne občine Ljubljana, je zaključena. Največ starih
baterij (na šolo) je zbrala Osnovna šola Vič, največ starih baterij (na učenca) pa
je prispevala Osnovna šola Spodnja Šiška. Obe sta si tako prislužili glavno
nagrado – nastop glasbenika Zlatka. Ta pa bo obiskal tudi tretjo šolo, in sicer
Osnovno šolo Valentina Vodnika, saj je le-ta celoten čas akcije skrbela za najbolj
izvirno in aktivno informiranje posameznikov o zbiranju starih baterij. V sklopu
akcije je organizirano zbiralo stare baterije sicer 38 prijavljenih ljubljanskih
osnovnih šol, svoje stare baterije so prispevali tudi zainteresirani posamezniki.
V času med 1. in 20. oktobrom 2019 so na ta način zbrali dobrih 14,5 ton starih
baterij, od tega se je na šolah ali za šole zbralo skoraj 11 ton, ostala količina (3,5
ton) pa ni bila namenjena posamezni šoli in so jo posamezniki v tem času samo
oddali na javne zbirne točke akcije. Aktivnost je organizirala družba ZEOS, d.o.o.
skupaj z Radiem Ekspres, Mestno občino Ljubljana, JP VOKA Snaga d.o.o. in
podjetjem Varta. Potekala je v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki (v
sofinanciranju Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije) ter pod
okriljem 2. Mednarodnega dneva e-odpadkov (kateremu so organizatorji 14.
oktobra v centru Ljubljane tudi posvetili poseben dogodek).
Z namenom, da bi količino zbranih odpadnih baterij v Sloveniji še povečali, saj gre za
nevarne odpadke, ki hkrati vsebujejo tudi dragocene snovi, so v mesecu oktobru
organizirali veliko akcijo »Prinesi stare baterije«, ki je potekala v prestolnici in se je z
20. oktobrom zaključila. V akciji je sodelovalo 38 prijavljenih ljubljanskih osnovnih
šol s skoraj 19.000 učenci, ki so med seboj tekmovale v zbiranju starih baterij in se
tako potegovale za tri glavne nagrade. Pri tem so jim pomagali vsi zaposleni na šoli,
učenci s starši in njihovimi sorodniki, prijatelji ter sodelavci, ki pa so svoje baterije
prinašali tudi na nekatere druge javne zbirne točke in jih tam namenili določeni osnovni
šoli. Iz tega naslova se je skupaj nabralo skoraj 11 ton starih baterij. Tudi drugi
občanke in občani so k akciji na teh točkah prispevali svoje stare baterije – 3,5 ton. V
sklopu akcije je vsem skupaj na ta način uspelo zbrati kar dobrih 14,5 ton starih
baterij!

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o., je ob zaključku akcije poudaril: »Akcija
zbiranja odpadnih baterij, ki smo jo tokrat prvič organizirali skupaj z osnovnimi šolami
v Mestni občina Ljubljana, je presegla vsa naša pričakovanja. Zelo zadovoljni smo s
številom šol, ki so se neposredno vključile v akcijo ter hkrati s količino odpadnih baterij
zbranih v tako kratkem času. S tem neposredno zmanjšujemo onesnaževanje okolja
in dvigujemo ozaveščenost o pravilnem ravnanju s tovrstnimi odpadki.«

Zmagovalne šole
V akciji so šole med seboj tekmovale v zbrani količini. Pri prvih treh z največ zbranimi
starimi baterijami je rezultat v zbrani količini zelo tesen, a vendar imamo zmagovalca.
Največ odpadnih baterij na šolo je uspelo zbrati Osnovni šoli Vič, ki je zbrala kar
1.291,3 kg starih baterij. To šolo so organizatorji tudi obiskali ter jim nagrado predali
v živo.

OŠ Vič po razglasitvi (nekaj razredov)
»Osnovna šola Vič je ena izmed največjih šol v Ljubljani. Usmerjeni smo v dobra dela,
prostovoljstvo, vključevanje v lokalno skupnost in skrb za boljši jutri. Tudi zaradi tega
smo zbrali več kot tono odpadnih baterij in s tem ozaveščali učence in ožjo lokalno
skupnost o e–odpadkih. Močno verjamemo v varovanje našega planeta.« je povedala
koordinatorka akcije na Osnovni šoli Vič, Maruša Majhen in dodala: »V akciji prinesi
stare baterije smo sodelovali učenci, učitelji, starši, babice, tetke, bivši učenci in naši
upokojeni prijatelji iz Dnevnega centra Vič. Na Osnovi šoli Vič vemo, da je medsebojno
sodelovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo ključ do uspeha. Dobre volje za dobra
dela nam nikoli ne zmanjka.«

Ob predaji pohvale za največ zbranih starih baterij na OŠ Vič: Klemen Bučan (Radio
Ekspres), Emil Šehič (ZEOS, d.o.o.), Šolska skupnost OŠ Vič in Urša Dolinšek
(ZEOS, d.o.o.)
Šola, ki je zbrala največ odpadnih baterij na učenca (t.j. 2,43 kg baterij na učenca)
pa je Osnovna šola Spodnja Šiška.

Preštevanje letakov za deljenje na OŠ Spodnja Šiška

Spremljanje vmesnih rezultatov na info tabli OŠ Spodnja Šiška
V sklopu akcije so se sodelujoče šole tudi zelo izvirno trudile in po svojih močeh, idejah
in poteh delile informacijo o akciji oz. zbiranju starih baterij, zato so se organizatorji
odločili, da bodo nagradili tudi tisto, ki je to opravila najboljše – Osnovna šola
Valentina Vodnika. Ta šola je za komunikacijo akcije po svojih kanalih poleg
osnovnega obveščanja o akciji (objava na spletni strani, družbenih omrežjih, deljenje
letakov, polepitev plakatov po šoli in okolici) izvedla tudi nekatere druge inovativne
aktivnosti in tako komisijo prepričala, da si je zaslužila tretjo nagrado.

Inovativni plakati na OŠ Valentina Vodnika (Avtor: Neja Lavrič Smrdel iz 9.b)

Video posnetki OŠ Valentina Vodnika (KLIK)

Rap komad OŠ Valentina Vodnika (KLIK)

Inovativen poziv k zbiranju na OŠ Valentina Vodnika
Je pa bilo ravno šolo za najboljše komuniciranje o akciji zelo težko izbrati. Organizatorji
akcije so izpostavili, da so res z velikim navdušenjem in hvaležnostjo spremljali celoten
potek zbiranja starih baterij na šolah, saj so se učenci in učenke skupaj s koordinatorji
dobro organizirali in pri akciji uporabili zelo zanimive in izvirne aktivnosti. Nekatere šole
so se resnično povezale s celotno skupnostjo, ki jim je baterije pomagala zbirati, druge
so s pomočjo nadarjenih učencev pripravile rap komade, zanimiva oglasna sporočila,
plakate, video posnetke itd. So pa nazadnje izbrali tisto, ki je pri tem še malo bolj
izstopala.
Vse tri zgoraj omenjene šole so si kot nagrado prislužile koncert glasbenika Zlatka, ki
je sicer ambasador projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, v sklopu katerega poteka
akcija.
A res vsi, prav vsi, ki so prispevali svoj del k akciji, so neke vrste zmagovalci – saj so
poskrbeli za čistejše okolje v katerem živimo.
Vrstni red vseh šol glede na zbrano količino najdete tule.
Tudi medijski pokrovitelj akcije, Radio Ekspres, je ponosen, da je bil lahko del te
uspešne zgodbe. Voditelj Kul jutra Klemen Bučan pravi: »Moram priznati, da sem
res presenečen nad tem, kako odgovorno so otroci pristopili k tej akciji in s kakšnim
veseljem ter ponosom so zbirali stare baterije, hkrati pa skrbeli za recikliranje! Za
zeleno prihodnost se ne bojim več!«

Gradivo z dogodka na Kongresnem trgu v Ljubljani (14. oktober 2019)
V čast 2. Mednarodnemu dnevu e-odpadkov so organizatorji na Kongresnem trgu v
Ljubljani 14. oktobra 2019 organizirali poseben dogodek, na katerem se je zgodilo
veliko zanimivih poučno-zabavnih aktivnosti na temo e-odpadkov s poudarkom na
starih baterijah. Na spodnjih dveh povezavah lahko sedaj najdete tudi video in galerijo
fotografij.
Video (KLIK)

Fotografije (KLIK)

Stalne lokacije za oddajo starih baterij
Kljub temu, da se je oktobrska akcija zaključila, je za dobro vseh nas potrebno z
ločenim zbiranjem baterij nadaljevati. Dobre navade, ki so tekom akcije postale
stalnica, naj zato ostanejo. Lokacij za oddajo starih baterij je širom države res že zelo
veliko. Brezplačno se lahko oddajo na eno izmed naslednjih lokacij:
•
•
•
•
•

v ulične zbiralnike na nekatere eko otoke širom države
v zelene kote v nekaterih trgovinah z električno in elektronsko opremo oz. v vse
trgovine, ki prodajajo nove baterije
v zbiralnice družbe ZEOS, d.o.o.
v zbirne centre lokalnih komunal
na priložnostna zbirna mesta v času lokalnih akcij mobilnega zbiranja

Zemljevid vseh lokacij je dostopen na www.starebaterije.si.
Več informacij o baterijah (kako se pravilno ravna z baterijami, zakaj je potrebno
odpadne baterije ločeno zbirati in reciklirati, kaj vse se zgodi z baterijami, ko jih oddamo
v reciklažo in nekaj zanimivih dejstev o baterijah) najdete na povezavi: Zanimivosti o
baterijah
***

Informacije
ZEOS, d.o.o.
Urša Dolinšek, koordinatorka aktivnosti
T: 01 235 52 55
E: urska.dolinsek@zeos.si
W: www.starebaterije.si
Trajanje akcije Prinesi stare baterije: 1. - 20. oktober 2019
Lokacija akcije: Mestna občina Ljubljana
Organizator akcije: ZEOS, d.o.o.
Medijski pokrovitelj akcije: Radio Ekspres
Partnerji akcije: Mestna občina Ljubljana, JP VOKA Snaga d.o.o., Varta
Častni ambasador akcije: župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković
Akcija poteka v sklopu: 2. Mednarodnega tedna e-odpadkov 14. oktobra 2019 /
projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, katerega sofinancerja sta Ministrstvo za
okolje in prostor RS ter EU komisija
Seznam sodelujočih ljubljanskih osnovnih šol
Inštitut Lila, OE OŠ Lila Ljubljana / Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri
razvoju otrok / Osnovna šola Bežigrad / Osnovna šola Bičevje / Osnovna šola
Božidarja Jakca Ljubljana (+ podružnica Hrušica) / Osnovna šola dr. Vita Kraigherja
Ljubljana / Osnovna šola Dravlje / Osnovna šola Franceta Bevka / Osnovna šola Hinka
Smrekarja Ljubljana / Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Ljubljana / Osnovna šola
Ketteja in Murna / Osnovna šola Koseze / Osnovna šola Ledina / Osnovna šola Livada
/ Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana / Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana /

Osnovna šola Milana Šuštaršiča / Osnovna šola Mirana Jarca / Osnovna šola Miška
Kranjca / Osnovna šola Nove Fužine / Osnovna šola Nove Jarše / Osnovna šola
Poljane Ljubljana / Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana / Osnovna šola Savsko
naselje / Osnovna šola Spodnja Šiška / Osnovna šola Toneta Čufarja / Osnovna šola
Trnovo / Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana / Osnovna šola Vič / Osnovna šola
Vide Pregarc Ljubljana / Osnovna šola Vižmarje – Brod / Osnovna šola Vodmat /
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Ljubljana / Osnovna šola Šentvid / Osnovna
šola Šmartno pod Šmarno goro / Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja /
Osnovna šola Zadobrova / Osnovna šola Sostro (+ podružnice Besnica, Janče,
Podlipoglav in Prežganje)
O družbi ZEOS, d.o.o.
Družba ZEOS, d.o.o. je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z e-odpadki
oz. odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji (OPBA) ter odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS).
Ustanovljena je bila julija 2005 na podlagi EU Direktive o ravnanju z odpadno električno
in elektronsko opremo, in sicer s strani proizvajalcev električne in elektronske opreme,
ki so s statutom določili, da bo njeno poslovanje usmerjeno v dolgoročno učinkovito
izpolnjevanje obveznosti, ki jih proizvajalcem nalaga EU in nacionalna zakonodaja. V
procesu zbiranja je vključenih preko 50 izvajalcev javne službe, 1000 trgovin in 500
podjetij. Letno izvedejo preko 10.000 prevzemov odpadkov ter jih preko izvajalcev
zbiranja posredujejo v obdelavo. Skozi vsa leta delovanja velik del njihovih aktivnosti
vsebuje tudi ozaveščanje, ki je ključno za dobre rezultate zbiranja odpadkov. Ker so
pri izvedbi teh aktivnosti omejeni z lastnimi sredstvi, so zelo zainteresirani za projekte,
ki jih podpira fundacija LIFE. Korak naprej v smeri večje ozaveščenosti in odzivnosti
končnih uporabnikom so že dosegli s pomočjo projekta LIFE+ 10/INF/SI/000139
»Slovenska OEEO kampanja« in LIFE 14 GIE/SI/000176 »Gospodarjenje z eodpadki«. Rezultati njihovih aktivnosti se kažejo v vsakoletni rasti zbranih količin
odpadkov, hkrati pa tudi v učinkovitejši organizaciji procesov zbiranja odpadkov.
O projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki
V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega
projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z
naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt 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 in druge lokacije širom
Slovenije ter zelenih kotov v večje tehnične trgovine, za zbiranje teh odpadkov na
podeželju pa izvajajo mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj
želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij
in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

