Občina Laško od danes naprej z novimi možnostmi
oddaje malih starih aparatov in odpadnih baterij
Laško (24. februar 2017) – Družba ZEOS, d.o.o., organizatorji projekta LIFE
Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, so danes na eko otoku v centru
Laškega uradno predali v uporabo 4 ulične zbiralnike za male e-odpadke in odpadne
baterije občini Laško skupaj s Komunalo Laško d.o.o..
Na predaji zbiralnikov sta bila med drugim prisotna direktor Komunale Laško d.o.o. ter župan
Občine Laško, ki sta skupaj z direktorjem družbe ZEOS d.o.o. podpisala listino o predaji uličnih
zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pozdravila novo pridobitev.
»Javno podjetje Komunala Laško deluje na področju ravnanja z odpadki, vzdrževanju javnih
površin in občinskih cest ter javne razsvetljave, pokopališke in pogrebne dejavnosti,
vzdrževanju vodovoda in kanalizacije ter stanovanjske dejavnosti na območju občine Laško.
Kot partner v projektu LIFE Gospodarjenja z e-odpadki za občino Laško bomo še bolj aktivno
delovali na področju ločenega zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter baterij in
aktivno spremljali navade naših občanov. V skladu z okoljsko politiko podjetja smo trajno
zavezani k varovanju okolja ter preprečevanju onesnaževanj in drugih negativnih vplivov na
okolje. Ves čas delujemo okolju prijazno, kar nenazadnje potrjuje tudi naš slogan »Skupaj z
vami in za vas – odgovorno do okolja.«, je ob prevzemu nove ulične pridobitve povedal
direktor podjetja Komunala Laško d.o.o. Tomaž Novak.

Župan občine Laško Franc Zdolšek je poudaril: »Veseli smo, da se je tudi v Laškem pričelo
ulično zbiranje bolj nevarnih odpadkov in da smo skupaj z ZEOS-om in Komunalo Laško
postavili ulične zbiralnike za zbiranje električne in elektronske opreme. V prvi fazi smo postavili
zbiralnike na štiri lokacije, v nadaljevanju bi si jih želeli postaviti tudi v ostala središča krajevnih
skupnosti občine Laško.«

Organizatorji projekta želijo sporočiti, da so e-odpadki in odpadne baterije posebna skupina
odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jim želijo približati možnosti
njihove oddaje. Vsebujejo težke kovine, ki so v primeru nepravilnega ravnanja za okolje zelo
nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati za nove
proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri.
Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić je na srečanju poudaril: »V sklopu projekta
spreminjamo navade občanov in občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki, in sicer s
postavitvijo nove infrastrukturne mreže ter spremljevalno-ozaveščevalnimi dogodki.
Zavedamo se, da ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni
dovolj, zato želimo približati infrastrukturo ločenega zbiranja malih aparatov in odpadnih baterij
vsem gospodinjstvom širom države.«

Ulični zbiralniki že stojijo v 91 slovenskih občinah, njihove lokacije pa najdete na spletnem
zemljevidu na spletni strani projekta.
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O projektu
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 trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali
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.
Projekt omogočajo
1. Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
2.

Partnerji

a. Mladinske organizacije
Zavod Mladinska Mreža MaMa
b. Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Komunala Laško d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Laško
d. Trgovci
Big Bang, d.o.o. / Mercator Tehnika, Mercator, d.d. / MERKUR trgovina, d.d.
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.«
Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)
»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali
pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec
v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo
zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«
Zlatko (glasbenik)
»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla digitalni
fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in električna oprema, sem
se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne uporabljamo. Uporabljali smo ga
pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno
tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem
počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so
zbiralniki za odpadno e-opremo več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred
onesnaževanjem.«
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html

