Ob Svetovnem dnevu voda poskrbite za vaše stare sijalke
in baterije
Ljubljana (22. marec 2017) – Družba ZEOS, d.o.o. je v sklopu ozaveščevalnega
LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj v nekatere
večje tehnične trgovine postavila 56 t.i. zelenih kotov, ki so namenjeni brezplačni
oddaji malih aparatov, mobilnih telefonov, baterij in sijalk. Napačno odloženi eodpadki, predvsem stare baterije in sijalke, ki vsebujejo težke kovine, imajo velik
negativen vpliv na naše okolje, med drugim tudi na podtalnico.
Organizatorji so na spletni strani projekta pripravili zemljevid vseh njihovih lokacij,
tekom trajanja petletnega projekta pa v trgovinah izvajajo tudi zanimive ozaveščevalne
dogodke, na katerih potrošnike obveščajo o tovrstni možnosti oddaje starih aparatov
in hkrati seznanjajo, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

V okviru projekta širom Sloveniji postavljajo tudi ulične zbiralnike za e-odpadke in
odpadne baterije na ekološke otoke, na podeželju bodo organizirana mobilna zbiranja,
v načrtu pa imajo tudi večjo akcijo zbiranja odpadnih baterij. Na letošnji Svetovni dan
Zemlje pa organizirajo strokovno konferenco z naslovom »Navade posameznikov pri
ravnanju z odpadki«.
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Še več o projektu:
Na Facebooku in Twitterju boste našli informacije o vsakodnevnih aktivnostih. Na Flickrju
najdete fotografije z dogodkov, na YouTube-u pa najdete zanimive videoposnetke o Žičkovih
– družini, ki rada E-ciklira.
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
Center mladih Koper / Celjski Mladinski center / Center interesnih dejavnosti Ptuj / Mladinski center Brežice /
Mladinski center Dravinjske doline / Mladinski center Idrija/ Mladinski center Nova Gorica / Mladinski center Trbovlje
/ Mladinski center Velenje / Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota / Zavod Mladinska Mreža MaMa /
Zavod O, zavod škofjeloške mladine
b. Izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki
Čisto mesto Ptuj d.o.o. / Infrastruktura Bled d.o.o. / JP, Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. / Javno podjetje Komunala
Črnomelj d.o.o. / Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. / Javno podjetje OKOLJE Piran d.o.o. / Javno podjetje
Komunala Radeče d.o.o. / Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. / Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. /
Javne službe Ptuj d.o.o. / JKP d.o.o. Slovenske Konjice / Komunala Brežice d.o.o. / Komunala Kočevje d.o.o. /
Komunala Laško d.o.o. / Komunala Nova Gorica d.d. / Komunala Radovljica, d.o.o. / Komunala Ribnica d.o.o. /
Komunala d.o.o. Sevnica / Komunala Trebnje d.o.o. / Komunala Tržič d.o.o. / Komunalno podjetje Idrija d.o.o. /
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o. / Kostak d.d. / KP Logatec d.o.o. / KSP Hrastnik d.d. / KSP Litija
d.o.o. / Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja Loka / Marjetica Koper, d.o.o. / Občina Gorenja vas –
Poljane (režijski obrat) / Publicus, d.o.o. Ljubljana / PUP Saubermacher, d.o.o. / Saubermacher – Komunala Murska
Sobota, d.o.o. / Saubermacher Slovenija d.o.o. / Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
c. Občine
Ajdovščina / Ankaran / Beltinci / Benedikt / Bled / Braslovče / Brežice / Brda / Cankova / Cerkno / Cerkvenjak /
Cirkulane / Črenšovci / Črnomelj / Destrnik / Dobje / Dobrna / Dobrovnik / Dornava / Duplek / Gornji Grad / Gornja
Radgona / Gorenja vas – Poljane / Gorje / Gornji Petrovci / Grad / Hoče – Slivnica / Hodoš / Hrastnik / Idrija / Ilirska
Bistrica / Izola / Kanal / Kidričevo / Kobilje / Kočevje / Koper / Kostanjevica na Krki / Kostel / Krško / Kuzma / Laško
/ Lenart / Litija / Ljubno / Logatec / Loški Potok / Luče / Majšperk / Moravske Toplice / Mestna občina Celje / Mestna
občina Murska Sobota / Mestna občina Nova Gorica / Mestna občina Ptuj / Mestna občina Velenje / Miren –
Kostanjevica / Mirna / Mokronog – Trebelno/ Nazarje / Odranci / Piran / Pivka / Podlehnik / Polzela / Postojna /

Prebold / Puconci / Radeče / Radenci / Radovljica / Renče – Vogrsko / Ribnica / Rogašovci / Semič / Sevnica /
Slovenske Konjice / Sodražica / Solčava / Sveta Ana / Sveti Andraž v Slovenskih goricah / Sveti Jurij v Slovenskih
goricah / Sveti Jurij ob Ščavnici / Sv. Trojica v Slovenskih goricah / Šalovci / Šempeter – Vrtojba / Šentilj / Šentjur /
Šentrupert / Škofja Loka / Šmartno pri Litiji / Šmartno ob Paki / Šoštanj / Štore / Tabor / Tišina / Trbovlje / Trebnje /
Trnovska vas / Tržič / Turnišče / Velika Polana / Videm / Vipava / Vitanje / Vojnik / Zagorje ob Savi / Zavrč / Zreče
/ Žalec / Železniki / Žetale
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

