21. november 2016 – V Sloveniji se je letos spomladi prvič pojavil nov virus Ecikliranja, in sicer v Ljubljani, natančneje v Črnučah. Podrobnejše raziskave so
pokazale, da so krivci zanj družba ZEOS, d.o.o., ki je s projektom LIFE
Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj sodržavljane okužila z virusom
E-cikliranja oz. recikliranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Od tedaj se virus
nevarno širi po Sloveniji, zato so njegovi izumitelji v času Evropskega tedna
zmanjševanja odpadkov pripravili prvo poročilo o njegovih lokacijah, da mu
bodo lahko vsi na sledi.
V družbi ZEOS, d.o.o. so z letom 2016 pričeli z izvajanjem petletnega
ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi
baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor
RS.
V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku in gospodinjstvom prijazno mrežo zbiranja
e-odpadkov in odpadnih baterij, saj jim želijo omogočiti čim lažji dostop za oddajo
tovrstnih odpadkov na prava mesta. To bodo zagotovili preko treh glavnih akcij
projekta: ulični zbiralniki za zbiranje manjših e-odpadkov in odpadnih baterij na
nekaterih ekoloških otokih širom države, zeleni koti v večjih trgovskih središčih, kjer
se prodaja e-oprema ter namenski mobilni zbiralnik za zbiranje in ločevanje eodpadkov in odpadnih baterij na podeželju v vseh slovenskih regijah. Organizirajo tudi
več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt in jih hkrati
seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.
Projekt je smiselno nadaljevanje sistematičnega ozaveščanja o pravilnem ravnanju z
e-odpadki v sklopu prvega projekta družbe, z naslovom LIFE+ »Slovenska OEEO
kampanja«, ki so ga v izvedli med leti 2011 in 2013. Takrat so bili osredotočeni na
informiranje o pravilnem ravnanju ter smiselnosti ločenega zbiranja e-odpadkov,
medtem ko z drugim projektom LIFE želijo spreminjati navade in doseči čimbolj
učinkovito ločevanje teh odpadkov.

Postavitev uličnih zbiralnikov
V letu 2016 so pričeli z aktivno postavitvijo uličnih zbiralnikov (UZ) na ekološke
otoke in druge lokacije, katerih namen je zmanjšanje količin neustrezno odloženih
mešanih komunalnih odpadkov (sortirne analize so namreč pokazale, da je kar 8% eodpadkov odloženih mednje).
Novice z lansiranj uličnih zbiralnikov:
 18. november 2016 – Lansiranje v Kopru (28 UZ)
 10. november 2016 – Lansiranje v Brežicah (28 UZ)
 21. oktober 2016 – Lansiranje v Radovljici (25 UZ)
 14. oktober 2016 – Lansiranje na Kidričevem in v Lenartu (37 UZ)
 7. oktober 2016 – Lansiranje v Šmartnem pri Litiji (30 UZ)
 30. september 2016 – Lansiranje na Ptuju (18 UZ)
 21. september 2016 – Lansiranje v Slovenskih Konjicah (5 UZ)
 16. september 2016 – Lansiranje v Celju (40 UZ)
 26. avgust 2016 – Lansiranje v Murski Soboti (33 UZ)
 27. maj 2016 - Lansiranje v Velenju (39 UZ)
Vseh skupaj jih bo do konca leta 2017 postavljenih preko 500, vse njihove lokacije pa
se sproti označujejo na spletnem zemljevidu, ki ga lahko najdete na spletni strani
projekta e-odpadki.zeos.si.

Slika 1: Zemljevid občin, ki že imajo postavljene ulične zbiralnike na nekaterih
svojih ekoloških otokih
Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić, je ob predaji uličnih zbiralnikov na enem
od lansiranj povedal: »Potrošniku želimo še posebej približati možnost oddaje
odsluženih manjših gospodinjskih aparatov. Prepogosto se dogaja, da ti zahajajo med
mešane komunalne odpadke, tako imenovane črne zabojnike. Vsebujejo težke kovine,

ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih dobimo nazaj
reciklate, iz njih pa lahko proizvajamo nove proizvode in tako ohranjamo naravne vire.«
Zbiralnike so pospremili na pot z lokalnimi lansiranji, katerih so se udeležili
predstavniki izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki in
predstavniki občin, v katerih so se zbiralniki postavili. Le-ti so s podpisom listin
slavnostno sprejeli ulične zbiralnike ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov
pospremili novo pridobitev.

Slika 2: Direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić, ob predaji uličnih zbiralnikov
na enem od lansiranj

Slika 3: Kaj se lahko odda v ulični zbiralnik

Rezultati prvega praznjenja uličnih zbiralnikov
Pred samim začetkom projekta so na 10 lokacij po državi izvedli pilotno akcijo –
postavili so ulične zbiralnike in opazovali dogajanje okrog njih; le-ta je ustreznost njih
potrdila. Organizatorji projekta opažajo tudi po množični postavitvi zbiralnikov pozitiven
odnos do novo nastale mreže zbiranja. Ulične zbiralnike v Velenju in okolici so konec
poletja po treh mesecih prvič praznili in samo na tem območju so v treh mesecih zbrali
4120 kg e-odpadkov in 624 kg odpadnih baterij (s pomočjo 38 uličnih zbiralnikov).
Zadovoljni so tudi z vsebino zbranega, kot je vidno iz podatkov prvega praznjenja je
neprimernih odpadkov v uličnih zbiralnikih zelo malo (cca. 4%).

Slika 4: Vsebina izpraznjenega uličnega zbiralnika v Velenju konec poletja 2016
V načrtu je redno praznjenje vseh zbiralnikov, ves čas zbiranja pa se analizirajo tudi
lokacije, na katerih se nahajajo, ki se prilagajajo potrebam njihovih uporabnikov.

Izobraževalne delavnice za mlade
Poleg tega pa so o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami
diskutirali tudi na delavnicah za mlade »E-odpadki in naše okolje«, ki jih organizirajo
v krajih lansiranja skupaj z Zavodom Mladinska mreža MaMa in lokalnimi mladinskimi
centri, na katerih so iskali načine, kako zmanjšati vpliv tovrstnih odpadkov na okolico.
Novice z delavnic:
 26. oktober 2016 – Delavnica na Ptuju
 18. oktober 2016 - Delavnica v Slovenskih Konjicah
 14. oktober 2016 - Delavnica v Zrečah






6. oktober 2016 - Delavnica v Trbovljah
3. oktober 2016 - Delavnica v Murski Soboti
28. september 2016 - Delavnica v Celju
22. junij 2016 – Delavnica v Velenju

Udeleženci so se na dogodkih seznanili z vsemi zbirno predelovalnimi skupinami eodpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je
pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Spoznali so lokacije uličnih
zbiralnikov v svojih občinah in nekaj ostalih načinov pravilnega rokovanja z e-opremo.
Dotaknili pa so se tudi obdelave in ponovne uporabe tovrstnih odpadkov.
Dijaki so v času skupnega druženja iskali odgovore ter rešitve za njihovo ločevanje, ki
so jih na koncu tudi predstavili vsem zbranim. Tekmovali so v kvizu in iskali ideje za
slogane – stavke, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju. Nekaj inovativnih sloganov:
 Brez smeti smo brez skrbi, zato E-ciklirajmo skupaj vsi!
 E-ciklirajte vsi in svet bo lepši, kot bi rekli 1,2,3!
 E-cikliraj, pridno smeti pobiraj, skrbi za okolje, da bo tudi naš planet dobre
volje!
 Od malih do velikih nog, E-cikliraj vedno in povsod!
 Stari in mladi E-ciklirajo radi, pridruži se še ti, E-ciklirajmo vsi!

Slika 5: Delavnica v Trbovljah

Ostale izvedene aktivnosti
V sklopu projekta so njegovi izvajalci organizirali nekatere druge dogodke ter se
udeležili dogodkov drugih organizacij, na obeh so predstavljali projekt in njegove
aktivnosti:


















14. marec – 20. april - Akcija »Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare
aparate!« - Prekmurje
8. in 9. april - Strokovni posvet Gospodarno z viri za sonaravni razvoj
Slovenije
5. april in 8. april – LIFE informativni dnevi 2016
9. april – EKO dan v Idriji
16. aprila – Pomladansko eko športanje v ZOO Ljubljana
16. aprila – Mobilno zbiranje Ivančna Gorica
19.-21. april – Mobilno zbiranje Vrhnika
16., 18. in 20. maj - Posvet o e-odpadkih in odpadnih baterijah za izvajalce
lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki
2. junij – Okoljski dan Gospodarstva
3. junij - Posvet Znanje in delovanje za trajnostno prihodnost
3. junij – Vrtnarjenje za Znanstivalu
7.-10. junij – EKO dnevi v Tehniškem muzeju Slovenija
21. junija - Javna predstavitev Zero Waste zaveze občine Slovenske Konjice
16. septembra - Okrepljeni do evropskih sredstev za okolje
17. septembra – ECOMEET – srečanje ekoloških vozil
2016/2017 šolsko leto – Pozorni za okolje (akcija še traja)
10. – 27. oktober – Akcija »Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare
aparate!« - Primorska

Evropski teden zmanjševanja odpadkov in načrtovane aktivnosti v
sklopu projekta
V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več
kot 4 milijone ton. Vsak od nas zavrže na leto več kot 400 kg odpadkov, od tega je kar
petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Preprečevanje nastajanja odpadkov je
v Evropski uniji in Sloveniji zato že dolgo prioriteta.
Evropska unija si z različnimi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje
nastajanja odpadkov. Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na
tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki jo od leta 2009
organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+. ETZO letos poteka od 19.
do 27. novembra, v Sloveniji je koordinatorka aktivnosti v sklopu ETZO Zbornica
komunalnega gospodarstva.

Načrtovane projektne aktivnosti v sklopu ETZO tedna:






21. november 2016 – Delavnica »E-odpadki in naše okolje« ob 16:00 v Dijaškem
domu Škofja Loka, Podlubnik 1B, Škofja Loka
22. november 2016 – Obisk E-transformerja v OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2,
Ljubljana
23. november 2016 – Dve delavnici »E-odpadki in naše okolje« ob 10:00 in 12:00
v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, Koper
23. november 2016 - Obisk E-transformerja v BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10,
Ljubljana
21. – 25. november 2016 – Zbiralna akcija e-odpadkov in odpadnih baterij:
- Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, Celje
- OŠ Vižmarje-Brod, Na Gaju 2, Ljubljana
- BIC Ljubljana, Ižanska cesta 10, Ljubljana

Načrtovane projektne aktivnosti za leto 2017
Organizatorji projekta se že intenzivno pripravljajo na projektne aktivnosti v letu 2017,
ko bodo ponovno poslali na pot širom države nove, dodatne ulične zbiralnike, prav
tako pa tudi nove zbiralnike za trgovine z e-odpremo – zelene kote. V načrtu imajo
tudi mobilno zbiranje za podeželje, ki se bo predvidoma pričelo v drugi polovici leta
2017.

Slika 6: Zeleni kot

Zaključek
Družba ZEOS vabi vse, da si še več o načrtovanih aktivnostih in drugih spremljevalnih
dogodkih preberejo na spletni strani projekta e-odpadki.zeos.si. Vse potrošnike pa
pozivajo, naj jim ne bo vseeno za okolje in jih vabijo, da se jim pridružijo pri E-cikliranju
in naj se ne bojijo virusa E-cikliraj, saj bo poskrbel, da bodo naravni viri zaokrožili,
odlagališča in narava pa bosta lažje zadihala.

Več o projektu





Spletna stran: e-odpadki.zeos.si
FB E-cikliraj: www.facebook.com/eodpadki/
Fotografije z dogodkov: www.flickr.com/photos/eodpadki/albums
Žičkovi: www.youtube.com/watch?v=VqWuJaiKaLg

Projekt omogočajo
1. Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
2. Partnerji
a. Mladinske organizacije
Celjski Mladinski center / Center interesnih dejavnosti Ptuj / Mladinski center Trbovlje / Mladinski
center Velenje / Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota / Mladinski center Dravinjske
doline / Zavod Mladinska Mreža MaMa / Zavod O, zavod škofjeloške mladine
b. Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
Čisto mesto Ptuj d.o.o. / Infrastruktura Bled 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 Radovljica, d.o.o. / KSP Hrastnik d.d. / KSP Litija d.o.o. /
Loška komunala, oskrba z vodo in plinom d.d. Škofja Loka / / Občina Gorenja vas – Poljane (režijski
obrat) / 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
Beltinci / Benedikt / Bled / Braslovče / Cankova / Cerkvenjak / Cirkulane / Črenšovci / Destrnik / Dobje /
Dobrna / Dobrovnik / Dornava / Duplek / Gornji Grad / Gornja Radgona / Gorenja vas – Poljane / Gorje
/ Gornji Petrovci / Grad / Hoče – Slivnica / Hodoš / Hrastnik / Kidričevo / Kobilje / Kuzma / Lenart / Litija
/ Ljubno / Luče / Majšperk / Moravske Toplice / Mestna občina Celje / Mestna občina Murska Sobota /
Mestna občina Ptuj / Mestna občina Velenje / Nazarje / Odranci / Podlehnik / Polzela / Prebold / Puconci
/ Radeče / Radenci / Radovljica / Rogašovci / Sveta Ana / Sveti Andraž v Slovenskih goricah / Sveti Jurij
v Slovenskih goricah / Sveti Jurij ob Ščavnici / Sv. Trojica v Slovenskih goricah / Slovenske Konjice /
Solčava / Šalovci / Šentilj / Šentjur / Škofja Loka / Šmartno pri Litiji / Šmartno ob Paki / Šoštanj / Štore /
Tabor / Tišina / Trbovlje / Trnovska vas / Turnišče / Velika Polana / Videm / Vitanje / Vojnik / Zagorje ob
Savi / Zavrč / Zreče / Žalec / Železniki / Žetale
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 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.«
4. Prijatelji
Milan Bogataj (direktor Zavoda PEC Murska Sobota so.p.)
Alenka Košir (vodja Centra ponovne uporabe Velenje)
Alenka Avguštin (sodelavka v programu Projektna pisarna Celje Zdravo mesto, Javni zavod Socio
Celje)
***
Seznam vseh dopolnjujemo sproti tekom projekta.

