V Kranju pričeli z E-cikliranjem
Šenčur (24. marec 2017) – V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod
okriljem družbe ZEOS, d.o.o. se je danes skupaj z lokalnim partnerjem Komunalo
Kranj, javno podjetje, d.o.o. zgodila predaja 25 uličnih zbiralnikov za e-odpadke
in odpadne baterije. Prejele so jih občine Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in
Šenčur.
Na predaji zbiralnikov je bil prisoten direktor Komunale Kranj, d.o.o. ter predstavniki
vseh občin, ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino o predaji
uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pozdravili novo pridobitev.
Direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič je na dogodku vse zbrane nagovoril:
»Električni in elektronski odpadki ne smejo končati med mešanimi odpadki ali med
embalažo, pač pa na posebnih mestih. Odslej so jih lahko posamezniki oddali na
zbirnem centru, sedaj pa bo to možno tudi v uličnih zbiralnikih, torej bližje
gospodinjstvom. Zbiranje teh odpadkov bo sedaj še bolj uporabno, saj jih bodo lahko
sproti oddajali. Računamo, da se bodo napolnili prej kot v enem mesecu.«

»Vesel sem velike nove pridobitve v naši občini, pristopili smo k zelo pomembnemu
projektu. Male naprave bodo našle svoje mesto in veselim se vsakega napredka na
področju boljšega ravnanja z okoljem. Sedaj bo v posameznih naseljih veliko lažja
oddaja teh odpadkov.« je dodal župan občine Šenčur Ciril Kozjek.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je poudaril: »Naša občina si je zastavila
ambiciozne cilje na področju ločevanja odpadkov in ulični zbiralniki bodo bistveno
pripomogli k doseganju le-teh. Kranj jih je prejel 15 in na tem mestu pozivam vse
Kranjčanke in Kranjčane, da jih čimbolj uporabljajo.«

»Podpiram, da odpadna e-oprema dobi svoje mesto. Podpiram vse, kar gre v smer,
da je narava čistejša. Odpadki tam nimajo kaj iskati in veseli me, da gremo tudi v naši
občini v pravo smer s tem, ko smo dobili nove možnosti oddaje starih aparatov.« je
sporočil župan občine Jezersko Jurij Rebolj.

Ulični zbiralniki že stojijo v polovici slovenskih občin, njihove lokacije pa najdete na
spletnem zemljevidu na spletni strani projekta. Zbiralnike so v nekaterih občinah že
praznili in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na posamezni ulični zbiralnik.
Občanke in občani so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki dobro ločeni, le 2%
je bilo odloženih ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo.
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.
Tekom izvajanja projekta želijo v družbi ZEOS, d.o.o. spreminjati navade občanov in
občank na področju ravnanja s tovrstnimi odpadki, in sicer s postavitvijo nove
infrastrukturne mreže ter spremljevalno-ozaveščevalnimi dogodki. Zavedajo se, da le
ozaveščanje zaradi pomanjkanja časa ob današnjem življenjskem tempu ni dovolj,
zato želijo približati infrastrukturo ločenega zbiranja malih aparatov in odpadnih baterij
vsem gospodinjstvom širom države.

»Ozaveščanje je nedvomno eden od ključnih elementov v doseganju ciljev na področju
ravnanja z odpadki. Ozaveščati je potrebno že od mladih nog dalje, v končni fazi pa se
spreminjajo tudi sami odpadki, spreminjajo se procesi zbiranja in prav je, da javnosti
in pa gospodinjstvom redno posredujemo informacije o tem, zakaj je pomembno
ločevati e-odpadke, a tudi kam lahko oddajo te odpadke.« je sklenil na dogodku
direktor družbe ZEOS, d.o.o., Emil Šehić.

Dva spremljevalno-ozaveščevalna dogodka
V sklopu spremljevalnih aktivnostih so tako na Svetovni dan voda (22. marca) skupaj
z dijaki iz Šolskega centra Kranj izvedli delavnico »E-odpadki in naše okolje« (1).
Na delavnici so dijaki razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in
odpadnimi baterijami. Udeleženci so se na dogodku na petih omizjih seznanili z
dejstvom, zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Mladi so
iskali odgovore ter rešitve na področju e-odpadkov, 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, kot so:






E-cikliraj, narave ne zaviraj, človeštvo podpiraj!
E-cikliraj za boljše življenje!
E-cikliraj in varuj, občuduj naravo!
E-cikliraj elektroniko, jo ločuj in okolje obvaruj!
Naravi nova vrata odpiraj, za boljše življenje E-cikliraj!

Moderatorji dogodka Urša Dolinšek in Branka Biček Bizant (ZEOS, d.o.o.), Katja
Polc (študentka) in Danilo Flis (Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.) pa so bili
dijakov v pomoč in spodbudo.
Na dogodku so med drugim prišli do zaključka, da bi jih k zmanjševanju pogostosti
nakupa prepričale višje cene naprav in njihovo dolgotrajnejše delovanje ter večje
zavedanje o škodljivih učinkih nepravilno odloženih odpadkov.
Organizatorji projekta se bodo dne 25. marca pridružili tudi lokalni čistilni akciji
Očistimo Kranj 2017 (2), in sicer na Glavnem trgu v Kranju, kjer bodo med 9h in 12h
izvajali naslednje aktivnosti:
 E-TRANSFORMER: multimedijski tovornjak, ki se na dan dogodka razstavi v pravo
potujočo učilnico; na strehi vozila je nameščena fotovoltaika, s pomočjo katere se
predvaja predstavitev v notranjosti vozila
 DELAVNICA – IZDELAJ SVOJ ZBIRALNIK ZA ODPADNE BATERIJE: na stojnici
pred E-transformerjem si lahko vsak mimoidoči izdela čisto svoj unikatni zbiralnik
za odpadne baterije
 PRIKOLESARI ELEKTRIKO: sobno kolo, ki s poganjanjem ustvarja elektriko (prižig
žarnic, fena, radia …)
 FOTOSTOJNICA: stojnica, s katero se lahko fotografiraš in fotko dobiš na svoj email (odvisno od vremena)
 MASKOTA ECI: maskota, ki predstavlja ulični zbiralnik
 POSREDUJ INFO: kratek vprašalnik za spremljanje potrošnikovih navad pri
ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami
Vljudno vabijo vse, da se jim pridružite in skupaj poskrbite, da bo Kranj z okolico še
bolj lep!

Priloga: fotografije
Dodatne informacije:
Urša Dolinšek
T: 01 235 52 55

Branka Biček Bizant
T: 01 366 85 61

E: novice@zeos.si
W: e-odpadki.zeos.si

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 KranjJ, javno podjetje, d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur
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

