Tolmin, Bovec in Kobarid dobili ulične zbiralnike za stare aparate
Tolmin, 13. marec 2019 – Na štiri ekološke otoke v občinah Tolmin, Bovec in
Kobarid so danes v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom
E-cikliraj postavili nove ulične zbiralnike za oddajo nedelujočih e-naprav in
odpadnih baterij. Nosilci projekta, družba ZEOS, d.o.o., so akcijo izvedli skupaj
z lokalnim partnerjem Komunala Tolmin d.o.o.. Širom Slovenije je sicer
postavljenih že 666 tovrstnih sivo-zelenih zbiralnikov za male stare aparate in
baterije v 170 slovenskih občinah.
V družbi ZEOS, d.o.o. so začeli odpadno električno in elektronsko opremo prevzemati
pred trinajstimi leti. Ozaveščenost javnosti je v primerjavi z Evropo nadpovprečna, saj
so v Sloveniji v lanskem letu zbrali že 51% odstotkov odslužene električne in
elektronske opreme v primerjavi s tisto, ki je bila kot nova dana na trg. Te odstotke
želijo še povečati, zato so v letu 2016 pričeli s postavitvijo uličnih zbiralnikov po
Sloveniji, ki bodo občankam in občanom oddajo starih aparatov še približali.
Life projekt nagovarja vsa slovenska gospodinjstva k skrbnemu ravnanju s starimi
aparati in baterijami, in sicer preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže
zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije. Sporočilo organizatorjev
projekta je, da spadajo ti odpadki v posebno skupino in ne sodijo med mešane
komunalne odpadke. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko
uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri, prav tako pa ti odpadki
vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne.
Družba ZEOS, d.o.o. je skupaj z lokalnim partnerjem Komunala Tolmin d.o.o. na
dogodku v Tolminu predstavila štiri zeleno-sive ulične zbiralnike, ki so jih še isti dan
postavili v občine Tolmin (v Most na Soči - pred avtobusno postajo, najbližja hišna
številka Most na Soči 15a in v Tolmin - najbližja hiša Ulica padlih borcev 5a), Bovec
(na ekološkem otoku pri trgovini Mercator v središču Bovca, Mala vas 6a) in Kobarid
(nasproti Stresove ulice 18d).

Na predaji uličnih zbiralnikov so bili prisotni predstavniki lokalnega partnerja ter župani
zgoraj naštetih občin, ki so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino
o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili nove
zbiralnike na pot.
Nekaj ključnih poudarkov predstavnikov z dogodka:
Direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić: »Veseli smo, da se bodo naši zbiralniki za
e-odpadke in odpadne baterije postavili tudi v vaših treh občinah. Gospodinjstva so
namreč ključnega pomena za boljše ravnanje/ločevanje z e-odpadki in odpadnimi
baterijami. V Sloveniji se v povprečju namreč vsako leto zbere nekaj več kot 6 kg teh
odpadkov na prebivalca, kar pa še zdaleč ne predstavlja vseh pokvarjenih aparatov.
Veliko malih odsluženih aparatov tudi zaradi oddaljenih lokacij za njihovo oddajo konča
med mešanimi komunalnimi odpadki ali celo na divjih odlagališčih. Ulični zbiralniki pa
se nahajajo na frekventnih lokacijah in v neposredni bližini zbiralnikov za druge
odpadne frakcije in tako predstavljajo primerne lokacije za oddajo tovrstnih odpadkov,
ki so občanom na dosegu.«
Začasni direktor Komunale Tolmin Berti Rutar: »Zahvaljujem se podjetju ZEOS,
d.o.o., da so nas vključili v projekt in da bomo tako dosedanjo našo infrastrukturo za
prevzem odpadne električne in elektronske opreme sedaj nadgradili še z uličnimi
zbiralniki. V dobi potrošništva in hitrega razvoja informacijske tehnologije se nekako
pozablja, da je potrebno tudi odslužen telefon, baterijo in podobne surovine pravilno
odložiti.«

Župan občine Tolmin Uroš Brežan: »Pozitiven odnos do okolja je v naši dolini že v
genih, a kljub temu so vse ozaveščevalne aktivnosti vedno dobrodošle, saj se kljub
temu vedno pojavijo izjeme, ki na varovanje narave malo pozabijo, iz takih ali
drugačnih razlogov. Zato smo veseli novih lokacij za oddajo e-odpadkov.«

Župan občine Bovec Valter Mlekuž: »S postavitvijo uličnih zbiralnikov bomo
nadgradili sistem ločevanja odpadkov in ga še bolj približali občankam in občanom.«

Župan občine Kobarid Marko Matajurc: »Elektronike je vedno več in če ni v bližini
primernega mesta za odlaganje takih odpadkov se marsikdaj žal znajdejo med
napačno odloženimi odpadki. Zato smo veseli nove pridobitve.«

Lokacije zbiralnikov in kaj lahko oddate vanje
Lokacije uličnih zbiralnikov najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si.
Zbiralnike je do danes širom Slovenije prejelo že 170 občin in jih je sedaj skupaj 666.
V zbiralnike lahko oddate male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike,
tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in
akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko
(mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate,
slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike,
svetilke …).
V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se
lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru
lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne
sodijo kakršnikoli drugi odpadki.
V vseh zbiralnikih se je od začetka postavitve uličnih zbiralnikov do danes zbralo skoraj
600 ton tovrstnih odpadkov.
Priloga: fotografije
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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 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.
Projekt omogočajo
1. Sofinancerji
Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS
2.

Partnerji

a. Mladinske organizacije
Zavod Mladinska Mreža MaMa
b. Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
Lokalni: Komunalno Tolmin d.o.o.
c. Občine
Lokalne: Tolmin, Bovec, Kobarid
3.

Ambasadorji

Zlatko E-ciklira: Zlatko in ulični jedec, Zlatko pri zelenem lakotniku
Mojca E-ciklira: Ulični jedec in Mojca, Zeleni lakotnik z Mojco
Tešky E-ciklira: Tešky pri uličnem jedcu, Tešky pred zelenim lakotnikom
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/o-projektu/podporniki.html

