KAJ LAHKO ODVRŽEMO V ULIČNI ZBIRALNIK?
V družbi ZEOS, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, d.o.o. so pripravili petletni LIFE
projekt »Gospodarjenje z e-odpadki« s sloganom E-cikliraj, ki spodbuja ločevanje e-odpadkov in
odpadnih baterij.
LIFE je program za okolje in podnebne ukrepe, sprejet in potrjen v Evropskem parlamentu ter na Svetu
Evropske unije in tako tudi sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.
Osredotočen je na intenzivno in kontinuirano informiranje ter ozaveščanje uporabnikov in potrošnikov
e-naprav in baterij o njihovi nujnosti ločevanja ter negativnih vplivih na okolje ter zdravje ljudi in živali
v primeru neustreznega ravnanja z njimi.
V sklopu projekta se vzpostavlja potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med
drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije po vsej Sloveniji.
K temu projektu smo pristopili tudi lokalni partnerji v Zasavju, med katerimi sta Občina Radeče in
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
Na podlagi predhodnih razgovorov, usklajevanj in določenih kriterijev smo se z nosilcem projekta skupaj
odločili, da v občini Radeče zagotovimo in na njihove zahteve ustrezno uredimo 5 odjemnih mest (lokacij)
in tako v mesecu oktobru 2016 prevzeli in postavili 5 uličnih zbiralnikov za e - odpadke.

LOKACIJE, KJER LAHKO V OBČINI RADEČE
ODDATE E-ODPADKE V ULIČNE ZBIRALNIKE
JAGNJENICA 1 – ekološki otok v industrijski coni
KOLENOV GRABEN 5 – ekološki otok
SVIBNO – pred podružnično šolo
TITOVA ULICA 12 – ekološki otok (nasproti Policije)
VRHOVO 43A – ekološki otok (pred pekarno)

KAJ NE SODI V ULIČNI ZBIRALNIK?!

V ulični zbiralnik se lahko odvržejo e-odpadki v velikosti do 40x25x25 cm, med katere sodijo:
 Mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, ožemalniki,
opekači kruha, salamoreznice, …),
 Računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki,
zvočniki, tipkovnice, radijske sprejemnike, kasetofone, gramofone, računalniške miške,
kalkulatorje, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalnike, kamere,…),
 Ostala mala oprema in orodja (sušilnike in kodralnike las, električna orodja, sesalniki, ventilatorji,
brivnike, svetilke,…),
 Igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, baterije ali
akumulatorje.) in
 Prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 9V,…).
Kam lahko BREZPLAČNO oddate e – odpadke in odpadne baterije?
 V ulične zbiralnike ZEOS (seznam lokacij je objavljen tudi na spletni strani www.e-odpadki.zeos.si),
 V zbirni center Hotemež, ki je odprt vsako sredo od 10.00 do 14.00 ure in vsako soboto od 8.00
do 12.00 ure, razen praznikov in
 V trgovine z električno in elektronsko opremo.
Tovrstne odpadke bo mogoče oddati tudi v okviru Akcije zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki se bo
izvajala predvidoma v mesecu aprilu.
SPOŠTOVANI.
HKRATI VAS PROSIMO, DA DOSLEDNO UPOŠTEVATE LOČEVANJE GOSPODINJSKIH KOMUNALNIH
ODPADKOV IN JIH ODVRŽETE V NAMENSKE ZABOJNIKE, NIKAKOR PA ODPADKOV (KOSOVNIH,
GRADBENIH, NEVARNIH, MEŠANIH IN BIOLOŠKIH) RAZEN ODPADNE EMBALAŽE NE ODLAGAJTE NA
EKOLOŠKE OTOKE!
Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

VSE VRSTE SIJALK,

TV, MONITORJI IN PRENOSNI RAČUNALNIKI

Javno podjetje Komunala Radeč d.o.o.

