Družba ZEOS, d.o.o. in JEKO, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice sta v Zbirnem centru
Jesenice namenila kotiček oddaji še delujočih
aparatov.
Družba ZEOS, d.o.o. je največja slovenska shema,
ki v imenu proizvajalcev izvaja zbiranje e-odpadkov,
odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane
tovrstne odpadke predaja v postopek nadaljnje
obdelave. Ocenjujejo, da se med zbranimi e-odpadki
nahaja še od 1 do 2 % delujočih naprav, ki po
nepotrebnem končajo v predelavi materiala, hkrati
pa se zavedajo, da se v Evropski uniji in s tem tudi v
Sloveniji pripravljajo zakonodajne spremembe na
področju ravnanja z rabljenimi izdelki, ki vodijo v
krožno gospodarstvo. Zato želijo še uporabne
delujoče aparate preusmeriti iz tega najhitreje
naraščajočega toka odpadkov.
Aktivnost poteka v sklopu projekta Life
Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem
uporaben skupaj s projektnima partnerjema
Zbornico komunalnega gospodarstva (sekcija
Gospodarske zbornice Slovenije) in podjetjem TSD,
d.o.o.
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje
in prostor RS ter Evropske komisije.
Projekt spodbuja krožno gospodarstvo na področju
e-opreme ter poudarja okoljski in socialni vidik
ohranjanja in podaljševanja življenjske dobe
aparatov. Med drugim bo v sklopu projekta
postavljenih okrog 60 kotičkov za oddajo še
delujočih aparatov po vsej Sloveniji, ki bodo te
aparate, ki bi sicer končali med e-odpadki, zajeli in
jim zagotovili nove lastnike.

KATERI ŠE
DELUJOČI APARATI
SO PRIMERNI ZA
ODDAJO V KOTIČEK
ZA PONOVNO
UPORABO?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pralni stroj,
hladilnik,
zamrzovalnik,
namizni in prenosni računalnik,
zabavna elektronika,
mali gospodinjski aparati,
igrače,
mobilni telefoni,
zvočniki,
TV z ravnim zaslonom z
daljinskim upravljalnikom,
LCD monitorji,
krožne žage,
vrtalniki,
glasbeni stolpi,
sesalniki in ostali primerni
aparati na elektriko ali baterije.

V kotičku je možna
oddaja aparatov, ki so varni za
uporabo, niso pokvarjeni ali
poškodovani, niso prekomerno
umazani in niso zastareli. Če teh
zahtev ne izpolnjujejo jih je
potrebno oddati na prostor, ki je
namenjen oddaji odpadne
električne in elektronske opreme in
se nahaja poleg kotička.

Skozi postopek priprave za ponovno uporabo se bo preverila funkcionalnost in
električna varnost aparatov, nato pa se bo za zbrane primerne poskrbelo, da bodo po
različnih poteh našli nove lastnike.
Če imate torej še delujoč aparat, ki bi ga želeli predati v ponovno uporabo, vas
vabimo, da obiščete Zbirni center Jesenice in ga oddate v rumeni kotiček. Tako
mu boste podaljšali življenjsko dobo in pomagali pri ohranitvi naravnih virov.
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Opomba:
Kotiček za še delujoče aparate je namenjen tako občanom Jesenic kot tudi Žirovnice, s tem
da Občani Žirovnice lahko v Zbirni center Jesenice lahko oddajo zgolj še uporabne aparate,
ostale odpadke pa oddajo v Zbirni center Žirovnica.

