Nevarnosti pri nepravilnem odstranjevanju električnih in
elektronskih naprav?
Verjetno si nihče več ne predstavlja življenja brez številnih električnih
in elektronskih naprav ali pripomočkov, ki jih napajajo baterije. Prodaja
tovrstnih naprav in aparatov predstavlja eno najhitreje rastočih vej
potrošnje v svetu. Zaradi velikega povpraševanja, neprestanih izboljšav in
široke ponudbe novih produktov v tem segmentu, se tudi količina odslužene
opreme iz leta v leto povišuje. V letu 2015 je bilo v Sloveniji prodanih
28.926 ton tovrstnih proizvodov, ločeno je bilo zbranih 10.539 ton odpadne
opreme, kar predstavlja le dobro tretjino prodanih naprav.
Odslužene električne in elektronske naprave nikakor ne smemo odvreči med
mešane komunalne odpadke, saj na ta način med drugim lahko resno ogrozimo
naše zdravje.
Ste vedeli, da stari katodni monitorji in TV zasloni vsebujejo svinec? LCD
zasloni in namizni računalniki pa za osvetlitev zaslonov uporabljajo živo
srebro? V obeh primerih lahko ti nevarni snovi preideta v okolje in s tem
ogrozita naše zdravje in onesnažita okolje, če končata na odlagališču.
Dosledno ločevanje in pravilno oddajanje odsluženih električnih in
elektronskih naprav ima številne pozitivne učinke, ki koristijo vsakemu
posamezniku in družbi v celoti:
1.
2.
3.
4.

Ustvari se manjša količina odpadkov, ki končajo na odlagališčih.
Zmanjša se poraba energije na račun reciklaže.
Zmanjša se onesnaževanje okolja.
Zniža se tveganje za zdravje ljudi. Električna in elektronska oprema
lahko vsebuje nevarne snovi, ki pri mešanju s komunalnimi odpadki na
odlagališčih, lahko pronicajo v zemljo in podtalnico.
5. Zagotavljanje novih delovnih mest, ker se oblikuje nova dejavnost recikliranje.
6. Zmernejša uporaba primarnih virov, ki jih nadomestimo z recikliranimi
surovinami.

Občani občine Dravograd lahko odslužene električne in elektronske naprave
odnesete v Zbirni center Otiški vrh, JKP Dravograd. Zbirni center obratuje
vse dni v tednu med 8:00 in 15:00 uro, razen v torek med 8:00 in 17:00 uro.
Odprt je tudi vsako 1. soboto v mesecu med 9:00 in 12:00 ter vsako 3.
soboto v mesecu (marca, aprila in maja) med 9:00 in 12:00 uro.
Ob nakupu novega električnega ali elektronskega izdelka, pa lahko odslužene
aparate pustite tudi pri prodajalcu, vendar le v kolikor gre za enako
oziroma podobno napravo (mali gospodinjski aparati, veliki gospodinjski
aparati, TV zasloni itd.).
Kaj vse še lahko recikliramo in kje oddajamo odslužene izdelke izveste
tukaj http://ozavescen.si/kaj-locujemo/

