
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAM S STARIMI APARATI? POGLEJ NA STARIAPARATI.SI 
 

Ljubljana, 19. april 2018 - Stari aparati ne sodijo v smeti! Vsebujejo nevarne snovi, ki 

škodujejo okolju, ljudem in živalim. Hkrati pa so to dragocene surovine, ki jih lahko 

ponovno uporabimo. Zato je pomembno, da se jih ločeno odda oz. E-ciklira. Družba 

ZEOS, d.o.o. je v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pripravila poseben 

zemljevid vseh lokacij za oddajo starih aparatov z vsemi navodili o pravilni oddaji in ga 

posebej predstavlja ob Svetovnem dnevu Zemlje, ki je pred vrati. 

 

 KAJ so stari aparati?  

To so vsi aparati, ki so v času delovanja potrebovali električni tok iz omrežja ali baterije. 
 

 KAKO ravnamo s starimi aparati?  

Aparatov ne poškodujemo. Hranimo jih ločeno od ostalih odpadkov. 
 

 ZAKAJ moramo ločevati stare aparate?  

Ker le tako ohranjamo sekundarne surovine, ki nepravilno odložene negativno vplivajo 

na okolje. 
 

 KAM lahko oddamo stare aparate? 
 

o v ulične zbiralnike na nekatere eko otoke (623 jih je že)

 

http://www.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
http://www.stariaparati.si/
http://e-odpadki.zeos.si/sl/stari-aparati/zbiranje.html
http://e-odpadki.zeos.si/sl/stari-aparati/zbiranje.html
http://e-odpadki.zeos.si/sl/stari-aparati/zbiranje.html
http://e-odpadki.zeos.si/sl/stari-aparati/vpliv-na-okolje.html
http://e-odpadki.zeos.si/sl/stari-aparati/vpliv-na-okolje.html


 
 

o v zelene kote v nekaterih trgovinah z električno in elektronsko opremo (67 jih je, v 

letu 2018 pa bodo v družbi ZEOS, d.o.o. izkupiček od vsega zbranega v zelenih 

kotih podarili Društvu Rdeči noski, več na www.otroskismeh.si) 

 
 

o v zbiralnice družbe ZEOS, d.o.o. 

 

o v zbirne centre vaše lokalne komunale 

 

o na priložnostna zbirna mesta v času akcij zbiranja z mobilnim zbiralnikom (skupaj 

z izvajalci gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki). 

 

 
 

http://www.otroskismeh.si/


 
 

 KJE najdemo lokacije za oddajo starih aparatov?  

Na spletni strani stariaparati.si. 
 

 KAJ lahko oddamo na posamezno lokacijo?  

 

Več 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. 
 

 

Zanimive povezave  

 Lokacije za oddajo starih aparatov: stariaparati.si 

 Spletna stran projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki: e-odpadki.zeos.si/ 

 Akcija z Društvom Rdeči noski: otroskismeh.si 

 FB E-cikliraj: www.facebook.com/eodpadki/ 

 Fotografije z dogodkov: www.flickr.com/photos/eodpadki/albums 

 Žičkovi: www.youtube.com/watch?v=VqWuJaiKaLg 

 Projekt Life omogočajo: e-odpadki.zeos.si/podporniki.html 
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Ambasadorji projekta Life 

 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 
 

 
 

 
Dodatne informacije 
 

 

Urša Dolinšek              
T: 01 235 52 55          

Branka Biček Bizant               
T: 01 366 85 61                      

E: novice@zeos.si 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ahdQbGfrye0
https://www.youtube.com/watch?v=AQz3Nw04bY0
https://www.youtube.com/watch?v=LECXIt7OI3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Obf77hypdkI
https://www.youtube.com/watch?v=poq7wPomvGs
https://www.youtube.com/watch?v=tqY_F74GkJk
mailto:novice@zeos.si

