
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob Svetovnem dnevu voda predstavili  

nov mobilni zbiralnik za stare aparate 
 

Ljubljana, 22. marec 2018 – Ob Svetovnem dnevu voda so v družbi ZEOS, d.o.o. v sklopu 

projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki prvič javnosti predstavili njihov novi mobilni 

zbiralnik za stare aparate, sijalke in baterije. Danes je vse do 17:00 postavljen na 

parkirišču OŠ Vižmarje – Brod. V prihodnjih mesecih se bo podal na pot po Sloveniji, 

kjer bo skupaj z nekaterimi izvajalci gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki 

sprejemal stare aparate predvsem na podeželju. Projekt je sofinanciran s strani 

Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. 

Napačno odloženi e-odpadki, predvsem stare baterije in sijalke, ki vsebujejo težke kovine, 

imajo velik negativen vpliv na naše okolje, med drugim tudi na podtalnico. Današnji dan, ko 

obeležujemo Svetovni dan voda, je kot nalašč za predstavitev novega mobilnega zbiralnika 

za odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne prenosne baterije in akumulatorje. 

Družba ZEOS se tako pridružuje današnjim aktivnostim, ki bodo poskrbele, da bodo naše vode 

bolj čiste. Pred OŠ Vižmarje – Brod je zbiralnik prvič sprejemal staro elektroniko, učenci in 

učenke pa so se poleg oddaje svojih odpadkov preizkusili tudi v poganjanju elektrike s 

posebnim sobnim kolesom in prižigali različne sijalke. 

 

 
 

 

 

http://www.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/


 
 

Mobilni zbiralnik je namenjen zbiranju starih aparatov na podeželju. Tako bodo tudi tistim 

občankam in občanom, ki sicer nimajo v svoji bližini drugih lokacij za oddajo e-odpadkov, 

odpadnih sijalk in baterij, nudili možnost, da le-te prinesejo na vnaprej določene zbirne točke 

blizu doma. 

Levi del zbiralnika je namenjen oddaji malih aparatov, TV in monitorjev, mobilnih telefonov, 

sijalk in baterij, ki se odložijo v posamezne zbiralnike. Velike gospodinjske aparate in hladilno 

zamrzovalne aparate pa se odda na desnem delu mobilne zbiralnice. 

 

V spomladanskih mesecih boste zbiralnik zasledili na številnih lokacijah, med drugimi tudi v 

krajih: Škofja Loka, Vrhnika, Novo mesto, Trbovlje, Idrija, Cerkno, Velenje in okoliške občine 

ter Slovenske Konjice. 

 



 
 

Točne termine in mikrolokacije mobilnih zbiranj bo družba ZEOS pravočasno objavljala na 

spletni strani projekta in drugih njihovih spletnih kanalih, prav tako pa bodo podrobnejše 

podatke o mobilnem zbiranju objavili tudi vsi partnerski lokalni izvajalci gospodarskih javnih 

služb za ravnanje z odpadki po svojih kanalih. 

Organizatorji projekta pozivajo vse, da se jim pridružijo pri zbiranju starih aparatov na 

podeželju in s tem poskrbijo za čistejše okolje in kroženje dragocenih naravnih virov. Vabijo 

tudi vse lokalne izvajalce gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki, ki se še niso 

odločili, da bi se pridružili mobilnemu zbiranju z novim zbiralnikom, da se obrnejo na družbo 

ZEOS in se dogovorijo za termin/e. 

Več o projektu: e-odpadki.zeos.si 

Različne lokacije za oddajo starih aparatov: www.stariaparati.si 

 
Dodatne informacije 

  
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 

tehnične trgovine, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali 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. 

 
Vsi podporniki projekta: http://e-odpadki.zeos.si/podporniki.html 
 

Urša Dolinšek              
T: 01 235 52 55          

Branka Biček Bizant               
T: 01 366 85 61                      

E: novice@zeos.si 
W: e-odpadki.zeos.si 
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