
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Velenje, avgust 2022 

 

 

POSTAVITEV KOTIČKA ZA ODDAJO ŠE DELUJOČIH APARATOV 

NA ZBIRNEM CENTRU PODHOM 
 

Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja 2 
% še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj 
jim tako lahko podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Družba 
ZEOS, d.o.o. v ta namen po Sloveniji postavlja kotičke za 
ponovno uporabo. Eden izmed njih je postavljen tudi v  
Zbirnem centru Podhom, skupaj s PUP Subermacher 
d.o.o.. Obenem so izvajalci napovedali tudi zbiralno akcijo, 

s katero želijo spodbuditi vse občanke in občane k oddaji še delujočih aparatov v kotiček.  
 
Kaj se zbira v kotičkih in kaj se zgodi z zbrano opremo 

 

V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne 

stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, 

LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse 

naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.  

 

Predstavitveni VIDEO: Kotiček za ponovno uporabo skozi oči dveh zakoncev 
 

 
 
Vse zbrane aparate pod okriljem PUP Saubermacher d.o.o. bodo pregledali v procesu 
ponovne uporabe in jih predali nazaj v uporabo projektni partnerji. Vse primerne aparate boste 
lahko med drugim našli tudi v spletni trgovini na spletni strani www.zeos.si. 
 

Kotičkov je po Sloveniji sedaj postavljenih sicer že 46, eden je že leto dni postavljen tudi v 

Centru ponovne uporabe v Velenju, s postavitvijo pa družba še ni zaključila. Tudi vse njihove 

lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na www.zeos.si, ki je pred kratkim postala prava 

spletna platforma krožnega gospodarstva. 

 

 

»ALI VESTE,  
DA SE MED E-ODPADKI 
ZBEREJO TUDI ŠE 
DELUJOČI APARATI, KI JIH 
ZA VEDNO IZGUBIMO?« 

http://www.zeos.si/
http://www.pup-saubermacher.si/
http://www.pup-saubermacher.si/
https://www.youtube.com/watch?v=KJIV6sJmabg&t=4s
http://www.zeos.si/
http://www.zeos.si/
https://www.youtube.com/embed/KJIV6sJmabg?start=4&feature=oembed


 

Vse občanke in občane občin Zgornje Savinjske doline vabimo, da v Kotiček ponovne 

uporabe v Zbirnem centru Podhom prinesete še delujoče aparate, ki jih ne uporabljate 

več, ter s tem poskrbite, da bo dobil novega lastnika. 

 

 
 
Dodatne informacije: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: 

krozno.zeos.si 

 

Organizatorji 
Kotiček in akcija se izvajajo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še 
sem uporaben! v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico 
komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnimi partnerji. Projekt je 
sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije. 

mailto:urska.dolinsek@zeos.si
https://krozno.zeos.si/
https://krozno.zeos.si/

