
VAŠ APARAT JE LAHKO PONOVNO UPORABEN.
Tudi vi kdaj zavržete še delujoč aparat samo zato, ker 
si zaželite novejšega, bolj trendovskega, drugo barvo? 
Police trgovin z električnimi in elektronskimi napravami 
se nenehno polnijo z novimi izdelki, zato njihove starejše 
različice postajajo najhitreje rastoča vrsta odpadkov. 
Ker za njihovo proizvodnjo uporabljamo dragocene 
naravne vire in ker so sestavljene tudi iz strupenih 
snovi, z njimi močno bremenimo okolje in zdravje.

Zato svojih še delujočih aparatov, ki jih ne želite 
uporabljati več, ne odvrzite v smeti, ampak jih raje 
prinesite v kotičke za ponovno uporabo. Nato jih 
bomo pregledali, popravili in pripravili za novega 
lastnika.

LOKACIJA KOTIČKA ZA PONOVNO UPORABO:
ZBIRNI CENTER BUKOVŽLAK
BUKOVŽLAK 30, 3221 TEHARJE

KAKO BOSTE SVETU POMAGALI Z ODDAJO 
APARATOV ZA PONOVNO UPORABO? 

Zmanjšali boste količino e-odpadkov.
Zmanjšali boste svoj ogljični odtis.
Varovali boste naravo. 
Pomagali boste socialno šibkejšim, ki bodo uporabljali 
vaš aparat. 
Spodbujali boste zelena delovna mesta.
Varovali boste svoje zdravje in zdravje vseh otrok. 
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eodpadki              stariaparati

#ŠE SEM 
UPORABEN!

ODDAJTE STARE APARATE 
V PONOVNO UPORABO!
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KAJ SPADA V KOTIČEK ZA
PONOVNO UPORABO?

RAČUNALNIKI IN MOBILNA TELEFONIJA
prenosniki, namizni računalniki, skenerji, 
tiskalniki, mobilni telefoni, zvočniki ...

BELA TEHNIKA
hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni 
stroji, štedilniki, pečice, kuhalniki ...

ZABAVNA ELEKTRONIKA
televizorji in monitorji, avdio- in 
videopredvajalniki ...

MALI GOSPODINJSKI APARATI
sesalniki, kavni aparati, mešalniki in drugi 
aparati za pripravo hrane ...

POSKRBELI BOMO, 
DA BO SPET UPORABEN!

 APARAT PRINESITE V KOTIČEK, ČE:
je varen za uporabo,
ni pokvarjen ali poškodovan,
ima vse dele in deluje pravilno,
ni prekomerno umazan,
ni zastarel (starost do 10 let).

PONOVNO UPORABO?
RAČUNALNIKI IN MOBILNA TELEFONIJA
prenosniki, namizni računalniki, skenerji, 
tiskalniki, mobilni telefoni, zvočniki ...

hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni 
stroji, štedilniki, pečice, kuhalniki ...

MALI GOSPODINJSKI APARATI
sesalniki, kavni aparati, mešalniki in drugi 


