Ob Svetovnem dnevu voda: Akcija »Stari aparati za prihodnost« v polnem teku
Maribor, 20. marec 2019 – Ozaveščevalno-zbiralna akcija »Stari aparati za prihodnost« je
zaživela. V podporo Svetovnega dneva voda, ki ga obeležujemo v petek, 22. marca, sta se
povezala Pokrajinski muzej Maribor in družba ZEOS, d.o.o. (v okviru njihovega projekta Life
Gospodarjenje z e-odpadki). Zbirata male gospodinjske aparate iz bližnje in daljne
preteklosti, ki so zanimivi za uvrstitev v muzejske zbirke, seveda pa tudi druge odpadne
aparate, sijalke in baterije. Najboljše kose bodo tudi nagradili.
Stare aparate, zanimive za muzej, pa tudi odpadne male aparate, sijalke in baterije se prinaša
na blagajno Pokrajinskega muzeja Maribor, od torka, 19. marca pa do četrtka, 21. marca med
10.00 in 18.00 ter nato še v petek, 22. marca, med 8.00 in 14.00, ko se bo akcija zaključila. Do
danes so v muzeju prejeli že lepo število malih starih aparatov iz bližnje ali daljne preteklosti,
ki imajo potencial, da jih muzej uvrsti med svoje zbirke.

Na fotografiji: aparati, ki jih je Pokrajinski muzej Maribor že zbral v zbiralni akciji

Za vse okoljevarstvenike po duši in tudi tiste, ki niso še čisto prepričani, zakaj je ločevanje
odpadkov, predvsem nevarnih (kot so odpadne sijalke in baterije) pomembno, pa so na
Svetovni dan voda, v petek, 22. marca med 8.00 in 14.00 uro, pripravili poseben ozaveščevalni
program na Trgu svobode pred Pokrajinskim muzejem Maribor.
Na ogled bo:
- E-transformer - multimedijski tovornjak, ki ima na strehi sončno elektrarno ter na izviren
in zanimiv način predstavlja ločevanje in ponovno uporabo e-odpadkov. V vozilu se nahaja
prava potujoča razstava – na ogled so sestavni deli velikih in malih gospodinjskih aparatov,
mobilnih telefonov, televizorjev in raznovrstne e-opreme. Ti aparati so razstavljeni v obliki

-

»eksplozijskih sestavnic«, od najmanjšega do največjega dela, tako da si lahko vsak
obiskovalec ogleda notranjost aparata.
Odločuj – Ločevalna igra z magneti.
Prikolesari elektriko - Poženi posebno sobno kolo in prižgi sijalke ter radio.
ECI – Maskota projekta Life.

Na fotografiji: zunanjost (levo) in notranjost (desno) E-transformerja

Obiskovalci bodo na lokaciji izvedeli tudi vse o pomembnosti pravilnega ravnanja s starimi
aparati ter spoznali različne lokacije za oddajo tovrstnih odpadkov (npr. zeleno-sivi ulični
zbiralniki na nekaterih eko otokih, zeleni koti v tehničnih trgovinah itd.).
Organizatorji akcije torej vabijo vse, da se jim pridružijo in tako poskrbijo za čistejšo vodo!
Dodatne informacije:
 Nives Cvikl, Pokrajinski muzej Maribor, 02 228 35 51, nives.cvikl@museum-mb.si
 Urša Dolinšek, ZEOS, d.o.o., 01 235 52 55, urska.dolinsek@zeos.si
***
Kaj se zbira v sklopu akcije
V sklopu akcije »Stari aparati za prihodnost« se zbira: odpadne aparate za okolju prijazno
obdelavo in posebne aparate iz preteklosti za muzejsko zbirko: male gospodinjske aparate
(mešalce, likalnike, palične mešalnike, tehtnice, grelnike vode, ožemalnike, sesalnike,
sušilnike las, opekače, brivnike itd.), električne in elektronske igrače, električno in
elektronsko orodje, telefone, mobilne telefone, IT opremo: prenosne računalnike,
računalniške miške, tipkovnice, tiskalnike, žepne in namizne kalkulatorje; odpadne sijalke
vseh vrst in oblik ter odpadne prenosne baterije in akumulatorje.
O akciji
Na pobudo Pokrajinskega muzeja Maribor je skupaj z družbo ZEOS, d.o.o. (v sklopu njihovega
projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj) nastala posebna
ozaveščevalno-zbiralna akcijo »Stari aparati za prihodnost«, s katero se Mariborčane in širše
okoličane informira o pravilnem ravnanju s starimi aparati, odpadnimi sijalkami in baterijami
ter opozarja na različne lokacije za ločevanje teh odpadkov. Posebnost akcije je, da se ne zbira
le malih odpadnih aparatov, sijalk in baterij, namenjenih okolju prijazni obdelavi, ampak tudi

male stare gospodinjske aparate, ki bodo ostali v Pokrajinskem muzeju Maribor kot pričevalci
preteklosti za prihodnost. Muzej bo namreč v svoje zbirke uvrstil najstarejše in najbolj
zanimive male aparate, predstavnike preteklega časa in načina življenja. Tri najbolj zanimive
predmete bodo na koncu akcije nagradili s praktičnimi nagradami, prejemniki pa bodo
objavljeni na spletnih straneh POMUM in ZEOS ter na socialnih omrežjih do 25. marca.
O Svetovnem dnevu voda
Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno
vlogo ima ta naravna dobrina za naša življenja. Ta dan je priložnost, da osvetlimo različne
načine, kako lahko naš odnos do vode še izboljšamo. Sporočilo letošnjega gesla »Nikogar ne
bomo pustili zadaj« je jasno - varna voda je pravica vsakogar. Danes se namreč kar polovica
človeštva sooča z izzivom, kako do pitne vode: 2 milijardi ljudi nimata dostopa do varne vode,
torej vode, ki je na voljo, ko jo potrebuješ in ni kontaminirana, še 2 milijardi ljudi pa živi na
območjih, kjer zaznavajo veliko pomanjkanje vode.
Onesnaženje vode je lahko neposredno ali posredno posledica različnih dejavnosti s področja
kmetijstva, industrije in prometa. Tudi 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. Zato je zelo pomembno, da tovrstne odpadke ločeno zbiramo in jih
oddamo na pravilna zbirna mesta, saj s tem omogočimo pravilno nadaljnjo obdelavo.

