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Zadeva: Doniraj svoj fon in #FONIRAJ za zeleno prihodnost!   
 

- Inšpektorat RS za okolje in prostor osvešča javnost z zahtevami Uredbe o 
odpadni električni in elektronski opremi o zbiranju telefonov in druge odpadne 
električne in elektronske opreme na šolah 

 
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor je prejel informacijo, da se izvaja akcija zbiranja telefonov na 
šolah v RS. Akcijo izvaja družba Blok d. o. o., IOC Zapolje II 7, Logatec. Zbirajo se poškodovani in 
drugi telefoni, ki ne bodo namenjeni nadaljnji uporabi, temveč bodo reciklirani, saj so to nevarni 
odpadki. Telefoni se lahko zbirajo v katerikoli embalaži (kartonasta škatla, leseni zabojniki,...). Akcija 
ima tudi dobrodelno noto.  
 
Inšpektorat RS za okolje in prostor vas kot organ nadzora nad ustreznim izvajanjem predpisov s 
področja okolja seznanja z ugotovljenimi nepravilnostmi pri izvajanju akcije, ki naj bi trajala 
daljše obdobje. Pojasnjujemo, da je ta dopis sestavljen v smeri osveščanja javnosti s ciljem 
preventivnega ukrepanja, kot to določa prvi odstavek 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru 
(Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14). 
 
Stare telefone, ki sodijo med odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO)  
skladno z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 
84/18 – ZIURKOE in 108/20, v nadaljevanju Uredba) in so nevarni odpadek, lahko njihovi uporabniki 
prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ali v premični zbiralnici nevarnih frakcij, če gre 
za zelo majhno OEEO iz gospodinjstev, lahko pa jih tudi prepustijo zbiralcu v zbiralnici ali pa vrnejo 
distributerju na njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu.  
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 44 88 
 F: 01 420 44 83 
 E: gp.irsop@gov.si 
 www.iop.gov.si 

 

mailto:gregor.pecan@guest.arnes.si
mailto:gp.mizs@gov.si
mailto:Lina.Jerina@blok.si
mailto:gp.mop@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3569
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2094
http://www.iop.gov.si/


 2 

Osnovne šole ne izpolnjuje pogojev za zbiranje OEEO, prav tako nimajo ustrezno opremljenih 
prostorov za njihovo skladiščenje. Zbiralnica je objekt ali prostor v upravljanju zbiralca in mora 
izpolnjevati zahteve iz 1 priloge 5 Uredbe (mesto za skladiščenje mora imeti neprepustna tla, 
opremljeno mora biti z zbiralniki razlitih tekočin,…), 
  
Odpadna električna in elektronska oprema, med katero sodijo telefoni, tudi ni navedena med 
izjemami, določenimi v šestem členu Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), ki šolam omogoča zbiranje določenih vrst 
nenevarnih odpadkov (papir, plastična embalaža). 
 
Tudi ozaveščanje otrok o ustreznem reciklažnem postopku, spodbujanju k premisleku in bolj 
trajnostnemu ravnanju z odpadki ter hkrati razširjanju zavedanja o pomenu reciklaže odpadne 
električne in elektronske opreme mora biti skladno z zahtevami predpisov, ki jih morajo upoštevati 
tudi najsodobnejša tehnologija reciklaže, cilji trajnostnega razvoja in uresničevanje Agende 2030. 
 
Predlagamo, da se vaša akcija čimprej ustrezno preoblikuje, da bo zbiranje elektronske opreme v 
skladu s pozitivno zakonodajo Republike Slovenije.  
 
Pripravili: 
Mateja Žnidaršič 
Podsekretarka 
 
Maja Kržin Šarlah  
Inšpektorica za okolje 

 
 

 Franc Rančigaj  

                glavni inšpektor IRSOP 

 
 
 
 
 
Vročiti po e-pošti:: 

− Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva  
(gregor.pecan@guest.arnes.si), 

− Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (gp.mizs@gov.si), 

− Blok d. o. o. (info@blok.si, Lina.Jerina@blok.si) 

− Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si) 

− IRSOP OE Ljubljana (Maja.Krzin-Sarlah@gov.si) – v vednost 
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