


DRUŽBA ZEOS, d.o.o.

Družba ZEOS je prva skupna shema ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v 
Republiki Sloveniji. Ustanovljena je s strani reprezentativnih proizvajalcev/uvoznikov/pridobiteljev EEO leta 
2005. Dejavnost družbe je neprofitna, kar pomeni, da se morebitni dobiček ne deli med družbenike, temveč 
se usmerja v rezervacije za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali pa se uporablja za znižanje stroškov 
izvajanja skupnega načrta. 

Svojo uspešno pot je družba

- leta 2009 nadaljevala na področju ravnanja z 
odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji 
(OPBA), 

- leta 2013 pa je dejavnost dopolnila tudi s 
področjem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi 
svečami (ONS). 

Člani združenja WEEE forum – je največje 
evropsko združenje shem ravnanja z odpadki. 



10 LET DELOVANJA DRUŽBE ZEOS

Zbrali in ustrezno obdelali:
- 53.630 ton OEEO, 
- 517 ton OPBA,
- 285 ton ONS. 

Izvedli 53.629 prevzemov odpadkov. 

Izpolnjujemo zakonske obveznosti za 377 
podjetij.

DRUŽBA ZEOS, d.o.o.

ŠIRITEV NA TUJE TRGE

V letu 2013 vzpostavili proces ravnanja z OEEO tudi v Bosni in Hercegovini, kjer od leta 2013 deluje naše 
hčerinsko podjetje ZEOS eko-sistem d. o. o. 



DRUŽBA ZEOS, d.o.o.

V letu 2015 je bila sprejeta nova Uredba 
o OEEO (Uradni list RS, št. 55/15), ki 
postavlja nove cilje zbiranja:

- 2016   - 41 % količin OEEO, od 
povprečno danih EEO na trg v 
preteklih treh letih

- 2021   - 65 % količin OEEO, od 
povprečno danih EEO na trg v 
preteklih treh letih

Za dosego evropskih in nacionalnih ciljev zbiranja OEEO je nujno 
potrebno obveščati javnost o namenu in ciljih zbiranja OEEO, 
pravilnem ravnanju z njo,…

Učinkovitost zbiranja sheme ZEOS



Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO  (LIFE10 INF/SI/000139)

NAMEN:

- Pojasniti potrebo po ustrezni obdelavi in ravnanju z OEEO, 
- poskrbeti, da ciljne skupine razumejo negativne posledice 

nepravilnega odstranjevanja in ravnanja z OEEO na okolje, 
- predstaviti in razširiti sporočilo, da je v Sloveniji na voljo okolju 

prijazna možnost za ravnanje z OEEO,
- vplivati na spremembo vedenja pri ciljnih skupinah.

Ciljne javnosti:

- Učenci osnovnih in srednjih šol

- Učitelji in vodstvo osnovnih ter srednjih šol
- Gospodinjstva na območju Republike Slovenije.

Trajanje projekta:  1.10.2011 – 1.10.2013 

Planirana skupna vrednost: 583.964,00 EUR

Sofinancerji:
- Evropska komisija (48,6%) 
- Ministrstvo za okolje in prostor RS (20%)

CILJ:   
- Dvig ozaveščenosti ciljne javnosti o 
pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA,
- rast zbrane količine OEEO in OPBA v 
Republiki Sloveniji.

Končna skupna vrednost: 644.116,08 EUR



IZDELAVA t.i. E-transformerja

Najbolj zanimiv in odziven je bil E-transformer, ki je skrbel za 
ozaveščanje o ločevanju e-odpadkov in odpadnih baterij na 
sodelujočih šolah in občinah. 

E-transformer je zložljivo vozilo, opremljeno z najnovejšo 
multimedijsko in svetlobno predstavitveno opremo, ki se v celoti 
napaja iz „fotovoltaike“, nameščene na strehi vozila.  Vozilo je s 
svojo privlačno grafiko pisanih barv opazen na vsakem koraku.

Učilnica o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

- Akcija s šolami t.i. „E-transformer na obisku“
- Akcija z lokalnimi skupnostmi t.i. „Dan odprtih vrat“
- Akcija s šolami t.i. „Eko terminali“
- Družbena omrežja
- Spletna stran projekta „Odločuj“
- Informativne table
- WEEE konferenca



Akcija s šolami t.i. E-tranformer na obisku – eko dan

AKTIVNOSTI

- Seznanitev otrok s pravilnim ravnanjem z OEEO in OPBA na učnih urah,
- Izvedba akcije zbiranja OEEO in OPBA na šoli in v okolici
- Obisk in ogled E-transformerja
- Natečaj o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA

REZULTATI AKCIJE

- Sodelovalo več kot 210 vzgojno izobraževalnih ustanov na območju celotne Slovenije
- Ozavestili več kot 66.000 šolskih otrok
- E-transformer si je ogledalo preko 35.000 učencev
- Zbrali preko 540 ton OEEO in OPBA
- Skupaj prejeli več kot 1.000 likovnih, raziskovalnih nalog in multimedijskega gradiva v 

sklopu nagradnega natečaja o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA

Vzpostavili trajnostno mrežo zbiranja OEEO 
in OPBA na sodelujočih šolah.



AKTIVNOSTI:

- E-transformer v zbirnih centrih
- Zbiralna akcija OEEO in OPBA
- Ozaveščanje gospodinjstev o pomenu pravilnega ravnanja 

z OEEO in OPBA (obvestila na položnicah, letaki, plakati,…)

REZULTATI:

- Ozavestili 65% vseh gospodinjstev v Sloveniji
- Izvedli 24 akcij „Dan odprtih vrat“ 
- Zbrali 540 ton OEEO in OPBA
- Zajeli 89 občin

Akcija z lokalnimi skupnostmi t.i. „Dan odprtih vrat“



Akcija s šolami t.i. „Eko terminali“

AKTIVNOSTI:
- Zbrali 200  terminalov iz zdravstvenih domov, jih  očistili, 

obnovili ter nadgradili z izobraževalno aplikacijo o okolju.
- Nagradni natečaj za najhitrejši vzpostavljen EKO terminal.

REZULTATI:
- Vzpostavili 80 Eko terminalov,
- sodelujočim predstavili možnost ponovne uporabe že 

odslužene OEEO,
- dvignili ozaveščenost o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA z 

igranjem kviza preko aplikacije nameščene na Eko terminalu.

Nekdanji terminali iz zdravstvenih 
domov so sedaj EKO terminali!



Spletna stran projekta www.life.zeos.siDružbena omrežja  www.facebook.com/odlocuj

Spodbujanje razprave in povezovanje med našimi 
ciljnimi skupinami.

Informativni viri o ravnanju z OEEO in OPBA: Direktiva, vrste 
(O)EEO, akcije, dogodki, ...

Cilj:             15.000 lajkov
Dosegli:      8.000 lajkov

Cilj:            4:00 minute 
Dosegli:    3:20 minute
Povprečno 650 obiskov/mesecev



MEDIJI v obdobju 1.10.2011-1.10.2013

Projektne akcije / Planirani in 
doseženi rezultati

Intl. National Expert Regional Local SKUPAJ

Networking (WEEE forum) 10 20 10 10 50

Achieved 2 33 2 13 1 51

E-transformer na obisku 2 20 5 10 250 287

Achieved 9 178 10 87 169 453

Dan odprtih vrat 5 25 15 25 35 105

Achieved 2 109 7 69 121 308

EKO terminali 1 25 20 25 60 131

Achieved 2 14 1 8 25 50

SKUPAJ planirani 18 90 50 70 345 573

SKUPAJ doseženi 15 334 20 177 316 862

MEDIJSKE OBJAVE

Pripravljali mesečna poročila 
o medijskih objavah.



AFTER LIFE

PLANICABIHŽIVALSKI VRT

- Prenos dobrih praks – Romunija.

- E-transformer nadaljuje svojo pot in obiskuje številne kraje …

- Ozaveščanje na družabnih omrežij.

- Uporaba postavljenih EKO terminalov.

- Izvedba zbiralnih akcij OEEO in OPBA z deležniki 
(lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustanovami, …).

- Vzpostavljena mreža zbiranja OEEO in OPBA na 
sodelujočih šolah.



Protesti v Sloveniji

Vplivalo na sodelovanje z učitelji.

Močno sneženje

Vplivalo na izvedbo akcije       
E-transformer na obisku.

Zastarela 
programska 
oprema 

Vplivalo na izvedbo 
akcije Eko terminalov.



NADZOR PROJEKTA

- 3x  Nadzorni usmerjevalni odbor (6.6.2012, 29.11.2012, 17.9.2013)

- 3x  Nadzorni obisk s strani Astrale (sedaj Neemo – Timesis)
(9.2.2012, 6.12.2012, 22.10.2013)

- 1x  Nadzorni obisk s strani Evropske komisije (31.5.2013) 

Svetovali pri izvajanju projekta za 
dosego projektnih rezultatov

Pregled doseženih rezultatov in izvedenih 
aktivnostih znotraj časovnih okvirjev. 

Pregled operativne izvedbe projekta in 
finančne rezultate



Vodenje prisotnosti 
sestankov z listo prisotnih



Vodenje ur dela na projektu



Prejeta nagrada Best LIFE Information Project

Družba ZEOS je s projektom Life »Slovenska OEEO 
kampanja« in doseženimi rezultati, prepričala Evropsko 
komisijo in druge države članice in tako prejela 
priznanje BEST OF THE BEST PROJECTS. 

Družba ZEOS se vsem sodelujočim najlepše zahvaljuje 
za prispevek k projektu in s tem k čistejšemu okolju.



Gospodarjenje z e-odpadki    (LIFE14 GIE/SI/000176)

Trajanje projekta: 1.1.2016 – 30.12.2020

Skupna vrednost projekta: 1.795.765,00 EUR

Sofinancerji:
- Evropska komisija (60%) 
- Ministrstvo za okolje in prostor (10%) 

CILJ PROJEKTA

- Dvig ozaveščenosti končnih potrošnikov o pravilnem 
ravnanju z  OEEO in OPBA.

- Vzpostavitev učinkovitejše infrastrukture zbiranja 
OEEO in OPBA (ulični zbiralniki, zeleni koti, mobilno 
zbiranje).

- Rast zbranih količin OEEO in OPBA -> Do leta 2020 
zbrati 8,3 kg OEEO/prebivalca in 0,18 kg OPBA/prebivalca.

CILJNE SKUPINE: Gospodinjstva,  potrošniki,  mlade družine



- Postavitev 400 uličnih zbiralnikov za zbiranje OEEO/OPBA na eko otokih po vseh Sloveniji

- Postavitev 45 zelenih kotov v različnih trgovskih centrih po vsej Sloveniji.

- Mobilno zbiranje OEEO/OPBA na podeželju

Gospodarjenje z e-odpadki    (LIFE14 GIE/SI/000176)

Vzpostavitev mreže zbiranja za 
male aparate

Ostale aktivnosti projekta:

- Eko akcija OPBA
- Spletna stran
- Družbena omrežja
- Konference in srečanja z ILJS
- Informacijske table

Glavne projektne aktivnosti,  ki jih bomo izvedli v prihodnjih letih se nanašajo na vzpostavitev potrošniku 
prijaznejše mreže zbiranja OEEO in OPBA v Sloveniji. 



Gospodarjenje z e-odpadki    (LIFE14 GIE/SI/000176)

01. 01. 2014            

snovanje in priprava projekta 
(cca. 400 ur)

15. 09. 2014     - oddaja na MOP
02. 10. 2014     - potrditev s strani MOP 

16. 10. 2014     - oddaja Evropski komisiji

08. 05. 2015     - prejeti odgovor s strani EK   

28. 08. 2015     - prejet „Revision Letter“       

poslane zahtevane dopolnitve       

19. 11. 2015     - zaključen postopek revizije
16. 12. 2015     - podpis pogodbe z EK

01. 01. 2016     - pričetek  izvajanja projekta Gospodarjenje z e-odpadki

TERMINSKI PREGLED PRIJAVE PROJEKTA

PRIMER ZAHTEVANE DOPOLNITVE:
Responsibilities of key positions in the management structure as well as the 
Steering Committee are not sufficiently. Please improve the listed responsibilities 
for each group (managements structure, Steering Committee and update the 
content of the action E.1 as well as the organigramme.

PRIMER OPISA:
Ulični zbiralniki bodo kovinski okvirnih dimenzij 1790x1200x1200 in bodo postavljeni 
na posameznih eko otokih in drugih lokacijah. Zbiralnik bo izdelan iz jeklene pločevine 
in vroče cinkan. Na vrhu bo nameščen sistem za odpiranje s ključavnico za zaklepanje. 
Praznjenje bo izvedeno z odpiranjem vrat na dnu zbiralnika. Na sprednji strani bo 
nameščen boben na vzmetenje, ki bo namenjen oddajanju manjše OEEO. Poleg 
navedenega bo tudi manjša odprtina namenjena oddajanju OPBA. Zunanja podoba 
zbiralnika bo vpadljiva in jasno označena (barvno in oblikovno), da se v ta zbiralnik 
oddaja le OEEO/OPBA.



SNOVANJE IN PRIPRAVA PROJEKTA 

Gospodarjenje z e-odpadki    (LIFE14 GIE/SI/000176)

4. PRIPRAVA PROJEKTA
- Podrobna opredelitev terminskega in 

stroškovnega plana 
- Določitev projektnega tima in organizacijske 

strukture projekta
- Podrobna opredelitev posameznih akcij
- Sklenitev dogovora o sodelovanju z deležniki

3. RAZISKAVA TRGA
- Predstavitev akcije deležnikom
- Pridobitev informativnih ponudb za izvedbo projektnih aktivnostih
- Pregled ustreznosti pogojev razpisa
- Preučitev ključnih idejnih aktivnostih 
- Pregled drugih Life projektov
- Izvedba pilotnega projekta

2. SNOVANJE IDEJE
- Določitev namena projekta 
- Določitev terminskega in stroškovnega plana
- Preučitev pogojev za izvedbo aktivnosti projekta (Guidelines for applicants, 

Guide for the evaluation …)
- Opredelitev tveganja (SWOT analiza)
- Določitev željenih ciljev in rezultatov
- Izbor ključnih deležnikov projekta 
- Določitev ciljne skupine
- Določitev okvirnega plana izvedbe aktivnosti projekta
- Izmenjava izkušenj WEEE forum (EU added value)
- Odprava slabosti izvedbe predhodnega projekta Life+
- Preučitev ali je potreben partner projekta

1. IDEJA
Opredelitev ideje
(povezano z osnovno dejavnostjo 
in z možnostjo izvedbe)



HVALA

Branka Biček Bizant
M: branka.bicek@zeos.si
T: 01/ 366 8561

Obiščite nas tudi na družabnih omrežij: https://www.facebook.com/eodpadki/

mailto:branka.bicek@zeos.si

