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LEGENDA KRATIC
OEEO - odpadna električna in elektronska oprema/e-odpadki
EEO - električna in elektronska oprema/e-oprema
OPBA - odpadne prenosne baterije in akumulatorji/odpadne baterije
ONS - odpadne nagrobne sveče
VGA - veliki gospodinjski aparati
HZA - hladilno zamrzovalni aparati
TV in mon. - televizorji in monitorji
MA - mali aparati
SIJ - sijalke
IJS - izvajalec javne službe ravnanja z odpadki
PR - proizvajalčeva razširjena odgovornost

V Ljubljani, dne 8. 5. 2020, 
Mag. Emil Šehić, direktor

Dobrodošli
na straneh Letnega poročila družbe ZEOS za leto 2019!

Grafični element, ki tvori letošnjo oblikovno rdečo 
nit, je lik tarče. Delovanje družbe ZEOS je bilo na-
mreč že v letu 2019 strateško usmerjeno k izpolnje-
vanju cilja zbiranja e-odpadkov, ki ga je za leto 2021 
zastavila Evropska unija, pa tudi sicer družba ZEOS 
kot upravljavec skupne sheme ravnanja z e-odpad-
ki, odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi 
svečami za svoje pristopnike vsako leto izpolnjuje 
zakonske cilje zbiranja. Tu so še cilji pri komunikaciji 
z občani, s katero stremimo k spremembam navad 
posameznikov na tem področju, komunikacije z de-
ležniki in partnerji v procesu ravnanja z odpadki in 
vsa ostala prizadevanja družbe za izpolnjevanje za-
danih poslovnih ciljev. Vse se torej vrti okoli ciljev! 

In kje je ZEOS-ovo drevo, boste rekli? Brez skrbi, 
nismo pozabili nanj. Skriva se v tarči in z zelenimi 
poganjki sporoča, da je tudi v svojem štirinajstem 
letu zdravo in polno življenja, kot je zaradi skrbne-
ga zbiranja in ravnanja z e-odpadki, odpadnimi ba-
terijami in odpadnimi nagrobnimi svečami vse bolj 
zdravo in zeleno tudi naše okolje! Prav to pa je tudi 
poglavitni cilj delovanja naše družbe: poskrbeti, da 
bodo v zdravem in zelenem okolju živeli in uživali 
tudi naši otroci!

Tiskano na biorazgradljivem recikliranem papirju.

=++
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VSEBINA

POUDARKI IZ VSEBINE

Evropski cilj zavezuje!

65%

Leta 2021 moramo doseči cilj, ki ga je za zbiranje e-odpadkov postavila Evropska unija.  
Ta določa, da moramo v Sloveniji zbrati toliko e-odpadkov, da bo njihova količina enaka 65 odstotkom 
količine električne in elektronske opreme, dane na slovenski trg v predhodnih treh letih. V petnajsto leto 
našega delovanja tako vstopamo s še intenzivnejšimi prizadevanji za dosego tega cilja. Svoje napore 
usmerjamo v še učinkovitejše zbiranje, ki ga bomo zagotovili s še obširnejšo in potrošnikom še prijaznejšo 
mrežo zbiranja ter še intenzivnejšim komuniciranjem z gospodinjstvi.

Če vsako slovensko gospodinjstvo v prihodnjem letu na pravo mesto odda le en kos 
odpadne električne in elektronske opreme več, se bomo izpolnitvi  
evropskega cilja zelo približali!
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EVROPSKI CILJ 
ZAVEZUJE!
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Trinajst let vzpostavljene sheme ravnanja z e-odpadki nam omogoča dokaj širok vpogled na razvoj in delovanje procesov 
za pravilno ravnanje z e-odpadki v Sloveniji. Zbrani podatki kažejo, da kljub trdni in dobro vzpostavljeni mreži zbiranja, 
aktivnemu ozaveščanju prebivalcev in transparentnem in korektnem sodelovanju z vsemi deležniki količina zbranih 
e-odpadkov iz leta v leto niha. Tako smo tudi v letu 2019 zabeležili rahel upad zbranih količin, kljub temu pa smo iz-
polnili vse zakonske obveznosti pristopnikov k skupni shemi ZEOS. 

Stopnja zbiranja e-odpadkov, ki smo jo dosegli v letu 2019, je 45,3 odstotka povprečne mase električne in elektronske 
opreme, dane na trg v Republiki Sloveniji v preteklih treh letih. Kljub temu, da smo z doseženimi rezultati presegli 
zakonski cilj zbiranja, bodo vsa naša prizadevanja usmerjena k še boljšim rezultatom in še učinkovitejšemu zbiranju, 
saj bomo lahko le tako dosegli tudi cilj, ki ga Sloveniji narekuje Evropska unija, in sicer 65 odstotkov povprečne mase 
električne in elektronske opreme, dane na trg v predhodnih treh letih.

Ravnanje z 
e-odpadki 873.620 kg

zbranih odpadkov  
več od zakonsko 
določenega cilja
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RAVNANJE Z 
E-ODPADKI

SERVISIRANJA

KROŽNI 
POSLOVNI 

MODELI

PONOVNA 
UPORABA

SOUPORABA

GARAŽNA 
RAZPRODAJA

SPLETNA 
PLATFORMA

Projekt Life  
Spodbujamo e-krožno

Ponosni smo, da smo že tretjič uspešno kandidirali na razpisu Life, in sicer s projektom Life Spodbujamo e-krožno. 
Novi projekt pomeni vsebinsko nadaljevanje minulih Life projektov, usmerjen pa je v spreminjanje potrošniškega 
vedenja in seznanjanje posameznikov in družbe s principi krožnega gospodarstva ter spodbujanju ravnanj, ki ga 
bodo omogočala in podpirala.

Prepričani smo, da bomo tako lahko odločilno prispevali k učinkovitejšemu izvajanju ključnih elementov krožnega go-
spodarstva ter spodbudili prehod iz trenutnih linearnih sistemov uporabe e-opreme (kupi – uporabi – zavrzi) v okolju 
in družbi prijaznejši koncept kroženja, ki ga dosegamo s procesi servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter 
nakupa storitev. Tako tudi na področju e-opreme ustvarjamo sistem zaprtega kroga, kjer ostajajo materiali dalj časa v 
obtoku, kar pomeni zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje naravnih virov. 

Ob klasičnem informiranju in ozaveščanju potrošnikov in deležnikov pri ravnanju z električno in elektronsko opremo 
bo projekt s pomočjo inovativnih orodij, kakršno je potujoča popravljalnica električnih aparatov in opreme, uporabni-
kom povečal dostopnost do informacij in lokacij ter približal koncept in rabo elementov krožnega gospodarstva.

Trajanje projekta:
1. 1. 2020 - 30. 12. 2024
Skupna vrednost projekta:
2.163.558,00 €
Sofinancerji:
Evropska komisija (55 odstotkov)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (20 odstotkov)
Partnerji projekta: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica  
komunalnega gospodarstva, TSD - trgovina in druge storitve, d.o.o. 

www.krozno.zeos.si
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PROJEKT LIFE 
SPODBUJAMO 
E-KROŽNO

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 31. 12. 2019 31. 12. 2018
SREDSTVA 8.010.440 7.184.931

A. Dolgoročna sredstva 800.672 805.870
I. Neopredmetena sredstva 13.810 10.160
II. Nepremičnine, naprave in oprema 346.279 355.129
III. Naložbene nepremičnine
IV. Naložbe v pridružena podjetja
V. Naložbe v odvisne družbe 401.235 401.235
VI. Druge dolgoročne naložbe
VII. Odložene terjatve za davke 39.347 39.347
B. Kratkoročna sredstva 7.209.768 6.379.061
I. Nekratkoročna sredstva za prodajo
II. Zaloge 14.146 4.830
III. Kratkoročne finančne naložbe 6.157.041 5.447.635
IV. Terjatve do kupcev 733.810 765.937
V. Druga kratkoročna sredstva 72.661 45.499
VI. Denar in denarni ustrezniki 232.110 115.160

KAPITAL  IN OBVEZNOSTI 8.010.440 7.184.931
A. Kapital 3.764.406 2.865.088
I. Osnovni kapital 481.724 481.724
II. Kapitalske  rezerve 4.433 4.433
III. Zakonske in statutarne rezerve 1.440.044 834.056
IV. Zadržani dobiček 1.850.766 1.550.254
V. Rezerve za pošteno vrednost -12.561 -5.379
VI. Lastne delnice
B. Dolgoročne obveznosti 2.657.102 2.784.746
I. Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 2.602.962 2.784.746
II. Odložene obveznosti za davke
III. Dolgoročne finančne obveznosti 54.140
C. Kratkoročne obveznosti 1.588.932 1.535.097
I. Kratkoročne finančne obveznosti 946.443 903.911
II. Obveznosti do dobaviteljev 354.398 393.807
III. Druge kratkoročne obveznosti 197.609 223.321
IV. Obveznosti za davek od dobička 90.482 14.058

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2019 2018
1. Prihodki od prodaje 3.167.518  2.805.131 
2. Sprememba vrednosti zalog
3. Drugi poslovni prihodki 554.350  410.494 
4. Kosmati donos iz poslovanja 3.721.868  3.215.625 
5. Stroški blaga, materiala in storitev -2.207.989 -2.114.702 
6. Stroški dela -274.382 -253.079 
7. Amortizacija -169.543 -109.053 
8. Drugi poslovni odhodki -30.230 -16.758 
9. Rezervacije
10. Poslovni izid iz poslovanja 1.039.724  722.033 
11. Finančni prihodki 134.694  116.674 
12. Finančni odhodki -52.146 -46.038 
13. Celotni poslovni izid 1.122.272  792.669 
14. Davek od dobička -215.771 -155.438 
15. Čisti poslovni izid 906.501  637.231 

V skladu z dobro prakso obveščanja pris-
topnikov k shemi ravnanja z e-odpadkov, 
odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih 
sveč, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, 
državnih organov in zainteresirane javno-
sti družba ZEOS, d.o.o Ljubljana objavlja 
povzetek revidiranih računovodskih izka-
zov z revizijskim mnenjem za poslovno 
leto 2019.

Računovodski izkazi, v zvezi s katerimi 
so pripravljeni povzetki, so pripravljeni v 
skladu z Mednarodnimi standardi raču-
novodskega poročanja, kot jih je sprejela 
EU. Povzetki računovodskih izkazov ne 
vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo 
Mednarodni standardi računovodskega 
poročanja, kot jih je sprejela EU. Zato bra-
nje povzetkov računovodskih izkazov ni 
nadomestilo za branje revidiranih raču-
novodskih izkazov družbe ZEOS. Bralec, ki 
želi bolje spoznati finančno stanje družbe 
in izide njenega poslovanja, mora skupaj 
s povzetki računovodskih izkazov prebrati 
tudi najnovejše revidirane računovodske 
izkaze, v katerih so vsa razkritja, ki jih 
zahteva ustrezni okvir računovodskega 
poročanja v primeru družbe ZEOS, in si-
cer Mednarodni standardi računovodske-
ga poročanja, kot jih je sprejela EU.

Vpogled v revidirane računovodske izkaze 

Celotno revidirano letno poročilo družbe za 
poslovno leto 2019, ki vključuje tudi revidi-
rane računovodske izkaze za to poslovno 
leto, je na vpogled na sedežu družbe ZEOS, 
d. o. o., na podlagi predhodnega dogovora. 
Zaradi svoje velikosti družba v skladu z ve-
ljavnimi predpisi ni zavezana za posredo-
vanje letnega poročila družbe z revizorje-
vim mnenjem Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve.

Pojasnilo 1: sodila za pripravo povzetkov 
računovodskih izkazov

Glede na omenjena dejstva menimo, da za 
potrebe združene, a nezavajajoče predsta-
vitve finančnega položaja in poslovnega 
izida družbe v predstavljenem povzet-
ku računovodskih izkazov zadošča zgolj 
predstavitev bilance stanja in izkaza po-
slovnega izida družbe.

Pojasnilo 2: čisti poslovni izid, ki se nanaša 
na dejavnost OEEO, se skladno s statutom 
prenese v rezerve skupne sheme.

Finančno 
poročilo
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FINANČNO 
POROČILO

Izpolnjevanje razširjene 
odgovornosti proizvajalcev

IZPOLNJEVANJE 
ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Zagotavljamo trajnostno doseganje ciljev 
zbranih količin e-odpadkov, odpadnih 
baterij in odpadnih nagrobnih sveč. 

ENOSTAVNOST
Naročanje odvoza e-odpadkov, odpadnih 
baterij in nagrobnih sveč ter poročanje 

okoljskih dajatev je preprosto za 
uporabo (on-line sistem).

OZAVEŠČENOST
Skrbimo, da so tako pristopniki kot 
potrošniki redno obveščeni o vseh 

aktualnih vsebinah s področja  
varstva okolja.

STABILNOST
Zagotavljamo dolgoročno 

stroškovno učinkovit sistem 
podaljšane odgovornosti 

proizvajalcev.

TRANSPARENTNOST
Zagotavljamo redne seje, zasedanje 

poslovnega sveta in skupščine 
družbe; poslovanje družbe pa je 

vsako leto pregledano tudi s strani 
akreditirane revizorske hiše.

ENAKI  
PRISTOPNI POGOJI

Za vse pristopnike zagotavljamo 
enake pristopne pogoje.

PREDNOSTI ZA PRISTOPNIKE SHEME ZEOS

ZAKONODAJA, KI DOLOČA RAVNANJE Z 
E-ODPADKI, ODPADNIMI BATERIJAMI IN 
ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI:

Zavezujemo se, da za vse pristopnike enako in odgovorno poskrbimo, da izpolnijo vse 
zakonske obveznosti ter s tem ohranjamo njihovo zaupanje v našo shemo. Načela, ki se 
jih pri tem držimo, so:

-  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske 
opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18)

-  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, 
št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10)

V povezavi z zgornjima uredbama se smiselno uporablja tudi Zakon o davčnem postopku.

-  Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18) 

-  Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, 
št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15)

-  Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami  (Uradni list RS, št. 25/19) – NOVA ZAKONODAJA
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PRISTOPNIKI 
K SKUPNIM 
SHEMAM ZEOS
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LETO 2019 NA KRATKO

Spoštovani,
družba ZEOS je izvajalec skupne sheme ravnanja z e-odpadki, odpadni-
mi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami, kar pomeni, da v imenu 
proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov električne in elektronske opre-
me, baterij in akumulatorjev ter nagrobnih sveč izpolnimo vse obveznosti, 
ki izhajajo iz zakonskih določb za ravnanje s temi odpadki. Pri tem imamo 
vseskozi pred očmi svoje poslanstvo, ki nas ob upravljanju skupnih shem in 
optimizaciji procesov ravnanja z odpadki ter dolgoročnem in učinkovitem izpol-
njevanju zakonskih obveznosti zavezuje tudi k varovanju in ohranjanju okolja. Zato 
vzpostavljamo in upravljamo takšne procese ravnanja z odpadki, ki dolgoročno in na 
stroškovno učinkovit način zagotavljajo doseganje tako zakonodajnih obveznosti kot tudi 
okoljskih standardov.

Zavedamo se, da je stroškovna učinkovitost ravnanja z odpadki tesno povezana z gibanjem vrednosti sekundarnih 
surovin, ki jih ti odpadki vsebujejo. Temu smo se uspešno prilagodili in se do sedaj na vsakršne spremembe in nihanja 
tudi ustrezno odzvali. Precej težje pa je vplivati na zakonodajne spremembe, ki bi se nujno morale zgoditi, da bi bili 
vsi procesi ravnanja z odpadki dolgoročno in stroškovno stabilni tako za izvajalce storitev ravnanja z odpadki kot za 
zavezance, ki so z zakonodajo podvrženi t. i. proizvajalčevi razširjeni odgovornosti (PRO). 

Maja 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek sprememb Zakona o varstvu okolja, ki na področju 
PRO prinaša precej novih izzivov. Ti se nanašajo tako na organiziranost PRO organizacij, kot na njihovo delovanje. 
Spremembe še močneje poudarjajo na odgovornost proizvajalcev, hkrati pa nakazujejo tudi usmeritve, po katerih 
so proizvajalci polno odgovorni za vse stroške, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki, nastalimi iz izdelkov, ki jih 
proizvajalci plasirajo na tržišče.

Kot skupna shema za ravnanje z odpadki, ki so podvrženi t. i. proizvajalčevi razširjeni odgovornosti, se bo družba 
ZEOS aktivno zavzemala za vzpostavitev in implementacijo takšne zakonodaje, ki bo zavezancem omogočala 
stroškovno učinkovito in enakopravno izpolnjevanje njihovih okoljskih obveznosti. 

V letu 2019 smo nadaljevali naše projektne aktivnosti ozaveščanja gospodinjstev o pravilnem ravnanju z odpadki. 
Spodbujali smo oddajanje odpadkov skozi nove mreže prevzemanja, ki jih tvorijo ulični zbiralniki za e-odpadke in 
odpadne baterije, zeleni koti pri trgovcih ter mobilno zbiranje v manjših lokalnih skupnostih. Ob vrsti različnih de-
javnosti, ki smo jih pripravili v okviru projekta, naj omenim le izjemno uspešno in odmevno akcijo zbiranja odpadnih 
baterij v Mestni občini Ljubljana, ki smo jo pripravili ob mednarodnem dnevu e-odpadkov, 14. oktobra. Odziv nanjo 
je bil izjemen, kar potrjuje, da naše akcije, s katerim želimo izobraževati in osveščati najširšo javnost, uspešno na-
črtujemo in izvajamo. 

Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju sofinanciranja za projekt krožnega gospodarstva na področju ravnanja z 
e-odpadki za prihodnjih 5 let. Projektne aktivnosti bosta v višini 75 odstotkov sofinancirala Evropska komisija in 
Ministrstvo za okolje in prostor.

Tudi sicer je bilo leto 2019 na področju ravnanja z odpadki precej stabilno. Zbrane količine odpadkov so bile na ravni 
iz leta 2018, izvajalci obdelave in predelave niso imeli večjih tehničnih zastojev, generiranje odpada je bilo skladno z 
načrti. Ob tem smo vzpostavili tudi dovolj stabilno mrežo prevzemanja odpadkov, ki bo tudi v prihodnje zagotavljala 
doseganje višjih okoljskih ciljev.

V letu 2020 bomo tako osredotočeni predvsem na doseganje višje stopnje zbiranja e-odpadkov. Ta se bo namreč v 
letu 2021 iz dosedanjih 41 povečala na 65 odstotkov zbranih količin glede na količino električne in elektronske opre-
me dane na slovenski trg. K doseganju tega cilja bomo zato usmerjali tudi aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja 
v okviru projekta »Life Gospodarjenje z e-odpadki«, ki ga prav tako sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo 
za okolje in prostor. 

Podrobne informacije in podatke o doseženih rezultatih delovanja našega podjetja v letu 2019 boste našli v letnem 
poročilu, ki je pred vami. Prijazno vabljeni k branju! V imenu zaposlenih in sodelavcev družbe ZEOS se vam iskreno 
zahvaljujem za vaše sodelovanje in zaupanje, brez katerih bi zastavljene cilje na področju ravnanja z e-odpadki, 
odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami le težko dosegli! 

Mag. Emil Šehić, direktor

DIREKTORJEVO POROČILO
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LETO 2019 NA KRATKO

Že 13 let 
upravljamo 

največjo shemo 
ravnanja z 

e-odpadki v 
Sloveniji.

za 4,3 %  
presežen zakonski cilj zbiranja e-odpadkov

9.203.483 kg  
zbranih in prevzetih e-odpadkov 

115.446 kg  
zbranih in prevzetih odpadnih baterij 

246.595 kg  
zbranih in prevzetih nagrobnih sveč

EU standardi  
ravnanja z e-odpadki v uvajanju

100 
zbiralnih in ozaveščevalnih akcij

1.827  
prevzemnih mest  

za e-odpadke in odpadne baterije

700  
objav v medijih 

406  
pristopnikov k skupni shemi  

ravnanja z e-odpadki

186  
pristopnikov k skupni shemi 

 ravnanja z odpadnimi baterijami

7  
pristopnikov k skupni shemi  

ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami

drugi  
Life projekt v izvajanju

tretji  
Life projekt potrjen

drugi  
mednarodni dan e-odpadkov
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Družba ZEOS vstopa v 15. leto obstoja. Vse od ustanovitve družbe sledimo viziji družbe in uspešno izpolnjujemo 
zastavljene poslovne cilje, skrbno pa izpolnjujemo tudi vse zakonske obeznosti in cilje s področja varovanja okolja. 
Vseskozi si prizadevamo za stroškovno učinkovito upravljanje s skupno shemo ravnanja z e-odpadki, odpadnimi 
baterijami ter odpadnimi nagrobnimi svečami, ob učinkovitem upravljanju procesov ravnanja s tovrstnimi odpad-
ki in zagotavljanju njihove stabilnosti pa veliko skrbi namenjamo tudi izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev 
Slovenije o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami. V ta namen smo pristopili k izvedbi projektov 
Life, evropskega finančnega orodja, namenjenega varovanju okolja. Prav varovanje okolja je področje, na katerem 
družba ZEOS igra vse vidnejšo in vse pomembnejšo vlogo. 

Delovanje 
družbe ZEOS

MEDNARODNO DELOVANJE NAS S PRENOSOM DOBRIH PRAKS KREPI. 
Družba ZEOS si je v štirinajstih letih ustvarila razvejano in trdno mrežo mednarodnih 
povezav, s pomočjo katere širi svoj vpliv tudi izven Slovenije, iz tujine pa uspešno pre-
naša nova znanja in dobre prakse. Družba ZEOS je članica dveh mednarodnih zdru-
ženj, WEEE forum in EucoLight.

PR
OJ

EK
TI

 IN
 A

KC
IJE

 OZA
VEŠČANJA O PRAVILNEM RAVNANJU Z ODPADKI

Ravnanje z 
e-odpadki

Ravnanje z 
odpadnimi 
baterijami

Ravnanje z 
odpadnimi 
nagrobnimi 

svečami

ZEOS d.o.o.



8

ZBRALI SMO 

91.773.936
KILOGRAMOV ODPADKOV

Koliko odpadkov 
smo doslej zbrali  
v shemi ZEOS?

Opravili smo več kot 

100.890
prevzemov 
odpadkov.

7 let zbiranja

1.101.195 kg
ODPADNIH 

 NAGROBNIH SVEČ  
(ONS)

10 let zbiranja

900.717 kg
ODPADNIH PRENOSNIH BATERIJ 

IN AKUMULATORJEV  
(OPBA)

13 let zbiranja

89.772.024 kg
ODPADNE ELEKTRIČNE  

IN ELEKTRONSKE OPREME 
(OEEO)



Kje so 
odpadki?

Razlika med količino e-opreme, dane  
na trg in zbrano odsluženo e-opremo, je 

po naših ocenah 233.023.623 kg, 
 kar pomeni, da se je je v zadnjih 

dvanajstih letih v vsakem slovenskem 
gospodinjstvu nabralo za 283 kilogramov! 

Tako je v letu 2019 povprečno 
gospodinjstvo uporabljalo  

ali hranilo 780 kg e-opreme.

V DVANAJSTIH LETIH SE JE KOLIČINA E-OPREME  
V GOSPODINJSTVIH POVEČALA ZA 50 ODSTOTKOV 
Zaradi sodobnega načina življenja v svetu, v Evropski uniji in v Sloveniji 
ustvarjamo vse več odpadkov. Hiter razvoj tehnologij botruje soraz-
merno kratkemu obdobju uporabe električne in elektronske opreme, 
zato se na trgu iz leta v leto pojavi več tovrstnih produktov. Potrošniki 
tako pogosteje kupujejo nove električne aparate in elektronsko opre-
mo, stare pa zavržejo. Količine zavržene električne in elektronske 
opreme se zato nenehno povečujejo, kar pomeni, da je treba vsako leto 
zbrati in zagotoviti pravilno ravnanje za več e-odpadkov. Temu izzivu 
uspešno sledimo z zagotavljanjem učinkovitih in stabilnih procesov 
ravnanja z e-odpadki, s širjenjem in izpopolnjevanjem naše mreže zbi-
ranja, pa tudi z načrtnim ozaveščanjem potrošnikov o nujnosti skrbne-
ga ločevanja e-odpadkov, s čimer trajno spreminjamo njihove navade 
pri ravnanju s tovrstnimi odpadki.

84+75+75+77+74+74+81+80+86+89+94+10021+25+26+28+29+25+29+32+36+38+40+4221+25+26+28+29+25+29+32+36+38+40+42 ZBRANA OEEO

E-OPREMA,  
DANA NA TRG

NAKOPIČENA  
E-OPREMA

6.921.213 8.186.130
8.673.643 9.343.596 9.430.022

8.539.066 9.691.541
10.526.736

12.071.920
12.643.376

13.429.569
14.415.202

29.639.417

26.159.359 26.202.891
27.093.065

26.172.066 26.543.368

28.717.629 28.894.599
30.733.064

31.834.055

34.639.090

40.267.034

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

POTROŠNIKU PRIJAZNO MREŽO ZBIRANJA SMO V ZADNJIH LETIH OKREPILI Z:

667
uličnimi zbiralniki, umeščenimi 

v ekološke otoke po vsej 
Sloveniji,

67
zelenimi koti v trgovskih 
centrih po vsej Sloveniji,

mobilnim zbiralnikom, s katerim 
gostujemo po slovenskih 
primestnih in podeželskih 

občinah.

9

Kopičenje E-opreme v slovenskih gospodinjstvih

(v kilogramih)

233.023.623 kg oziroma 283 kg na posamezno gospodinjstvo
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38+55+82+83+93+93+86+46+100+99

37+47+55+77+87+98+94+96+94+100+54+99+93

35+46+63+64+70+72+65+79+85+96+94+100+99

25+38+53+79+60+92+100

ZBRANA 
 KOLIČINA*
(v kilogramih)

53.852
67.343

78.297

110.424
124.610

139.938 135.052 138.357 134.416
142.694

77.604

140.468 133.979

ZBRANA 
 KOLIČINA
(v kilogramih)

44.380

63.994

95.072 96.251
107.900 108.189

116.269 115.446
100.034

53.184

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ZBRANA 
 KOLIČINA
(v kilogramih)

3.262.061

4.271.268

5.797.355 5.931.191
6.479.246 6.700.743

6.022.669
7.285.440

7.880.076
8.885.210 8.799.002

9.254.280 9.203.483

ZBRANA 
 KOLIČINA
(v kilogramih)

60.670

94.770

129.480

194.300

149.140

226.240
246.595

*  zbrana količina 
odpadnih sijalk je del 
zbrane količine OEEO

 Vzrok za zmanjšanje prevzemanja in obdelave količin v letu 2017 je bil požar v zbirnem centru predelovalca.

uvedba zbiranja OEEO v 
mrežastih paletah

uvedba zbiralnikov za  
male aparate pri trgovcih

uvedba uličnih  
zbiralnikov

uvedba uličnih  
zbiralnikov

uvedba  
zelenih kotov

uvedba  
zelenih kotov

izdelava mobilnega 
zbiralnika

izdelava mobilnega 
zbiralnika

izdelava mobilnega 
zbiralnika

uvedba  
zelenih kotov

uvedba zbiralnikov za  
odpadne sijalke pri trgovcih

uvedba kartonskih škatel za zbiranje 
odpadnih sijalk pri distributerjih 

 in elektroinštalaterjih

 uvedba zbiralnikov za  
odpadne baterije pri trgovcih

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

ODPADNE SIJALKE

ODPADNE PRENOSNE BATERIJE IN AKUMULATORJI

ODPADNE NAGROBNE SVEČE



Evropski cilj zavezuje!

65%

Leta 2021 moramo doseči cilj, ki ga je za zbiranje e-odpadkov postavila Evropska unija.  
Ta določa, da moramo v Sloveniji zbrati toliko e-odpadkov, da bo njihova količina enaka 65 odstotkom 
količine električne in elektronske opreme, dane na slovenski trg v predhodnih treh letih. V petnajsto leto 
našega delovanja tako vstopamo s še intenzivnejšimi prizadevanji za dosego tega cilja. Svoje napore 
usmerjamo v še učinkovitejše zbiranje, ki ga bomo zagotovili s še obširnejšo in potrošnikom še prijaznejšo 
mrežo zbiranja ter še intenzivnejšim komuniciranjem z gospodinjstvi.

Če vsako slovensko gospodinjstvo v prihodnjem letu na pravo mesto odda le en kos 
odpadne električne in elektronske opreme več, se bomo izpolnitvi  
evropskega cilja zelo približali!

11
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Trinajst let vzpostavljene sheme ravnanja z e-odpadki nam omogoča dokaj širok vpogled na razvoj in delovanje procesov 
za pravilno ravnanje z e-odpadki v Sloveniji. Zbrani podatki kažejo, da kljub trdni in dobro vzpostavljeni mreži zbiranja, 
aktivnemu ozaveščanju prebivalcev in transparentnem in korektnem sodelovanju z vsemi deležniki količina zbranih 
e-odpadkov iz leta v leto niha. Tako smo tudi v letu 2019 zabeležili rahel upad zbranih količin, kljub temu pa smo iz-
polnili vse zakonske obveznosti pristopnikov k skupni shemi ZEOS. 

Stopnja zbiranja e-odpadkov, ki smo jo dosegli v letu 2019, je 45,3 odstotka povprečne mase električne in elektronske 
opreme, dane na trg v Republiki Sloveniji v preteklih treh letih. Kljub temu, da smo z doseženimi rezultati presegli 
zakonski cilj zbiranja, bodo vsa naša prizadevanja usmerjena k še boljšim rezultatom in še učinkovitejšemu zbiranju, 
saj bomo lahko le tako dosegli tudi cilj, ki ga Sloveniji narekuje Evropska unija, in sicer 65 odstotkov povprečne mase 
električne in elektronske opreme, dane na trg v predhodnih treh letih.

Ravnanje z 
e-odpadki 873.620 kg

zbranih odpadkov  
več od zakonsko 
določenega cilja

4,3 % preseže
k z

ak
on

sk
o 

do
lo

če
ne

ga
 c

ilj
a 

zb
ira

nj
a

9.203.4
83

 k
g 
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ra
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1,5 %

2019
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ZBRANA KOLIČINA E-ODPADKOV PO ZBIRNO PREDELOVALNI SKUPINI (v kilogramih)

DELEŽ ZBRANE OEEO  
MED POSAMEZNIMI 

ZBIRNO PREDELOVALNIMI 
SKUPINAMI

VGA TV in mon.MAHZA SIJ

4,3 % preseže
k z

ak
on

sk
o 

do
lo

če
ne

ga
 c

ilj
a 

zb
ira

nj
a

3.389.784

2.707.870

1.588.719
1.383.130

133.979

32,6 %

39,5 %

47,6 %

141,5 %

75,7 %

DELEŽ ZBRANE 
OEEO GLEDE NA 
KOLIČINE EEO, 
DANE NA TRG

92,2 %

90,8 %

90,4 %

82,4 %

83,2 %

STOPNJA 
PREDELAVE

86,2 %

80,9 %

84,8 %

82,4 %

83,2 %

STOPNJA 
PONOVNE 

UPORABE IN 
RECIKLIRANJA

17+37+29+15+2
17,3 %

15,
0 % 1,5 %

29,4 %

36,8 
%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.500.000

1.500.000

2.500.000

500.000

3.000.000

1.000.000

2.000.000

0
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ZBRANA 
KOLIČINA

133.979 kg STOPNJA
PONOVNE 

UPORABE IN 
RECIKLIRANJA

83,2 %

81+19A
STOPNJA 

PREDELAVE
83,2 %

8119A
Naš učinkovit in zanesljiv sistem zbiranja in recikliranja odpadnih sijalk s katerim so zadovoljni tako proizvajalci kot 
uporabniki naših storitev, je v letu 2019 deloval brez motenj. Kljub temu, da odpadne sijalke predstavljajo zgolj 1,5 od-
stotka celotne mase e-odpadkov, ki jih zberemo v družbi ZEOS, jim namenjamo prav posebno pozornost. Vsebujejo na-
mreč živo srebro, ki je kljub temu, da se v sijalkah nahaja v majhnih količinah, zdravju nevarna in okolju škodljiva snov.

Zbrana količina odpadnih sijalk je bila tudi v letu 2019 na ravni zbranih količin zadnjih sedmih let. Z doseženo stopnjo 
zbiranja odpadnih sijalk smo tudi v letu 2019 izpolnili vse zakonske obveznosti pristopnikov sheme ZEOS. Kljub priča-
kovanjem, da se bo zaradi zamenjave fluorescentnih sijalk z LED sijalkami količina odpadnih sijalk pričela postopno 
zmanjševati, tega trenda še nismo zaznali.

Ravnanje z  
odpadnimi sijalkami

75,6 % zbranih količin odpadnih sijalk od povprečno da
ni

h 
na

 t
rg
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48,5 % zbranih količin odpadnih baterij o
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1.115.000 kosov
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2019
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60+71+82+83+
ZBRANA 

KOLIČINA
115.446 kg STOPNJE 

RECIKLIRANJA 
POSAMEZNIH 
VRST BATERIJ 

Sistem, ki ga je za ravnanje z odpadnimi baterijami vzpostavila družba ZEOS, je tudi v letu 2019 deloval uspešno. Rahel 
upad zbrane količine je namreč zgolj navidezen in ga gre pripisati višji sili – požaru, ki je delovanje našega največjega 
izvajalca zbiranja ohromil leta 2017. Takrat so se začele odpadne baterije kopičiti pri imetnikih. Nemoteno smo jih 
prevzemali šele v letu 2018, kar pomeni, da količina, zbrana v letu 2018, ni realen prikaz letnega zbiranja, saj ob tekoče 
zbranih baterijah zajema tudi količino nakopičenih baterij iz leta 2017. Posledično je torej videti, kot da smo v letu 2019 
zbrali manj odpadnih baterij, a je pri tem potrebno upoštevati, da kljub navedenemu beležimo rast zbranih količin 
odpadnih baterij, kar dokazuje 15 odstotna rast glede na leto 2016. Tako smo tudi v letu 2019 izpolnili vse zakonske 
obveznosti pristopnikov sheme ZEOS. 

75,6 % zbranih količin odpadnih sijalk od povprečno da
ni

h 
na

 t
rg

 v
 p

re
dh

od
ni

h 
tr

eh
 le

ti
h

48,5 % zbranih količin odpadnih baterij o
d povprečno d

an
ih

 n
a 

tr
g 

v 
za

dn
jih

 t
re

h 
le

ti
h

115.446 kg zbr
an

ih
 

Ravnanje z  
odpadnimi baterijami

60,5 % 70,7 % 82,4 % 82,8 %
Alkalne  
baterije

Litij-ionske  
baterije  
(Li-lon)

Nikelj- 
kadmijeve baterije 

(NiCd)

Nikelj- 
metal-hidridne 
baterije (NiMh)

2019
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ZBRANA 
KOLIČINA

246.595 kg STOPNJA 
RECIKLIRANJA

98,3 %

96+4A
V aprilu 2019 sprejeta nova Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je začela veljati 4. maja, je v pro-
ces zbiranja odpadnih nagrobnih sveč vnesla precej sprememb in novosti. Med drugim posameznim shemam določa 
deleže prevzemanja glede na količine nagrobnih sveč, danih na trg. Ta novost prinaša tudi izravnave za bodisi preveč 
bodisi premalo zbranih količin. Podobne izravnave poznamo tudi na področju e-odpadkov. Okoljska cilja, ki jima sledi 
uredba, sta zagotoviti predelavo za najmanj 80 odstotkov vse mase zbranih odpadnih sveč ter recikliranje najmanj 
55 odstotkov vse mase zbranih odpadnih sveč. Na naše delo je v preteklem letu vplival tudi konec leta 2018 sprejeti 
interventni zakon. Ta je zajel tudi količine odpadnih nagrobnih sveč, ki so neprevzete ostale pri izvajalcih lokalne javne 
službe zbiranja. Kot nosilec načrta zbiranja odpadnih sveč smo v družbi ZEOS v letu 2019 zagotovili zbiranje in prev-
zem za 246,595 kilogramov odpadnih nagrobnih sveč, kar je 9 odstotkov več kot v preteklem letu. 

53,2 % zbranih količin odpadnih nagrobnih sv
eč

 o
d 

da
ni

h 
na

 t
rg

246.595 kg zbra
ni

h 

Ravnanje z odpadnimi 
nagrobnimi svečami

2019



SKUPAJ

9.203.483 kg

SKUPAJ

133.979 kg

SKUPAJ

115.446 kg

SKUPAJ

246.595 kg

64+14+13+9+s

60+29+10+1+s

53+24+22+1+s

100+s

Število prevzemov odpadkov, ki smo jih izvedli v letu 2019, se je 
glede na število iz leta 2018 zmanjšalo za 12,1 odstotka. Ob rahlem 
padcu zbranih količin odpadkov je razlog za manjše število prev-
zemov predvsem njihova optimizacija. Z optimiziranimi prevzemi 
namreč optimiziramo tudi transporte odpadkov in tako še manj 
obremenjujemo okolje. 

Z optimizacijo uspešno sledimo kratkoročnim ciljem družbe ZEOS, 
dosegamo pa jo z izboljšavami sistema naročanja prevzemov in 
elektronskega vodenjem evidenc prevzema. Seveda pa je pri tem 
ključnega pomena tudi naša mreža prevzemnih mest e-odpadkov 
in odpadnih baterij, ki jo nenehno širimo in izboljšujemo, da bo za 
prebivalce po vsej Sloveniji še lažje dostopna, praktična in prijazna. 

Komunalna podjetja 
64, 2 % (5.910.917 kg)

Podjetja,  
izobraževalne  

ustanove, inštitucije 
60,5 % (81.031 kg)

Podjetja,  
izobraževalne  

ustanove, inštitucije 
53,0 % (61.168 kg)

Komunalna podjetja 
100,0 % (246.595 kg)

Trgovine  
8,8 % (810.171 kg)

Občani v zbiralnice ZEOS 
0,6 % (828 kg)

Občani v  
zbiralnice ZEOS 
1,3 % (1.509 kg)

Občani v  
zbiralnice ZEOS 
13,2 % (1.214.642 kg)

Trgovine 
9,4 % (12.609 kg)

Komunalna podjetja 
22,1 % (25.568 kg)

Podjetja, izobraževalne  
ustanove, inštitucije 
13,8 % (1.267.753 kg)

Komunalna podjetja 
29,5 % (39.512 kg)

Trgovine 
23,6 % (27.202 kg)

E-ODPADKI

ODPADNE SIJALKE

ODPADNE BATERIJE

ODPADNE NAGROBNE SVEČE

53,2 % zbranih količin odpadnih nagrobnih sv
eč

 o
d 

da
ni

h 
na

 t
rg

Mreže 
prevzemanja V letu 2019 smo  

opravili 10.143 
prevzemov, to je

40 prevzemov 
na dan! 
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Za vse e-odpadke, odpadne 
baterije in odpadne nagrobne 
sveče, ki jih zberemo v 
shemah ZEOS, zagotavljamo 
pravilno nadaljno obdelavo in 
predelavo. Ta delno poteka v 
Sloveniji in delno v tujini. 

Posamezne skupine zbranih 
odpadkov, za katere v Sloveniji zaradi 
pomanjkanja ustreznih tehnologij 
in kapacitet ni mogoče zagotoviti 
pravilne obdelave in predelave, 
čezmejno premeščamo v obrate 
v države Evropske unije. To so 
predvsem hladilni in zamrzovalni 
aparati, slikovne cevi, sijalke in 
odpadne baterije.

Avstrija
Kematen

Italija
Fosso Venezia

Nemčija
Brand-Erbisdorf

Francija
Viviez

Nemčija
Elstra

Češka
Jihlava

OPBA

Nemčija
OffenbachOPBA

OEEO

OEEO

OEEO

OEEO

OEEO

OEEO

Jesenice

ONS

OPBA

OEEO

OEEO

OPBA

Kranj

Ljubljana

Markovci
Ptuj

OEEO

Lenart
OEEO

Maribor

OEEO

Vrhnika

67,8 %
zbranih količin 

obdelanih 
v Sloveniji.

32,2 %
zbranih količin 

obdelanih  
v tujini.

18

Obdelava in predelava 
zbranih odpadkov



Naše znanje in dobre prakse prenašamo na Balkan.

Za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev električne in 
elektronske opreme v Federaciji Bosne in Hercegovine 
smo leta 2012 ustanovili hčerinsko družbo Zeos eko-
sistem. Odločitev je bila pravilna, kar potrjuje tudi 
podatek, da so v sedmih letih delovanja zbrali  
kar 10.015.007 kilogramov e-odpadkov.

Le
to

 2
01

9 
na

 k
ra

tk
o
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ZEOS EKO-SISTEM

205  
pristopnikov k skupni shemi ravnanja z OEEO 

36 %  
zbranih količin e-odpadkov od povprečno danih na trg

13,6 %  
rast zbranih količin e-odpadkov glede na leto 2018

20 %  
preseganje zakonskega cilja zbiranja e-odpadkov

22.642 kg  
obdelanih količin e-odpadkov v tujini

51  
izvedenih akcij ozaveščanja 

ŠIRITEV MREŽE ZBIRANJA:

102  
vzpostavljenih lokacij zbiranja e-odpadkov

31  
postavljenih uličnih zbiralnikov 

107  
postavljenih zelenih kotov v trgovskih centrih

25+52+66+28+84+88+100
ZBRANA KOLIČINA E-ODPADKOV

5+15+21+9+30+31+36
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30 31
36

 9 

21
15

5

532.686

1.108.727

1.409.144

597.658

1.797.347
2.138.833

2.430.612
ZBRANA 
 KOLIČINA
(v kilogramih)

DOSEŽENA 
STOPNJA 
ZBIRANJA
(v odstotkih)

začasne spremembe 
zakonske regulative



Ozaveščevalne 
aktivnosti

V družbi ZEOS se zavedamo, da je za spremembe navad uporabnikov pri ravnanju z e-odpadki, s katerimi želimo 
doseči pravilno ločevanje teh odpadkov, pomembna dolgoročna komunikacijska strategija, ki uporabnike ne le obveš-
ča, temveč tudi aktivno vključuje. Zato naše skrbno načrtovane akcije, s katerimi prebivalce poučujemo o pravilnem 
ravnanju z e-odpadki ter motiviramo k oddajanju le-teh v našo prevzemno mrežo, izvajamo v lokalnih okoljih. Pri na-
črtovanju posameznih ozaveščevalnih aktivnostih naša sporočila in vsebine vseskozi prilagajamo posameznim ciljnim 
skupinam, s čimer zagotavljamo dober doseg, sprejemanje in pomnjenje naših sporočil. Le z dvigom ozaveščenosti 
vseh skupin prebivalcev in njihovim aktivnim vključevanjem v proces zbiranja bomo lahko uspešno dosegali zakonske 
cilje zbiranja e-odpadkov, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč.

PROJEKTI OZAVEŠČANJA, KI JIH SOFINANCIRA EU (LIFE)
OZAVEŠČEVALNE AKCIJE IN DOGODKI

STROKOVNE DELAVNICE IN KONFERENCE
SPLETNE STRANI

SOCIALNA OMREŽJA
POROČILA ZA ŠIRŠO JAVNOST

OGLAŠEVANJE NA LOKALNIH RADIJSKIH POSTAJAH
LETAKI, PLAKATI

OBJAVE V MEDIJIH

20



Rezultati raziskave o navadah 
posameznikov pri ravnanju z e-odpadki*

SPLETNE STRANI: 

7.500 
uporabnikov.

www.zeos.si 
www.e-odpadki.si 

www.stariaparati.si

V naše aktivnosti 
vključujemo 
vse starostne 
skupine, za 
katere skozi vse 
leto pripravljamo 
najrazličnejše 
dogodke, akcije, 
delavnice, … 

Veseli smo, da 
se ZEOS-ova 

družina širi. To 
potrjuje, da smo 
vzpostavili trdne 

in trajne vezi med 
vsemi deležniki 

ravnanja z 
odpadki.

Spreminjamo
navade posameznikov

in jih vzpodbujamo, da s pravilnim
ločevanjem starih aparatov skrbijo za okolje.

*  Raziskava javnega mnenja družbe ZEOS o navadah potrošnikov 
z nedelujočimi električnimi aparati, oktober 2019, n = 1006
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63,4 %

37,3 %

49,6 %

47,3 %

59,7 %

58,7 %

54,2 %

44,9 %

anketirancev meni,  
da je ločevanje e-odpadkov zelo 

pomembno. Niti en anketiranec ne 
meni, da ni pomembno.

anketirancev pravi,  
da so nazadnje oddali odpadne sijalke v 
zbiralnik za odpadne sijalke v trgovini.

anketirancev dobi največ informacij 
o pravilnem ločevanju e-odpadkov s 
položnicami in brošurami izvajalcev 

lokalnih javnih služb ravnanja z 
odpadki.

anketirancev meni,  
da je največja spodbuda za pravilno 

ločevanje odpadkov zavedanje,  
kako pomembno je ohranjanje okolja.

anketirancev pravi,  
da ločujejo odpadne baterije.

anketirancev pravi,  
da so nazadnje oddali odpadne baterije v 
zbiralnik za odpadne baterije v trgovini.

anketirancev pravi,  
da ločujejo e-odpadke.

anketirancev pravi,  
da so nazadnje oddali odpadni aparat 

manjših dimenzij v zbirni center pri 
izvajalcu lokalnih javnih služb  

ravnanja z odpadki.



Projektne aktivnosti informiranja 
in ozaveščanja v letu 2019

Trajanje projekta: 
1. 1. 2016 – 30. 12. 2020

Skupna vrednost projekta:
1.795.765,00 €

Sofinancerja:
Evropska komisija (60 odstotkov) in

Ministrstvo za okolje in prostor RS (10 odstotkov)

Projekt Life Gospodarjenje z e-odpadki je 

usmerjen v dvig ozaveščenosti posameznikov 

o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi 

baterijami in v spreminjanje njihovih navad s 

pomočjo potrošnikom prijazne mreže zbiranja 

in pestrih ozaveščevalnih dejavnosti. 

Projekt Life Gospodarjenje 
z e-odpadki

14,5 ton 
zbranih odpadnih 

baterij

NAPOLNIMO ULIČNE ZBIRALNIKE V ŠALEŠKI DOLINI 38 
sodelujočih 
osnovnih šol

PRINESI STARE BATERIJE

NI DEBATE - V SUROVINO DAJTE STARE APARATE NA KOROŠKEM

178.251 kg  
zbranih  

e-odpadkov

14 
sodelujočih 
osnovnih šol

38 % 
povečanje 

zbranih količin 
v uličnih 

zbiralnikih 7.852 kg 
zbranih odpadnih 
malih aparatov

www.e-odpadki.zeos.si

22



OZAVEŠČEVALNO 
MOBILNO ZBIRANJE 
E-ODPADKOV IN 
ODPADNIH BATERIJ

34 akcij
1.860 udeležencev

LOKALNE 
PREDSTAVITVE 
ULIČNIH 
ZBIRALNIKOV

1 dogodek
30 udeležencev

EKO DELAVNICE  
Z MLADIMI

7 dogodkov
210 udeležencev

OZAVEŠČEVALNE 
AKCIJE NA LOKALNIH 
DOGODKIH

13 dogodkov
6.600 doseženih 
udeležencev 

STROKOVNE 
DELAVNICE IN 
MEDNARODNA 
KONFERENCA

4 dogodki
140 udeležencev

DOGODKI V 
TRGOVINSKIH 
POSLOVALNICAH

20 dogodkov
2.180 doseženih 
potrošnikov
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SERVISIRANJA

KROŽNI 
POSLOVNI 

MODELI

PONOVNA 
UPORABA

SOUPORABA

GARAŽNA 
RAZPRODAJA

SPLETNA 
PLATFORMA

Projekt Life  
Spodbujamo e-krožno

Ponosni smo, da smo že tretjič uspešno kandidirali na razpisu Life, in sicer s projektom Life Spodbujamo e-krožno. 
Novi projekt pomeni vsebinsko nadaljevanje minulih Life projektov, usmerjen pa je v spreminjanje potrošniškega 
vedenja in seznanjanje posameznikov in družbe s principi krožnega gospodarstva ter spodbujanju ravnanj, ki ga 
bodo omogočala in podpirala.

Prepričani smo, da bomo tako lahko odločilno prispevali k učinkovitejšemu izvajanju ključnih elementov krožnega go-
spodarstva ter spodbudili prehod iz trenutnih linearnih sistemov uporabe e-opreme (kupi – uporabi – zavrzi) v okolju 
in družbi prijaznejši koncept kroženja, ki ga dosegamo s procesi servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe ter 
nakupa storitev. Tako tudi na področju e-opreme ustvarjamo sistem zaprtega kroga, kjer ostajajo materiali dalj časa v 
obtoku, kar pomeni zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje naravnih virov. 

Ob klasičnem informiranju in ozaveščanju potrošnikov in deležnikov pri ravnanju z električno in elektronsko opremo 
bo projekt s pomočjo inovativnih orodij, kakršno je potujoča popravljalnica električnih aparatov in opreme, uporabni-
kom povečal dostopnost do informacij in lokacij ter približal koncept in rabo elementov krožnega gospodarstva.

Trajanje projekta:
1. 1. 2020 - 30. 12. 2024
Skupna vrednost projekta:
2.163.558,00 €
Sofinancerji:
Evropska komisija (55 odstotkov)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (20 odstotkov)
Partnerji projekta: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica  
komunalnega gospodarstva, TSD - trgovina in druge storitve, d.o.o. 

www.krozno.zeos.si
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Družba ZEOS aktivno sodeluje pri mednarodnem 
projektu AWARE, katerega glavni cilj je povečanje 
količine ločeno zbranih e-odpadkov. Projektne 
dejavnosti se osredotočajo na mlajšo populacijo, 
zato vključujejo predvsem šolske otroke, ki 
nato svoja nova spoznanja in sporočila projekta 
prenašajo svojim družinam in družbi. Projekt 
AWARE sofinancira konzorcij EIT Raw Materials, 
izvaja ga organizacija VTT iz Finske, partnerji 
projekta pa prihajajo iz Italije, Nizozemske, Belgije 
in Slovenije.

Tudi v letu 2019 smo sodelovali pri izvedbi mednarodnega 
dneva e-odpadkov, iniciative Mednarodne organizacije WEEE 
forum, združenja shem za ravnanje z e-odpadki, ki se ji je 
v letu 2019 pridružilo sto organizacij iz štiridesetih držav. 
V sklopu dogodka, ki smo ga v Sloveniji pripravili drugič, 
z najrazličnejšimi dejavnostmi spodbujamo prebivalce k 
pravilnemu ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami, 
kar omogoča njihovo ponovno uporabo in reciklažo.

Drugi mednarodni dan 
e-odpadkov

Projekt AWARE
e-odpadki so vir dragocenih materialov!

www.aware-eit.eu

25



IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 31. 12. 2019 31. 12. 2018
SREDSTVA 8.010.440 7.184.931

A. Dolgoročna sredstva 800.672 805.870
I. Neopredmetena sredstva 13.810 10.160
II. Nepremičnine, naprave in oprema 346.279 355.129
III. Naložbene nepremičnine
IV. Naložbe v pridružena podjetja
V. Naložbe v odvisne družbe 401.235 401.235
VI. Druge dolgoročne naložbe
VII. Odložene terjatve za davke 39.347 39.347
B. Kratkoročna sredstva 7.209.768 6.379.061
I. Nekratkoročna sredstva za prodajo
II. Zaloge 14.146 4.830
III. Kratkoročne finančne naložbe 6.157.041 5.447.635
IV. Terjatve do kupcev 733.810 765.937
V. Druga kratkoročna sredstva 72.661 45.499
VI. Denar in denarni ustrezniki 232.110 115.160

KAPITAL  IN OBVEZNOSTI 8.010.440 7.184.931
A. Kapital 3.764.406 2.865.088
I. Osnovni kapital 481.724 481.724
II. Kapitalske  rezerve 4.433 4.433
III. Zakonske in statutarne rezerve 1.440.044 834.056
IV. Zadržani dobiček 1.850.766 1.550.254
V. Rezerve za pošteno vrednost -12.561 -5.379
VI. Lastne delnice
B. Dolgoročne obveznosti 2.657.102 2.784.746
I. Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki 2.602.962 2.784.746
II. Odložene obveznosti za davke
III. Dolgoročne finančne obveznosti 54.140
C. Kratkoročne obveznosti 1.588.932 1.535.097
I. Kratkoročne finančne obveznosti 946.443 903.911
II. Obveznosti do dobaviteljev 354.398 393.807
III. Druge kratkoročne obveznosti 197.609 223.321
IV. Obveznosti za davek od dobička 90.482 14.058

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2019 2018
1. Prihodki od prodaje 3.167.518  2.805.131 
2. Sprememba vrednosti zalog
3. Drugi poslovni prihodki 554.350  410.494 
4. Kosmati donos iz poslovanja 3.721.868  3.215.625 
5. Stroški blaga, materiala in storitev -2.207.989 -2.114.702 
6. Stroški dela -274.382 -253.079 
7. Amortizacija -169.543 -109.053 
8. Drugi poslovni odhodki -30.230 -16.758 
9. Rezervacije
10. Poslovni izid iz poslovanja 1.039.724  722.033 
11. Finančni prihodki 134.694  116.674 
12. Finančni odhodki -52.146 -46.038 
13. Celotni poslovni izid 1.122.272  792.669 
14. Davek od dobička -215.771 -155.438 
15. Čisti poslovni izid 906.501  637.231 

V skladu z dobro prakso obveščanja pris-
topnikov k shemi ravnanja z e-odpadkov, 
odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih 
sveč, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, 
državnih organov in zainteresirane javno-
sti družba ZEOS, d.o.o Ljubljana objavlja 
povzetek revidiranih računovodskih izka-
zov z revizijskim mnenjem za poslovno 
leto 2019.

Računovodski izkazi, v zvezi s katerimi 
so pripravljeni povzetki, so pripravljeni v 
skladu z Mednarodnimi standardi raču-
novodskega poročanja, kot jih je sprejela 
EU. Povzetki računovodskih izkazov ne 
vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo 
Mednarodni standardi računovodskega 
poročanja, kot jih je sprejela EU. Zato bra-
nje povzetkov računovodskih izkazov ni 
nadomestilo za branje revidiranih raču-
novodskih izkazov družbe ZEOS. Bralec, ki 
želi bolje spoznati finančno stanje družbe 
in izide njenega poslovanja, mora skupaj 
s povzetki računovodskih izkazov prebrati 
tudi najnovejše revidirane računovodske 
izkaze, v katerih so vsa razkritja, ki jih 
zahteva ustrezni okvir računovodskega 
poročanja v primeru družbe ZEOS, in si-
cer Mednarodni standardi računovodske-
ga poročanja, kot jih je sprejela EU.

Vpogled v revidirane računovodske izkaze 

Celotno revidirano letno poročilo družbe za 
poslovno leto 2019, ki vključuje tudi revidi-
rane računovodske izkaze za to poslovno 
leto, je na vpogled na sedežu družbe ZEOS, 
d. o. o., na podlagi predhodnega dogovora. 
Zaradi svoje velikosti družba v skladu z ve-
ljavnimi predpisi ni zavezana za posredo-
vanje letnega poročila družbe z revizorje-
vim mnenjem Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve.

Pojasnilo 1: sodila za pripravo povzetkov 
računovodskih izkazov

Glede na omenjena dejstva menimo, da za 
potrebe združene, a nezavajajoče predsta-
vitve finančnega položaja in poslovnega 
izida družbe v predstavljenem povzet-
ku računovodskih izkazov zadošča zgolj 
predstavitev bilance stanja in izkaza po-
slovnega izida družbe.

Pojasnilo 2: čisti poslovni izid, ki se nanaša 
na dejavnost OEEO, se skladno s statutom 
prenese v rezerve skupne sheme.

Finančno 
poročilo
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Revizorjevo 
poročilo
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Izpolnjevanje razširjene 
odgovornosti proizvajalcev

IZPOLNJEVANJE 
ZAKONSKIH OBVEZNOSTI

Zagotavljamo trajnostno doseganje ciljev 
zbranih količin e-odpadkov, odpadnih 
baterij in odpadnih nagrobnih sveč. 

ENOSTAVNOST
Naročanje odvoza e-odpadkov, odpadnih 
baterij in nagrobnih sveč ter poročanje 

okoljskih dajatev je preprosto za 
uporabo (on-line sistem).

OZAVEŠČENOST
Skrbimo, da so tako pristopniki kot 
potrošniki redno obveščeni o vseh 

aktualnih vsebinah s področja  
varstva okolja.

STABILNOST
Zagotavljamo dolgoročno 

stroškovno učinkovit sistem 
podaljšane odgovornosti 

proizvajalcev.

TRANSPARENTNOST
Zagotavljamo redne seje, zasedanje 

poslovnega sveta in skupščine 
družbe; poslovanje družbe pa je 

vsako leto pregledano tudi s strani 
akreditirane revizorske hiše.

ENAKI  
PRISTOPNI POGOJI

Za vse pristopnike zagotavljamo 
enake pristopne pogoje.

PREDNOSTI ZA PRISTOPNIKE SHEME ZEOS

ZAKONODAJA, KI DOLOČA RAVNANJE Z 
E-ODPADKI, ODPADNIMI BATERIJAMI IN 
ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI:

Zavezujemo se, da za vse pristopnike enako in odgovorno poskrbimo, da izpolnijo vse 
zakonske obveznosti ter s tem ohranjamo njihovo zaupanje v našo shemo. Načela, ki se 
jih pri tem držimo, so:

-  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske 
opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18)

-  Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, 
št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10, 68/17 in 82/18)

V povezavi z zgornjima uredbama se smiselno uporablja tudi Zakon o davčnem postopku.

-  Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE)

-  Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 
3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 – ZIURKOE)

-  Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19)
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406 pristopnikov k skupni shemi ravnanja z OEEO
3 F FAVORIT ŽGUR d.o.o., A A2S d.o.o., ABB d.o.o., AC CENTER, ALEKSANDER CIGLARIČ s.p., ADD ProS d.o.o., ADIDAS D.O.O., Adria Dom d.o.o., ADVANT, d.o.o., AGRO LINDAU  D.O.O., AGROCENTER d.o.o., AHATSERVIS, 
D.O.O., AKORN DISTRIBUTION D.O.O., AKTIVA VAROVANJE d.d., ALARM AUTOMATIKA D.O.O., ALBA, D.O.O., ALBRACO, D.O.O., ALMA-ELECTRONIC, d.o.o., Ljubljana, ALTA PC BIRO d.o.o., AMCL, D.O.O., AMITEH D.O.O., ANIKOM, 
d.o.o., APOLLO D.O.O., APOLLONIA d.o.o., AQUA VIVA D.O.O., ARCHUS.SI D.O.O., ARIS JABOLKO d.o.o., ARMSTRONG-KOBILŠEK d.o.o., AS Domžale Moto center, d.o.o., ASIST D.O.O., AUDAX d.o.o., AUDIO BM D.O.O., AVIDA 
d.o.o., AVTERA, d.o.o., AVTOTEHNA OPREMA D.O.O., B BALDER D.O.O., BAMA, D.O.O., Litija, BARTEC VARNOST, d.o.o., BATEMIKA D.O.O., BELMET MI d.o.o., BENTON, d.o.o., BETATRON d.o.o., Big Bang, d.o.o., BILLY POS 
D.O.O., BIOKORP d.o.o., BIRO BIT d.o.o., BIROTEHNA d.o.o., BMLED d.o.o., BONAJO D.O.O., BRAINTEC D.O.O., BRALKO D.O.O., BREDENT D.O.O., BRODNIK BR d.o.o., BRUNAT d.o.o., BSH HIŠNI APARATI, d.o.o., BUDSEASON, 
Rok Budiselić s.p., C C & A D.O.O., CARL ZEISS d.o.o., CATENA, d.o.o., CCE, d.o.o., CDS d.o.o., CENTROMERKUR d.o.o., CID - ČISTILNE NAPRAVE D.O.O., CIFRA, d.o.o., Ljubljana, CINKARNA CELJE d.d., Comtrade d.o.o., 
COOKINOX d.o.o., CS-EUROTRADE D.O.O., CVETKO ARTNAK S.P., Č ČETRTA POT, d.o.o., Kranj, D DARKO JELIČIĆ S.P., DAT-CON d.o.o., Decathlon Ljubljana, d.o.o., DENTALIA d.o.o. Ljubljana, DETACOM TAMARA KOREN 
PANGER S.P., DIAFIT, d.o.o., DIGITECH, d.o.o., DIN-DIETMAR NOCKER SICHERHEITSTECHNIK d.o.o., DIPROS, d.o.o., doNET d.o.o., DORIMPEX d.o.o., Ljubljana, DREVENŠEK & DREVENŠEK d.o.o., DSC d.o.o., DZS, d.d.,  
E ECHO SON d.o.o., Ljubljana, eDATA d.o.o., EDICOM, d.o.o., EFEKT Krško, d.o.o., EkoLuks d.o.o., ELBI, d.o.o., ELCI, Preddvor, d.o.o., OKROGELNIK d.o.o., ELEKTRO ŠTUMPFL d.o.o., ELEKTRONABAVA d.o.o., ELEKTROSER-
VIS POVŠE d.o.o., ELLATRON, d.o.o., ELPRO KRIŽNIČ d.o.o., ELSAT d.o.o., ELSIS d.o.o., ELSTIK d.o.o., ELTEH D.O.O., ELTUS PLUS d.o.o., EMAGO, HELENA BEZJAK S.P., E-MISIJA d.o.o., EMMA d.o.o., EMUNDIA D.O.O., 
ENERGA SISTEMI d.o.o., ENERGA, d.o.o., ENERGE d.o.o., ENERGO PLUS, D.O.O., ENTECH, d.o.o., ERICSSON d.o.o., ERZETICH D.O.O., ESSILOR D.O.O., ETI, d.o.o., ETRA d.o.o., ETT Lighting d.o.o., EURAN d.o.o., EUROM-DE-
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