Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo,
odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji
terodpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji

2020
Letno poročilo
družbe ZEOS

Dobrodošli
V letošnjem poročilu smo pozornost usmerili na – vas!
Naših uspehov, pa naj gre za zbrane količine odpadkov, odmevne akcije ali uspešne projekte, namreč ne bi bilo brez
sodelovanja vseh deležnikov procesa zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev ter odpadnih nagrobnih sveč. Veseli smo, da so naša partnerstva trdna in uspešna, da se ZEOSovi družini
vsako leto pridružijo novi člani in da so naša sporočila našla pot ne le v slovenska podjetja, temveč tudi v slovenske šole
in gospodinjstva – v vsako slovensko mesto, kraj in vas!
Še posebej pa nas veseli, da smo s svojim intenzivnim komuniciranjem in ozaveščevalnimi dejavnostmi pritegnili mlade.
Zanje je zelena prihodnost našega planeta življenjskega pomena.
Ponosni smo, da so prav otroci in mladina tisti, ki se množično in z navdušenjem odzivajo na naše akcije. Naša sporočila o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami marljivo prenašajo domov, med svoje brate in sestre, mame in očete,
babice in dedke.
Prav to simbolizira tudi naša letošnja naslovnica s podobo srečne in
razigrane družine, ki naša sporočila in vrednote s pisanimi baloni
igraje, veselo in ponosno nosi v svet.
Krogi, ki kot vodilni lik že nekaj časa kraljujejo v naših poročilih, so v letošnji oblikovni podobi dobili še večjo veljavo. Kot nosilci poudarkov in grafik, ki se med seboj
prepletajo in s prekrivanjem tvorijo nove površine in
nove barve sporočajo, da smo v ZEOSovi družini vsi
enakovredni partnerji, da smo med seboj tesno povezani in da se delovanje našega podjetja plemeniti
in prepleta z življenji vseh slovenskih družin in posameznikov vseh generacij.
Pa še en razlog je, zakaj se tokrat vse vrti okrog
kroga. Krog je mednarodni simbol krožnega gospodarstva, ki je v središču pozornosti našega novega
Life projekta Spodbujamo e-krožno.
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- odpadna električna in elektronska oprema/e-odpadki
- električna in elektronska oprema/e-oprema
- odpadne prenosne baterije in akumulatorji/odpadne baterije
- odpadne nagrobne sveče
- veliki gospodinjski aparati
- hladilno zamrzovalni aparati
- televizorji in monitorji
- mali aparati
- sijalke

V Ljubljani, dne 8. 5. 2021,
Mag. Emil Šehić, direktor

Tiskano na biorazgradljivem recikliranem papirju.
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DIREKTORJEVO POROČILO

Spoštovani,
leto 2020 si bomo zagotovo zapomnili kot posebno leto,
leto izzivov in preizkušenj. Pandemija, ki jo je sprožil koronavirus SARS-CoV-2, je v hipu pometla z ustaljenimi
delovnimi procesi in nas postavila pred nepričakovane
in povsem nove izzive. Ukrepi za preprečevanje širjenja
bolezni Covid-19 so tako pri operativnem delu izvajanja
procesa zbiranja in ravnanja z odpadki kot tudi na področju izvajanja projektov ozaveščanja zahtevali številne
spremembe in prilagajanja, nemalokrat tako rekoč čez
noč. Vplivi ukrepov za preprečevanje epidemije so se odražali predvsem v nestabilnem prevzemanju odpadkov
iz gospodinjstev, kjer je oviro predstavljalo omejevanje
gibanja, pa tudi v zastojih v čezmejnem premeščanju odpadkov ter občasnem zapiranju centrov za obdelavo odpadkov. Posledično je bilo v letu 2020 glede na leto 2019
zbranih 3,2 odstotka manj e-odpadkov ter 34,3 odstotka
manj odpadnih nagrobnih sveč, medtem ko je bila zbrana
količina odpadnih baterij na ravni iz leta 2019. Znotraj posameznih kategorij zbranih odpadkov največjo rast ponovno beležimo pri e-odpadkih manjših dimenzij, kar je
brez dvoma posledica rasti prodaje malih gospodinjskih
aparatov, zabavne elektronike in računalniške opreme.
Učinkovitost zbiranja teh podskupin e-odpadkov pa je
prav gotovo tudi rezultat vzpostavitve in nenehnega širjenja naše potrošniku prijazne mreže zbiranja, predvsem
uličnih zbiralnikov, ki smo jih v sklopu projekta LIFE uspešno postavili širom Slovenije.
Epidemija, omejevanje gibanja in zapiranje gospodarske
dejavnosti pa niso povzročili zmanjšanja prodaje električne in elektronske opreme na trg Republike Slovenije.
Po podatkih registra Finančne uprave je bilo v 1. polletju
2020 glede na enako obdobje leta 2019 na trg dano za
2,1 odstotka več e-opreme, v primerjavi z letom 2016 pa
celo za 26,4 odstotka. Rast količine e-opreme dane na
trg posledično vpliva na višji zakonodajni cilj zbiranja, ki
je bil do leta 2020 opredeljen z 41-odstotno stopnjo zbiranja glede na količino e-opreme dane na trg, od leta 2021
dalje pa je ta stopnja 65-odstotna. Doseganje zakono-
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dajnih stopenj zbiranja in s tem izpolnjevanje obveznosti
proizvajalčeve razširjene odgovornosti je neposredno
povezano z infrastrukturo prevzemanja odpadkov iz gospodinjstev ter njihovo ozaveščenostjo o pravilnem ravnanju z odpadki. Zato je precejšen del dejavnosti družbe
ZEOS namenjen izvajanju projektov, ki nam omogočajo
izpolnjevanje teh ciljev.
Posebej ponosni smo na rezultate, ki smo jih dosegali z
izvajanjem projekta LIFE14 GIE/SI/000176 Gospodarjenje z e-odpadki, ki smo ga leta 2020 uspešno zaključili. Z dejavnostmi v okviru tega projekta, za katerega sta
sredstva v višini 70 odstotkov prispevala Evropska unija
in Ministrstvo za okolje in prostor, smo učinkovito spremenili navade gospodinjstev pri zbiranju e-odpadkov in
odpadnih baterij, saj smo jih uspešno poučili o nujnosti
ločevanja in pravilnega odlaganja teh odpadkov. Z dodatno mrežo oddajnih točk, ki ponuja 730 uličnih zbiralnikov,
71 zelenih kotov v trgovinah ter mobilnim zbiranjem na
podeželju, smo po vsej Sloveniji vzpostavili učinkovit in
potrošnikom prijazen servis prevzemanja teh odpadkov
iz gospodinjstev.
Naše projektne izkušnje so se izkazale za odlične, zato
nas veseli, da smo po zaključku prej omenjenega projekta v letu 2020 že uspešno pričeli z izvajanjem novega.
Projekt LIFE18 GIE/SI/000008 Spodbujamo e-krožno se
ob obdelavi odpadkov osredotoča tudi na ostala področja krožnega gospodarstva, predvsem ponovno uporabo,
souporabo, obnovo ter servisiranje aparatov. Projektne
aktivnosti so tudi tokrat sofinancirane s strani Evropske
komisije in Ministrstva za okolje in prostor, tokrat v višini
75 odstokov vrednosti projekta.
Proizvajalčeva razširjena odgovornost je izhodišče dejavnosti družbe ZEOS. Opredeljujejo jo evropske direktive
in nacionalna zakonodaja. V letu 2020 je Ministrstvo za
okolje in prostor z javno razpravo obravnavalo predvidene spremembe Zakona o varstvu okolja. Cilja teh sprememb sta prenos smernic evropske Direktive o odpadkih

Leto 2020
na kratko

2018/851 in odprava ovir za učinkovitejše
doseganje okoljskih ciljev. Ključne spremembe se nanašajo na okoljske cilje ter
na pogoje, ki jih bodo morale izpolnjevati
organizacije, da bodo v imenu proizvajalcev izpolnjevale njihovo razširjeno odgovornost ravnanja z odpadki. Družba ZEOS
se aktivno vključuje v postopke sprejemanja področne zakonodaje, s čimer varuje
interes zavezancev, da svoje obveznosti
izpolnjujejo celostno, stroškovno učinkovito ter enakopravno.
Družba ZEOS je v letu 2020 poslovala stabilno. Za izvajanje skupne sheme ravnanja
z odpadki smo imeli s proizvajalci/pridobitelji/uvozniki sklenjenih 639 pogodb, kar je
40 več kot leta 2019. Preko t. i. pooblaščenega zastopnika smo za proizvajalce iz tujine, ki na slovenski trg plasirajo proizvode
na daljavo, izpolnjevali obveznosti za 63
podjetij.
V letu 2021 smo kljub nadaljevanju nepredvidljivih razmer okrepili dejavnosti
za doseganje predpisane stopnje zbiranja
odpadkov ter naše projektne dejavnosti
prilagodili tako, da bomo z njimi dosegali
želene rezultate kljub spremenjenim pogojem delovanja. Trenutne razmere so in
bodo spreminjale navade gospodinjstev
tako z vidika nakupa novih izdelkov kot
tudi z vidika generiranja odpadkov, ki iz
njih nastajajo. Od nas to zahteva ustrezne
prilagoditve in takšne dejavnosti, ki bodo
tudi nadalje omogočale doseganje okoljskih obveznosti ter stroškovno učinkovito
poslovanje.
Za dobre rezultate, dosežene v tako zaostrenih razmerah, so bili potrebni dodatni napori in še tesnejše sodelovanje
med vsemi deležniki procesa zbiranja in
obdelave e-odpadkov, odpadnih baterij in
odpadnih nagrobih sveč. Zato se tokrat še
posebej toplo zahvaljujem vsem sodelavcem, poslovnim partnerjem pri izvajanju
storitev ravnanja z odpadki, partnerjem pri
izvajanju projektov, sofinancerjem projektnih aktivnosti ter vsem proizvajalcem, pridobiteljem in uvoznikom e-opreme, sijalk,
baterij, akumulatorjev ter sveč, ki financirate naše aktivnosti in ste nam zaupali izpolnjevanje vaših zakonodajnih obveznosti
ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz vaših
proizvodov. Uspešno smo prestali doslej
najtežjo preizkušnjo in ponovno dokazali,
da smo skupaj močnejši in uspešnejši!

Mag. Emil Šehić, direktor

8.908.024 kg

zbranih in prevzetih e-odpadkov

114.543 kg

zbranih in prevzetih odpadnih baterij

162.000 kg

zbranih in prevzetih odpadnih nagrobnih sveč

EU standardi

ravnanja z e-odpadki v uvajanju

9,5 %

rast, oziroma uspešno pridobivanje novih
pristopnikov sheme ZEOS

443

pristopnikov k skupni shemi ravnanja z e-odpadki

188

pristopnikov k skupni shemi ravnanja z odpadnimi baterijami
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pristopnikov k skupni shemi ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami

63

podjetij iz tujine, za katere je družba ZEOS
pooblaščen zastopnik za e-odpadke

70

zbiralnih in ozaveščevalnih akcij

295

objav v medijih

3.

mednarodni dan e-odpadkov

Že 14 let
upravljamo
največjo shemo
ravnanja z
e-odpadki v
Sloveniji.

2.

Life projekt uspešno zaključen

3.

Life projekt v izvajanju
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Upravljanje
družbe ZEOS
Družba ZEOS je neprofitna organizacija, ki zagotavlja stroškovno učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti v imenu pristopnikov k skupnim shemam ravnanja z e-odpadki, odpadnimi baterijami in odpadnimi nagrobnimi svečami.
Ker stremimo k učinkovitemu in transparentnemu delovanju družbe, se poslovni svet družbe na sejah sestane štirikrat
v letu, seja skupščine pa je enkrat letno.

POSLOVNI SVET DRUŽBE ZEOS, d.o.o.
zagotavlja transparentno delovanje.

BSH Hišni aparati, d.o.o.
Nazarje
član: Tomaž Mihelič
namestnik: Damjan Zbačnik

Avtera, d.o.o.

član: Grega Vrhovnik,
predsednik poslovnega sveta
namestnik: Zvonko Minov

Ekosij, d.o.o.

član: Mihael Garibaldi
namestnik: Gregor Kosec

Electrolux, d.o.o. Zagreb
član: Slaven Matijević
namestnik: Damir Bencek

Gorenje, d.o.o.

članica: Stanka Pejanovič
namestnik: Borut Požun

Mercator, d.d.
član: Božo Virant
namestnik: /

Mikropis holding, d.o.o.
Žalec
član: Janez Uplaznik
namestnik: Stane Baša

Revizijo poslovanja v letu 2020 ter revizijo
finančnega poročila, izdelanega na podlagi Uredbe
o ravnanju z odpadno električno in elektronsko
opremo, so izvedli strokovnjaki podjetja Mazars,
družba za revizijo, d. o. o. Ljubljana.
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Vloga družbe
ZEOS
Kljub spremenjenim okoliščinam v družbi in posledičnim prilagoditvam našega delovanja, ki so zaradi epidemije bolezni Covid-19 zaznamovale leto 2020, družba ZEOS ostaja zvesta svojemu poslanstvu, ciljem in vlogi, ki jo ima v
slovenski družbi. Le-ta se je na področju varovanja okolja v petnajstih letih delovanja pomembno okrepila. Družba
ZEOS je s svojo prepoznavnostjo in ugledom strokovnega, zanesljivega partnerja postala eden ključnih členov v verigi
proizvajalcev električne in elektronske opreme, udeležencev na trgu ter subjektov v postopku predelave e-odpadkov,
odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Po zaslugi odmevnosti in uspešnosti naših dejavnosti, namenjenih osveščanju prebivalstva o pomenu ločevanja in pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami, se ozaveščenost
in okoljska odgovornost Slovencev iz leta v leto krepita, kar se odraža v pozitivnih spremembah navad ob ravnanju z
e-odpadki in odpadnimi baterijami, ki jih opažamo pri vseh generacijah prebivalstva.

Skupna shema ravnanja z e-odpadki

Skupna
shema ravnanja z
odpadnimi
baterijami

Skupna
shema ravnanja
z odpadnimi
nagrobnimi
svečami

Proizvajalci
• električne in elektronske opreme: 443;
• prenosnih baterij in akumulatorjev: 188;
• nagrobnih sveč: 8.

15 let

delovanja družbe ZEOS
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Prvi projekt Life
(2011-2013)
Slovenska OEEO kampanja
LIFE10 INF/SI/000139

* 2 zaposlena v sektorju sijalk Ekosij d.o.o.

zaposlenih*

ZEOS

neprofitna organizacija

pooblaščeni zastopnik za

63

podjetij
Drugi projekt Life
(2016-2020)
Gospodarjenje z e-odpadki
LIFE14 GIE/SI/000176
Tretji projekt Life
(2020-2024)
Spodbujamo e-krožno
LIFE18 GIE/SI/000008

Hčerinsko podjetje
ZEOS EKO-SISTEM, Sarajevo

Mednarodno
delovanje
WEEE Forum
EUCOLight

Mednarono delovanje nas krepi,

zato je družba ZEOS članica mednarodnih združenj:
- WEEEforum, ki tesno povezuje 43 nacionalnih organizacij,
specializiranih za ravnanje z e-odpadki;
- EucoLight, ki uspešno povezuje 19 nacionalnih organizacij,
specializiranih za ravnanje z odpadnimi sijalkami.
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Shema ZEOS
na tehtnici

98.680.048 kg
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ODPADNE ELEKTRIČNE
IN ELEKTRONSKE OPREME
(OEEO)

Opravili smo več kot

110.340
prevzemov

8

tz

b

ja

100.958.503
kilogramov odpadkov.

8 le

n
ira

in zbrali

1.015.260 kg

ODPADNIH PRENOSNIH BATERIJ
IN AKUMULATORJEV
(OPBA)

1.263.195 kg
ODPADNIH
NAGROBNIH SVEČ
(ONS)

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
8.885.210

8.799.002

9.254.280

9.203.483

8.908.024

35+46+63+64+70+72+65+79+85+96+94+100+99+97
5.797.355

6.479.246

5.931.191

6.700.743

7.285.440

7.880.076

6.022.669

ZBRANA
KOLIČINA
(v kilogramih)

4.271.268

3.262.061

uvedba zbiranja OEEO v
mrežastih paletah

uvedba zbiralnikov za
male aparate pri trgovcih

uvedba uličnih uvedba
zbiralnikov zelenih kotov

izdelava mobilnega
zbiralnika

ODPADNE PRENOSNE BATERIJE IN AKUMULATORJI
108.189

107.900

116.269

114.543

38+55+82+83+93+93+86+46+100+99+97
95.072

96.251

63.994

44.380

115.446

100.034

ZBRANA
KOLIČINA
(v kilogramih)

53.184

uvedba zbiralnikov za
odpadne baterije pri trgovcih

uvedba uličnih uvedba
zbiralnikov zelenih kotov

izdelava mobilnega
zbiralnika

ODPADNE NAGROBNE SVEČE
226.240

246.595

25+38+53+79+60+92+100+70
194.300

162.000

149.140

129.480

ZBRANA
KOLIČINA
(v kilogramih)

94.770

60.670

ODPADNE SIJALKE
139.938

135.052

138.357

134.416

142.694

140.468

133.979

110.424

67.343

53.852

134.136

37+47+55+77+87+98+94+96+94+100+54+99+93+94
124.610

78.297

77.604

uvedba
zelenih kotov

uvedba kartonskih škatel za zbiranje uvedba zbiralnikov za
odpadnih sijalk pri distributerjih odpadne sijalke pri trgovcih
in elektroinštalaterjih

2007

2008

2009

ZBRANA
KOLIČINA*
(v kilogramih)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

* zbrana količina
odpadnih sijalk je del
zbrane količine OEEO

izdelava mobilnega
zbiralnika

2017

2018

2019

2020

Vzrok za zmanjšanje prevzemanja in obdelave količin v letu 2017 je bil požar v zbirnem centru predelovalca.
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Rok za izpolnitev
evropskega cilja
je vse bližje
Kljub oviram, ki jih je pred nas postavilo leto 2020, smo v novo poslovno leto stopili z optimizmom
in namero, da zbrane količine OEEO povečamo in se približamo evropskim ciljem. Cilj ki ga
Direktiva o OEEO postavlja državam članicam Evropske unije, je stopnja zbiranja e-odpadkov v
višini 65 odstotkov količin e-opreme dane na trg v predhodnih treh letih. Stopnja zbiranja se
tako z letom 2021 tudi za Slovenijo povečuje iz dosedanjih 41 odstotkov na 65 odstotkov.
Doseganje tolikšne stopnje zbiranja predstavlja velik izziv za vse države članice Evropske
unije, o čemer priča dejstvo, da so jo doslej dosegle le redke med njimi. Problematika
doseganja tako visoke stopnje zbiranja je povezana predvsem s kopičenjem e-opreme
v gospodinjstvih, nelegalnim in neregistriranim zbiranjem e-odpadkov, nelegalnim
odstranjevanjem vrednejših komponent in materialov iz e-odpadkov ter nelegalnim
izvozom e-odpadkov iz Evropske unije.
V družbi ZEOS doseganje prihajajoče
ciljne stopnje zbiranja e-odpadkov v
Slovenij vidimo predvsem s pomočjo
naslednjih aktivnosti:

UREDITEV
PODROČNE
OKOLJSKE
ZAKONODAJE Z
JASNO OPREDELITVIJO
ODGOVORNOSTI
POSAMEZNIH
DELEŽNIKOV
PROCESA

ŠIRITEV
POTROŠNIKOM
DOSTOPNEJŠIH
TOČK ODDAJANJA
E-ODPADKOV

65%

SISTEMATIČNO
OZAVEŠČANJE
GOSPODINJSTEV O
PRAVILNEM RAVNANJU
IN LOČEVANJU
E-ODPADKOV

NADZOR IN
EVIDENTIRANJE
CELOTNEGA
TOKA ZBIRANJA
E-ODPADKOV

NALOŽBE V
INFRASTRUKTURO
ZBIRANJA IN OBDELAVO
E-ODPADKOV
PREPREČEVANJE
NELEGALNEGA
ODSTRANJEVANJA
KOMPONENT, OZIROMA
SIROMAŠENJA
E-ODPADKOV
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Še intenzivneje
se bomo posvetili
dejavnostim, s pomočjo
katerih bomo sledili
zastavljenim zakonskim
ciljem zbiranja OEEO.

Odpadek je
lahko surovina
V družbi ZEOS se vse od začetkov svojega delovanja trudimo osveščati vse deležnike procesa ravnanja z OEEO o
pomembnosti pravilnega ravnanja s tovrstnimi odpadki. Le tako lahko zagotovimo največjo možno stopnjo recikliranja in pridobivanja sekundarnih surovin. Iz prevzetih količin OEEO, ki smo jih zbrali in reciklirali v letu 2020, smo
pridobili dragocene materiale, ki bi jih sicer pridobivali iz surovin, to pa bi pomenilo večjo porabo energije in več
izpustov ogljikovega dioksida.

Vir: Kalkulator izračuna CO2 , Weee Forum

PRIHRANEK SUROVIN

4.455 ton
železa

210 ton
bakra

214 ton
aluminija

VEČ KOT POLOVICA
EIFFLOVEGA STOLPA

37.393.729
KOVANCEV ZA 1 EUR

14.296.782
PLOČEVINK

50.358,30 ton
manjši izpust
CO2
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Ravnanje z
e-odpadki
V shemi ZEOS smo
v letu 2020 zbrali

8.908.024 kg
e-odpadkov, to je

61,8 %

vseh e-odpadkov
zbranih v Sloveniji,
s čimer smo skupni
delež, ki ga je za leto
2020 določila vlada
Republike Slovenije,
presegli za

1,9 %.

Na podlagi izkušenj, pridobljenih v štirinajstih letih delovanja na področju ravnanja z e-odpadki, ugotavljamo, da količina zbranih e-odpadkov kljub dobro vzpostavljeni mreži zbiranja, transparentnim in korektnim sodelovanjem z zbiralci
in aktivnemu ozaveščanju prebivalstva iz leta v leto rahlo variira. V letu 2020 so količine zbranih e-odpadkov glede na
preteklo leto nižje predvsem zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, ki so gospodinjstvom preprečevali oddajanje OEEO.
Kljub večkratnemu in tedne trajajočemu ustavljanju javnega življenja in gospodarstva ter številnim oviram, ki so jih
prinašali ukrepi za obvladovanje epidemije, smo uspeli zbrati 8.908.024 kilogramov OEEO. Ne glede na slabši rezultat
smo izpolnili obveznosti ravnanja z OEEO za naših 443 zavezancev in 63 podjetij, za katere smo pooblaščeni zastopnik
ravnanja z OEEO v Sloveniji. V prihodnje bomo vse svoje napore usmerili k novemu cilju zbiranja, ki nam ga narekuje
evropska zakonodaja: zbrati 65 odstotkov količin e-opreme dane na trg v predhodnih treh letih.
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ZBRANA KOLIČINA E-ODPADKOV PO ZBIRNO-PREDELOVALNI SKUPINI V SHEMI ZEOS (v kilogramih)
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DELEŽ ZBRANE OEEO
MED POSAMEZNIMI
ZBIRNO-PREDELOVALNIMI
SKUPINAMI

2013

2014

2015

2016

MA

2017

2018

2019

TV in mon.

2020

SIJ

DELEŽ ZBRANE
OEEO GLEDE NA
KOLIČINE EEO,
DANE NA TRG

STOPNJA
PREDELAVE

STOPNJA
PONOVNE
UPORABE IN
RECIKLIRANJA

21,7 %

89,2 %

84,7 %

26,1 %

91,6 %

77,8 %

61,7 %

89,8 %

84,7 %

73,4 %

91,0 %

91,0 %

87,0 %

91,6 %

91,6 %
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Ravnanje z
odpadnimi sijalkami

V shemi ZEOS smo
v letu 2020 zbrali

134.136 kg
odpadnih sijalk, to je

3.060

odpadnih sijalk
na dan, oziroma

80 %

vseh odpadnih sijalk
zbranih v Sloveniji.
Kljub pandemiji, ki nas je doletela v letu 2020, smo pri zbiranju
odpadnih sijalk ohranili raven zbranih količin zadnjih osmih let. To smo
uspeli doseči z učinkovito in zanesljivo mrežo zbiranja odpadnih sijalk, ki
je del vzpostavljene mreže zbiranja e-odpadkov in aktivnim ozaveščanjem
prebivalcev. Tako smo v letu 2020 zbrali 87 odstotkov količin odpadnih sijalk od
povprečno danih na trg v prehodnih treh letih. Z doseženo stopnjo zbiranja smo
izpolnili vse zakonske obveznosti pristopnikov sheme ZEOS.
Odpadne sijalke na področju ravnanja z e-odpadki predstavljajo posebno vrsto
odpadkov, ki zaradi vsebnosti nevarnih snovi, kot je živo srebro, zahteva posebno
pozornost tako pri zbiranju kot tudi pri nadaljnji obdelavi in predelavi.
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Ravnanje z
odpadnimi baterijami
V shemi ZEOS smo
v letu 2020 zbrali

114.543 kg
odpadnih baterij, to je

4.100

odpadnih baterij
na dan, oziroma

44,3 %

vseh odpadnih baterij
zbranih v Sloveniji.

V letu 2020 smo zbrali 114.543 kilogramov odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, s čimer smo dosegli 50,5-odstotni
delež zbranih baterij glede na količine dane na trg s strani zavezancev, ki so vključeni v našo shemo. Tako nismo le
izpolnili, temveč tudi presegli zakonski cilj zbiranja, ki znaša 45 odstokov količin baterij danih na trg v predhodnih treh
letih. Z našo učinkovito mrežo zbiranja in sistematičnim delom na področju zbiranja in ravnanja z OPBA ter osveščanja
javnosti smo izpolnili vse zakonodajne obveznosti za 188 zavezancev, ki so pristopili k naši shemi.
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Ravnanje z odpadnimi
nagrobnimi svečami

V shemi ZEOS smo
v letu 2020 zbrali

162.000 kg

odpadnih nagrobnih sveč, to je

3

odpadne nagrobne sveče
iz vsakega slovenskega
gospodinjstva,
s čimer smo dosegli

98,3 %
Kljub manjši zbrani količini smo skoraj v celoti izpolnili svoje obveznosti
prevzemanja in recikliranja odpadnih nagrobnih sveč za leto 2020. Pri zbiranju in
obdelavi smo se soočali s težavami pri edinem predelovalcu odpadnih nagrobnih
sveč v Sloveniji, kljub temu pa smo s skupno zbrano količino 162.000 kilogramov
za naše zavezance izpolnili vse cilje. Naš delež na področju odpadnih nagrobnih sveč
znaša okoli 10 odstotkov, kar je ob izpolnjevanju obveznosti tudi naša usmeritev za
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč v prihodnje.

stopnjo
recikliranja.

V letu 2019 je bila sprejeta nova Uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki je v proces ravnanja z
odpadnimi nagrobnimi svečami vnesla številne spremembe in novosti. Tako so se v letu 2020 pričele
izvajati izravnave za preveč ali premalo zbranih količin, podobne kot jih poznamo na področju
e-odpadkov. Skladno z novo uredbo se je začela izvajati tudi polna finančna odgovornost proizvajalcev,
kar pomeni, da so proizvajalci dolžni pokrivati tudi stroške prevoza odpadnih nagrobnih sveč od
pokopališč do zbirnih centrov izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki.
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Širitev potrošniku
prijazne mreže zbiranja
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Mrežo zbiranja e-odpadkov smo
razširili tudi na področje zbiranja
aparatov za ponovno uporabo.
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Spodbujamo krožno
gospodarstvo
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9.445

prevzemov odpadkov,
to je 37 prevzemov
na delovni dan
V shemi ZEOS že tretje leto
beležimo zmanjšanje števila
prevzemov odpadkov, in sicer
za 6,9 odstotka glede na leto 2019. To
pripisujemo rahlemu padcu zbranih količin odpadkov,
predvsem pa optimizaciji prevzema in transporta
zbranih odpadkov, ki jo izvajamo za doseganje
kratkoročnih ciljev družbe ZEOS. Z elektronskim
sistemom naročanja odvoza in vodenja prevzetih
odpadkov se želimo približati svojim partnerjem
v procesu ravnanja z odpadki, s širitvijo mreže
prevzemnih mest e-odpadkov in odpadnih baterij, ki jo
nenehno izboljšujemo, da bo dostopnejša, pa se želimo
približati prebivalcem po vsej Sloveniji.
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Obdelava in predelava
zbranih odpadkov
39,1 %

Vso zbrano količino e-odpadkov, odpadnih baterij
in odpadnih nagrobnih sveč, ki jo zberemo v
skupnih shemah ZEOS, odpeljemo v nadaljnjo
obdelavo in predelavo, ki jo izvajamo delno v
Sloveniji in delno v tujini. Za posamezne vrste
e-odpadkov in odpadnih baterij, za katere v
Sloveniji ni na voljo ustrezne tehnologije in
kapacitete, zagotavljamo pravilno obdelavo in
predelavo v obratih v drugih državah Evropske
unije. Tako čezmejno premeščamo hladilne in
zamrzovalne aparate, male aparate, slikovne cevi,
sijalke in baterije.

odpadkov, zbranih v
shemi ZEOS, je bilo
obdelanih v drugih
državah Evropske
unije.

60,9 %

odpadkov, zbranih
v shemi ZEOS, je
bilo obdelanih v
Sloveniji.

Obdelava in predelava
zbranih odpadkov
v letu 2020 v shemi ZEOS
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Leta 2012 smo ustanovili
hčerinsko družbo Zeos eko-sistem,
ki izpolnjuje obveznosti proizvajalcev
električne in elektronske opreme
v Bosni in Hercegovini. Vsakoletna
rast zbranih količin e-odpadkov
dokazuje, da smo na pravi poti k
uresničitvi ciljev.

Leto

pristopnikov k skupni shemi ravnanja z OEEO
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zbranih količin e-odpadkov od povprečno danih na trg
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rast zbranih količin e-odpadkov glede na leto 2019

13 %
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Ozaveščevalne
aktivnosti

OBJAVE
V MEDIJIH

SPLETNE
STRANI
STROKOVNE
DELAVNICE

INFORMACIJSKE
TABLE
LIFE PROJEKTI
OZAVEŠČANJA,
KI JIH SOFINANCIRA
EU IN MOP

OZAVEŠČEVALNO
ZBIRALNE AKCIJE
IN DOGODKI

OGLAŠEVANJE
NA LOKALNIH
RADIJSKIH
POSTAJAH

INFORMACIJSKO
GRADIVO (LETAKI,
PLAKATI)
POROČILA
ZA ŠIRŠO
JAVNOST

SOCIALNA
OMREŽJA

V svoje dejavnosti vključujemo vse starostne skupine,
za katere skozi vse leto pripravljamo najrazličnejše
dogodke, akcije, delavnice … Veseli smo, da se ZEOS-ova
družina širi. To kaže, da smo vzpostavili trdne in trajne
vezi med vsemi deležniki ravnanja z odpadki na eni ter
posamezniki na drugi strani.
Spreminjamo navade posameznikov in jih spodbujamo, da s pravilnim ločevanjem e-odpadkov,
odpadnih baterij in nagrobnih sveč skrbijo za čisto okolje.
V družbi ZEOS se zavedamo, da je spreminjanje navad pri ločevanju odpadkov dolgotrajen
proces, za katerega je potrebna skrbno načrtovana strategija, ki ne stavi zgolj na obveščanje ciljnih skupin, temveč omogoča njihovo vključevanje. Pri načrtovanju posameznih dejavnosti, namenjenih osveščanju prebivalstva, zato svoja sporočila in vsebine
natančno prilagajamo posameznim starostnim in interesnim skupinam. Tako je bilo
tudi v letu, zaznamovanem z epidemijo: komunicirali smo še intenzivneje, povečali
smo obveščanje preko medijev, akcije pa prilagodili tako, da so omogočale izvedbo
v digitalnem okolju.

Pridružite
se nam:
www.zeos.si
www.e-odpadki.zeos.si
www.krozno.zeos.si
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TRETJI MEDNARODNI DAN E-ODPADKOV
Izobraževanje o pravilnem ravnanju z e-odpadki
(14. oktober 2020)
Osrednja tema 3. mednarodnega dneva e-odpadkov, ki se ga
je udeležilo skoraj sto organizacij iz petdesetih držav, je bilo
izobraževanje za večjo ozaveščenost o problematiki e-odpadkov.
Dogodek, ki ga organizira mednarodno evropsko združenje skupnih
shem ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo WEEE
forum, pomembno pripomore k promociji pravilnega ravnanja z OEEO.
Po oceni WEEE foruma smo v letu 2019 na svetu pridelali 53,6
milijona ton e-odpadkov, kar je več kot kadarkoli doslej, do leta 2030
pa naj bi to število naraslo na kar 75 milijonov ton letno, kar je
9 kilogramov na vsakega Zemljana.
E-odpadki pa niso le zelo številčni, temveč imajo tudi visoko vrednost:
surovine, ki jih vsebujejo e-odpadki, pridelani v letu 2019, so bile
vredne približno 50,8 milijarde evrov.
V družbi ZEOS smo prireditev izkoristili za še odmevnejše in
uspešnejše širjenje informacij o pomenu pravilnega ravnanja z OEEO
ter izvedbo pestrih dejavnosti, namenjenih najmlajšim. Z njimi so
otroci igraje spoznali, koliko najrazličnejših električnih in elektronskih
aparatov imajo v svojih domovih, kam jih je treba oddati, ko ne delujejo
več ter kako potekata njihovo recikliranje in predelava.

PROJEKT AWARE
Ozaveščanje javnosti o e-odpadkih kot viru
dragocenih materialov
V družbi ZEOS smo aktivno sodelovali pri mednarodnem
projektu AWARE, katerega glavni cilj je bilo povečati
količino in deleže ločeno zbranih e-odpadkov. Projekt se
je osredotočal na izobraževanje in vključevanje učiteljev in
šolskih otrok kot pomembnega člena pri prenosu sporočil
o pomenu pravilnega ravnanja do gospodinjstev, družin
in celotne družbe. V sklopu projekta smo izvedli številne
izobraževalne delavnice, na katerih so se udeleženci
pogovarjali o tem, kako pravilno ravnati s starimi aparati
in odpadnimi baterijami, zakaj je to pomembno in kam
jih lahko oddamo. Dotaknili smo se tudi cele vrste drugih
vsebin, ki pripomorejo k spodbujanju pravilnega ravnanja
z odpadki. Delavnice, ki smo jih izvajali bodisi v živo ali
preko spleta, so bile zelo dobro sprejete.
Projekt AWARE je sofinanciral konzorcij EIT Raw Materials,
izvajala ga organizacija VTT iz Finske, partnerji projekta pa
prihajajo iz Italije, Nizozemske, Belgije in Slovenije.
www.aware-eit.eu
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Projekt Life
Gospodarjenje z e-odpadki
uspešno zaključen
Projekt Life Gospodarjenje z e-odpadki nam je omogočil izvedbo ozaveščevalnih dejavnosti v veliko večjem obsegu kot sicer.
Projekt je bil usmerjen v dvig ozaveščenosti posameznikov o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami ter v
spreminjanje njihovih navad. To smo želeli doseči skozi vzpostavljeno potrošniku prijazno mrežo zbiranja tovrstnih odpadkov
in številnimi ozaveščevalnimi dejavnostmi. Da smo se pravilno odločili, dokazujejo rezultati zbiranja odpadnih malih aparatov.
Od leta 2015, to je leto pred pričetkom projekta, se je v petih letih stopnja zbiranja malih aparatov v Sloveniji povečala za 11,3
odstotka.
Na dosežene rezultate smo upravičeno ponosni, saj nas uvrščajo nad evropsko povprečje. Brez vsebinske in finančne podpore Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor bi takšne rezultate težko dosegli, zato se iskreno zahvaljujemo
tako sofinancerjem kot vsem, ki ste s svojim sodelovanjem pri projektu pripomogli k njegovemu uspehu. Prepričani smo,
da smo vzpostavili dobre vzvode za doseganje ciljev, ki nam jih narekuje Evropska unija.

Zahvaljujemo se vsem
zavezancem, izvajalcem javnih
služb ravnanja z odpadki,
izvajalcem zbiranja in obdelave,
proizvajalcem, trgovcem, šolam,
nevladnim organizacijam, lokalnim
skupnostim in posameznikom, ki ste
se nam pridružili pri
izvajanju projekta Life
Gospodarjenje z e-odpadki.
Uspeh projekta je vaš uspeh!

www.e-odpadki.zeos.si
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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)

ZBIRALNOOZAVEŠČEVALNA
AKCIJA V ULIČNIH
ZBIRALNIKIH

SPLETNA STROKOVNA
DELAVNICA
DELEŽNIKOV PROCESA
RAVNANJA Z ODPADKI

10 osnovnih šol
4.450 učencev

22 udeležencev
ZBIRALNOOZAVEŠČEVALNA
AKCIJA
MOBILNO ZBIRANJE

SPLETNI SEMINAR
ZA PRENOS DOBRIH
PRAKS V EU

42 dogodkov
1.353 udeležencev

10 udeležencev

OZAVEŠČEVALNOZBIRALNA
NAGRADNA AKCIJA
E-CIKLIRAJ
MIMOVRSTE

IZDELAVA POROČILA O
ODZIVU DELEŽNIKOV

17.886 kg OEEO in OPBA
IZDELAVA POROČILA
ZA ŠIRŠO JAVNOST

MEDIJSKE KAMPANJE
PRI TRGOVCIH Z EEO
IZOBRAŽEVALNOOZAVEŠČEVALNA
AKCIJA V MLADINSKI
REVIJI
50.000 otrok
EKO DELAVNICE Z MLADIMI
15 delavnic
350 udeležencev

Projektne aktivnosti
ozaveščanja v letu 2020
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Projekt Life
Spodbujamo e-krožno
Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 30. 12. 2024
Skupna vrednost projekta: 2.163.558,00 €
Sofinancerja: Evropska komisija (55 odstotkov) in Ministrstvo za okolje in prostor RS (20 odstotkov)
Partnerji projekta: Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije in
TSD, trgovina in druge storitve, d.o.o.

Projekt Life Spodbujamo e-krožno je projekt ozaveščanja potrošnikov o elementih krožnega gospodarstva na področju
elektronike. Njegov namen je potrošnike informirati in spodbuditi k uporabi storitev kot so ponovna uporaba in popravilo
rabljenih aparatov, souporaba aparatov, nakup storitev namesto nakupa aparatov ter recikliranje kot zadnja možnost ob
izrabi aparatov.
Za informiranje ciljnih projektnih skupin uporabljamo naslednja projektna orodja:
• postavljamo kotičke za oddajo še delujočih aparatov kot mesto za oddajo odvečnih rabljenih aparatov,
• organiziramo posebno potujočo učilnico kot sredstvo za predajo informacij preko zabavno-poučnih interaktivnih vsebin,
• upravljamo spletno platformo krožnega gospodarstva kot prostor za povezovanje in zbiranje informacij o krožnem
gospodarstvu,
• govorimo o skupnostih souporabe v obliki zasnove smernic in administrativne podpore za njihovo vzpostavitev,
• sodelujemo pri start-up delavnicah o krožnem gospodarstvu v smislu organizacije in izvedbe dogodkov za iskanje
poslovnih modelov,
• ustvarjamo druge ozaveščevalne dogodke na terenu.
V sklopu projekta vzpostavljamo tudi proces priprave za ponovno uporabo zbranih odvečnih aparatov, ki z izločanjem
materialov iz odpadnega toka podaljšuje dobo uporabe aparatov ter tako ohranja naravne vire in okolje. Proces je del
nove slovenske okoljevarstvene zakonodaje, s katero Slovenija drži korak z evropsko okoljsko politiko, definirano v
Zelenem dogovoru, Akcijskem načrtu za prehod na krožno gospodarstvo in Direktivi o okoljski zasnovi izdelkov.
Krožno gospodarstvo je nadnacionalni pojem, zato v celotnem obdobju trajanja projekta poteka tudi aktivno mreženje s
sorodnimi evropskimi projekti in organizacijami.

www.krozno.zeos.si
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PILOTNA
VZPOSTAVITEV
PROCESA ZA
PRIPRAVO
ZA PONOVNO
UPORABO EEO
1 delovno srečanje za ureditev
področja rabljene e-opreme
NAGRADNA
OZAVEŠČEVALNA
AKCIJA ODDAJ ŠE
DELUJOČI APARAT
V KOTIČEK ZA
PONOVNO UPORABO
140 % rast zbranih
rabljenih aparatov
v času akcije

LANSIRANJE
KOTIČKOV
ZA PONOVNO
UPORABO EEO
5 kotičkov

IZMENJAVA DOBRIH
PRAKS
8 srečanj

IZDELAVA IN
DISTRIBUCIJA
LETAKOV V
GOSPODINJSTVA
42.000 gospodinjstev

SODELOVANJE NA
OZAVEŠČEVALNEM
DOGODKU

POSTAVITEV
INFORMACIJSKE
TABLE

Projektne aktivnosti
ozaveščanja v letu
2020
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Finančno
poročilo
V skladu z dobro prakso obveščanja pristopnikov k shemi ravnanja e-odpadkov,
odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih
sveč, dobaviteljev, poslovnih partnerjev,
državnih organov in zainteresirane javnosti družba ZEOS, d. o. o. Ljubljana objavlja
povzetek revidiranih računovodskih izkazov z revizijskim mnenjem za poslovno
leto 2020.
Računovodski izkazi, v zvezi s katerimi
so pripravljeni povzetki, so pripravljeni v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega 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 branje
povzetkov računovodskih izkazov ni nadomestilo za branje revidiranih računovodskih izkazov družbe ZEOS, d. o. o. 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, d. o. o.,
in sicer Mednarodni standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.
Vpogled v revidirane računovodske izkaze
Celotno revidirano letno poročilo družbe za
poslovno leto 2020, ki vključuje tudi revidirane 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 veljavnimi predpisi ni zavezana za posredovanje letnega poročila družbe z revizorjevim 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 predstavitve finančnega položaja in poslovnega
izida družbe v predstavljenem povzetku računovodskih izkazov zadošča zgolj
predstavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida družbe.
Pojasnilo 2: čisti poslovni izid, ki se nanaša
na dejavnost OEEO, se skladno s statutom
prenese v rezerve skupne sheme.
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A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva
Nepremičnine, naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Naložbe v pridružena podjetja
Naložbe v odvisne družbe
Druge dolgoročne naložbe
Odložene terjatve za davke
Kratkoročna sredstva
Nekratkoročna sredstva za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Terjatve do kupcev
Druga kratkoročna sredstva
Denar in denarni ustrezniki

A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.
IV.

KAPITAL IN OBVEZNOSTI
Kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Druge rezerve iz dobička
Rezerve za pošteno vrednost
Zadržani dobiček
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Dolgoročne obveznosti
Rezervacije in dolgoročno odloženi prihodki
Odložene obveznosti za davke
Dolgoročne finančne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti
Obveznosti za davek od dobička

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
1. Prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog
3. Drugi poslovni prihodki
4. Kosmati donos iz poslovanja
5. Stroški blaga, materiala in storitev
6. Stroški dela
7. Odpisi vrednosti
8. Drugi poslovni odhodki
9. Rezervacije
10. Poslovni izid iz poslovanja
11. Finančni prihodki
12. Finančni odhodki
13. Celotni poslovni izid
14. Davek od dobička
15. Čisti poslovni izid

31. 12. 2020
8.610.916
854.860
17.189
403.207

31. 12. 2019
8.010.440
800.672
13.810
346.279

401.235

401.235

33.229
7.756.056

39.347
7.209.768

4.320
6.183.405
625.717
400.940
541.674

14.146
6.157.041
733.810
72.661
232.110

8.610.916
4.683.647
481.724
4.433
2.328.801
6.679
962.010
900.000
2.415.916
2.275.858

8.010.440
3.764.406
481.724
4.433
1.440.044
-12.561
944.266
906.501
2.657.102
2.602.962

140.058
1.511.353
949.106
332.942
183.982
45.322

54.140
1.588.932
946.443
354.398
197.609
90.482

2020
3.248.649

2019
3.167.518

657.854
3.906.503
-2.372.468
-298.238
-167.600
-41.214

554.350
3.721.868
-2.207.989
-274.382
-169.543
-30.230

1.026.983
129.774
-43.506
1.113.250
-213.250
900.000

1.039.724
134.694
-52.146
1.122.272
-215.771
906.501

Revizorjevo
poročilo
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Zakaj se vključiti v
shemo ZEOS?
Olajšano poročanje
okoljskih dajatev

Enostavno naročanje
odvoza e-odpadkov

Izpolnjevanje
zakonskih obveznosti

Pridružite
se nam!

Brezplačna podpora glede Vplivamo na ozaveščenost
zakonskih predpisov in
posamenikov o pravilnem
navodil, brezplačni nasveti ravnanju z OEEO, OPBA in ONS

Poročanje
o ravnanju z
OEEO, OPBA in ONS

Trdna mreža deležnikov
procesa ravnanja z
odpadki

Zagotavljamo enake
pogoje za vse pristopnike

Stabilen poslovni
model

Kakovostna storitev
prevzemnih mrež
OEEO, OPBA, ONS

Transparentno
delovanje družbe

ZAKONODAJA, KI DOLOČA RAVNANJE Z
E-ODPADKI, ODPADNIMI BATERIJAMI IN
ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI
- DIREKTIVA 2012/19/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o odpadni električni in elektronski opremi
- DIREKTIVA 2006/66/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih
baterijah in akumulatorjih
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
- Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 84/18 –
ZIURKOE in 108/20)
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS,
št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18 – ZIURKOE in 101/20)
- Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19)
- 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)
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Pristopniki k skupnim
shemam ZEOS

Zaupa nam

517
pristopnikov

443 pristopnikov k skupni shemi ravnanja z OEEO
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d.o.o., TEHNOLOGIKA d.o.o., TEKSEL d.o.o., TEO-TEN d.o.o., TERMAL TRADE d.o.o., TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., TERSUS d.o.o., THESAURUS d.o.o., TIKI HVAC d.o.o., TILT d.o.o., TIMOTEJ RAKUŠA S.P.,
Tine Smuk s.p., TINKI, TILEN ŠENK S.P., TOBO’S d.o.o., TOR-FM d.o.o., TRATNJEK d.o.o., TRELLEBORG SLOVENIJA, D.O.O, TRIVAL ANTENE d.o.o., TSP ELEKTRONIKA, d.o.o., Ljubljana Polje U UNIDIS d.o.o.,
Unilever Magyarország Kft., podružnica Ljubljana, Uninet d.o.o., URMET d.o.o., URNI d.o.o., UROŠ GAJŠEK s.p. V VAGA, d.o.o., Valmor d.o.o., VARIKON d.o.o., VBH Trgovina d.o.o., VELOG, d.o.o., VERIZON
LJUBLJANA, d.o.o., VEZAVE d.o.o., VIBOR d.o.o., VILLAGER d.o.o., VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., VIRS, d.o.o., VISIONECT d.o.o., VISOL d.o.o., VITATERM d.o.o., VOTAN d.o.o., VTH-Hack Jožef s.p., VTZ d.o.o. W WEBASTO THERMO & CONTROL d.o.o., WEISHAUPT, d.o.o., WIDEX TRADING d.o.o., WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o., WSL Refrigeration d.o.o X XASTOR d.o.o. Kamnik, XPAND 3D d.o.o. Z ZASLON TELECOM
d.o.o., ZAVOD ZA PROMOCIJO ZDRAVJA, ZIDENS D.O.O, ZVEN MA d.o.o., ZEOS, d.o.o. (pooblaščen zastopnik)

188 pristopnikov k skupni shemi ravnanja z OPBA

3 F FAVORIT ŽGUR d.o.o. A ABB d.o.o., AC CENTER, ALEKSANDER CIGLARIČ s.p., ADD ProS d.o.o., ADIDAS d.o.o., ADVANT, d.o.o., AGROCENTER d.o.o., ALARM AUTOMATIKA d.o.o., ALMAELECTRONIC, d.o.o., Ljubljana, ALTA PC BIRO d.o.o., APOLLONIA d.o.o., ARIS JABOLKO d.o.o., ARMSTRONG-KOBILŠEK d.o.o., AUDIO BM d.o.o., AVIDA d.o.o., AVTERA, d.o.o. B BALDER d.o.o., BARTEC
VARNOST, d.o.o., Batemika d.o.o., BELMET MI d.o.o., ELBI, d.o.o., Big Bang, d.o.o., Big partner d.o.o., BIOKORP d.o.o., BIROTEHNA d.o.o., BONAJO d.o.o., BOŠTJAN KRANJEC S.P., BRALKO d.o.o.,
Brodnik BR d.o.o., BRUNATA, d.o.o., BSH HIŠNI APARATI, d.o.o. C C & A d.o.o., CARL ZEISS d.o.o., CATENA, d.o.o., CS-EUROTRADE d.o.o., CVETKO ARTNAK S.P., CWS-boco d.o.o. Č ČETRTA POT,
d.o.o., Kranj D DAT-CON d.o.o., Decathlon Ljubljana, d.o.o., DIAFIT, d.o.o., DIGITECH, d.o.o., DIN-DIETMAR NOCKER SICHERHEITSTECHNIK d.o.o., DIPROS, d.o.o., DORIMPEX d.o.o., Ljubljana,
DREVENŠEK & DREVENŠEK d.o.o., DSC d.o.o., DZS, d.d. E EDICOM, d.o.o., ELCI, Preddvor, d.o.o., ELEKTRO ŠTUMPFL d.o.o., ELEKTRONABAVA d.o.o., ELEKTROSERVIS POVŠE d.o.o., ELLATRON, d.o.o.,
ELTUS PLUS d.o.o., E-MISIJA d.o.o., EMMA d.o.o., EMUNDIA d.o.o., ENEL d.o.o., ENERGE d.o.o., ERICSSON d.o.o., ETRA d.o.o., ETT Lighting d.o.o., EUROM-DENIS-TOYS d.o.o. Ljubljana, EVENTUS,
Novo mesto, d.o.o. F FIBERNET, d.o.o., Ljubljana, FMC d.o.o., FOKAB d.o.o., FOTO BESENIČAR d.o.o., FRIDRO d.o.o. G GE d.o.o., GEDER d.o.o., GEOIZMERA d.o.o., GEOSERVIS, d.o.o., GOLFART d.o.o.,
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GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.o.o., GORENJE GTI, d.o.o. H H2N d.o.o., HALDER NORM+TECHNIK d.o.o., Horizont CLAIR d.o.o. I IDENTIKS d.o.o., IMEDIA GSM d.o.o., INTERMATIC d.o.o.,
INTERSPORT ISI, d.o.o., INTRA LIGHTING d.o.o., ISARIA, d.o.o., ISKRA MEHANIZMI d.o.o., ISKRATEL, d.o.o., Kranj, ISTORE-X d.o.o. J JYSK d.o.o. K KARCHER CENTER KUŠLJAN d.o.o., KARCHER,
d.o.o., KARL STORZ d.o.o., KEAS d.o.o., KITAJSKI CENTER d.o.o., KLEVI, d.o.o., KOMPAS Telekomunikacije, d.o.o., KON TIKI SOLAR d.o.o. Kamnik, KONEKT BOJAN SEP s.p., KONUS KONEX d.o.o.,
KRKA d.d., Novo mesto L LEK d.d., LIVE MEHANO, d.o.o., LPKF d.o.o. M MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., MAIS d.d., MAITIM d.o.o., MAKITA d.o.o., MAORI d.o.o., MAPOL, d.o.o., MARCHIOL
d.o.o., MASTERPLAST d.o.o., MATHITECH d.o.o., MEDICOENGINEERING d.o.o., MEDIKOEL, d.o.o., MEDITRA d.o.o., MEFISTO d.o.o., MERIDIAN Medical d.o.o., MERKUR TRGOVINA, d.o.o., METAL
MIKULIĆ, d.o.o., Metalka Zastopstva SERVIS d.o.o., METALOPREMA d.o.o., MICOM ELECTRONICS, d.o.o., MIKRO+POLO, d.o.o., MIKROPIS HOLDING, d.o.o., MIMOVRSTE d.o.o., MINES TEAM d.o.o.,
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., MM Surgical d.o.o., MOBIL SERVIS, d.o.o., MOLLIER d.o.o. CELJE, MTD ELECTRONICS d.o.o. N NANO ELEKTRONIKA, d.o.o., NIKO, d.o.o. Železniki, NUKLEARNA
ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. P Paloma d.d., PAYTEN d.o.o., PEC SISTEMI d.o.o., PGC d.o.o., PIGO d.o.o., POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., POSTIM d.o.o., PREALPI d.o.o., PRINTEC S.I. d.o.o., PRO,
d.o.o., PRODENT Int. d.o.o. R RENOVO d.o.o., REVOZ d.d., ROBEKS d.o.o. LJUBLJANA, RT-TRI d.o.o. S Salesianer Miettex Periteks d.o.o., SAM d.o.o. Domžale, SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA
GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI, SCHRACK TECHNIK d.o.o., SEKORTEL d.o.o., SEVER d.o.o., SLOGA TEAM d.o.o., SLORATIONAL d.o.o., SLUŠNI APARATI-WIDEX, d.o.o., SMM d.o.o., SOFTNET d.o.o.,
SOLVERA LYNX d.o.o., SONAR, d.o.o., SPECTRUM BRANDS GROUP d.o.o., Spectrum Brands, d.o.o. T TEAM TRADE d.o.o., TEHNOLOGIKA d.o.o., TERSUS d.o.o., TILT d.o.o., TIMOTEJ RAKUŠA S.P.,
TOBO’S d.o.o., TOR-FM d.o.o., TSP ELEKTRONIKA, d.o.o., Ljubljana Polje U URMET d.o.o., URNI d.o.o., UROŠ GAJŠEK s.p. V VARIKON d.o.o., VELOG, d.o.o., VERIZON LJUBLJANA, d.o.o., VEZAVE
d.o.o., VILLAGER d.o.o., VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., VIRS, d.o.o., VISIONECT d.o.o. W WIDEX TRADING d.o.o. X XASTOR d.o.o. Kamnik, XPAND 3D d.o.o. Z ZAVOD ZA PROMOCIJO ZDRAVJA
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A ANTOLIN ŠTEINER TANJA s.p., E EMMA, d.o.o., EUROSPIN EKO, d.o.o., G GREGOR PERNE s.p., L LUMADA d.o.o., M MERCATOR d.d., Mitja Scozzai s.p. R REMAP, Reteče, d.o.o.

Družba ZEOS je pooblaščeni zastopnik za 63 podjetij iz tujine

A ARISTOCRAT TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED, ASOS.com Limited, Aspiria Nonfood GmbH B Bender GmbH & Co. KG, BURKERT AUSTRIA GMBH C CapsuleTech SAS, Caterpillar Distribution Services Europe
BVBA, Covaris Ltd. D DERBY CYCLE WERKE GMBH, DONOCI s.r.o. E E. Wiener Bike Parts GmbH, E.ON Business Solutions GmbH, ELCA Srl, ELECTROLUX D.O.O. F Flir Belgium BVBA, FLIR Integrated Imaging
Solutions, Inc, Flir Systems Trading Belgium BVBA, FRANDSEN GROUP LIMITED G GEMMA B&D D.O.O., GEMÜ GMBH, Ghost-Bikes Gmbh, Giesecke + Devrient Currency Tehnology Gmbh H HANSGROHE SE I
Infinera Corporation, IPG Laser GmbH J John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, JUICENET GMBH, Julius Blum GmbH K KAVO DENTAL GMBH, Kornit Digital Ltd L Lapierre SAS, Levitronix GmbH, LGC GENOMICS
LTD, LIEBHERR-HAUSGERATE LIENZ GMBH, Lifesize, Inc., LumiraDx GmbH M MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED One Microsoft Place, ModusLink B.V., Murrelektronik GmbH P Pepperl+Fuchs GmhH
Österreich, PEXCO GMBH, Prophete GmbH & Co.KG Q Qundis GmbH R RAUCH CROATIA D.O.O., Rika Innovative Ofentechnik GmbH, Roland Europe Group Limited, Rothenberger Werkzeuge GmbH C/O DR
Deutsche Recycling Service GmbH S SANDVIK BULGARIA EOOD, Schmitz u. Sohne GmbH & Co. KG, Skechers S.a.r.l., Spectro Analytical Instruments GmbH T TARGA GMBH, Texas Instruments EMEA Sales
GmbH, Thomann GmbH, Tile Inc., Transfer Multisort Elektronik sp. z.o.o. U UNILEVER MAGYARORSZAG KFT. V VECTOR AUSTRIA GMBH, Visaris d.o.o., Beograd W Werma Signaltechnik GmbH + Co. KG C/O
DR Deutsche Recycling Service GmbH, Winora-Staiger GmbH Z ZEG, Zimmer Medizinsysteme GmbH
Upoštevajoč Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi je podjetje ZEOS sklenilo pogodbe s proizvajalci električne in elektronske opreme iz tujine za izpolnjevanje njihovih obveznosti
proizvajalca v skladu z uredbo v Republiki Sloveniji.

Kar delamo, ne
moremo delati sami, zato
se ves čas povezujemo z
vsemi deležniki ravnanja z
odpadki, ki nam pomagajo
k boljšemu ravnanju z
odpadki.
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Hvala!
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam
tudi v letu 2020 stali ob strani in
pripomogli k našim skupnim
uspehom. Veseli nas, da
ZEOS-ova družina iz leta
v leto raste, da je tudi
po vaši zaslugi naših
pisanih balonov vse več
in da so v rokah vseh
generacij na vseh koncih
Slovenije. Veseli nas,
da so naše vrednote,
ki nas zavezujejo, da
generacijam zanamcev
zapustimo zdrav planet,
postale tudi vaše. Hvala!

VIZITKA DRUŽBE ZEOS

URŠA DOLINŠEK
Področje projektov
T: + 386 1 235 52 55
E: urska.dolinsek@zeos.si

BORUT BERNAT
ALENKA GRUDEN-BELAVIČ BRANKA BIČEK BIZANT
Področje projektov
Področje ravnanja s sijalkami
Področje ravnanja z OEEO,
OPBA in ONS
T: + 386 1 366 85 61
T: + 386 1 366 86 03
T: + 386 1 366 86 04
E: branka.bicek@zeos.si
M: + 386 41 378 727
E: alenka.gruden@zeos.si
E: borut.bernat@zeos.si

NASTJA ŠUBIC
Področje komerciale in
administracije
T: + 386 1 366 85 41
E: nastja.subic@zeos.si

ZEOS, ravnanje z električno in
elektronsko opremo, d. o. o.
Šlandrova ulica 4, Ljubljana

F: +386 1 366 85 82
E: info@zeos.si

SONJA KOTNIK
Področje komerciale in
administracije
T: + 386 1 235 52 56
E: sonja.kotnik@zeos.si
Davčna številka: SI46184554
Matična številka: 2154528

ZEOS EKO-SISTEM

ELMA BABIĆ DŽIHANIĆ
Pomočnica direktorja
T: +387 33 846 317
M: +387 61 146 088
E: elma.babic@zeos.ba
ZEOS eko-sistem, d. o. o.
Ul. Tvornička 3, Ilidža, Sarajevo
Bosna in Hercegovina

ALEM KUPUSOVIĆ
Področje komerciale
T: +387 33 846 316
E: alem.kupusovic@zeos.ba

F: +387 33 830 136
E: info@zeos.ba

UROŠ ŠKAPIN
Področje zbiranja OEEO
T: + 386 1 366 85 09
E: uros.skapin@zeos.si

JAN DEBENJAK
Področje projektov
T: + 386 1 366 85 63
E: jan.debenjak@zeos.si

Spletna stran:	www.zeos.si
www.e-odpadki.zeos.si
www.krozno.zeos.si
www.stariaparati.si
Facebook:
www.facebook.com/eodpadki
Instagram: www.instagram.com/stariaparati
Linkedin:	www.linkedin.com/company/
zeos-ravnanje-z-električno-inelektronsko-opremo-d.o.o

MAHIR BJELONJA
Področje ravnanje z OEEO
T: +387 33 628 606
E: mahir.bjelonja@zeos.ba

Spletna stran: www.zeos.ba
Facebook: www.facebook.com/ZeosEkoSistem
Twitter:
www.twitter.com/ZeosEkoSistem
YouTube:
www.youtube.com/user/ZeosEkoSistem
Davčna številka: 201756990004 Instagram: www.instagram.com/zeos.ba/
www.linkedin.com/in/zeos-eko-sistem
Matična številka: 65-01-0492-12 Linkedin:
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Letno poročilo 2020, ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d. o. o.,
maj 2021, uredniški odbor: mag. Emil Šehić, Branka Biček Bizant, produkcija: Studio 8, d. o. o., foto: arhiv Zeos, tisk: Grafika Gracer d. o. o., naklada: 800 izvodov

EMIL ŠEHIĆ
Direktor
T: + 386 1 366 85 42
M: + 386 31 554 643
E: emil.sehic@zeos.si
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Za več informacij o našem
delu in rasti v preteklih letih si
oglejte naša poročila za leta
2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 in 2019.
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