
Emil Šehič, ZEOS d.o.o.

Nove zahteve za sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalcev ter 

pogled na eko-modulacijo pristojbin

Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019



Družba ZEOS

• Ustanovljeni s strani proizvajalcev leta 2005, neprofitno delovanje

• Nosilec skupne sheme ravnanja z odpadki, izvajalec razširjene 

proizvajalčeve odgovornosti
• Odpadna električna in elektronska oprema

• Odpadne baterije in akumulatorji

• Odpadne nagrobne sveče

• Pooblaščeni zastopnik



Družba ZEOS – mreže zbiranja



Družba ZEOS - aktivnosti ozaveščanja

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

„Slovenska OEEO 

kampanja“

Dvigovanje 

ozaveščenosti o 

pravilnem ravnanju z 

OEEO/OPBA

„Gospodarjenje z e-odpadki“
Spreminjanje navad gospodinjstev o 

ločevanju OEEO/OPBA, širitev mreže 

zbiranja

„Spodbujajmo e-krožno“
Vzpostavljanje in promoviranje 

krožnega gospodarstva med 

potrošniki

LIFE10 INF/SI/000139 LIFE14 GIE/SI/000176

Prijava LIFE17 GIE/SI/000467



Koncept razširjene proizvajalčeve odgovornosti v Sloveniji

Organizacijska struktura družb:  
• Lastništvo (proizvajalci, 

obdelovalci, IJS, ..)
• (ne)profitnost
• Multi oz. mono(sheme)

12 družb (Dinos, Ekomobil, Embakom, Interseroh, Kemofarmacija, Slopak, Surovina, Sveko, Prons, Recikel, Trigana, Zeos) 

6 5 45 2 1 1 1

embalaža baterije/akumulatorji vozilazdravilanagrob. sveče gume fitofarmacevtska sred.e-odpad

16 let 10 let 13 let 7 let 9 let 10 let8 let10 let

Obveznosti družb:  
• Prenos odgovornosti
• V imenu zavezancev
Odgovornosti:
• Delna
• Polna
• Finančno jamstvo

Prevzemanje odpadkov:  
• Skladno z deleži
• Izravnave med družbami
• Selektivno prevzemanje
Ravnanje z odpadki:
• Skladnost z EU standardi?
• Investicije v infrastrukturo?



Zbiranje e-odpadkov v Sloveniji

+ 4.900 ton

+ 8.100 ton



Učinkovitost ravnanja z e-odpadki
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Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) 

*EUNOMIA, raziskovalna in svetovalna organizacija,

izbrana za izdelavo Študije v podporo pripravi Smernic EU komisije:

1. Potrebni stroški

2. Modulacija finančnih prispevkov

3. Enak obravnava zavezancev/nediskriminatornost

4. Free riderji

Direktiva 
2018/851 o 
spremembi 
Direktive o 
odpadkih

4. julij 2018

Smernice za 
implementacijo

Začetek študije 
(Eunomia*) 

november 2018

Smernice za 
implementacijo

Konec študije 
(Eunomia) 

Konec 2019/začetek 
2020

Implementacija 
Direktive 

2018/851 v 
državah članicah 

EU

do 5. julija 2020

Organizacije RPO 
skladne s členom 

8a

do 5. januarja 2023 



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – zahteve za sistem RPO 

• Definirati jasne vloge in odgovornosti

• Vzpostaviti merljive cilje

• Vzpostaviti sistem poročanja

• Zagotoviti enako obravnavo zavezancev

Proces RPO

• Morajo biti informirani o možnostih 

zbiranja in preprečevanju neprimernega 

odlaganja

• Spodbujani k ločenemu zbiranju (tudi 

finančno)

Imetniki odpadka

• Zagotoviti pokritost zbiranja brez selektivnega prevzemanja

• Zagotoviti zadostna sredstva za doseganje obveznosti

• Vzpostaviti ustrezne mehanizme samonadzora in neodvisne presoje 

(finančno, podatki)

• Zagotoviti transparentnost delovanja

Organizacije RPO

• Pokrivanje stroškov ločenega zbiranja, transporta, obdelave 

(upoštevajoč prihodke od vrednosti materialov), 

ozaveščanja, poročanja

• Upoštevati modularnost finančnega prispevka proizvajalcev

• Ne presegajo potrebnih stroškov ravnanja z odpadki

Finančni prispevki

• V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, 

finančnih sredstev, poročanjem

• Vzpostavitev neodvisnega nadzornega 

organa v primeru multi RPO organizacij

Monitoring in 

izvrševanje

• Predstavniki posameznih deležnikov procesa 

razširjene proizvajalčeve odgovornosti

Redni dialog med 

deležniki RPO 

platforme



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – zahteve za sistem RPO 
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Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

Usmeritve Direktive glede „EKO-modularnost finančnih prispevkov“ 

1. Direktiva 2018/851, člen 8a 4(b) pravi „modularnost finančnih prispevkov proizvajalcev je spodbuda za proizvajalce“

2. Dizajniranje izdelkov z namenom preprečevanja odpadkov in omogočanja učinkovitega recikliranje

3. Eko-modularnost prispevkov „kjer je možno“ za posamezne izdelke ali skupine podobnih izdelkov

4. Potrebno je upoštevati trajnost, popravljivost, ponovno uporabnost, reciklabilnost, prisotnost nevarnih komponent,….življenjski 

ciklus izdelka

5. V skladu z EU zakoni in „kadar je možno“ na osnovi harmoniziranih kriterijev za funkcioniranje na notranjih trgih

6. Z namenom harmonizacije uvedbe eko-modularnosti bo EU komisija objavila smernice, v posvetovanju z državami članicami



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – Eko-modulacija prispevkov proizvajalcev 

Bonus (nižji 
prispevek), spodbuja 

najboljše prakse

Malus (višji prispevek), 
odvrača slabe prakse 

proizvajalcev



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

Ključna vprašanja/dileme

- Ali je to ključni vzvod za doseganje eko-designa aparatov in ciljev krožnega gospodarstva?

- Ali je finančni prispevek proizvajalcev za ravnanje z odpadki gonilo pri razvoju izdelkov?

- Katera EE oprema/proizvodi bi bili predmet eko-modularnosti?

- Katere kriterije upoštevati? Ali naj eko-modularnost odraža predvsem trajnost uporabe, popravljivost, ponovno uporabnost, 

reciklabilnost, vsebnost nevarnih komponent? (člen 8a, tč. 4a)

- Kaj pa skladnost kriterijev z „RoHs, Reach, smernice Eco-Design, varnostna regulativa,…“?

- Kako se trenutno razlikujejo prispevki/pristojbine (material, teža, kategorija) glede na organizacije RPO?

- Ali so prispevki trenutno določeni na podlagi vpliva na okolje, potrebnih stroškov za ravnanje z odpadki? Prispevki so že sedaj 

modulirani (večja masa in manj reciklabilni materiali se odražajo v višjemu prispevku)

- Ali so ta pravila že vzpostavljena in delujejo? Kakšna bo dodatna prednost uvedbe eko-modularnosti? Kaj bo bolje? Kakšni bodo 

učinki vzpostavitve eko-modularnosti?



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

Primer Francija

- Vidni prispevek pomembno izhodišče (obvezen, brez maržiranja/zmanjševanja skozi prodajno verigo, orodje ozaveščanja in za stabilnost financiranja)

- Postopnost uvajanja eko-modularnosti

- Modularnost prispevkov za 5 procesov RPO (e-oprema, embalaža, papir, tekstil in pohištvo)

- 6 skupin proizvodov leta 2010 – hladilniki, sesalci, mobilni telefoni, prenosni rač., monitorji/TV, sijalke

- 15 skupin proizvodov leta 2015 – bela tehnika, mali gospodinjski aparati, računalniki, tiskalniki, el. orodja, igralne konzole

- Ključni kriteriji zasnovani na:

- uporabi aparata (možnost nadgradnje SW, razpoložljivost rezervnih delov, tehnična dokumentacija, uporaba standardnih orodij za vzdrževanje, 

standardiziran priklop, ..)

- Reciklabilnost odpadne opreme (prisotnost omejenih substanc, prisotnost toplogrednih/ozonu škodljivih plinov, prisotnost komponent, ki 

otežujejo recikliranje; barva, lepilo)

- Uporaba recikliranih materialov v novi EE opremi (npr. % reciklirane plastike)

- Rezultati/izkušnje

- Majhen vpliv eko-modularnosti na ceno proizvoda

- Dolgo obdobje od razvoja aparata do konca uporabe aparata

- Nacionalni kriteriji za globalni proizvod

- Dodatne administrativne ovire in zakonodajna tveganja za proizvajalce

- Dodatna finančna negotovost za organizacije RPO (sistem bonus-malus=0)

- Marketinška vrednost za proizvod v primeru bonusa



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

Primer Francija (www.ademe.fr)



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

Primer Francija (www.ademe.fr)



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

ECOS – Evropska okoljska organizacija državljanov za standardizacijo



Direktiva (2018/851) o spremembi Direktive o odpadkih (2008/98/ES) – modularnost finančnih prispevkov

Zaključki

1. Implementacija (enostavna) „eko-modulacije“ v vseh državah EU in z enakimi kriteriji (realni, merljivi) in 

učinkovitimi mehanizmi za nadzor izvrševanja pri proizvajalcih (2000) in organizacijah RPO (12)

2. Potrebno je zagotoviti stabilnost eko-modularnosti prispevkov nekaj let, da proizvajalci razvijejo primeren koncept 

izdelka.

3. Vpliv eko-modulacije na finančne prispevke proizvajalcev se bo odražala v majhnih vrednostih (stroški obdelave e-

odpadkov predstavljajo le cca. 1/3 vseh stroškov). Vprašanje ali bo to dovolj velika spodbuda za željene 

spremembe?



Hvala za pozornost !

Kontakt: Emil Šehič, direktor

ZEOS d.o.o., Šlandrova 4, Ljubljana

tel.: 01 366 85 42

www.zeos.si

emil.sehic@zeos.si

http://www.zeos.si/
mailto:emil.sehic@zeos.si

