
 
   

 

 

ZEOS, d.o.o. je nacionalna ter neprofitna skupna shema ravnanja z odpadno električno in elektronsko 

opremo (OEEO) v Sloveniji, izvaja pa tudi ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji 

(OPBA) ter z odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS). Po desetih letih uspešnega delovanja je družba ZEOS 

dosegla zelo dobre rezultate, in sicer 46% zbrane OEEO glede na povprečje količin EEO dane na trg 

Republike Slovenije v preteklih treh letih.  

 

Svoje delovanje družba nadgrajuje z LIFE projekti, prvega z imenom  »Slovenska OEEO 

kampanja« je uspešno zaključila leta 2013, z letom 2016 pa je pričela nov, pet let trajajoči 

projekt »Life Gospodarjenje z e-odpadki«, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije 

in Ministrstva za okolje in prostor. Preko aktivnosti na projektu in aktivnosti operativnega 

izvajanja ravnanja z odpadki družba uspešno izpolnjuje obveznosti nove Uredbe o odpadni 

električni in elektronski opremi (Ur. l. RS št. 55/2015), ki prinaša številne spremembe in 

novosti v organizaciji in procesu ravnanja z OEEO v RS.  

 

 

 

PROJEKT LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI 2016-2020  

 

Projekt bo potekal pet let in bo obsegal tri glavne akcije. Te bodo 

nagovarjale ciljne skupine, v različnih okoljih. V večjih trgovskih 

centrih po vsej Sloveniji bo družba v sodelovanju s trgovskimi 

verigami postavila 45 zelenih kotov. Namen je približati potrošniku 

informacijo ter lokacijo oddaje OEEO, predvsem manjših dimenzij 

OEEO. Druga pomembna akcija, je postavitev najmanj 400 uličnih 

zbiralnikov za zbiranje OEEO in OPBA. Ulični zbiralniki bodo 

postavljeni na  EKO otokih, kjer že poteka zbiranje določenih 

ločenih frakcij odpadkov (embalaža, papir, tekstil, steklo). Namen 

je nadgradnja obstoječega zbiranja, zmanjšanje količine OEEO in 

OPBA med mešanimi komunalnimi odpadki ter vzpostavitev 

permanentne infrastrukture ozaveščanja gospodinjstev. V sklopu 

tretje akcije bo z namenom dodatnega informiranja in ozaveščanja 

prebivalstva o varovanju okolja izdelan mobilni zbiralnik. Vse aktivnosti bodo podprte z ozaveščevalnimi 

dogodki in s ozaveščanjem preko svetovnega spleta. 

 

Naj bo naše skupno sporočilo 

 

http://www.zeos.si/
http://life.zeos.si/
http://life.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/

