
> Stražan julij 2021

U����� ������� ������ S�����, ���� 12, �������� 52-53, J���� 2021



> Stražan julij 2021

46Največja shema za ravnanje z električno 
in elektronsko opremo v Sloveniji, družba 
ZEOS, d.o.o., je z razlogom ponosna. 
Uspešno so zaključili petletni Life projekt 
Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom 
E-cikliraj, ki so ga izvajali med leti 2016 
in 2020. Projekt je bil sofinanciran s 
strani Ministrstva za okolje in prostor RS 
ter Evropske komisije in osredotočen na 
intenzivno in kontinuirano informiranje 
uporabnikov e-opreme in baterij o nujnosti 
pravilnega odlaganja le-teh, ko se izrabijo. 
V sklopu projekta so skupaj z deležniki (to 
so izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, 
trgovci e-opreme, proizvajalci e-opreme, 
občine, ambasadorji – znane osebnosti, 
nevladne organizacije, sheme ravnanja z 
odpadki, Life in drugi projekti ter zakonoda-
jalec) vzpostavili potrošniku prijazno mrežo 
zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij. 
Na izbrane ekološke otoke in druge lokacije 
širom Slovenije so umestili 730 uličnih 
zbiralnikov, v večje tehnične trgovine 71 
zelenih kotov, na podeželju pa so izvajali 
mobilna zbiranja. Z različnimi dogodki 
in kampanjami so prebivalcem Slovenije 
(gospodinjstva, potrošniki in uporabniki 
e-opreme, izobraževalne ustanove in splošna 
ter mednarodna javnost) približali nove 
možnosti za oddajanje tovrstnih odpad-
kov, s širjenjem mreže pa bodo nadaljevali 
tudi po zaključku projekta. Na spletni 
strani stariaparati.si lahko vsak najde 

Zaključek projekta, a nadaljevanje pravilnega ravnanja 
z e-odpadki in odpadnimi baterijami

sebi najbližjo lokacijo za oddajo e-odpadkov 
in odpadnih baterij in se tako priključi nji-
hovi uspešni zgodbi ter s tem naredi nekaj 
za okolje.
»Za učinkovitost procesov ravnanja z odpadki 
je konstantno informiranje in ozaveščanje 
splošne javnosti in gospodinjstev o pravilnem 
ravnanju z e-odpadki vsaj tako pomembno kot 
infrastruktura ločenega zbiranja odpadkov. 
Ustvarjanje in ohranjanje dialoga ter stalno 
sporočanje prednosti, ki jih prinaša ustrezno 
ravnanje z e-odpadki tako za družbo kot celoto 
kot tudi za vsakega njenega posameznika, 
podajanje tehtnih in jasnih sporočil, ki imajo 
potencial, da spremenijo navade in vedenje 
posameznikov pri ravnanju z odpadno 
električno in elektronsko opremo, so bili ključni 
za uspeh projektnih operacij.« je ob zaključku 
projekta poudaril direktor družbe ZEOS, 
d.o.o., Emil Šehić.
Organizatorji projekta so v Sloveniji v pri-
merjavi z izhodiščnim letom 2015 zabeležili 
v letu 2019 kar 36,9 odstotno rast količin 
zbranih e-odpadkov, medtem ko je bila glede 
na strukturo zbranih e-odpadkov zabeležena 
najintenzivnejša rast pri odpadnih malih 

aparatih, in sicer kar 48,8 odstotka. Na dose-
žene rezultate so lahko upravičeno ponosni, 
saj jih uvrščajo nad evropsko povprečje.
Več: Zaključno poročilo projekta in 
Poročilo o odzivu deležnikov
O družbi ZEOS, d.o.o.
Družba je izvajalec skupne sheme ravnanja 
z e-odpadki, odpadnimi baterijami in od-
padnimi nagrobnimi svečami, kar pomeni, 
da v imenu proizvajalcev, pridobiteljev in 
uvoznikov električne in elektronske opreme, 
baterij in akumulatorjev ter nagrobnih sveč 
izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz zakon-
skih določb za ravnanje s temi odpadki. Je 
neprofitna organizacija. Njihovo odgovorno, 
učinkovito in ciljno naravnano delovanje 
temelji na poslanstvu, viziji in vrednotah 
družbe, ki jih zavezujejo k ohranjanju okolja, 
zaznamujejo pa ga inovativnost, strokov-
nost, zanesljivost, družbena odgovornost, 
mednarodna sodelovanja in transparentnost 
poslovanja. Ob učinkovitem upravljanju 
procesov ravnanja z e-odpadki veliko skrbi 
namenjajo izobraževanju in ozaveščanju 
prebivalcev Slovenije o pravilnem ravnanju z 
e-odpadki. V ta namen so pristopili k izvedbi 
projektov Life, evropskega finančnega orodja 
namenjenega varovanju okolja. V 15 letih 

delovanja družbe so ustvarili razvejano 
in trdno mrežo mednarodnih povezav, s 
pomočjo katere širijo svoj vpliv tudi izven 
Slovenije, iz tujine pa k njim uspešno 
prenašajo nova znanja in dobre prakse.

Natečaj »Biodiverziteti najbolj prijazen vrt«
Imate na vrtu cvetočo trato, veliko medovi-
tih rastlin, gnezdilnico za čebele samotarke, 
žuželčnik, gnezdilnice za ptice in netopirje 
ali pa mlako? Mogoče vas obiskujejo ježi ali 
na vašem vrtu varno domujejo kače? Vrtovi 
so vedno bolj pomemben življenjski prostor 
za številne organizme, zato v okviru pro-
jekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta 
– umetnost življenja iščemo biodiverziteti 
najbolj prijazen vrt!
Vrtove bomo izbirali v štirih kategorijah: 
hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt 
in društveni vrt.
Na natečaju, ki smo ga podaljšali za eno 
leto, lahko sodelujete tako, da na elektron-
ski naslov info@botanicni-vrt.si do 31. 
12. 2021 pošljete prijavni obrazec in do 10 

fotografij vrta. Zaželeno je, da so fotografije iz leta 2020 ali 2021, izjemoma lahko tudi 
starejše. Podroben opis za prijavo je v prilogah na spletni strani projekta. 
Prijave bo pregledala strokovna žirija Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in Nacionalnega 
inštituta za biologijo, ki bo najbolje ocenjene vrtove naslednje leto obiskala za podrobnejše 
ocenjevanje. Zmagovalci bodo znani poleti 2022, čakale pa jih bodo lepe nagrade.
Vabljeni tudi k spremljanju prispevkov o biodiverziteti na vrtovih na projektno spletno 
stran, Facebook in Instagram profil. Uredite vrtove tako, da bodo zakladnica biodiverzitete!
Več o natečaju: https://www.naturaviva.si/biodiverziteti-najbolj-prijazen-vrt/
Dodatne informacije: info@botanicni-vrt.si 
Nasveti za biodiverziteti prijazen vrt: https://www.naturaviva.si/
nasveti-za-biodiverziteti-prijazen-vrt/ 
Spletna stran projekta LIFE NATURAVIVA https://www.naturaviva.si/
Facebook profil projekta LIFE NATURAVIVA https://www.facebook.com/life.
naturaviva 
Instagram profil projekta LIFE NATURAVIVA https://www.instagram.com/
lifenaturaviva/ 




