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OZAVEŠČEVALNI LIFE PROJETKI

2011 - 2013   Slovenska OEEO kampanja 
CILJ:                            dvig ozaveščenosti o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA
CILJNA SKUPINA:      šolska mladina, gospodinjstva
ORODJA:                    ozaveščevalne zbiralne akcije (E-transformer)

2015 - 2020   Life Gospodarjenje z e-odpadki               
CILJ:                          sprememba potrošnikove navade pri ločevanju OEEO in OPBA
CILJNA SKUPINA:    potrošniki, gospodinjstva 
ORODJA:                  potrošniku prijazna mreža zbiranja OEEO in OPBA 

(ulični zbiralniki, zeleni koti, mobilni zbiralnik)



LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI  
(LIFE14 GIE/SI/000176)

Trajanje projekta: 1.1.2016 – 30.12.2020

Skupna vrednost projekta: 1.795.765,00 EUR

Sofinancerji:
- Evropska komisija (60%) 
- Ministrstvo za okolje in prostor (10%)

CILJ PROJEKTA

- Vzpostavitev učinkovitejše infrastrukture zbiranja OEEO 
in OPBA (ulični zbiralniki, zeleni koti, mobilno zbiranje).

- Dvig ozaveščenosti končnih potrošnikov o pravilnem ravnanju 
z  e-odpadki in odpadnimi baterijami.

- Vplivanje na potrošnikove navade pri ločevanju z e-odpadki in 
odpadnimi baterijami.

- Rast zbranih količin OEEO in OPBA -> Do leta 2020 zbrati 
8,3 kg OEEO/prebivalca in 0,18 kg OPBA/prebivalca.

CILJNE SKUPINE

- gospodinjstva
- potrošniki (mladi, družine, upokojenci)
- splošna javnost



LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI  

- e-odpadki ne sodijo med mešane komunalne 
odpadke, treba jih je pravilno ločevati, saj jih 
lahko recikliramo in sestavine ponovno 
uporabimo => povezava pojmov 

RECIKLIRANJE in E-ODPADKI = 

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

- sporočiti, da ob ustreznem ravnanju e-odpadki „ozelenijo“, ne škodijo okolju



LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI
POTROŠNIKU PRIJAZNA MREŽA ZBIRANJA OEEO IN OPBA

ZELENI KOTI ULIČNI ZBIRALNIK MOBILNI ZBIRALNIK

Primer



LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI
ULIČNI ZBIRALNIKI

LANSIRANJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV EKO DELAVNICE KULTURNO DRUŽABNI DOGODEK

Predstavitev rezultatov.Ozaveščanje lokalnega okolja.
Predstavitev namena 
uličnih zbiralnikov.

CILJ:
- Postaviti preko 500 uličnih zbiralnikov
- Obvestimo 500.000 gospodinjstev 

- Zbrati 1 tono male OEEO in OPBA/leto/ulični zbiralnik

- Izvedba številnih ozaveščevalnih dogodkov



Partnerji:
- Izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki 
- Občine

13 otvoritvenih
dogodkov

26    ILJS

91 občin

315  uličnih 
zbiralnikov

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI
LANSIRANJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV

OBČINE Z ULIČNIMI ZBIRALNIKIREZULTATI

272  praznjenj UZ

33.500 kg  OEEO in OPBA

660 kg   ostalih odpadkov

W: e-odpadki.zeos.si



EKO DELAVNICA „E-odpadki in naše okolje“

E-CIKLIRAJ SLOGANI

Brez smeti smo brez skrbi,

zato E-ciklirajmo skupaj vsi!

E-ciklirajte vsi in svet bo lepši, 

kot bi rekli 1,2,3!

E-cikliraj, pridno smeti pobiraj,

skrbi za okolje,

da bo tudi naš planet dobre volje!

Od malih do velikih nog,

E-cikliraj vedno in povsod!

Stari in mladi E-ciklirajo radi,

pridruži se še ti, E-ciklirajmo vsi!

Partnerji
- Zavod Mladinska Mreža MAMA
- Lokalni mladinski centri
- Izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki 

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI

15 EKO delavnic

640 dijakov

58 sloganov

REZULTATI



LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI  
ZELENI KOTI

POSTAVITEV ZELENIH KOTOV INTERAKTIVNI DOGODKI MOTIVACIJSKI MODEL

56 zelenih

kotov
Cilj: 100 dogodkov

Spodbujanje k oddaji e-odpadkov in 
odpadnih baterij.

Ozaveščanje o pravilnem ravnanju z 
e-odpadki in odpadnimi baterijami

Partnerji:
- Trgovci (trgovski centri in trgovine) 



MOBILNO ZBIRANJE E-ODPADKOV

Primer

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

IZDELAVA MOBILNEGA ZBIRALNIKA (1 kos) 1

SPREMLJEVALNI DOGODEK (10 x) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OZAVEŠČEVALNI DOGODEK ( 20 x) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SOBOTNE AKCIJE (110 x) 12 8 12 12 6 12 12 6 12 12 6

MOBILNO ZBIRANJE
2017 2018 2019 2020

LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI  

IZDELAVA MOBILNEGA ZBIRALNIKA SOBOTNE AKCIJE

Akcija zbiranja e-odpadkov in 
odpadnih baterij na podeželju.

SPREMLJEVALNI DOGODEK

- Udeležili lokalnega dogodka
- Predstavili namen akcije
- Napovedali termine sobotnih akcij 

zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij.

Partnerji:
- Izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki 

Cilj: 110 akcij



LIFE GOSPODARJENJE Z E-ODPADKI  

LETAKI in 
OBVESTILA

INFRASTRUKTURA 
ZBIRANJA

- Ulični zbiralniki
- Zeleni koti
- Mobilni zbiralnik

SPLETNA STRAN in 
DRUŽBENA OMREŽJA

MEDIJSKE OBJAVE

600 medijskih objav

OZAVEŠČEVALNI DOGODKI

KOMUNIKACIJSKA ORODJA

Distribucija 

177.000
letakov

991 sledilcev

45 ozaveščevalnih 

dogodkov



AMBASADORJI PROJEKTA

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič 
sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na 
običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi 
odločila pri projektu LIFE sodelovati kot ambasadorka.«

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred 
onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik 
čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se 
bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

Andrej Težak - Tešky (gledališki improvizator in promotor stand-up komedije)

Mojca Mavec (novinarka in televizijska voditeljica)

PRIJATELJI PROJEKTA

MREŽA PODPORNIKOV

»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla
digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in
električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne
uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno
tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale
vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem
v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo več kot
dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«

Zlatan Čordić – Zlatko (glasbenik)
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Branka Biček Bizant
E: branka.bicek@zeos.si
T: 01/ 366 8561

FB: www.facebook.com/eodpadki
W: e-odpadki.zeos.si

ZEOS, d.o.o.
Šlandrova ul. 4
1231 Ljubljana
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