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LOČEVANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH - OZAVEŠČENOST
PREBIVALSTVA MESTNIH OBČIN LJUBLJANA IN MARIBOR
Izvleček:
Komunalni odpadki so del vsakdanjega življenja vsakega gospodinjstva. V Sloveniji se
srečujemo z vedno večjimi količinami komunalnih odpadkov, ki jih še vedno v veliki
večini odlagamo na odlagališča. Količine ločeno zbranih komunalnih odpadkov na izvoru
so manjše od pričakovanih, obe mestni občini pa ne dosegata zastavljenih ciljev na
področju gospodarjenja z odpadki. Ena najbolj pomembnih dejavnosti na področju
gospodarjenja z odpadki je ozaveščanje prebivalstva, kajti brez sodelovanja vsakega
posameznika uspeh ni mogoč.
Diplomsko delo predstavlja dejansko stanje na področju gospodarjenja s komunalnimi
odpadki in primerja uspešnost ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v Mestni občini
Ljubljana in Mestni občini Maribor. Predstavljene so ugotovitve vključenosti prebivalcev
obeh občin v sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in njihove ozaveščenosti o
tej tematiki. Na podlagi trenutnega stanja ozaveščanja prebivalstva so podani predlogi za
boljšo učinkovitost informiranja prebivalstva.
Ključne besede: varstvo okolja, gospodarjenje z odpadki, komunalni odpadki, ločevanje
odpadkov, ozaveščanje prebivalstva, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor

WASTE SEPARATION IN HOUSEHOLDS – URBAN POPULATION
AWARENESS IN MUNICIPALITIES OF LJUBLJANA AND MARIBOR
Abstract:
In each household, domestic waste is part of the daily routine. In Slovenia, where the
quantity of municipal solid waste is gradually increasing, waste materials are still more
likely to be disposed of in landfills than to be recycled. The quantity of collected
municipal waste, separated at the source, is below expected levels; meanwhile,
municipalities are falling short of their anticipated waste collection goals. One of the
most important activities in the field of waste management is raising public awareness, as
it is impossible to achieve success without the cooperation of each individual when it
comes to managing domestic waste.
The following diploma thesis will acquaint the audience with the field of waste
management, and compare the successes of separate municipal waste collection efforts in
the Municipalities of Ljubljana and Maribor. Additionally, this thesis offers conclusions
regarding the participation and awareness of municipal residents in the system of waste
recycling. And lastly, suggestions for enhancing public information initiatives are
proposed concerning the improvement of communal awareness.
Key words: environment protection, waste management, communal waste, municipal
solid waste, waste separation, public awareness, Municipality of Ljubljana, Municipality
of Maribor
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1. UVOD
Današnji čas je brez dvoma čas globalnih sprememb. Poleg velike rasti prebivalstva in
gospodarstva, večanja socialnih razlik, urbanizacije, izkoriščanja naravnih virov,
tehnoloških sprememb in sprememb rabe tal, se spopadamo še s podnebnimi
spremembami. Naša ravnanja že ogrožajo globalno varnost in preživetje prihodnjih
generacij, države in mnogi posamezniki pa nočejo razumeti omejene nosilnosti okolja in
oklevajo z resnimi ukrepi za prilagoditev gospodarskega razvoja zmogljivosti okolja.
Danes prebivalec našega planeta v povprečju porabi petkrat več energije kot pred
dvestotimi leti, vsako uro odda človeštvo s kurjenjem fosilnih goriv štiri milijone ton CO2
in vsako uro posekamo 1500 ha gozda (Kajfež Bogataj, 2009).
Podatka o tem, koliko odpadkov dnevno ali letno odvržemo na odlagališča ali še več,
koliko odpadkov proizvedemo vsi skupaj na planetu, ni. Glede na to, da Slovenec v
povprečju proizvede 453 kg komunalnih odpadkov na leto (2008), Evropejec 522 kg
(2007), Američan 760 kg (2000), Avstralec 690 kg (2000), Kanadčan 640 kg (2000) in
Japonec 410 kg (2000), si količino vseh komunalnih in ostalih odpadkov, ki jih
proizvedemo na planetu vsak dan, težko predstavljamo (Nationmaster, 2009). Samo v
Evropski uniji (v nadaljevanju EU) na leto ustvarimo približno 1,3 milijarde ton
odpadkov, od tega 40 milijonov ton nevarnih odpadkov (Reach…, 2009). Odpadki
nastajajo v industriji, obrti, v kmetijstvu in trgovini, pa tudi doma, v naših gospodinjstvih.
V razvitih državah nastajajo največje količine odpadkov, v državah v razvoju pa so
količine odpadkov sicer manjše, vendar vztrajno naraščajo. Današnja družba ne more
delovati brez odpadkov, lahko pa napreduje v smeri, da se odpadki ponovno uporabijo ali
reciklirajo ter da se minimalna količina odpadkov odloži na odlagališčih.
Odpadek je snov, ki jo imetnik ne more ali ne želi uporabiti in se jo hoče znebiti
(Okoljski pojavi…, 2002). To je definicija, kateri pa bi lahko dodali, da je odpadek tudi
snov, ki jo človek s svojim neprimernim ravnanjem vsiljuje naravnemu okolju ter
posledično škodi tudi samemu sebi. Družba mora stremeti k temu, da se bo nekoč
definicija odpadka spremenila, da bo veljalo, da je odpadek snov, ki jo je imetnik zavrgel,
ker je ni želel ali ni mogel več uporabiti, s tem pa je odpadek postal uporabna surovina za
nov proizvod.
V Sloveniji je na začetku devetdesetih let skoraj iz nič začel nastajati sistem
gospodarjenja z odpadki. Do danes je Slovenija na nacionalni ravni pripravila program o
varstvu okolja in vrsto operativnih programov ter temeljno pravno ureditev, na podlagi
katerih so se, predvsem od leta 1998, začele organizirano razvijati dejavnosti glede
ravnanja, ločenega zbiranja in odlaganja odpadkov. Uvedena je bila okoljska dajatev na
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okrepili so se tudi finančni mehanizmi
za spodbujanje izgradnje prioritetnih (infrastrukturnih) projektov - sanacije odlagališč in
ločeno zbiranje odpadkov. Vendar količine odpadkov še naprej naraščajo (Keuc et al.,
2005).
Ravnanje s komunalnimi odpadki ne pomeni samo ločevanje odpadkov, temveč
predstavlja celotno verigo. Če se želimo celovito in trajnostno spopasti s problemom
odpadnega materiala, bi morali zmanjšati količino komunalnih odpadkov že na viru
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njihovega nastanka, preostale odpadke pa ločiti, ponovno uporabiti in predelati. Tako bi
le mali delež ostal za odlaganje na odlagališčih.
Tematika o odpadkih je zelo široka, saj poznamo komunalne, industrijske, gradbene
odpadke, odpadke iz kmetijstva, iz zdravstva in veterinarstva,… V diplomskem delu se
bomo posvetili le ločevanju komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Zanima nas, koliko
pri ločevanju odpadkov sodelujejo prebivalci Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju
MOL) in prebivalci Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) ter kako uspešni so
programi ozaveščanja in informiranja prebivalcev o tej tematiki.
Verjetno bi veliko ljudi, ki še ne ločujejo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, začelo
ločevati komunalne odpadke, če bi imeli več informacij. Nekateri še danes mislijo, da se
vse ločeno zbrane frakcije odlagajo na isto odlagališče skupaj z mešanimi odpadki. Drugi
pravijo, da toliko plačujejo javnemu podjetju, da bi lahko podjetje samo ločevalo
odpadke namesto njih. Tretji pa so verjetno preveč ležerni, da bi se lotili tega zamudnega
in zoprnega dela.
Povprečni Slovenec ne povzroči več odpadkov kot prebivalci v drugih državah EU.
Največ odpadkov v EU povzročijo prebivalci Norveške, Irske, Cipra in Danske - letno
več kot 700 kg na prebivalca, najmanj pa prebivalci Slovaške, Češke in Poljske - letno
manj kot 300 kg na prebivalca. Težava je v količini končno odloženih odpadkov, kjer pa
zaradi nezadovoljivega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, pomanjkljive
infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov in nepopolnega povezovanja v regijske
centre ne dosegamo zadovoljivih rezultatov. Slovenija si je postavila cilj, da bo do leta
2013 proizvedenih le še 150 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. V letu 2006 je vsak
Slovenec proizvedel 431 kg komunalnih odpadkov, od teh je bilo kar 361 kg na
prebivalca ali 84 % odloženih na odlagališčih. Leta 2008 je vsak Slovenec proizvedel
453 kg komunalnih odpadkov, na odlagališčih pa je bilo odloženih 362 kg na prebivalca
ali 80 %. Torej je pred nami izredno težka naloga, saj ravnanje z odpadki v zadnjih nekaj
letih ne kaže, da bi do leta 2013 zastavljen cilj dosegli (Ravnanje z odpadki: pogosta…,
2009; Statistični urad…, 2009).
Zbiranje komunalnih odpadkov je prva faza pri ravnanju s komunalnimi odpadki in v
najbolj neposrednem stiku s posamezniki. Zato je promocija in ozaveščanje pri uvajanju
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov po posameznih frakcijah nujni spremljevalni
ukrep pri vzpostavitvi sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov (Resolucija
o Nacionalnem…, 2006). Kljub nenehnemu iskanju tehnoloških rešitev je prava pot samo
ena - omejiti količino odpadkov. To ni le najbolj trajnosten pristop, ampak prinese tudi
druge koristi, kot so nižji stroški ravnanja z odpadki, manjša onesnaženost zraka z delci
in dušikovimi oksidi, manj emisij toplogrednih plinov ter manj hrupa ob zbiranju in
prevozu odpadkov (Kajfež Bogataj, 2008). Na vsakem posamezniku je odločitev, kako bo
ravnal z odpadki, ki jih proizvede. Vendar bi se moral vsak posameznik zamisliti, koliko
prispeva k degradaciji okolja in nenazadnje tudi k estetski podobi planeta, na katerem
živimo. In ne samo na nas, potrebno je misliti tudi na prihodnje generacije.
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1.1. NAMEN IN CILJI DELA
Namen diplomskega dela je raziskati in prikazati problematiko ločevanja komunalnih
odpadkov, s katerimi se soočata dve naši največji mesti, Ljubljana in Maribor. Ugotoviti
želimo, kakšno mnenje imajo o tej tematiki prebivalci MOL in MOM, v kolikšni meri
ločujejo posamezne komunalne odpadke in kakšna je njihova stopnja ozaveščenosti na
tem področju.
V diplomskem delu želimo prikazati, da je za uspešno in trajnostno reševanje problema
nujno sodelovanje občine kot ustanove ter občanov, prebivalcev mesta. Brez dobrega,
premišljenega in aktivnega programa je rešitev tega problema nemogoča. Začeti je
potrebno pri tem, da se prebivalce informira, da je problem ravnanja z odpadki med nami
in rešljiv izključno s sodelovanjem vseh, saj odpadki ne bodo izginili sami od sebe.
V diplomskem delu nameravamo v sklepnem delu podati smernice za osredotočanje obeh
občin na problem prevelike količine odpadkov in premajhnega deleža zbranih ločenih
odpadkov.
Glavni cilji preučitve problematike ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev v
mestnih občinah Ljubljana in Maribor so:
∼ ugotoviti, v kolikšni meri prebivalci obeh mest ločujejo komunalne odpadke,
∼ ugotoviti, kakšni programi za ozaveščanje prebivalstva se izvajajo v obeh mestnih
občinah in kako uspešni so,
∼ ugotoviti odnos prebivalcev obeh mest do preučevane problematike in
∼ podati predloge za boljšo učinkovitost ozaveščanja prebivalstva.
1.2. DELOVNE HIPOTEZE
Ločevanje komunalnih odpadkov v gospodinjstvih ni zadovoljivo. O tem pričajo podatki
o zbranih količinah odpadkov iz zabojnikov za mešane odpadke, kjer se nahaja večina
odpadkov, ki bi jih bilo mogoče ločiti. Iz tega izhajajo naše delovne hipoteze, ki jih bomo
v diplomskem delu skušali preveriti in jih potrditi, delno potrditi oz. ovreči.
1. delovna hipoteza: Prebivalci Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor
menijo, da imajo premalo informacij o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov.
2. delovna hipoteza: Vsi prebivalci dveh največjih slovenskih mest še vedno nimajo
enakih možnosti za ločevanje komunalnih odpadkov, saj so zbiralnice za ločeno zbiranje
odpadkov predaleč od njihovega bivališča.
3. delovna hipoteza: Javna podjetja in mestni občini Ljubljana in Maribor sicer imata
izdelane programe za ozaveščanje prebivalcev, vendar pa jih ne izvajata dovolj
učinkovito in jih prebivalci ne poznajo dovolj.
4. delovna hipoteza: Prebivalci mestnih občin Ljubljane in Maribora ne vedo, da je za
nepravilno ločevanje komunalnih odpadkov zagrožena denarna kazen.

8

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih - ozaveščenost prebivalstva mestnih občin Ljubljana in Maribor

Katja Končan

1.3. METODOLOŠKA IZHODIŠČA IN METODE DELA
Pri pisanju diplomskega dela smo se najprej osredotočili na zbiranje informacij o
gospodarjenju z odpadki. Na tem področju je bilo napisanega precej. Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, se je nekaj let ukvarjala s to problematiko, v
okviru fundacije pa je bilo izdanih kar nekaj publikacij. Avtorja večine teh publikacij sta
bila Albin Keuc in Erika Oblak. Ogromno informacij in podatkov je bilo zbranih preko
spleta, in sicer s spletnih strani različnih slovenskih in tujih javnih podjetij za ravnanje z
odpadki, Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju MOP),
Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), Evropskih statističnih
letnih poročil, Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) ter letnih
poročil javnih podjetij Snage Ljubljana in Snage Maribor. Dodatne informacije smo
pridobili s pogovori z zaposlenimi na različnih institucijah in podjetjih.
MOP – ARSO spremlja nastajanje komunalnih odpadkov od leta 2001. Do leta 2007 so
bili nevarni komunalni odpadki pri ARSO zajeti v okviru komunalnih odpadkov, od leta
2008 pa se nevarni komunalni odpadki beležijo posebej. Količine nastalih komunalnih
odpadkov spremlja tudi SURS in jih objavlja na svoji spletni strani. Leta 2008 je prišlo
do uskladitve metodologije zbiranja in obravnavanja podatkov o zbranih količinah
odpadkov, tako da so s tem letom podatki ARSO in SURS usklajeni in se v nadaljnih
letih ne poročajo več ločeno. V diplomskem delu zato v večini primerov navajamo
podatke, pridobljene s strani SURS, razen kadar ti pri SURS ne obstajajo, mogoče pa jih
je bilo dobiti s strani ARSO. Pri vsaki navedbi statističnih podatkov je naveden tudi vir,
iz katerega smo pridobili podatke.
Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljena
zakonodaja, ki je podlaga gospodarjenju z odpadki v Sloveniji, zbrani so podatki o
količinah komunalnih odpadkov v Sloveniji, predstavljena je problematika na tem
področju in uspešnost ravnanja z odpadki v EU in v Sloveniji. V nadaljevanju teoretični
del predstavlja ločevanje odpadkov v mestnih občinah Ljubljana in Maribor ter programe
ozaveščanja, ki jih občini izvajata.
Empirični del predstavlja analizo anket, ki smo jih izvajali v Mestni občini Ljubljana in
Mestni občini Maribor. V vsaki od občin smo izvedli 500 anket, ki smo jih pridobili s
kombinacijo terenskega dela in spletne ankete. Z anketami smo želeli priti do mnenja
anketirancev o tematiki ločevanja komunalnih odpadkov in primerjati njihove odgovore z
dejanskim stanjem na področju ravnanja z odpadki. Prav tako smo želeli ugotoviti,
kakšne so razlike na področju ločevanja komunalnih odpadkov v gospodinjstvih med
prebivalci MOL in MOM ter med prebivalci hiš in blokov. Z empiričnim delom smo
želeli pridobiti jasno sliko o trenutnem stanju na področju ločevanja odpadkov in o
ozaveščenosti prebivalstva v obeh mestnih občinah.
Kot podlago za raziskovanje smo uporabili socialnoekološki pristop, ki omogoča
primerjavo med dejanskim stanjem izbranega okoljskega problema in družbeno
sprejemljivostjo oziroma percepcijo ljudi, ki živijo na obravnavanem območju. Izbrani
metodološki pristop v osnovi omogoča raziskovanje socialnogeografskih posledic
pokrajinske degradacije in odzivnost prebivalcev teh območij. Degradirano okolje ima
namreč različne vplive na prebivalce, ki živijo v takem okolju, vendar pa njihovo
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sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja ne ustreza povsem njegovemu
dejanskemu stanju. Odvisno je od stopnje naše pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja
problemov v okolju. V ospredju je socialnoekološko in behavioristično zasnovano
preučevanje prisotnosti pokrajinskodegradacijskih procesov v družbenogeografskih
značilnostih pokrajine, zaznavanje prebivalcev in njihova socialnoekološka odzivnost
(Plut, 2004). Za potrebe raziskovanja gospodarjenja z odpadki smo model na vseh
stopnjah preučitve ustrezno prilagodili.
Slika 1: Socialnoekološka shema ocene stanja gospodarjenja z odpadki

Avtorica: Katja Končan; prirejeno po Špes, 1994.
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1.4. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
1.4.1. Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Ljubljana je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Leži na 298 m
nadmorske višine in meri 275 km2. Preučevano območje leži v južnem delu Savske ravni
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999) oz. Ljubljanske kotline (Geografija Slovenije,
1998), na prehodu Gorenjske v Notranjsko in Dolenjsko ter na prehodu Ljubljanskega
polja v Ljubljansko barje. Površje prekrivajo karbonski in permski skrilavi glinovec,
kremenov peščenjak in kremenov konglomerat. Na južnem delu Ljubljanskega polja se
nahaja pleistocenski peščeni prod, ki je ponekod sprijet v konglomerat, severni del
Ljubljanskega polja pa pokriva holocenski prod in pesek. Na območju Ljubljanskega
barja se nahajajo kvartarna glina, melj, pesek in šota. V manjši meri na preučevanem
območju najdemo še apnenec in dolomit. Na prodnatih in rečnih nanosih so nastale
obrečne prsti, ki so primerne za travnike. Na mlajših prodnih terasah so nastale rendzine,
ki so dokaj rodovitne, zato na njih prevladujejo njive. Naravno rastlinstvo je zaradi
urbanizacije skoraj povsem izkrčeno (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Likar, 2000;
Mestna občina Ljubljana, 2009; Raziskovalno geološko društvo, 2009).
Mesto Ljubljana je nastalo na stiku Ljubljanskega barja na jugu in Ljubljanskega polja na
severu ter na prehodu med Polhograjskim hribovjem na zahodu in Posavskim hribovjem
na vzhodu. Lega Ljubljane je zaradi zožene Savske doline izrazito kotlinska, kar se
odraža tudi v klimatskih značilnostih. Ljubljana ima južnoalpsko klimo z zmernim
celinskim značajem, s povprečno letno temperaturo 11,4 °C in 1396 mm padavin na leto.
Predvsem pozimi je značilen pojav temperaturnega obrata, poleti pa je območje bolj pod
vplivom sredozemskih zračnih tokov, zato so poletja sončna in razmeroma topla
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Likar, 2000; Mestna občina Ljubljana, 2009).
Mestna občina Ljubljana je imela po popisu prebivalstva leta 2002 265 881 prebivalcev,
po končanem polletju 2009 pa 278 314 prebivalcev (Statistični urad…, 2009). Središče
mestne občine je mesto Ljubljana, ki je mesto postala okrog leta 1243. Na Ljubljano je
skozi zgodovino vplivalo več kultur, saj se je nahajala na križišču germanskih, romanskih
in slovanskih narodov, njihovih jezikov, šeg in navad. Mesto se je gospodarsko okrepilo
v dobi zgodnjega kapitalizma na koncu 15. in na začetku 16. stoletja, še močneje pa s
pojavom industrijskih obratov na začetku 18. stoletja in izgradnjo železnice Dunaj – Trst
sredi 19. stoletja. Mesto je svojo podobo močno spremenilo po potresu leta 1895, ko se je
začelo hitreje širiti proti železniški progi in v predmestja. Ob vpadnicah v mestno
središče se je intenzivno širila tudi poselitev, zato ima mesto tipičen zvezdast tloris
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Kasneje je Mestna občina Ljubljana v industrializaciji zaostajala za drugimi slovenskimi
mestnimi občinami, v ospredje pa so prišle administrativne, politične, kulturne,
ekonomske in znanstvene funkcije. Po drugi svetovni vojni se je hitreje razvijala tudi
njena gospodarska vloga, po letu 1991 pa zaradi državnega središča še upravna, finančna
in poslovna vloga. Mestna občina Ljubljana nudi veliko število delovnih mest tako
občanom kot tudi dnevnim migrantom, ki se na delo vozijo iz širše okolice (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999).
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Slika 2: Mestna občina Ljubljana

Vir: Geopedia, 2009; Ljubljana, 2009.
Preučevano območje je zaradi svojih naravnih značilnosti stičišče številnih človekovih
dejavnosti in interesov, eno najpomembnejših teles podtalnice v državi in hkrati tudi vir
pitne vode za prebivalce mesta Ljubljane ter njegove bližnje okolice. Na kakovostnem in
količinskem stanju podtalnice se odražajo vplivi urbanizacije, kmetijstva in industrije, ki
jo ogrožajo in obremenjujejo. Glavni vir napajanja vodonosnika Ljubljanskega polja je
reka Sava, manjši vir pa tudi infiltracija padavinske vode na območju celotnega
Ljubljanskega polja (Podtalnica Ljubljanskega polja, 2005; Smrekar, 2007). Okoljski
pritiski so z vidika sonaravnega razvoja preučevanega območja odraz osebne potrošnje in
s tem povezanih komunalnih odpadkov ter pozidave območja talne vode in pojavljanja
divjih odlagališč odpadkov. Med osrednje sonaravno zasnovane ukrepe mestne politike
tako sodi sanacija evidentiranih divjih odlagališč odpadkov na nepozidanih in urbanih
površinah preučevanega območja, s prednostno sanacijo divjih odlagališč v ožjih
vodovarstvenih pasovih črpališč Kleče, Hrastje, Jarški prod in Šentvid (Likar, 2000).
Slika 3: Vodovarstvena območja in vodarne v Mestni občini Ljubljana

Vir: Vodna oskrba…, 2009.
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Divja odlagališča imajo negativen vpliv na številne pokrajinske elemente in dejavnosti.
Onesnaženje podtalnice je ocenjeno kot ena glavnih možnih posledic neurejenih
odlagališč odpadkov, saj jo slednja s podobnimi kemičnimi sestavinami kot industrija
onesnažujejo, v vodovarstvenih pasovih Ljubljanskega polja pa bistveno povečujejo
vodnoekološko tveganje in slabšanje kakovosti načrpane vode (Ljubljana : geografija
mesta, 2000). Kemično onesnažene izcedne vode se ob prehodu skozi sloj prsti ter vrhnji
del vodonosnika skorajda ne očistijo in zato kemično onesnaženje večinoma ostane. Na
Ljubljanskem polju je bilo leta 2006 na območju 42,98 km2 evidentiranih 1445 divjih
odlagališč (Smrekar, 2007).

1.4.2. Mestna občina Maribor
Mestna občina Maribor leži na 275 m nadmorske višine in meri 147 km2. Preučevano
območje leži na ravninskem delu nizkega slovenskega panonskega Podravja, kjer se ozka
dolina Drave odpre v široko, več kot 50 km dolgo Dravsko ravan (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999) oz. je del mezoregije Dravsko–Ptujskega polja v Subpanonski Sloveniji
(Geografija Slovenije, 1998). Površje prekrivajo glineno–ilovnati nanosi, ki so jih čez
prod nanesle vode s Pohorja na zahodni in Slovenskih goric na vzhodni strani. Na
Dravskem polju je Drava nasula ogromen vršaj, ki je pri Mariboru, središču mestne
občine, globok vsaj 35 metrov. Vanj je kasneje vrezala globoko strugo in terase. Danes so
vidne štiri terase, ki se vlečejo preko severnega dela polja. Na jugozahodni strani
preučevanega območja se na majhni razdalji zvrsti precej izgonskih potokov z vzhodnega
Pohorja in vrsta vodnih jarkov, ki so poleg Drave pod ježo prve dravske terase edine
površinsko tekoče vode na severnem delu Dravskega polja. Prsti so neposredno ob strugi
Drave še popolnoma nerazvite, ob holocenski ravnici ob Dravi pa se je razvila siva
aluvialna prst, ki vsebuje veliko drobnega silikatno–karbonatnega peska. Večji del prve
terase pokriva že nekoliko bolj razvita in globoka siva aluvialna prst, na kateri uspevajo
žita, krompir, koruza in detelja. Na višjem, osrednjem prodnatem delu ravnine
prevladujejo oligotrofne prsti, kjer prevladuje gozd. Za Mestno občino Maribor je
značilno zmerno celinsko podnebje s povprečno letno temperaturo 9,7 °C in 1050 mm
padavin na leto. Padavin je največ v maju, juniju in juliju, medtem ko so jesenski meseci
razmeroma suhi. Območje ima precej sončnih dni; na leto jih je v povprečju 266
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Mestna občina Maribor, 2009; Vodnik po mestu…,
2009).
Mestna občina Maribor je imela po popisu prebivalstva leta 2002 111 407 prebivalcev, po
končanem polletju 2009 pa 112 642 prebivalcev (Statistični urad…, 2009). Središče
mestne občine je mesto Maribor, ki se kot mesto prvič omenja leta 1254. Položaj mesta v
presečišču prometnih poti iz srednje v jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope
v Panonsko nižino je imel velik pomen že v preteklosti. Prometni položaj mesta se je še
bolj okrepil z izgradnjo železnice leta 1848. Razvili sta se tekstilna in kovinska industrija,
že pred prvo svetovno vojno se je začela razvijati industrijska cona Tezno, na desnem
bregu Drave pa so zgradili delavske stanovanjske kolonije, med katerimi sta najbolj znani
Železničarska in Vurnikova. Po drugi svetovni vojni se je zaradi precej uničenega mesta
v času vojne in zaradi novega priseljevanja razmahnila stanovanjska gradnja, ki je mesto
širila tudi na desni breg Drave. Industrija je bila nosilec gospodarskega in socialnega
prostorskega in urbanističnega razvoja. Leta 1987 je zaposlovala več kot tretjino
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prebivalstva, vendar je začetek deindustrializacije konec osemdesetih let prejšnjega
stoletja močno prizadel vse industrijske panoge. Močno se je zmanjšalo število delovnih
mest, ki je prizadelo tako prebivalce Maribora kot prebivalce širšega območja regije, ki
so dnevno migrirali na delo v mesto. S propadom industrije se je povečal pomen
storitvenih in trgovskih dejavnosti, povečale so se izobraževalne, oskrbne in kulturne
funkcije. Danes je Maribor upravno, gospodarsko, finančno, izobraževalno, kulturno in
trgovsko središče severovzhodne Slovenije (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Mestna
občina Maribor, 2009).
Slika 4: Mestna občina Maribor

Vir: Geopedia, 2009; Maribor, 2009.
Približno 65 % območja Mestne občine Maribor leži na vodovarstvenem območju
podtalnice. Vodonosniki se nahajajo na območju severnega dela Dravskega polja in
Vrbanskega platoja z zaledjem Limbuške dobrave. Mariborski vodovod oskrbuje širšo
regijo, kjer živi približno 180 000 prebivalcev, poleg Mestne občine Maribor še dvanajst
drugih občin: Benedikt, Duplek, Gornja Radgona, Hoče–Slivnica, Kungota, Lenart,
Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sv. Ana in Šentilj.
Najpomembnejši vodni vir je Vrbanski plato, iz katerega se pridobiva 75-80 % vseh
potrebnih količin pitne vode, ki jo distribuira Mariborski vodovod (Javna oskrba…, 2008;
Krajnc, 2008; Mestna občina Maribor, 2009). Okoljski pritiski v MOM se v ničemer ne
razlikujejo od MOL in divja odlagališča tudi v MOM predstavljajo negativne vplive na
pokrajinske elemente in dejavnosti.
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2. GOSPODARJENJE Z ODPADKI
2.1. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Za razumevanje problematike o odpadkih je potrebno razumevanje osnovnih pojmov, ki
jih uporabljamo v diplomskem delu.
Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima
v posesti, ne potrebuje, ga moti ali mu škodi, zato ga zavrže, namerava ali mora zavreči.
Odpadek je praviloma brez ekonomske vrednosti oz. ravnanje z njim povzroča stroške.
Razvrščen je v eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu odpadkov
v pravilniku o odpadkih (Pravilnik o ravnanju z odpadki, 1998; Minet, 2008; Operativni
program odstranjevanja…, 2008).
Komunalni odpadki »so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki, ki imajo podoben
nastanek in sestavo kakor gospodinjski odpadki« (Operativni program odstranjevanja…,
2008, str. 6). »Komunalni odpadki navadno ne vključujejo blata iz čistilnih naprav,
gradbenih odpadkov, kmetijskih odpadkov in odpadkov, povzročenih z rudarjenjem«
(Steiner, Wiegel, 2008, str. 5).
Gospodinjski odpadki so odpadki iz gospodinjstev in ostali odpadki, ki so zaradi svoje
sestave podobni gospodinjskim, npr. odpadki iz trgovin, ki se zbirajo skupaj z
gospodinjskimi odpadki (Steiner, Wiegel, 2008, str. 4).
Nevarni odpadki »so odpadki, ki se razvrščajo med nevarne odpadke na podlagi meril za
razvrščanje po seznamu skupin in ugotavljanja lastnosti nevarnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki« (Operativni program odstranjevanja…, 2008, str.
6). »Zahtevajo posebno ravnanje in načine odlaganja, ker so nevarni za ljudi, okolje,
opremo ali proizvode predelave. V gospodinjstvih ponavadi nastajajo v majhnih
količinah. Med nevarne odpadke štejemo: zdravila, pesticide, olja, topila, barve, lake,
razkužila, ostanke kemikalij, baterije, fluorescentne cevi, kisline in baze« (Steiner,
Wiegel, 2008, str. 4).
Nenevarni odpadek »je vsak odpadek, ki ni uvrščen med nevarne odpadke« (Operativni
program odstranjevanja…, 2008, str. 6).
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov
ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki (Pravilnik o ravnanju z
odpadki, 1998, str. 7106).
Ravnanje z odpadki »obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj v skladu z okoljevarstvenimi ukrepi po
zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov«
(Pravilnik o ravnanju z odpadki, 1998, str. 7106).
Obdelava odpadkov »pomeni postopke predelave ali odstranjevanja, ki vključujejo
pripravo za predelavo ali odstranjevanje« (Buda, 2009).
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Predelava odpadkov »je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in
zajema recikliranje odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter
uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov
za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo z
namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov. Postopki predelave
odpadkov« (Operativni program odstranjevanja…, 2008, str. 6):
R1 - uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije,
R2 - pridobivanje topil / regeneracija,
R3 - recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno
s kompostiranjem ali z drugimi procesi biološkega preoblikovanja,
R4 - recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin,
R5 - recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov,
R6 - regeneracija kislin ali baz,
R7 - predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja,
R8 - predelava sestavin iz katalizatorjev,
R9 - ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja,
R10 - vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje,
R11 - uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli postopkom naštetim pod R1 - R10,
R12 - izmenjava odpadkov za predelavo s katerimkoli postopkom, naštetim pod R1 -R11,
R13 - skladiščenje odpadkov do enega od postopkov, naštetih pod R1 - R12 (razen
začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).
Odstranjevanje odpadkov »je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče
predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov. Postopki odstranjevanja odpadkov«
(Operativni program odstranjevanja…, 2008, str. 7):
D1 odlaganje v ali na zemljo (na primer odlagališče ipd.),
D2 obdelava v zemlji (na primer biorazgradnja tekočih odpadkov ali gošč v zemlji ipd.),
D3 globinsko injiciranje (npr. injiciranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali
naravno dana odlagališča ipd.),
D4 površinska zajezitev (na primer vlivanje tekočih odpadkov ali v jame, ribnike ali
lagune ipd.),
D5 posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s
pokrovom, ločene med seboj in od okolja ipd.),
D6 izpuščanje v vode, razen v morja/oceane,
D7 izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno,
D8 biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne
spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 - D12,
D9 fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tem seznamu, pri kateri nastanejo
končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1 D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.),
D10 sežiganje na kopnem,
D11 sežiganje na morju,
D12 trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.),
D13 spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov, naštetih pod D1 - D12,
D14 ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postopkov, naštetih pod D1 - D13,
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D15 skladiščenje do enega od postopkov, naštetih pod D1 - D14 (razen začasnega
skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov).
Povzročitelj odpadkov »je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje
odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov
ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov«
(Pravilnik o ravnanju z odpadki, 1998, str. 7106).
Predelovalec odpadkov »je oseba, ki predeluje odpadke, ne glede na to ali je njihov
povzročitelj ali pa predeluje odpadke drugih imetnikov« (Pravilnik o ravnanju z odpadki,
1998, str. 7106).
Zbiranje odpadkov »je pobiranje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem
odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove
predelave ali odstranjevanja« (Pravilnik o ravnanju z odpadki, 1998, str. 7106).
Začasno skladiščenje odpadkov »je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja
ali zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve«
(Pravilnik o ravnanju z odpadki, 1998, str. 7106).
Ponovna uporaba »pomeni vsak postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki
niso odpadki, ponovno uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani« (Buda,
2009).
Recikliranje »je vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi ponovno
predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene.
Opredelitev vključuje ponovno predelavo organskih snovi, ne vključuje pa energetske
predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za
zasipanje« (Buda, 2009).
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2.2. PROBLEMATIKA GOSPODARJENJA Z ODPADKI
Človeško življenje temelji na izmenjavi snovi z naravo. Ta izmenjava poteka neprestano
in ves čas človeškega obstoja. Na eni strani človek naravi odvzema snovi, iz katerih si
proizvede materialne dobrine, te pa mu služijo za obstoj, razvoj in lagodnejši način
življenja. Vendar pa narava teh snovi ne more reproducirati ali pa vsaj ne tako hitro, kot ji
jih človek odvzema. Po drugi strani pa človek naravi vrača stvari v obliki odpadkov, ta pa
jih ne more uvesti nazaj v svoje presnovne cikle ali pa vsaj ne tako hitro, kot ji človek to
nalaga (Kosi, Šnuderl, 2006). Človek se do narave obnaša mačehovsko in ji odvzema
snovi, ki so zanjo eksistenčnega pomena, hkrati pa ne razmišlja o posledicah, ki jih bodo
čutili naslednji rodovi. Za človeka je pomembno le, da stremi k neprestanemu napredku
ne glede na posledice, ki jih ta prinaša, naravi jemlje naravne vire z občutkom popolne
nadvlade in se ne zaveda, da so katastrofalne naravne nesreče le posledica človekovega
delovanja. Tako večina problemov, s katerimi se spopada današnje človeštvo, izvira iz
človekovega razmišljanja in načina življenja, ki ju bo potrebno čimprej spremeniti in
preoblikovati, če se želimo izogniti še večjim katastrofam.
Med vrsto perečih okoljskih problemov je tudi problematika ravnanja z odpadki, ki je iz
leta v leto večja, znane pa so tudi povezave med družbenimi in ekonomskimi kazalci
(nataliteta, gospodarska rast, rast življenjskega standarda) ter količino nastalih odpadkov
(Kosi, Šnuderl, 2006). Bruto družbeni proizvod in komunalni odpadki so v EU med
letoma 1995 in 2003 narasli za 19 %. Ena od posledic te rasti je, da se kljub večanju
recikliranja, odlaganje na odlagališča zmanjšuje le postopoma (Nova strategija…, 2005).
Slovenija je sicer v zadnjem desetletju zelo napredovala na področju ravnanja z odpadki,
sprejela je več zakonov, aktov in podaktov o ravnanju z njimi in vsaj začela delovati v
pravi smeri. Vendar je področje ravnanja z odpadki prepuščeno lokalni ravni in ga vsaka
občina ureja po svojih zmožnostih in volji, vse pa morajo upoštevati predpise in v skladu
z njimi delovati. Predpisi so še vedno preohlapni in v ničemer konkretnem ne omenjajo
pomembnosti ozaveščanja prebivalstva o tej problematiki, tako imajo občine tudi pri tem
proste roke. Žal zaradi pomanjkanja denarja velikokrat občinam ne preostane drugega kot
to, da izpolnjujejo sprejete predpise (npr. postavijo zbiralnice), ostali problemi, ki
zahtevajo samoiniciativno ravnanje (npr. ozaveščanje prebivalstva o ločevanju
odpadkov), pa ostajajo nerešeni. Verjetno bo potrebnih kar nekaj let in analiz o uspešnosti
občin pri ločevanju odpadkov, da se bo problem ozaveščenosti prebivalstva o ločevanju
odpadkov pokazal kot tako velik, da bo upravičen dodatnih finančnih sredstev.
Občini Ljubljana in Maribor sta imeli zasnovane zelo dobre programe ozaveščanja
prebivalstva in jih nekaj časa bolj ali manj uspešno izvajali. Po treh letih je občina
Maribor prekinila s programom Mari in Bor, v katerem sta se kot maskoti pojavljali dve
lisički, ki sta postali uveljavljeni in prepoznavni med prebivalci Maribora. Razlog za
prekinitev programa so bile finančne težave. Mestna občina Ljubljana je nadaljevala s
programom ozaveščanja prebivalstva, v katerem kot maskota nastopa zmaj Pometaj, ki
postaja v Ljubljani vedno bolj prepoznaven. Problemi na področju ravnanja z odpadki se
bodo zmanjševali samo z vztrajnim ozaveščanjem vsakega posameznika posebej in s
sodelovanjem države, občin in prebivalcev. Šele ko bo ta segment izpolnjen, se bo
pokazal vidnejši napredek na tem področju.
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2.2.1. Zakonodaja na področju odpadkov v Sloveniji in Evropski uniji
Splošno uveljavljen način ravnanja z odpadki v Sloveniji je odstranjevanje odpadkov z
mesta nastanka in odlaganje odpadkov na bolj ali manj (ne)urejena odlagališča (Strateške
usmeritve…, 1996). Normativna ureditev ravnanja z odpadki je bila do nedavnega eno
najslabše urejenih področij varstva okolja v Sloveniji, čeprav so odpadki pomemben vir
onesnaževanja in ogrožanja vseh sestavin okolja. Razlogi za to neurejenost izvirajo
predvsem iz pomanjkanja upravne in strokovne usklajenosti in organiziranosti (Viler
Kovačič, 2001).
Prvi zakon o odpadkih na območju Slovenije je bil Zakon o ravnanju z odpadki (Ur.l.
SRS 8/78) iz leta 1978 (dopolnjen leta 1986), vendar je šele Zakon o varstvu okolja iz
leta 1993 (Ur.l. RS,št. 32/93, dopolnjen 44/95, 01/96) natančno opredelil ravnanje z
odpadki in nakazal poti reševanja (Razprava o ravnanju…, 2002). Prenovljeni Zakon o
varstvu okolja (Ur.l. RS št. 41/04) je bil sprejet leta 2004, od takrat pa še dvakrat
spremenjen oziroma dopolnjen (Ur.l. RS, št.17/06, 20/06), predvsem zaradi uveljavitve
novih evropskih direktiv (Zakon o spremembah…, 2009). Vlada RS je 22.10.2009
določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
okolja, ki je v bistvu noveliran Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 in je trenutno temeljna
pravna podlaga ureditve ravnanja z odpadki (Predlog Zakona o spremembah…, 2009).
Leta 1996 je vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) sprejela Strateške usmeritve
Republike Slovenije za ravnanje z odpadki (Razprava o ravnanju…, 2002), ki so bile
pripravljene z upoštevanjem Evropske strategije ravnanja z odpadki iz leta 1989 in Petega
okoljskega akcijskega programa EU (Keuc, 2002a). Strategija daje splošna navodila za
oblikovanje politike ravnanja z odpadki v EU in temelji na osnovnih principih
preprečevanja nastajanja odpadkov na izvoru, ohranjanja naravnih virov, vračanja snovi
naravi, povečani snovni in energetski izrabi odpadka in čim manjši, vendar okolju
prijazni končni obdelavi in odlaganju le obdelanih ostankov odpadkov. Strategija temelji
na določenih načelih (Uredba o ravnanju z odpadki, 2008; Škafar, 2005):
Slika 5: Petstopenjska hierarhija gospodarjenja z odpadki

Vir: Radonjič, 2009.

~ preprečevanje nastajanja odpadkov na
izvoru v največji možni meri,
~ ponovna uporaba nastalih odpadkov za iste
ali druge ekološko in ekonomsko sprejemljive
namene,
~ reciklaža - procesiranje, obdelava in predelava
preostalih odpadkov brez dodatnega ogrožanja
okolja,
~ sežig oziroma toplotna obdelava odpadkov s
pridobivanjem energije na okoljsko in ekonomsko
sprejemljiv način,
~ odlaganje ostankov odpadkov v zemljo le v primerih, ko
ni druge možnosti in na način, ki ne ogroža zdravja ljudi
ter ne predstavlja trajne obremenitve okolja, vendar pa je
to najslabša možnost in se ji poskušamo izogniti.
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Leta 1999 je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja (v nadaljevanju NPVO), ki je
ta načela samo še potrdil (Keuc, 2002). V NPVO so poudarjene zahteve za ukrepe in
postopke, ki prispevajo k zmanjšanju nastajanja odpadkov in njihovega nevarnostnega
potenciala. Zahteva se vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki ter postopna
odprava starih okoljskih bremen (Razprava o ravnanju…, 2002). Po mnenju Sveta za
varstvo okolja RS je kljub temu reševanje problemov z odpadki nekaj let po sprejemu
Strategije za ravnanje z odpadki in NPVO še vedno nepregledno in neurejeno.
Urejanju gospodarjenja z odpadki je osnovni zagon dal proces približevanja in
vključevanja v Evropsko unijo, ki je prinesel prvo pravo pravno ureditev razmerij med
povzročitelji, zbiralci, predelovalci in odstranjevalci odpadkov. Slovenija je prevzela
standarde zahodnih družb, ki so svoje ukrepe in infrastrukturo za zajezitev problematike
odpadkov začele graditi že pred desetletji (Keuc et al., 2005). Večina pravnih predpisov
je nastala kot prevzemanje zakonodaje in predpisov EU.
Leta 1998 je bil sprejet Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/98), ki je v celoti
sprejel evropske okvirne smernice o odpadkih (Keuc, 2002a). Pravilnik določa
klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in
druge pogoje za zbiranje in prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov (Pravilnik
o ravnanju z odpadki, 1998). Aprila 2008 je bila sprejeta Uredba o ravnanju z odpadki
(Ur.l. RS, št. 34/08), s katero je prenehal veljati Pravilnik o ravnanju z odpadki. Uredba
določa obvezna ravnanja z odpadki in poročanja o ravnanju, pogoje za izvajanje zbiranja,
prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov ter
klasifikacijski seznam odpadkov in obveznosti poročanja Evropski Komisiji (Šarc, 2008).
Izdanih je bilo kar nekaj predpisov, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov, med
drugimi:
~ Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06,
110/07),
~ Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l. RS, št.
68/08),
~ Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št.
107/06),
~ Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in
akumulatorji (Ur.l. RS, št. 78/08),
~ Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS, št. 105/08),
~ Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur.l. RS, št. 78/08),
~ Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, št. 70/08),
~ Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ur.l. RS, št. 118/04).
Leta 2001 je bila izdana Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l., št. 21/2001). To je prvi predpis v
RS, ki je dejansko uzakonil ločeno zbiranje odpadkov v lokalni skupnosti. Določa
minimalen obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki jih mora zagotoviti
lokalna javna služba za ravnanje s komunalnimi odpadki. Med drugim odredba
opredeljuje, da se na lokalni ravni vzpostavi (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami…, 2001):
~ ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,

20

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih - ozaveščenost prebivalstva mestnih občin Ljubljana in Maribor

Katja Končan

~ prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih
kosovnih odpadkov,
~ prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi,
~ ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij ter
~ razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici.
Z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru opravljanja javne službe naj bi se zagotovilo
izločanje posameznih vrst gospodinjskih, nevarnih in kosovnih odpadkov iz celotnega
obsega komunalnih odpadkov. Vendar pa odredba ne postavlja nobenih konkretnih ciljev
za količine ločeno zbranih odpadkov (Keuc, 2002; Ferfila, 2006).
Cilji za odpadno embalažo so postavljeni v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo, kjer je zapisano, da morajo biti do konca leta 2012 zagotovljeni naslednji
okoljski cilji (Uredba o ravnanju z embalažo…, 2006):
~ potrebno je zagotoviti predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko
predelavo za najmanj 60 % celotne mase odpadne embalaže,
~ potrebno je reciklirati med najmanj 55 % in največ 80 % celotne mase odpadne
embalaže,
~ za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne
embalaže, je potrebno zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja:
∗ 60 % mase za steklo,
∗ 60 % mase za papir in karton,
∗ 50 % mase za kovine,
∗ 22,5 % mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno
reciklira v plastiko ter
∗ 15 % mase za les.
Dolgoročni cilji, usmeritve in naloge RS na področju varstva okolja za obdobje 2005–
2012 so opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (v nadaljevanju
ReNPVO). Za njeno izvedbo in izvrševanje obveznosti iz ratificiranih mednarodnih
pogodb, strategij in predpisov EU so bili sprejeti operativni programi varstva okolja. Za
izvedbo vseh ciljev in obveznosti v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in zmanjšanjem
količin biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih, ki jih mora
Slovenija postopno doseči, skladno z zahtevami 5. člena Direktive Sveta 1999/31/ES o
odlaganju odpadkov na odlagališčih, je bil v letu 2004 sprejet Operativni program
odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih
odpadkov (v nadaljevanju OP BIOO 2004), izdelan za obdobje do konca leta 2008
(Koželj, 2008). Od sprejetja OP BIOO 2004 je v Sloveniji sledilo zelo dinamično in
sistemsko uvajanje novih predpisov s področja ravnanja z odpadki. Tako je bilo v letu
2008 sprejetih ali noveliranih okoli 30 predpisov, predvsem zaradi prilagoditve
evropskemu pravnemu redu. ReNPVO med drugim za področje ravnanja s komunalnimi
odpadki določa, da je potrebno (Osnutek Operativnega programa..., 2009):
~ v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 55 % ali več od nastalih
količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali
več,
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~ obdelati vse preostanke odpadkov, tako da vsebnost skupnega organskega ogljika
(TOC) ne bo presegala 5 %,
~ izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati ter
~ zmanjšati količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi
odloženih odpadkov na 16 % do 2013-2015.
Vlada RS je konec marca 2008 sprejela Operativni program odstranjevanja odpadkov s
ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 (v
nadaljevanju OP BIOO 2008). Ta operativni program določa smernice za izvedbo
ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz ravnanja z odpadki oziroma dodatne
ukrepe, ki bodo nezadovoljivo stanje na tem področju izboljšali ter poenotili delovanje
javnih služb varstva okolja (Osnutek Operativnega programa..., 2009). OP BIOO 2008 se
osredotoča predvsem na zmanjševanje deleža odloženih bioloških odpadkov v
komunalnih odpadkih, določa smernice za dosego tega cilja ter števila in zmogljivosti
objektov za potrebno obdelavo teh odpadkov (Operativni program odstranjevanja…,
2008).
Slika 6: Okvirna shema ravnanja z odpadki v letu 2013

Vir: Operativni program odstranjevanja…, 2008.
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Udejanjanje ključnih predpisov, to je Pravilnika o ravnanju z odpadki, Pravilnika o
odlaganju odpadkov skupaj z določilom o zmanjševanju odlaganja količin bioloških
odpadkov, Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki ter Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo kot osnov za vzpostavitev sklopa ravnanja z odpadki od zajema do končne
oskrbe, je izvedljivo skupaj z udejanjanjem spremljajočih veljavnih predpisov: Pravilnika
o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS, št. 32/00, 53/01, 81/02, 41/04, 86/08), Uredbe o
sežiganju odpadkov (Ur.l. RS, št. 68/08, 41/09) in Uredbe o taksi za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur.l. RS, št. 70/01, 09/04, 129/04). Splošni cilji
udejanjanja osnovnih predpisov so naslednji (Operativni program odstranjevanja…,
2004):
~ zmanjšanje in določitev količin preostalih mešanih odpadkov, primernih samo za
končno oskrbo,
~ povečanje količin posameznih frakcij, izločenih iz skupnega snovnega toka
odpadkov, ki so primerne za snovno ali energetsko izrabo,
~ zmanjšanje nevarnostnega potenciala odloženih odpadkov,
~ doseganje ekonomičnosti ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in mešanimi
komunalnimi odpadki s takšnim izborom zajema posameznih frakcij, kjer sta
predelava in snovna oziroma energetska izraba (predvsem v slovenskem prostoru)
ekonomsko upravičeni,
~ pokrivanje realnih stroškov zbiranja, priprave in predelave oziroma snovne izrabe
in odstranjevanja,
~ udejanjanje odgovornosti za proizvod, ko ta na koncu življenjske dobe postane
odpadek ter
~ udejanjanje principa ''onesnaževalec plača'', kjer je smiselno in izvedljivo s
sprejemljivimi stroški.
Evropski parlament je junija 2008 v Strasbourgu sprejel Direktivo EU o recikliranju in
preprečevanju nastajanja odpadkov ter uveljavitev splošnega pravila o petstopenjski
hierarhiji odpadkov. V Direktivi so navedeni cilji o recikliranju gospodinjskih odpadkov,
kar je prvič, da se cilji take vrste pojavijo v zakonodaji. Kot članica EU bo tudi Slovenija
morala prevzeti te cilje in jih umestiti v slovensko zakonodajo. Novi, dodatni člen 8a
Direktive EU o odpadkih tudi zahteva, da države članice EU sprejmejo potrebne ukrepe,
namenjene doseganju skupne stopnje recikliranja 50% do leta 2020 za papir, plastiko in
steklo iz gospodinjskih in njim podobnih odpadkov. Za nekatere države, kot je Nemčija,
je to konzervativen cilj, medtem ko večini drugih držav to predstavlja zelo zahteven in
težko dosegljiv cilj (Revizija okvirne direktive o odpadkih, 2008). Žal se Slovenija uvršča
med slednje in za dosego cilja bo morala še veliko narediti predvsem na ozaveščanju
prebivalstva, kajti kljub učinkoviti vzpostavitvi komunalne infrastrukture in izpolnjevanju
vseh predpisov javnih služb na področju ravnanja z odpadki ne bo mogoče doseči
zastavljenih ciljev brez aktivnega sodelovanja prebivalstva Slovenije.
Nedoseganje ciljev, zastavljenih v Direktivi EU o odpadkih, do leta 2020 bi Evropski
komisiji pomenilo resen znak, da država članica ni sprejela potrebnih ukrepov,
oblikovanih z namenom doseganja ciljev. Na podlagi tega in skupaj z ugotovitvami iz
triletnih poročil o nacionalnih napredkih lahko Evropska komisija toži države članice
zaradi neupoštevanja zahtev direktive (Revizija okvirne direktive o odpadkih, 2008).
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Leta 2009 naj bi bila novelirana Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Veljavna odredba je bila
sprejeta v letu 2001 in je prinesla vzpostavitev enotnega sistema zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov. S spremembami odredbe naj bi bil bolj določno opredeljen način
izvajanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter zaostreni pogoji za
odlaganje preostankov komunalnih odpadkov (Osnutek Operativnega programa…, 2009).
Že v Strateških usmeritvah RS za ravnanje z odpadki je bilo opredeljeno, da »temeljne
značilnosti učinkovitega sistema za ravnanje z odpadki predstavlja sklop ukrepov, ki
spodbujajo in omogočajo preprečevanje nastanka odpadkov na izvoru, ločen zajem,
recikliranje ali druge vrste snovne izrabe odpadkov ter varno in za okolje sprejemljivo
končno oskrbo z odpadki« (Strateške usmeritve…, 1996, str. 15). Šele z uveljavitvijo
temeljnih načel za ravnanje z odpadki, torej z reševanjem problematike odpadkov na
izvoru, načelom preventive, ločenim zajemom snovnih tokov odpadkov, načelom
vračanja naravi, racionalnostjo in postopnostjo vzpostavitve mreže objektov in naprav,
bomo prenesli v slovenski prostor temeljna strateška načela Evropske unije, uresničili
temeljna načela iz Zakona o varstvu okolja, ki se nanašajo na problematiko odpadkov v
okviru kompleksnosti in medsebojne povezanosti elementov varstva okolja, in čim bolj
učinkovito preprečevali nastajanje novih okoljskih bremen za prihodnje generacije
(Strateške usmeritve…, 1996).
Vsekakor je na področju slovenske zakonodaje prišlo v zadnjih letih do velikega
napredka, sprejetih je bilo ogromno zakonov, predpisov in uredb, ki določajo dolžnosti
povzročitelja odpadkov in izvajalca javne službe. Vendar pa še vedno ne dosegamo
zastavljenih ciljev, predvsem z vidika deleža ločeno zbranih frakcij. V zakonodaji se
pojem ozaveščenost prebivalstva pojavlja zelo redko. Nikjer ni zapisanih konkretnih
ciljev, kar dokazuje, da je ta tematika še vedno postranskega pomena in nima velike
veljave pri doseganju zastavljenih ciljev. Ozaveščanje velja kot nekaj, kar je sicer
koristno, vendar se ne izvaja, če za to ni organizirane ekipe ljudi in finančnih sredstev.
Glede na to, da je postavitev komunalne infrastrukture boljša, kot narekujejo zakoni, bi
lahko razloge za premajhno učinkovitost na področju ločenega zbiranja odpadkov iskali
prav v problemu premajhne ozaveščenosti prebivalstva. Ravno zaradi tega mora
zakonodaja v svojo vsebino nujno dodati konkretne zahteve za izvajanje projektov
ozaveščanja prebivalstva.

2.2.2. Stanje in izzivi ravnanja z odpadki v državah Evropske unije
Problematika ravnanja z odpadki je v človeški družbi prisotna že zelo dolgo, le da se
podrobneje z njo ukvarjamo šele v zadnjih nekaj desetletjih. Z večanjem blagostanja v
državah EU se veča tudi količina odpadkov. Komunalni odpadki v EU se trenutno
odstranjujejo z odlaganjem na deponijah (49 %), s sežiganjem (18 %), recikliranjem in
kompostiranjem (33 %). V novih državah članicah EU, kjer je bilo vloženega največ
truda in vlaganj v uskladitev s pravnim redom EU, se stanje izboljšuje, vendar še vedno
prevladuje odlaganje odpadkov na odlagališča (Nova strategija…, 2005). Vsako leto
države EU proizvedejo 1,3 milijarde ton odpadkov, od tega približno 256 milijonov ton
komunalnih in 40 milijonov ton nevarnih odpadkov. Med letoma 1996 in 2006 se je
količina komunalnih odpadkov povečala za 7 % in dosegla letno 517 kg odpadkov na
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prebivalca EU, leta 2007 pa 522 kg odpadkov na prebivalca EU. Največ komunalnih
odpadkov na prebivalca proizvedejo Danska, Irska in Ciper, najmanj pa Češka, Slovaška
in Poljska (Eurostat: News release, 2009; Eurostat pocketbooks, 2009).
Odlaganje odpadkov v državah EU se v povprečju iz leta v leto zmanjšuje. Leta 1996 so v
državah današnje EU (EU 27) na odlagališče odložili 289 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca, leta 2007 pa 213 kg. Med državami EU je najbolj napredovala Nemčija, kjer
so leta 1997 na odlagališče odložili 216 kg odpadkov na prebivalca, leta 2007 pa le še
3 kg. Večina odpadkov (60 %), ki jih države EU proizvedejo, je odložena na odlagališčih
ali odpeljana v sežigalnice, vendar se podatki od države do države razlikujejo. Obe
metodi ravnanja z odpadki, tako odlaganje kot sežiganje, pa sta okolju škodljivi.
Odlagališča odpadkov zavzamejo ogromno koristnega prostora, so vir onesnaženja zraka,
podtalnice in prsti, saj se v ozračje sproščata ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4), v
podtalnico in prst pa pesticidi in kemikalije. Pri sežiganju odpadkov se sproščajo toksične
kovine in proizvajajo strupeni plini. Sežigalnice so tudi glavni vir dioksina, ki je najbolj
toksična snov človeškega izvora (Europe in Figures, 2008; European Commission…,
2009; Eurostat: Country…, 2009; Eurostat pocketbooks, 2009).
Slika 7: Količina nastalih komunalnih odpadkov v državah Evropske unije v letu
2007 (v kg na prebivalca)

Vir: Eurostat: Country…, 2009.
Za proizvodnjo izdelka večinoma še vedno potrebujemo surovine, ki jih pridobivamo iz
naravnih virov, iz njih pa po proizvodnih procesih nastanejo embalaža in izdelki, ki nato
dosežejo končnega uporabnika. Ti ob koncu svoje življenjske dobe postanejo odpadki.
Odpadkov je vedno več, ker obdobje uporabe izdelka postaja vedno krajše in ker je vedno
več tudi izdelkov za enkratno uporabo (Keuc et al., 2005). Problematika odpadkov je
tesno povezana z razvojem človeštva, znanosti in tehnologije. Današnji življenjski
standard ne gre v smer zmanjševanja, temveč v vsakoletno povečevanje količine
odpadkov. Prav tako z večanjem števila prebivalstva količina odpadkov narašča, vse manj
pa je primernega prostora, kamor bi odpadke lahko odlagali.
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Tako smo prišli do spoznanja, da odlaganje ni prava rešitev in da so potrebni drugačni
ukrepi. V nekaterih državah EU (Nemčija, Nizozemska, Švedska, Belgija in Danska) so
preskok iz zavedanja v ukrepanje izvedli dokaj hitro, saj na odlagališča odlagajo 5 % ali
manj vseh komunalnih odpadkov (Preglednica 1 - zeleno polje), nasprotno pa Bolgarija,
Litva in Romunija na odlagališča odlagajo več kot 95 % vseh komunalnih odpadkov
(Preglednica 1 - rdeče polje) (Eurostat: News release, 2009).
Preglednica 1: Količina in ravnanje s komunalnimi odpadki v državah Evropske
unije v letu 2007
Država

EU 27
Danska
Irska
Ciper
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Avstrija
Španija
Velika Britanija
Nemčija
Italija
Francija
Estonija
Švedska
Finska
Belgija
Portugalska
Bolgarija
Madžarska
Grčija
Slovenija
Litva
Romunija
Latvija
Poljska
Slovaška
Češka

Zbrani
komunalni
odpadki na
prebivalca
(v kg)
522
801
786
754
694
652
630
597
588
572
564
550
541
536
518
507
492
472
468
456
448
441
400
379
377
322
309
294

Ravnanje s komunalnimi odpadki v %
Odlaganje

Sežig

Reciklaža

Kompost

42
5
64
87
25
93
3
13
60
57
1
46
34
64
4
53
4
63
100
77
84
66
96
99
86
90
82
84

20
53
0
0
47
0
38
28
10
9
35
11
36
0
47
12
34
19
0
9
0
0
0
0
0
0
11
13

22
24
34
13
0
2
32
21
13
22
46
11
16
34
37
26
39
8
0
13
14
34*
2
1
13
6
2
2

17
17
2
0
28
5
28
38
17
12
18
33
14
2
12
10
23
10
0
1
2
2
0
1
4
5
1

Vir: Eurostat: News release, 2009

Reciklaža in
kompostiranje
skupaj
39
41
36
13
28
7
60
59
30
34
64
44
30
36
49
36
62
18
0
14
16
34
4
1
14
10
7
3

*reciklaža in kompostiranje skupaj

Vendar pa samo podatek o (ne)odlaganju komunalnih odpadkov ni dovolj, saj je potrebno
upoštevati, da prav tiste države EU, ki najmanj odpadkov odlagajo na odlagališčih, največ
odpadkov sežgejo v sežigalnicah. Tako ravnanje ni skladno s konceptom trajnostnega
razvoja. V obeh primerih gre za uničevanje naravnih virov. Zaradi njihove omejenosti je s
takšnim ravnanjem ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih rodov (Keuc et al, 2005).
Najboljši kazalec je torej podatek, katere države največ komunalnih odpadkov reciklirajo
in kompostirajo (Preglednica 1 - vijolično polje). Pri tem je najbolj uspešna Nemčija, saj
je leta 2007 kar 64 % komunalnih odpadkov reciklirala in kompostirala. Med državami,
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ki več kot 50 % komunalnih odpadkov predelajo na ta način, so še Belgija, Nizozemska
in Avstrija. Podatki za Slovenijo niso relevantni in se po podatkih Statistističnega urada
RS močno razlikujejo od vira Eurostat: News release.
Slika 8: Zbrani komunalni odpadki v državah Evropske unije za leto 2007
(v kg/prebivalca)

Vir: Eurostat: News release, 2009.

2.2.3. Stanje in izzivi ravnanja z odpadki v Sloveniji
Odpadki niso le vir obremenjevanja okolja, ampak jih je mogoče delno ali v celoti
ponovno uporabiti, torej so lahko tudi surovine za nov izdelek. Odpadki postanejo vir
obremenjevanja okolja šele na koncu predelovalne verige, ko je treba preostanke po
predelavi ali obdelavi nadzorovano odložiti. Vse stopnje predelave pomenijo ohranjanje
naravnih virov, kar je eden od ciljev Zakona o varstvu okolja. Odpadki so vir
obremenjevanja okolja tudi s svojim nevarnostnim potencialom, ki izhaja iz uporabe
okolju nevarnih sestavin pri izdelavi izdelka ali so takšne sestavine vgrajene v izdelek.
Zaradi svojega možnega vpliva na okolje je predpisano za okolje varno ravnanje z
odpadki v javnem interesu (Strateške usmeritve…, 1996).
Področje gospodarjenja z odpadki je eno najbolj kritičnih področij varstva okolja v
Sloveniji in predstavlja resen problem, ki ga je potrebno hitro in učinkovito reševati.
Čeprav delež ločeno zbranih frakcij iz leta v leto narašča, je ta proces še vedno
prepočasen in premalo učinkovit. Nastajanje odpadkov je zaradi načina življenja in
potrošništva v naši družbi dejstvo in ne odstopa od trendov v drugih evropskih državah.
Zaostajanje za razvitejšimi članicami EU pa se v Sloveniji nedvomno kaže v razmerju
med nastalimi in odloženimi količinami odpadkov (Koželj, 2008).
V letu 2008 je v Sloveniji nastalo 922 830 ton komunalnih odpadkov, od tega 3 024 ton
nevarnih komunalnih odpadkov. Glede na leto 2007 se je količina nastalih komunalnih
odpadkov povečala za 4,2 %, količina nastalih nevarnih komunalnih odpadkov pa za 4 %
(Statistični urad…, 2009).
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Slika 9: Nastali komunalni odpadki v Sloveniji (v tonah)

Vir: Statistični urad…, 2009.
Leta 2007 je bilo v Sloveniji odloženih 80 % (Statistični urad…, 2009) oz. 82 %
(Revizijsko poročilo, 2008) oz. 84 % (Koželj, 2008, 2009) vseh zbranih komunalnih
odpadkov. Leta 2008 je bilo odloženih 80 % komunalnih odpadkov (Statistični urad…,
2009), večletne primerjave pa kažejo, da v Sloveniji še ni prišlo do bistvenega napredka
pri zmanjševanju deleža in količin odloženih odpadkov na odlagališče.
Slika 10: Količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom in količina odpadkov,
odloženih na odlagališče (v tonah)

Vir: Statistični urad…, 2009.
Z javnim odvozom je bilo v letu 2008 zbranih 847 451 ton komunalnih in njim podobnih
odpadkov, od tega kar 82,1 % mešanih komunalnih odpadkov, le 13,2 % pa je bilo ločeno
zbranih frakcij. 4,7 % odpadkov je bilo z vrtov in parkov (Statistični urad…, 2009).
Glede na leto 2007 se je količina ločeno zbranih frakcij sicer povečala, vendar le za
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1,5 %, kar je še vedno veliko premalo, da bi v prihodnosti lahko dosegli zastavljene cilje,
ki jih narekujejo sprejeti predpisi.
Preglednica 2: Količine z javnim odvozom zbranih komunalnih in njim podobnih
odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami v letu 2008
KAZALEC

Skupna letna količina odpadkov,
zbranih z javnim odvozom

Ločeno zbrane frakcije (brez odpadne embalaže)

69 525 ton = 8,20 %

Odpadna embalaža

42 093 ton = 4,97 %

Odpadki z vrtov in parkov

40 195 ton = 4,74 %

Drugi komunalni odpadki

695 638 ton = 82,09 %

Skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom

847 451 ton = 100 %

Vir: Statistični letopis…, 2009.
Stanje ravnanja z odpadki v Sloveniji je že nekaj let nespremenjeno in ne kaže trenda
doseganja zastavljenih ciljev, zato po mnenju Ministrstva za okolje in prostor ta
ugotovitev zahteva takojšnje ukrepanje in uvedbo dodatnih vzvodov, ki bi večinski tok
odpadkov preusmerili v postopke predelave (Koželj, 2009).
V različne postopke obdelave je bilo leta 2007 predanih približno 18 %, predelanih pa
9,6 % komunalnih odpadkov, medtem ko nekatere najbolj uspešne države članice
zagotavljajo predelavo za približno polovico zbranih komunalnih odpadkov, odložijo pa
jih manj kot 10 % (Revizijsko poročilo, 2008).
Slika 11: Delež z javnim odvozom zbranih komunalnih odpadkov in ravnanje z
njimi za večletno obdobje (v tonah)

Vir: Statistični letopis…, 2009.

29

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih - ozaveščenost prebivalstva mestnih občin Ljubljana in Maribor

Katja Končan

Preglednica 3: Delež z javnim odvozom zbranih komunalnih odpadkov in ravnanje
z njimi za večletno obdobje (v odstotkih)
Kazalec

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Odloženo na odlagališče

89,91 % 85,81 % 82,13 % 79,41 % 85,14 % 80,10 % 80,10 %

D (oddano v odstranjevanje)

0,19 %

2,05 %

7,72 %

5,86 %

0,11 %

3,08 %

3,58 %

R (oddano v predelavo)

4,99 %

7,92 %

3,55 %

4,40 %

5,23 %

9,61 %

8,27 %

Oddano drugemu zbiralcu

4,59 %

4,06 %

4,25 %

7,30 %

5,93 %

3,38 %

3,39 %

Oddano družbi za ravnanje z OE 0,01 %

0,06 %

2,24 %

2,98 %

3,40 %

3,63 %

4,61 %

0,31 %

0,09 %

0,11 %

0,05 %

0,20 %

0,21 %

0,04 %

Oddano v tujino

Vir: Statistični letopis…, 2009.
Slika 12: Delež z javnim odvozom zbranih komunalnih odpadkov in ravnanje z
njimi v letu 2008

Vir: Statistični letopis…, 2009.
Sprejeti strateški dokumenti in predpisi glede ravnanja z odpadki določajo
najpomembnejše cilje, ki jih mora Slovenija doseči. Računsko sodišče v Ljubljani je v
Revizijskem poročilu o ravnanju z ločeno zbranimi komunalnimi odpadki leta 2008
objavilo cilje in pogoje ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008 in 2013, ki jih je
določilo Ministrstvo za okolje in prostor v OP BIOO 2008. Iz slike 10 je razvidno, da
Slovenija ni dosegla vseh zastavljenih ciljev za leto 2008. Mešanih komunalnih odpadkov
je Slovenija v letu 2008 pridelala kar za 130 000 ton več kot je bilo zastavljeno kot cilj,
ločeno zbranih frakcij pa je bilo 13,1 % namesto predvidenih 15 % od vseh komunalnih
odpadkov. Vseh podatkov za leto 2008 še ni objavljenih in tako ni znano ali je Slovenija
izpolnila katerega od ciljev ali ne, vsekakor pa so cilji za leto 2013 višji in jih bo še težje
doseči, če ne bomo hitro in učinkovito ukrepali.
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Slika 13: Cilji in pogoji ravnanja s komunalnimi odpadki

Vir: Revizijsko poročilo, 2008.
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Problematika ravnanja z odpadki postaja v Sloveniji vse bolj aktualna, vendar pa do sedaj
še nismo dosegli zastavljenih ciljev glede ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru.
Gradnja komunalne infrastrukture (zbirni centri, sortirnice, zbiralnice) ter regijskih
centrov s primerno predhodno obdelavo odpadkov časovno zaostaja, zato bi lahko v
prihodnjih letih prišlo še do večjih težav. Še vedno se velika večina komunalnih
odpadkov odloži na odlagališčih, zato je problematika odlaganja odpadkov še toliko bolj
izpostavljena. Problemi pri ravnanju z odpadki so večplastni in izvirajo iz (Koželj, 2008):
~ dosedanjega družbenega odnosa do problematike odpadkov in načina ravnanja z
njimi,
~ pomanjkljive upravne in strokovne organiziranosti ter usklajenosti,
~ pomanjkanja pravnih predpisov in nadzora nad njihovim izvajanjem,
~ pomanjkanja ekonomskih ukrepov,
~ geoloških in hidroloških značilnosti slovenskega prostora,
~ značilnega vzorca poseljenosti ter
~ za slovenski prostor vedno bolj značilnih pojavov ''NIMBY'' (not in my backyard ne na mojem dvorišču) in ''NIMET'' (not in my election time - ne v mojem volilnem
obdobju).
Odlagališč odpadkov je bilo do nedavnega v Sloveniji 60, do 16. julija 2009 pa se jih je
27 zaprlo, saj ne ustrezajo evropskim standardom. Občine oziroma podjetja, ki se
ukvarjajo z odvozom odpadkov, so se znašle v brezizhodnem položaju, ker morajo
odpadke odvažati na druga odlagališča, ki so mnogokrat bolj oddaljena od tistih, ki so jih
do sedaj uporabljali. Imajo upravičen razlog za zvišanje cen prispevkov, ki jih plačujejo
občani, kar pa pri slednjih ni dobro sprejeto. Vendar se le redki zavedajo, da plačujejo
komunalne prispevke le za zabojnike za mešane odpadke in še to glede na velikost
zabojnika, ki ga imajo pred bivališčem. Torej bi z bolj učinkovitim ločevanjem odpadkov
v zabojnik za mešane odpadke odložili manj odpadkov, posledično pa bi čez čas
potrebovali manjše zabojnike za mešane odpadke in tako manj plačevali.
Čeprav smo po količini in sestavi proizvedenih komunalnih odpadkov na prebivalca pod
povprečjem razvitih držav EU, nimamo vzpostavljenih ustreznih in dovolj učinkovitih
organizacijskih, tehničnih, pravnih in ekonomskih instrumentov za obvladovanje tovrstne
okoljske problematike (Razprava o ravnanju…, 2002; Škafar, 2005). Stanje se s
sprejemanjem novih in spreminjanjem že obstoječih pravnih aktov sicer izboljšuje, saj so
občine zavezane k vzpostavitvi infrastrukture za ločevanje odpadkov. Vendar
problematika ravnanja z odpadki kljub temu ostaja; spremeniti je potrebno miselnost in
obnašanje ljudi. To pa je proces, ki za svoj uspeh potrebuje več let, desetletij ali celo
generacij.
Glavna problematika ravnanja z odpadki je prav ozaveščenost prebivalstva. Zakoni in
predpisi za ravnanje z odpadki se vsakih nekaj let popravljajo, dopolnjujejo in
izboljšujejo, javna podjetja so zavezana k vzpostavitvi infrastrukture za ločeno zbiranje
odpadkov, žal pa predpisi (še) ne vsebujejo obveznosti ozaveščanja prebivalstva s strani
občin ali javnih podjetij. Ozaveščanje prebivalstva je prepuščeno samoiniciativi na
lokalni (občinski) ravni, ta pa ravna glede na svoje finančne zmožnosti. Po navedbah
Čančeve (2009) iz Sektorja za varstvo okolja in ohranjanje narave MOM se je izredno
uspešen projekt ozaveščanja prebivalstva o ločevanju odpadkov ''Mari in Bor'' zaključil

32

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih - ozaveščenost prebivalstva mestnih občin Ljubljana in Maribor

Katja Končan

ravno zaradi pomanjkanja finančne podpore s strani MOM, čeprav je bil projekt z 51
odstotki financiran s strani podjetja Slopak, družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

2.2.4. Trajnostno gospodarjenje z odpadki
Trajnostni razvoj, ki zahteva prekinitev povezave med gospodarsko rastjo in pritiski na
okolje, na področju odpadkov pomeni predvsem zmanjševanje nastajanja odpadkov. Pri
gospodarjenju z odpadki so najpomembnejši: preprečevanje nastajanja odpadkov,
ponovna uporaba odpadkov ter recikliranje, temu sta podrejena termična obdelava s
pridobivanjem energije in nazadnje, če le ne gre drugače, odlaganje. Sežig in odlaganje
odpadkov povzročata okoljsko škodo zaradi onesnaževanja zraka z izpusti nevarnih
snovi, onesnaževanja vode in prsti, hkrati pa pomenita snovno neučinkovito ravnanje z
omejenimi naravnimi viri (Vendramin, 2007).
Preprečevanje nastajanja odpadkov predstavlja najboljšo strategijo gospodarjenja z
odpadki, saj je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Odločilen vpliv v tej fazi
imajo proizvajalci izdelkov, saj vplivajo tako na sestavo izdelka in njegove embalaže, kot
tudi na tehnologijo proizvodnje (Ošlaj, 2005). Preprečevanje oziroma zmanjševanje
nastajanja odpadkov je v končni fazi možno doseči le s sodelovanjem potrošnikov, zato je
ozaveščanje prebivalstva izrednega pomena. Kot najučinkovitejši ukrep za preprečevanje
nastajanja odpadkov se je izkazalo zaračunavanje odvoza odpadkov po količini.
Gospodinjstva plačujejo le za mešane odpadke, torej več kot ločijo odpadkov, manj jim
preostane drugih odpadkov. Javno podjetje jim v tem primeru namesti manjši zabojnik za
mešane odpadke, s tem pa se zniža tudi cena prispevka za odvoz.
Kadar preprečevanje nastajanja odpadkov ni dovolj uspešno oziroma nemogoče, je
potrebno poskrbeti za ponovno uporabo odpadkov v nespremenjeni obliki ali s postopki
predelave za pridobivanje novih materialov (Ošlaj, 2005). Na tem mestu imajo
gospodinjstva izredno pomembno vlogo, saj je potrebno vse ljudi brez izjeme navaditi, da
se odpadki ločujejo že na izvoru. Ločevanje odpadkov zagotovi zmanjšanje količin
odloženih odpadkov na odlagališčih, ohranjanje naravnih virov, manjšo porabo energije,
ohranjanje naravnega okolja, hkrati pa se omogoči, da se določeni odpadki ponovno
uporabijo v nespremenjeni obliki, ostali pa so oddani v sistem predelave. Veliko večino
odpadkov, na primer star papir, odpadne aluminijaste pločevinke, plastenke in steklenice
lahko z ustrezno obdelavo in predelavo uporabimo za izdelavo novih izdelkov. Javna
podjetja ločeno zbrane odpadke posredujejo v predelavo, kjer jih specializirana podjetja
obdelajo (ločijo posamezne snovi) in predelajo v surovine, ki jih je mogoče ponovno
uporabiti za izdelavo novih izdelkov (Ločeno zbirajmo in reciklirajmo, 2009). Ko bodo
ljudje razumeli problematiko in ko bodo dobili informacije o tem, kaj lahko storijo sami,
bodo postali bolj pozorni pri nakupu izdelkov. Z nakupi okolju prijaznih izdelkov ali
izdelkov, ki jih je možno ponovno uporabiti ali reciklirati, bodo spodbudili tudi vse tiste
proizvajalce, ki na trg še vedno pošiljajo okolju škodljive izdelke, bodisi z vsebnostjo
škodljivih materialov bodisi z nezmožnostjo ponovne uporabe ali reciklaže izdelka
oziroma njegove embalaže. To bi vodilo v bolj smotrno ravnanje z naravnimi viri, hkrati
pa bi zmanjšalo tudi količino odpadkov.
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Pod pojmom termična obdelava odpadkov razumemo postopke oksidacije organskih
snovi pri zelo visoki temperaturi – gorenju oz. uplinjanju. Poznamo naslednje postopke
toplotne obdelave (Kosi, Šnuderl, 2006):
~ sežig;
~ piroliza – termični proces, ki poteka brez prisotnosti kisika na temperaturah 400
do 800 °C; osnovni produkti so plini, olja in naogljičeni ostanek;
~ uplinjanje – oksidacijski proces, ki poteka ob pomanjkanju kisika oz. zraka;
~ sosežig (cementarne, termoelektrarne, industrijske peči,…);
~ dezinfekcija – sterilizacija (postopki s paro ali vročim zrakom).
Termična obdelava odpadkov s pridobivanjem energije je sicer manj trajnostna rešitev
ravnanja z odpadki, vendar ga EU in Slovenija uvrščata pred odlaganjem na petstopenjski
hierarhični lestvici ravnanja z odpadki. Ločiti je potrebno med sežigalnico in termično
obdelavo odpadkov. »Sežigalnica odpadkov je namenjena za toplotno obdelavo
odpadkov z izkoriščanjem pridobljene zgorevalne toplote ali brez nje. Toplotna obdelava
vključuje sežiganje z oksidacijo odpadkov kot tudi pirolizo, uplinjanje, obdelavo v plazmi
ali druge postopke toplotne obdelave, če se produkti obdelave naknadno sežgejo«
(Pravilnik o spremembah…, 2001, str. 5613). Za razliko od naprav za termično obdelavo
odpadkov, »sežigalnice neobdelanih komunalnih odpadkov, v katerih se izvaja masovni
sežig odpadkov, ne omogočajo sodobnega načina gospodarjenja z odpadki in so v
nasprotju z evropsko strategijo ravnanja z odpadki« (Operativni program
odstranjevanja…, 2008, str. 5). Termična obdelava pa je »zlasti namenjena proizvodnji
energije ali določenih izdelkov, v kateri se odpadki uporabljajo kot običajno ali kot
dodatno gorivo ali pa toplotno obdelajo za namen odstranjevanja« (Pravilnik o
spremembah…, 2001, str. 5613).
V Sloveniji trenutno delujeta dve sežigalnici, ki imata dovoljenje za sežiganje odpadkov:
Podjetje Pinus TKI d.d. iz Rač in podjetje Lek d.d. iz Ljubljane. Podjetje Pinus TKI d.d.
ima dovoljenje za termično odstranjevanje odpadkov – odpadne embalaže, ki vsebuje
ostanke nevarnih snovi, odpadnih zdravil, odpadnih laboratorijskih in organskih
kemikalij, odpadnih barv in lakov, odpadnih kozmetičnih sredstev, mil in razkužil,
odpadnih fitofarmacevtskih sredstev, odpadnih absorbentov, filtrirnih sredstev, čistilnih
krp in zaščitnih oblek, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi ter odpadnih motornih,
strojnih in mazalnih oljev (Pinus TKI d.d., 2009). Sežigalnica podjetja Lek d.d. se nahaja
v Lendavi, kjer odstranjujejo svoje lastne nevarne odpadke (Lek d.d., 2009). Dovoljenje
za sosežig odpadkov ima v Sloveniji pet podjetij: Energetika Ravne d.o.o., Ravne na
Koroškem, Salonit Anhovo d.d., Anhovo, OPTE Ptuj d.o.o., Ptuj, Glin Pohištvo d.o.o.,
Nazarje in ETRA 33 d.d., Ljubljana. »Naprava za sosežig odpadkov je nepremična ali
premična naprava, ki je zlasti namenjena proizvodnji energije ali določenih izdelkov, v
kateri se odpadki uporabljajo kot običajno ali kot dodatno gorivo ali pa toplotno obdelajo
za namen odstranjevanja. Če se v napravi sosežig odpadkov izvaja tako, da je glavni
namen toplotna obdelava odpadkov in ne proizvodnja energije ali izdelkov, se naprava
šteje za sežigalnico« (Uredba o emisiji snovi…, 2001, str. 5377).
Leta 2008 so v Celju odprli prvi objekt za termično obdelavo odpadkov v Sloveniji, ki pa
je zasnovan kot toplarna (predpisana toplotna moč), in kot gorivo uporablja t.i. lahko
frakcijo komunalnih odpadkov, njen osnovni namen pa je soproizvodnja toplotne in
električne energije (Ravnanje z odpadki: pogosta…, 2009). Po zagotovilih celjskega
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župana Bojana Šrota je to energetski objekt, ki ustreza vsem evropskim standardom
(Žumbar, 2008). V Sloveniji se v prihodnosti načrtuje izgradnja še dveh objektov za
termično obdelavo odpadkov, in sicer v Ljubljani in v Mariboru (Termoelektrarna…,
2009).
Zadnja oziroma najslabša možnost je odlaganje, ki naj bi se uporabljala le v primerih, ko
odpadkov ni možno predelati ali odstraniti na drug način (Osnutek operativnega
programa…, 2009; Koželj, 2009). V Sloveniji žal velja drugačna praksa, saj še vedno kar
80 % odpadkov odložimo na odlagališča. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS, št.
32/06) v 5. členu določa, da je »dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke, razen kadar
njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova obdelava ne
zmanjšuje njihove količine ali lastnosti, ki povzročajo škodljive vplive na okolje ali
človekovo zdravje« (Pravilnik o odlaganju odpadkov, 2006, str. 3352). Pravilnik določa
tudi, da je »obdelava odpadkov vsak fizikalni, kemični ali biološki postopek v okviru
postopkov predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti
odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim
odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom
zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo
predelavo« (Pravilnik o odlaganju odpadkov, 2006, str. 3351). V ReNPVO 2005–2012 so
za področje ravnanja s komunalnimi odpadki določeni zavezujoči cilji, ki določajo, da se
v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeri vsaj 55 % ali več od nastalih količin
komunalnih odpadkov, torej se jih manj kot 45 % odloži na odlagališčih (Osnutek
operativnega programa…, 2009). Glede na odstotek odloženih odpadkov v prejšnjih letih
kaže, da je Slovenija pred precej težko nalogo in jo bo brez hitrega in učinkovitega
programa težko izpolnila.
Slika 14: Trajnostna raba naravnih virov

Avtorica: Katja Končan; prirejeno po Oblak, 2004.
Trajnostni razvoj odpadke obravnava kot uporabne snovi, zato jih moramo jemati in
razumeti kot koristen gospodarski vir. Najbolj trajnostno in okolju prijazno ravnanje z
odpadki zajema tri načela (Keuc et al, 2005; Kakovostno okolje, 2006):
1. Načelo upravljanja "od zibelke do groba", kar pomeni, da mora proizvajalec zagotoviti
učinkovito rabo naravnih virov v celotnem življenjskem krogu proizvoda. Poskrbeti mora
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za uporabo reciklabilnih materialov, podaljšanje življenjske dobe proizvoda in čim
manjšo uporabo nevarnih snovi. Načini izdelave proizvodov z manj surovin in več
obnovljivih virov ali virov, ki jih je mogoče reciklirati, bi pripeljali do manj odpadkov
tako v življenjskem krogu izdelka kot tudi ob koncu njegove življenjske dobe.
2. Načelo odgovornosti proizvajalcev zahteva, da proizvajalci prevzamejo vso
odgovornost za proizvod tudi po izteku njegove življenjske dobe, ko le-ta postane
odpadek. S tem je proizvajalec motiviran uporabljati reciklabilne in nenevarne odpadke
že pri izdelavi izdelka.
3. Načelo spreminjanja proizvodnih in potrošniških vedenjskih vzorcev, ki zahteva
celovito soočanje različnih akterjev v gospodarjenju z odpadki z namenom, da se
spremeni odnos do rabe naravnih virov.
Trajnostno ravnanje z odpadki v smeri "brez odpadkov" zagotavlja medgeneracijsko
enakost in pravičnost ter tudi pravičnejšo delitev naravnih virov med sedanjimi
generacijami. Zahteva sodelovanje državljanov in državljank pri snovanju sistemov
ravnanja z odpadki na lokalni ravni, njihovo soodločanje in prevzemanje odgovornosti za
uspešnost zastavljenih ukrepov in doseganje ciljev (Keuc et al, 2005). Če smo do sedaj
odpadke skoraj izključno odlagali, moramo hitro in učinkovito spremeniti sistem ravnanja
z njimi. Praksa ravnanja z odpadki je v Sloveniji na zelo nizkem nivoju v primerjavi z
državami EU, še posebej v primerjavi s starimi članicami EU (EU15). Kako daleč smo od
evropske vizije ravnanja z odpadki po petstopenjski hierarhični lestvici, pa govorijo
dejanja sama zase. Po mnenju Kajfež Bogatajeve (2008) je prava pot, kljub nenehnemu
iskanju tehnoloških rešitev, samo ena – omejiti količino odpadkov. To ni le najbolj
trajnosten pristop, ampak prinese tudi druge koristi, kot so nižji stroški ravnanja z
odpadki, manjša onesnaženost zraka z delci in dušikovimi oksidi, manj emisij
toplogrednih plinov ter manj hrupa ob zbiranju in prevozu odpadkov.

2.2.4.1. Koncept 3R in koncept 4R+3E
Koncept 3R (Reduce - Reuse - Recycle) je načelo zmanjševanja količine odpadkov,
ponovne uporabe in recikliranja odpadkov. Vsi trije dejavniki bistveno pripomorejo k
zmanjšanju količine odpadkov, največji pa je vpliv prvega dejavnika. Z zmanjševanjem
količine odpadkov se zmanjša tudi količina odpadkov za ponovno uporabo. Več ponovno
uporabljenih odpadkov pa pomeni manjšo potrebo po reciklaži. Koncept 3R je del
petstopenjske hierarhije ravnanja z odpadki (Steiner, Wiegel, 2008).
Koncept 4R+3E (Reduce - Reuse - Recycle - Recover + Educate - Economise - Enforce)
pomeni, da poleg običajnega koncepta 3R, uvajamo tudi postopke predhodnega
ozaveščanja in izobraževanja ter postopke vključevanja podjetniškega sektorja s ciljem
preprečevanja nastajanja odpadkov in ustrezne snovne izrabe ter uravnoteženega ravnanja
z odpadki (Škafar, 2007):
Reduce – zmanjševanje količin odpadkov oz. preprečitev nastajanja odpadkov na izvoru
pomeni odločitev za previdno in smotrno uporabo izdelkov, kar prispeva k zmanjšanju
količine nastalih odpadkov,
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Reuse – ponovna uporaba odpadkov je ponavljajoča se raba še uporabnih izdelkov ali
njihovih delov,
Recycle – recikliranje ali predelava odpadkov je proces, kjer odpadne materiale
predelamo v nove izdelke,
Recover – nadomeščanje materialov z obnovljivimi in manj strupenimi odpadki oz.
energijo (proces pridobivanja materialov ali energije iz odpadkov).
Educate – izobraževati in ozaveščati ljudi o trajnostnem ravnanju z odpadki, z
ozaveščanjem vplivati na zmanjševanje odpadkov na izvoru in na odločitev že pri nakupu
izdelka,
Economise – ekonomizirati – zniževati stroške, vključevati stroške ravnanja z odpadki v
ceno izdelkov oz. storitev,
Enforce – uveljaviti učinkovito ravnanje z odpadki v zakonodaji in praksi, vključevati v
procese načrtovanja, odločanja in upravljanja različne nosilce interesov v lokalnem in
regionalnem okolju.
Odpadki so okoljska in gospodarska prvina. Z odlaganjem in s skladiščenjem postanejo
vir obremenjevanja okolja. Možna koristna izraba njihovih lastnosti vpliva na ekonomsko
in okoljevarstveno učinkovitost. Istočasno ravnanje z odpadki v vseh stopnjah predelave
in obdelave pomeni odpiranje novih delovnih mest v storitvenih in proizvodnih
dejavnostih (Strateške usmeritve…, 1996).

2.2.4.2. Zero waste strategija – brez odpadka
Zero Waste strategija je ravnanje z odpadki na način, ki posnema delovanje narave. V
naravi namreč ni odpadka. Snovni tok je zgrajen tako, da je odpadek enega organizma
naravni vir drugega organizma. Zero Waste strategija poskuša posnemati naravo in ne
sprejema končnega odpadka za odlaganje ali termično predelavo. Vse nastale odpadke
ponovno reciklira, vsi proizvajalci izdelkov, danih na tržišče, pa morajo zagotoviti, da je
izdelek sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.
Sedanja družba deluje na principu enosmernega toka z izkoriščanjem naravnih virov,
predelavo materialov v izdelke in uničevanjem materialov v sežigalnicah ali odlaganjem
na odlagališčih. Ta princip je v popolnem nasprotju z delovanjem krožnega toka v naravi,
kar je vzpodbudilo lokalne skupnosti, da so začele razmišljati o Zero Waste strategiji. Na
začetku se je zdelo, da je cilj strategije, torej delovanje družbe brez odpadka, le
ideologija, ki jo je nemogoče doseči, vendar pa je leta 2001 Nova Zelandija sprejela
strategijo na državni ravni in tako je postala prva država na svetu, ki je Zero Waste
vključila v svoje državne programe. Vključitev v strategijo je za lokalne skupnosti
prostovoljna, kar 59 % lokalnih skupnosti pa se je vanjo vključilo že istega leta. Leta
2005 je strategijo sprejelo že 95 % lokalnih skupnosti, preostale pa se bodo vključile do
leta 2015 oz. 2020. Ker je strategija proces in je cilje nemogoče uresničiti čez noč, so
izrednega pomena že rezultati po nekaj letih, ki govorijo o uspehu. Do leta 2006 so
lokalne skupnosti na Novi Zelandiji preusmerile od 70 do 90 % odpadkov iz odlagališč v
predelavo. Preostanek tistih odpadkov, ki jih zaenkrat še odlagajo, pa obdelane spravijo v
volnene vreče in jih zlagajo na odlagališču. Pokazali so, da je strategija mogoča in celo
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dokazali, da je koristna na več ravneh (Oblak, 2000; Murray, 2002; Snow, Dickinson,
2003; Knight, 2006; Zero Waste Alliance, 2009; Zero Waste New Zealand Trust, 2009):
~ prinaša spremenjen način razmišljanja o okolju,
~ povezuje lokalne skupnosti na poti do dosega istega cilja,
~ spodbuja ponovno uporabo in reciklažo odpadkov,
~ proizvajalce izdelkov prisili, da s pravo izbiro materialov začnejo delovati na okolju
prijazen način,
~ ustvarja dodatna delovna mesta in nove oblike podjetništva,
~ znižuje stroške odstranjevanja odpadkov,
~ z manjšim odlaganjem odpadkov pripomore k manjšim emisijam C02 in metana iz
odlagališč,
~ pomaga zaščititi, poudariti in ustvariti blagovno znamko države, ki se lahko prodaja
kot čista in zelena turistična destinacija in
~ poskrbi za ohranjanje okolja.
Koncept 4R+3E in Zero Waste strategija veljata za približevanje idealnemu
gospodarjenju z odpadki. Koncept 4R+3E izhaja iz koncepta 3R in predstavlja
vključevanje proizvajalcev, prebivalcev in zakonodajne oblasti, kar je tudi edini možni
način za uspešno gospodarjenje z odpadki. Zero Waste strategija predstavlja le še korak
naprej in od vseh vključenih akterjev zahteva visoko ozaveščenost na področju
gospodarjenja z odpadki. Sicer je strategija v preteklosti veljala za nedosegljiv ideal,
vendar je primer Nove Zelandije dokazal nasprotno.
Mestni občini Ljubljana in Maribor imata vse možnosti, da sledita obema, tako konceptu
3R+4E kot tudi Zero Waste strategiji. Pri tem je predvsem pomembno sodelovanje
občine, javnih podjetij in prebivalcev, med katerimi bi moral obstajati stalni dialog in
vzajemno delovanje. Nenazadnje bi delovanje v tej smeri pripeljalo do koristi vseh
udeleženih, hkrati pa bi se povečala okoljska ozaveščenost prebivalstva, ki bi se prenesla
še na druga področja človekovega delovanja.
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3. LOČEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI
V preteklosti je bila na področju ravnanja z odpadki prisotna le filozofija odstranjevanja
odpadkov, kar pomeni samo umikanje odpadkov z vidnega oz. zaznavnega polja, ter
filozofija odlaganja ne glede na videz in možne vplive na okolje (Strateške usmeritve…,
1996). Danes je EU v svetu vodilna na področju reševanja problematike odpadkov. Z
zakonodajo usmerja države članice v sodobne načine urejanja problemov povezanih z
odpadki (Možnosti vzpostavitve…, 2007). V Strateških usmeritvah RS za ravnanje z
odpadki se je leta 1996 prvič omenilo ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, Ministrstvo za
okolje in prostor pa je marca 2001 izdalo Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št.
21/01). Odredba določa minimalne standarde za ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami, ki
morajo biti zagotovljeni v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki. Med drugim določa, da mora izvajalec javne službe za izločanje
ločenih frakcij zagotoviti:
∼ ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij,
∼ ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih nenevarnih odpadkov, ki pa so
lahko urejeni tudi kot zbiralnice nevarnih frakcij,
∼ prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih
kosovnih odpadkov,
∼ ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
∼ prevzem opreme, ki se uporabljajo v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi,
∼ razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici.
Odredba je določila tudi roke izvedbe za ravnanje z nevarnimi odpadki z 31.12.2001 in za
ravnanje z nenevarnimi odpadki z 31.12. 2003 (Program ravnanja…MOM, 2005).
Skladno z zahtevami nove okvirne Direktive o odpadkih (75/442/EEC, 91/156/EEC) in
OP BIOO 2008 mora Slovenija do 31.12.2012 zagotoviti recikliranje za najmanj 55 %
celotne mase odpadne embalaže, 60 % mase za steklo, 60 % mase za papir in karton,
50 % mase za kovine, 22,5 % mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se
ponovno reciklira v plastiko, in 15 % mase za les. Hkrati se mora do 16.7.2016 zmanjšati
delež biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi komunalnimi odpadki na 35 %
skupne količine (po teži) glede na nastale količine v izhodiščnem letu 1995. Leta 1995
je bila letna količina biološko razgradljivih odpadkov med komunalnimi odpadki
445 000 ton. Torej leta 2016 količina odloženih bioloških odpadkov v Sloveniji ne sme
presegati 156 000 ton (Uredba o ravnanju z embalažo…, 2006; Operativni program
odstranjevanja…, 2008; Informacija za novinarje…, 2009;).
Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je eden od največjih razlogov za nedoseganje
ciljev v dejstvu, da kljub zahtevam iz te odredbe veliko občin še vedno nima zgrajenih
ustreznih zbirnih centrov, zbiralnic in sortirnic, kar pa je predpogoj za uspešno izvajanje
operativnega programa in doseganje okoljskih ciljev. Mestna občina Ljubljana in Mestna
občina Maribor sicer imata zgrajeno dokaj dobro komunalno infrastrukturo, a še vedno ne
dosegata zastavljenih okoljskih ciljev.
V skladu s Šestim okoljskim akcijskim programom EU naj bi do konca leta 2010 za 20 %
zmanjšali količino odloženih komunalnih odpadkov. MOP ugotavlja, da prebivalci RS še
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nismo dovolj ozaveščeni ali stimulirani, da bi z odpadki samoiniciativno ravnali na
trajnosten in okolju prijazen način. Glavna naloga izvajalcev javnih služb v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje in prostor v prihodnjih letih bo zato morala biti ozaveščanje
prebivalcev o odpadkih kot uporabnih surovinah, z uporabo katerih lahko ohranimo vire
tudi za prihodnje generacije (Informacija za novinarje…, 2009).
Ločeno zbrane frakcije odpadkov so različne vrste odpadkov, ki se zbirajo ločeno, na
določenih zbirnih mestih (zbiralnicah ali prevzemnih mestih) v posebnih zabojnikih,
namenjenih samo eni vrsti odpadkov - za papir, steklo, embalažo in biološke odpadke
(Statistični urad…, 2009). Z ločevanjem odpadkov na izvoru je (Strateške usmeritve…,
1996; Okoljski raziskovalni zavod, 2009):
∼ omogočeno zmanjševanje količin odloženih odpadkov na odlagališčih,
∼ vzpostavljen sistem izločevanja nevarnih snovi iz snovnega toka odpadkov,
∼ omogočeno optimalno izvajanje postopka recikliranja snovnih lastnosti odpadkov,
∼ vzpostavljena gradnja lastnega sistema za vsako frakcijo odpadka ter
∼ spodbujena skrb za okolje in dojemanje odpadkov kot problem vsakega
posameznika.
Odpadki, ki naj bi končali na odlagališčih, postanejo v drugačni obliki zopet uporabni.
Zaradi bolj preglednega ravnanja z odpadki je bil v Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l.
RS, št. 84/98) objavljen klasifikacijski seznam odpadkov. Ta je bil leta 2008 posodobljen
in objavljen v Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, 34/08). Klasifikacijski seznam
odpadkov je seznam odpadkov, tako nevarnih kot nenevarnih, razvrščenih po ustreznih
skupinah predvsem glede na izvor nastanka odpadka. Vsak odpadek ima poleg natančno
opredeljenega imena vpisano še ustrezno klasifikacijsko številko odpadka (Klasifikacijski
seznam…, 2009).
Sama postavitev okoljske infrastrukture še ni dovolj za uspešno ločevanje odpadkov. V
Sloveniji se ekološka zavest in odgovornost šele oblikujeta. K ločevanju komunalnih
odpadkov so pravno zavezane občine oziroma izvajalci javnih služb, te pa morajo
poskrbeti za doseganje zastavljenih ciljev glede ločeno zbranih frakcij v gospodinjstvih.
Kako bodo te cilje dosegli, je prepuščeno lokalni ravni, zato je pomembna iznajdljivost
oz. pripravljenost občin in javnih podjetij, da občane stalno in uspešno ozaveščajo
(Okoljski raziskovalni zavod, 2009). K temu lahko precej primorejo tudi proizvajalci, ki
na embalaži s posebnimi ekološkimi znaki označujejo možnost recikliranja izdelka, ko le
ta postane odpadek. Na ta način se prebivalstvo neprestano informira in ozavešča.
Najpomembnejši in najbolj pogosti simboli, ki jih najdemo na embalaži:
Slika 15: Zelena pika

Vir: Slopak, 2009.

Med najprepoznavnejše ekološke znake v Evropi sodi Zelena
pika. Poleg tega, da ima znak visoko ekonomsko vrednost,
sporoča, da sistemi ravnanja z odpadno embalažo izobražujejo
gospodarstvo in ozaveščajo javnost o pomenu ločevanja odpadne
embalaže. Posledično to vodi k spremembam navad potrošnikov
in proizvajalcev s končnim ciljem postati družba recikliranja.
Danes se znak Zelena pika nahaja na embalaži izdelkov več kot
30 000-ih podjetij po vsem svetu (Slopak, 2009).
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Slika 16: Oznaka smetnjaka
Simbol smetnjaka potrošnike opozarja in ozavešča, da embalaža sodi na
primerno mesto, torej v zbiralnico (Snaga Ljubljana, 2009).

Vir: Komunala Sevnica, 2009.

Slika 17: Mobiusova zanka
Znak Mobiusova zanka daje izdelku vrednost tudi, ko ta postane
odpadek, saj pomeni, da se izdelek ob koncu njegove življenjske dobe
lahko reciklira. Vsak krak Mobiusove zanke predstavlja del verige, ki
je potrebna za uspešno recikliranje izdelka – zbiranje, predelavo v nov
izdelek in nakup predelanega izdelka (Slopak novice, 2005; Snaga
Ljubljana, 2009).
Vir: Slopak novice, 2005.

Slika 18: Simbol s krožnico
Simbol s krožnico se pojavlja na embalaži, ki je bila delno ali v celoti
izdelana iz recikliranega materiala. Delež na krožnici predstavlja odstotek
recikliranega materiala, uporabljenega za proizvodnjo embalaže (Slopak
novice, 2005; Snaga Ljubljana, 2009).
Vir: Slopak, 2009.

Slika 19: Evropska marjetica
Simbol Evropska marjetica se nahaja na proizvodih, ki so narejeni
tako, da zmanjšujejo negativne vplive na okolje, pripomorejo h
gospodarni rabi energetskih virov in varovanja okolja. Simbol
Evropske marjetice proizvodu dodeli EU (Snaga Ljubljana, 2009).

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
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3.1. ZBIRALNICE ZA LOČENO ZBIRANJE POSAMEZNIH FRAKCIJ
V Sloveniji že precej let poteka sistem ločenega zbiranja posameznih frakcij komunalnih
odpadkov. Pred letom 2004 so lahko gospodinjstva, če so že imela možnost, ločeno
zbirala dve frakciji: papir/karton in steklo. Zbiranje ločenih frakcij se je izvajalo
predvsem tam, kjer se je življenjska doba odlagališča praktično iztekla. Zaradi tega tudi
objekti za razvrščanje mešanih ali ločeno zbranih komunalnih odpadkov v okviru
komunalnega sektorja niso zaživeli, ampak so bili na voljo le v specializiranih podjetjih
za ravnanje z odpadki, kjer so bile predelovalne zmogljivosti dovolj velike za
sprejemljivo doseganje pragov rentabilnosti (Poročilo o stanju…, 2002). V skladu s 6.
členom Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami (Ur.l. RS, št. 21/01) so morale
javne službe do 31.12.2003 na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega
naselja urediti zbiralnico za ločeno zbiranje na vsakih 500 prebivalcev. Zbiralnice morajo
biti urejene tudi ob večjih trgovinah, trgovskih centrih, zdravstvenih domovih,
bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami,
2001; Revizijsko poročilo, 2008). Po lokalnih normativih MOL mora biti zbiralnica
postavljena na vsakih 270 prebivalcev, po lokalnih normativih MOM pa na vsakih 200
prebivalcev (Revizijsko poročilo, 2008; Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno
Poročilo Snaga Maribor, 2009). Obe občini dosegata in presegata tako državne kot
lokalne normative in imata izjemno gostoto zbiralnic v obeh mestnih občinah.
Na tem mestu lahko zavrnemo 2. delovno hipotezo - Vsi prebivalci dveh največjih
slovenskih mest še vedno nimajo enakih možnosti za ločevanje komunalnih odpadkov, saj
so zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov predaleč od njihovega bivališča. Zbiralnice za
ločeno zbiranje odpadkov so postavljene bolj pogosto kot to zahteva zakonodaja in
večina prebivalcev ima zbiralnice postavljene v neposredni bližini bivališča. V primeru
individualne gradnje so zbiralnice lahko postavljene na koncu ulice, vseeno pa prebivalci
nimajo zbiralnic postavljenih daleč od bivališča.
Zbiralnica je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih frakcij, ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. V
zbiralnicah so posode za ločeno zbiranje stekla, papirja in embalaže (Snaga Ljubljana,
2009). Pojem zbiralnice ločenih frakcij se je pojavil z novejšo slovensko zakonodajo na
področju ravnanja z odpadki. Prej so se tovrstne lokacije imenovale ekološki otoki.
Prvotni izraz je morda bolj poznan, vendar novejši dejansko pove več (Kosi, Šnuderl,
2006).
V zbiralnicah za ločeno zbiranje odpadkov lahko odvržemo (Klasifikacijski seznam…,
2009):
∼ papir in karton s klasifikacijsko številko 20 01 01, vključno z embalažo iz papirja in
kartona s klasifikacijsko številko 15 01 02,
∼ embalažo iz stekla s klasifikacijsko številko 15 01 07,
∼ plastiko s klasifikacijsko številko 20 01 39, embalažo iz plastike in kovin s
klasifikacijskama številkama 15 01 02 ali 15 01 04 ter embalažo iz sestavljenih
materialov s klasifikacijsko številko 15 01 05.
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Slika 20: Zbiralnica v Mestni občini
Ljubljana

Slika 21: Zbiralnica v Mestni občini
Maribor

Foto: Katja Končan, 2009.

Foto: Katja Končan, 2009.

Razvoj potrošništva se nezadržno širi, kot rezultat tega pa je vedno več embalaže. Z
izrazom embalaža označujemo »ovojnino, ki jo uporabljamo za shranjevanje, zaščito in
transport izdelkov« (Leksikon Sova, 2006, str. 258). Embalaža dandanes obdaja že skoraj
vsak izdelek. V povprečju Evropejec uporabi 410 g embalaže dnevno (skoraj 150 kg
letno), vsak Slovenec pa porabi 280 g embalaže dnevno (102 kg letno). To nas za zdaj
uvršča pod evropsko povprečje, vendar pa obenem nakazuje, da bo v prihajajočih letih
poraba embalaže v Sloveniji še naraščala (Tišler, 2008).
V Mestni občini Ljubljana je bilo leta 2008 urejenih 1680 zbiralnic, kar pomeni ena
zbiralnica na 153 prebivalcev (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009), v Mestni občini
Maribor pa 890 zbiralnic, torej ena zbiralnica na 125 prebivalcev (Letno Poročilo Snaga
Maribor, 2009). Obe občini dosegata zelo veliko gostoto zbiralnic, kar je predvsem
pozitivno s strani prebivalcev, ki imajo na ta način zbiralnice za ločeno zbiranje
odpadkov bližje svojega bivališča. Obe javni službi, tako Snaga Ljubljana kot Snaga
Maribor, se zavedata, da s približevanjem zbiralnic k domovom prebivalstva poenostavita
ločevanje odpadkov in tako marsikaterega prebivalca prepričata, da začne ločevati.
Urejanje zbiralnic je naloga javnega podjetja. Vsak zabojnik je opremljen z napisom, ki
obvešča povzročitelje, kaj v zabojnik sodi in kaj ne. Zabojniki so eden izmed
najpomembnejših virov ozaveščanja prebivalstva, ker so postavljeni praktično povsod po
mestni občini, ali Ljubljani ali Mariboru. Napisi morajo biti zato jasni in nedvoumni, saj
prebivalci z njih pridobivajo informacije. V MOL so napisi razumljivi, kar pa se za MOM
ne da povsem trditi. Napisi na nekaterih zabojnikih za odpadno embalažo so zastareli,
hkrati pa ne dajejo dovolj informacij. Verjetno je, da je to tudi vzrok za manjši delež
zbrane odpadne embalaže v MOM v primerjavi z MOL. Pri ločevanju papirja in stekla pa
so prebivalci MOM bolj uspešni od prebivalcev MOL.
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Slika 22: Delež z javnim odvozom zbranih posameznih frakcij v zbiralnicah v
Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor v letu 2008

Vir: Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno Poročilo Snaga Maribor, 2009.
Prvi odstavek 20. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini
Maribor (MUV, št. 15/03) jasno opredeljuje, da mora izvajalec »zbiralnice ločenih frakcij
in zbirne centre urediti in vzdrževati tako, da povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo,
katere vrste frakcij se zbirajo v zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih« (Odlok o
ravnanju…, 2003). V MOM so nekateri zabojniki za ločeno zbrano odpadno embalažo
opremljeni z novejšimi nalepkami, na katerih je napis bolj jasen, občani pa na teh
zabojnikih najdejo več informacij o pravilnem ločevanju. Na nalepkah je napisano, da v
zabojnik sodi plastična embalaža, pločevinke pijač in živil ter večslojna embalaža pijač in
živil, medtem ko na starejših napisih piše, da je v zabojnik dovoljeno odlagati le
plastenke pijač z oznako PET in pločevinke pijač.
Slika 23: Starejši napis na zabojniku
za odpadno embalažo v Mestni občini
Maribor

Foto: Katja Končan, 2009.

Slika 24: Novejši napis na zabojniku
za odpadno embalažo v Mestni občini
Maribor

Foto: Katja Končan, 2009.
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Snago Maribor smo opozorili na pomanjkljivost napisov, vendar pa očitno sploh niso
vedeli, da niso vsi zabojniki opremljeni z novejšimi nalepkami. Žal le en sprehod po
mestnem središču in okolici jasno kaže na to, da so zabojniki s pomanjkljivimi napisi zelo
pogosti. Na Snagi niso pokazali interesa, da bi to pomanjkljivost odpravili. Prvo stran
Letnega poročila za leto 2008 so opremili s sliko z zbiralnico za ločene frakcije, na kateri
je zabojnik z zastarelim napisom.
Slika 25: Prva stran Letnega poročila Snage Maribor za leto 2008

Vir: Letno poročilo Snaga Maribor, 2009.
Prebivalci MOM zaradi slabih napisov na zabojnikih dobijo manj informacij, marsikdo bi
ločeval več embalaže, pa niti ne ve, kaj vse se lahko odlaga v ta zabojnik. Na internetni
strani Snage Maribor tudi piše, da v zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo ''konzerve'',
kar imenujemo tudi ''pločevinke živil'' in te, vsaj po vseh drugih virih (Snaga Ljubljana,
Slopak, predstavitev Odpadki, ki jo je pripravila Mestna občina Maribor,…), spadajo v
zabojnik za odpadno embalažo. Prav tako ni nikjer na internetni strani Snage Maribor ali
na zabojnikih za odpadno embalažo napisano, da v zabojnik sodijo tudi plastični lončki,
ki so v gospodinjstvih zelo pogosti in bi jih verjetno prebivalci Maribora, če bi bili
pravilno ozaveščeni, ločevali. Na vprašanje, zakaj je temu tako, so na Snagi Maribor
odgovorili, da je težko razložiti ljudem, da je potrebno na primer jogurtov lonček prej
oprati, preden ga vržemo v zabojnik za odpadno embalažo. Da bi se izognili onesnaženi
embalaži, raje ne podučijo prebivalstvo o možnosti ločevanja plastičnih lončkov.
Potrebno se je vprašati, ali v MOM prebivalci res ne bi razumeli tega, kar lahko razumejo
v MOL in drugod po Sloveniji.
Glede na to, da vsa embalaža celotne Slovenije konča pri enem od štirih podjetij zbiralcev
odpadne embalaže in imajo vsi enak seznam, kaj sodi v zabojnik in kaj ne, je čudno, da
imajo javna podjetja različna navodila za občane. Morali bi se uskladiti, saj praktično za
celo Slovenijo velja enako, ne glede na to, ali odpadke ločujemo v Mariboru, Ljubljani ali
Kopru.
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Podjetja, ki prevzemajo odpadno embalažo v Sloveniji, so (Revizijsko poročilo, 2008;
Letno poročilo Snaga Maribor, 2009; Seznam družb…, 2009):
∼ Družba SLOPAK, Ljubljana,
∼ Družba INTERSEROH, Trzin,
∼ Družba EKODIN, Ljubljana,
∼ Družba SUROVINA, Maribor.
Slika 26: Družba Slopak organizira recikliranje in ločevanje odpadkov

Vir:, 2009a.

3.1.1. Papir in karton
Papir in karton sta frakciji, ki jih je zelo enostavno ločiti od drugih, hkrati pa je njuna
reciklaža enostavna. Ena tona recikliranega papirja porabi 64 % manj energije, 50 %
manj vode, za 74 % zniža emisije nevarnih snovi v zrak ter ustvari 5-krat toliko delovnih
mest kot 1 tona papirja narejenega iz lesa. Že recikliranje enega kilograma papirja
prihrani 900 g CO2 emisij, emisije metana, ki nastajajo, če papir odložimo na odlagališču,
40 litrov čiste vode in petino drevesa (Snaga Ljubljana 2009, Slopak 2009, Okoljsko
raziskovalni zavod 2009).
V zabojnik za papir in karton odlagamo časopise, revije, zvezke, knjige, prospekte,
kataloge, pisemske ovojnice, pisarniški papir, ovojni papir, papirnate nakupovalne
vrečke, kartonsko embalažo in lepenko (Snaga Ljubljana, 2009; Slopak, 2009).
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V zabojnik ne odlagamo kartonske votle embalaže tekočin, kopirnega papirja,
povoščenega in plastificiranega papirja, celofana, tapet, higienskega papirja (papirnate
brisače, prtički in robčki), od živil pomazane ali prepojene papirnate ter kartonske
embalaže, kakorkoli umazanega ali navlaženega papirja in kartona (Slopak, 2009; Snaga
Ljubljana, 2009).
Javna podjetja svetujejo, da (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009):
~ kartonske škatle in drugo embalažo z veliko prostornino zložimo ali raztrgamo,
~ revijam in prospektom vedno odstranimo zaščitno folijo.
Vse ločeno zbrane frakcije v MOL in MOM prevzame družba za ravnanje z odpadno
embalažo Slopak. Iz predelanega kartona in papirja izdelajo papirnate vrečke, toaletni
papir in papirnate brisače, kartonsko embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape…( Čurin,
2009; Snaga Ljubljana, 2009).
V Sloveniji so količine zbranega papirja veliko prenizke glede na porabo, zato morajo
podjetja, ki potrebujejo odpadni papir za proizvodnjo, pretežni del tega uvažati iz
sosednjih držav. V Sloveniji so trije veliki porabniki odpadnega papirja: Količevo karton,
Paloma Sladki Vrh in Vipap Videm Krško. V letu 2007 je bilo porabljeno 406 600 ton
odpadnega papirja; od tega so domači zbiralci zbrali 179 700 ton, preostalo je bilo
uvoženo. Največji zbiralci odpadnega papirja v Sloveniji so Papir servis Ljubljana, Dinos
Ljubljana in Surovina Maribor (Drakulić, Videm, 2009).
Reciklaža papirja poteka v petih korakih (European Commission…, 2009):
1. Odpadni papir se položi na tekoče trakove in nato zdrsne v bazene vroče vode, ki se
imenujejo drobilci, kjer se spremeni v papirno kašo.
2. Močan magnet v bazenih pritegne kovinske predmete, kot so sponke, ter jih loči od
papirne kaše.
3. Posebna sita (vibrirajoči aluminijasti filtri z drobnimi mrežami) ločijo ostanke
onesnaževalnih snovi, na primer lepilo, od papirne kaše. Velikost mrež filtrov se
postopno zmanjšuje, kar pomeni ločevanje vedno manjših delcev.
4. Po filtriranju papirna kaša potuje po tekočem traku, kjer jo vrsta ogrevanih valjev
stisne ter tako iztisne vodo. Ti valji osušijo plasti s kombinacijo toplote in tlaka.
5. Ko je postopek sušenja končan, je novi karton pripravljen za preverjanje kakovosti in
karton se nato embalira za prevoz in prodajo.

3.1.2. Steklo
Steklo je surovina, ki ga je mogoče stoodstotno reciklirati in pri tem ne izgubi na
kakovosti. Ena tona odpadnega stekla nadomesti približno 1,2 tone surovin, 1 kg stekla
pa prihrani 300 g CO2 emisij in eno tretjino energije potrebne za izdelavo steklenic iz
rude (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
V zabojnik za steklo odlagamo steklenice živil in pijač, stekleno embalažo zdravil in
kozmetike, kozarce vloženih živil in drugo stekleno embalažo (Slopak, 2009; Snaga
Ljubljana, 2009).
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V zabojnik ne odlagamo okenskega, avtomobilskega in drugega ravnega stekla, ogledal,
kristalnega in ekranskega stekla, stekla svetil, pleksi stekla, karbonskega stekla,
laboratorijskega stekla, porcelana, keramike, žarnic in svetlobnih cevi (Slopak, 2009;
Snaga Ljubljana, 2009).
Javna podjetja svetujejo, da (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009):
~ stekleno embalažo vedno izpraznimo in izplaknemo z vodo in
~ ne pozabimo odstraniti zamaškov ali pokrovčkov.
Vse ločeno zbrane frakcije v MOL in MOM prevzame družba za ravnanje z odpadno
embalažo Slopak. Steklo v steklarnah nato predelajo v nove izdelke, pri postopku pa
skorajda ni odpadkov ali neželenih stranskih produktov (Čurin, 2009; Snaga Ljubljana,
2009). Poleg predelave stekla v nove steklenice se reciklirano steklo uporablja tudi za
dele cestišča, za izdelavo desk za surfanje in za dekorativne ploščice (Odgovorno
ravnanje…, 2009).
Velikokrat poleg pravilno ločene steklene embalaže v zabojnikih za steklo pristanejo tudi
ogledala, razbita okenska in avtomobilska stekla ter drugo. Že eno samo razbito okensko
steklo, ki konča med steklenicami, zadostuje za to, da je celoten zabojnik onesnažen do te
mere, da ga predelovalec noče prevzeti in zato njegova vsebina konča na odlagališču kot
eden najbolj obremenjujočih dejavnikov za okolje, ki se nikoli ne razgradi. Ker pri nas
vso zbrano stekleno embalažo ponovno predelajo v steklenice, nam v nasprotju z Nemci,
Švicarji in Avstrijci ni potrebno ločeno zbirati zeleno, belo in rjavo steklo (Grujičić,
2007).

3.1.3. Odpadna embalaža
Letna potrošnja plastičnih mas na svetovni ravni se je iz približno petih milijonov ton v
petdesetih letih povzpela na skoraj sto milijonov ton in danes v povprečnem
gospodinjstvu plastične mase predstavljajo približno 7 % odpadkov. Ločevanje plastičnih
izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta k varovanju naravnih virov,
zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, dušikovega oksida in žveplovega dioksida. Za
proizvodnjo plastičnih mas letno porabimo kar 8 % letne proizvodnje nafte. Recikliranje
1 kg plastične embalaže prihrani 1,5 kg CO2 emisij in 2 kg nafte (Slopak, 2009; Snaga
Ljubljana, 2009).
Po ocenah je danes letno v obtoku sto milijard aluminijastih pločevink. V Sloveniji se
zbere približno 200 ton odpadnih pločevink na leto, kar je po ocenah manj kot 5 % vseh
pločevink pijač. Pločevinke in druga kovinska embalaža predstavljajo 8 % vseh
odpadkov iz gospodinjstev. Aluminijasta pločevinka je 100 % obnovljiva, proizvodnja
aluminija pa je za okolje zelo obremenjujoča zaradi velikih količin potrebne energije in
strupenih ostankov. V procesu recikliranja pločevink se porabi le 5 % energije v
primerjavi s tisto, ki je potrebna za pridobivanje aluminija. Ravno zaradi tega je ločevanje
tovrstne embalaže izjemno pomembno. Predelava 1 kg aluminija prihrani 6 kg boksita,
4 kg kemičnih produktov in 14 kWh električne energije (Podari pločevinko, 2009;
Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
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V zabojnik za odpadno embalažo odlagamo plastenke pijač in živil, plastenke čistil in
pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, plastične lončke in vrečke ter votlo večslojno
embalažo od mleka, sokov ipd. (Snaga Ljubljana, 2009).
V posodo za embalažo ne odlagamo plastične ali kovinske embalaže nevarnih snovi ali
njihovih ostankov, ki zahtevajo posebno ravnanje (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Javna podjetja svetujejo, da (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009):
~ embalažo vedno izpraznimo,
~ vedno odstranimo zamaške ali pokrovčke,
~ večje plastenke in pločevinke stisnemo in tako zmanjšamo njihovo prostornino.
Vse ločeno zbrane frakcije v MOL in MOM prevzame družba za ravnanje z odpadno
embalažo Slopak. Iz plastične embalaže izdelujejo ohišja za kemične svinčnike in
vžigalnike, različne cevi, tlakovci, vrečke, preproge, spalne vreče, avtomobilski deli,
čopiči… (Čurin, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Čeprav so si vse plastične mase podobne, so med seboj kemično zelo različne. Z
ustreznimi postopki predelave lahko že uporabljeno plastično embalažo pripravijo za
ponovno uporabo za proizvodnjo različnih izdelkov. Nekatere lahko stalijo, medtem ko
bodo druge po istem postopku ostale trdne, dokler se ne bodo vžgale. Od vrste
tehnologije predelave odpadne plastične mase je odvisna kakovost recikliranih materialov
in s tem ponovna uporaba v čim večjem številu plastičnih proizvodov. Zmlete in očiščene
delce odpadne plastične embalaže se nato termično obdela. S tem nastane cenejši
sekundarni granulat, nekateri strokovni viri ga, za razliko od granulata, ki nastane iz
primarne surovine, imenujejo regranulat. Regranulat se nato lahko dodaja primarni
surovini ali pa se iz njega izdela izdelke, kot so na primer ohišja za vžigalnike, vrečke,
odporne plošče za tovarniška tla, kanalizacijske cevi, železniški pragovi ali stebrički za
ograjo (Dodič et al., 2005; Okoljsko raziskovalni zavod, 2009).
Vsaka vrsta plastične mase ima dodeljeno posebno mednarodno oznako, sestavljeno iz
okrajšave in številke vpisane v trikotniku. Če proizvajalec plastične embalaže te oznake
dosledno uporablja, je možno po uporabi take odpadke ločiti in ponovno uporabiti ali
predelati (Snaga Maribor, 2009).
Slika 27: Plastične embalaže imajo dodeljeno posebno mednarodno oznako

Vir: Snaga Maribor, 2009.
Pločevinke so ponavadi iz aluminija ali železa, obe kovini pa se dobro reciklirata. Železo
je kot odpadek v gospodinjstvih najbolj pogost v obliki pločevink za živila, aluminij pa se
poleg aluminijastih pločevink pijač nahaja tudi v alu foliji, krožnikih, pekačih, okenskih
okvirih, vrtnem pohištvu in strojnih komponentah. Vse naštete odpadne produkte je
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mogoče stopiti in iz njih ponovno izdelati enake ali podobne produkte. Iz odpadnih
pločevink se izdeluje tudi pokrove za sveče (Podari pločevinko, 2009).
Pri embalaži se pogosto srečamo tudi s terminom sestavljeni materiali ali kompoziti. V
tem primeru gre za embalažo iz različnih materialov, ki jih ni mogoče ročno ločiti,
direktiva Evropske unije (94/62/ES) pa določa odstotek teže, ki ga noben od materialov
ne sme presegati. Embalaža, ki je iz sestavljenih materialov, je najpogosteje sestavljena iz
papirja in plastike ali papirja, plastike in aluminija. Pogoste so tudi kombinacije papir,
lepenka in različne kovine ali pokositrena pločevina ter plastika ali steklo in
aluminij/pokositrena pločevina/različne kovine (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Med embalažo iz sestavljenih materialov sodi tudi večslojna votla embalaža za tekoča
živila, ki ji rečemo tudi Tetra Pak, po imenu enega od proizvajalcev embalaže iz
sestavljenih materialov. Najpogosteje se uporablja za embaliranje mleka, mlečnih
izdelkov in sokov. Sestavljena je iz več slojev: 75 % je kartona, ki embalaži daje trdnost
in stabilnost, 20 % je plastike – polietilena, ki ščiti pred vlago, in 5 % je aluminijeve
folije, ki ščiti izdelek pred zrakom, vonji in svetlobo. S postopkom termičnega stiskanja
in mletja izdelujejo posebne plošče Tectan, ki se uporabljajo v pohištveni industriji
(Cerar, 2006; Komunala Trbovlje, 2009; Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Slika 28: Sestava večslojne votle embalaže

1. polietilen – ščiti pred zunanjo vlago
2. tisk
3. karton – za stabilnost in čvrstost
4. polietilen – plast, ki veže aluminijasto folijo
5. aluminijasta folija – zaščita pred zrakom,
vonji in svetlobo
6. polietilen – povezovalna plast
7. polietilen – plast, ki zalepi

Vir: Okoljsko raziskovalni zavod, 2009.
Med procesom reciklaže se plasti ločijo. Najbolj uporaben produkt reciklaže embalaže iz
sestavljenih materialov je njihov kartonski del. Ta se lahko koristno uporabi pri izdelavi
določenih vrst papirja. Ostanek, aluminij in plastika – polietilen, se lahko uporabita kot
kurivo ali za izdelovanje palet, obešalnikov ali lestencev. S posebnim, tehnološko
zahtevnim plazemskim postopkom, se aluminij od polietilena lahko tudi loči. Tako
pridobimo dragocen aluminij (Okoljsko raziskovalni zavod, 2009).
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3.2. PREVZEMNA MESTA
Prevzemno mesto je prostor, kjer uporabniki storitev javnega odvoza redno prepuščajo
izvajalcu določene vrste komunalnih odpadkov. Praviloma je na javni površini in ga
zagotavlja organ mestne občine, pristojen za gospodarske javne službe na predlog
izvajalca. Izjemoma lahko pristojni organ na predlog izvajalca določi prevzemno mesto
na zemljišču v zasebni lasti, če lastnik zemljišča poda izrecno pisno soglasje k določitvi
prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč,
potrebnih za dostop s smetarskim vozilom (Katalog koristnih informacij…, 2007; Snaga
Ljubljana, 2009). V MOL in MOM na prevzemnem mestu prepuščajo biološke in mešane
odpadke, v času odvoza kosovnih odpadkov, to je dvakrat letno (spomladi in jeseni), pa
tudi kosovne odpadke.
Na prevzemnem mestu lahko odlagamo (Klasifikacijski seznam…, 2009):
∼ biološke odpadke s klasifikacijsko številko 20 01 08 ali 20 02 01,
∼ mešane komunalne odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 01 in
∼ kosovne odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 07 (ob določenih terminih dvakrat
letno).
Slika 29: Prevzemno mesto

Foto: Katja Končan, 2009.

3.2.1. Biološki odpadki
Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l. RS, št. 37/04) je določil, da
je obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje kuhinjskih odpadkov na geografsko
zaokroženih območjih poselitve z več kot 2000 prebivalci in z gostoto poselitve več kot
20 prebivalcev na 1 ha. Zabojniki so morali biti postavljeni do 31.12.2004. Leta 2008 je
bila sprejeta Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l. RS,
št. 68/08), s katero so vsem javnim službam, ki še niso vzpostavile ločenega zbiranja
bioloških odpadkov, določili skrajni rok za postavitev zabojnikov za biološke odpadke do
31.12.2009 na območjih poselitve z več kot 2000 prebivalci in z gostoto poselitve več kot
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20 prebivalcev na 1 ha. Najkasneje do 31.12.2010 morajo javne službe vzpostaviti ločeno
zbiranje bioloških odpadkov tudi na območjih poselitve z več kot 2000 prebivalci in z
gostoto poselitve več kot 10 prebivalcev na 1 ha (Odredba o ravnanju…, 2001). Ločeno
zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev je Snaga Ljubljana pričela uvajati
novembra 2005 na območju Šiške, do septembra 2006 pa na celotnem območju mestne
občine. Snaga Maribor je ločevanje bioloških odpadkov začela uvajati že leta 1995, nato
pa vsako leto povečevala število zabojnikov (Revizijsko poročilo, 2008; Čurin, 2009).
Biološki odpadki zavzemajo več kot tretjino gospodinjskih odpadkov. Med komunalnimi
odpadki, ki se odlagajo, je delež biorazgradljivih odpadkov 41 %, dovoljen delež za leto
2008 pa je znašal 32 % (Osnutek Operativnega programa…, 2009). Pri deponiranju
bioloških odpadkov skupaj z mešanimi odpadki se pojavljajo težave kot posledica
fizikalnih in kemičnih lastnosti organsko lahko razgradljivih odpadkov. Težave
predstavljajo izcedne vode in deponijski plini, deponirani biološko razgradljivi odpadki
pa so podvrženi delovanju mikroorganizmov. Anaerobni razkroj organsko razgradljivih
odpadkov povzroča nastanek deponijskega plina (metan, amonijak,…), ki ga je potrebno
odpliniti. Z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov se zmanjša količina
mešanih odpadkov, ki je namenjena odlaganju. S tem se podaljšuje življenjska doba
odlagališča, manj bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih
plinov (Operativni program ravnanja z odpadki, 2001; Slopak, 2009; Snaga Ljubljana,
2009).
V zabojnik za biološke odpadke odlagamo tako kuhinjske kot vrtne odpadke. Sem sodijo
zelenjavni odpadki (zelenjavni olupki in odpadki vseh vrst zelenjave), olupki in ostanki
sadja, kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine,
pokvarjeni prehrambeni izdelki, papirnate vrečke in robčki, lasje, rože, plevel, pokošena
trava in stara zemlja lončnic (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
V zabojnik ne odlagamo odpadnega jedilnega olja, cigaretnih ogorkov, embalaže,
kamenja in peska (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Javna podjetja svetujejo, da (Snaga 2009):
~ bioloških odpadkov nikoli ne odlagamo v plastičnih vrečkah in
~ v bolje založenih trgovinah kupimo posebne vrečke, ki so v celoti izdelane iz
biološko razgradljive folije in v tem primeru biološke odpadke odvržemo skupaj z
vrečko.
Biološke odpadke v Ljubljani prevzame podjetje Koto, ki je leta 2004 pridobilo
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo bioloških odpadkov in
jedilnih olj ter maščob. V Mariboru biološke odpadke prevzame podjetje Papir Servis, ki
jih odpelje v kompostarni Vrhnika in Ptuj (Revizijsko poročilo, 2008; Čurin, 2009; Snaga
Ljubljana, 2009).
Količina zbranih bioloških odpadkov iz gospodinjstev iz leta v leto narašča, kar je
predvsem posledica večjega števila nameščenih rjavih posod in boljše ozaveščenosti
prebivalstva. Preglednica 4 prikazuje količino zbranih bioloških odpadkov v MOL in
MOM v letih 2007 in 2008.
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Preglednica 4: Zbrani biološki odpadki v Mestni občini Ljubljana in Mestni občini
Maribor v letih 2007 in 2008
2007
2008
MOL

7 969 ton (29,97 kg/prebivalca)

10 643 ton (40,03 kg/prebivalca)

MOM 5 669 ton (50,89 kg/prebivalca)

6 382 ton (57,28 kg/prebivalca)

Vir: Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno Poročilo Snaga Maribor, 2009.
MOM ima dobre rezultate na področju ločenega zbiranja bioloških odpadkov, verjetno
kot posledica dolgoletnega ločenega zbiranja bioloških odpadkov na izvoru in
vsakoletnega povečanja števila zabojnikov. Obe mestni občini presegata slovensko
povprečje zbranih bioloških odpadkov na prebivalca. V Sloveniji smo leta 2007 ločeno
zbrali 31 016 ton bioloških odpadkov oz. 15,43 kg bioloških odpadkov na prebivalca
(konec leta 2007 je imela Slovenija po podatkih SURS (2009) 2 010 269 prebivalcev)
(Revizijsko poročilo, 2008; Kazalci okolja…, 2009). Pri tem je potrebno upoštevati, da se
deleži ločeno zbranih bioloških odpadkov med slovenskimi občinami precej razlikujejo in
so leta 2007 znašali med 0 in 31 % vseh zbranih komunalnih odpadkov, povprečni
slovenski delež pa 3,7 %. V MOL so leta 2007 biološki odpadki predstavljali 6,2 % in
leta 2008 9,3 % vseh zbranih komunalnih odpadkov, v MOM pa leta 2007 7,4 % in leta
2008 19,3 % vseh komunalnih odadkov (Revizijsko poročilo, 2008; Letno poročilo Snaga
Ljubljana, 2009; Letno poročilo Snaga Maribor, 2009).
V EU se letno zbere 23 milijonov ton bioloških odpadkov iz gospodinjstev oz. 46,8 kg na
prebivalca letno (po podatkih Eurostat: Main demographic indicators (2009) je leta 2005
imela EU 491 153 644 prebivalcev). Ocenjuje se, da bi se v EU na izvoru lahko ločeno
zbralo kar 80 milijonov ton bioloških odpadkov oz. več kot 150 kg na prebivalca EU
(Potential and recycling…, 2008; Gomišček, 2009).
Javni podjetji Snaga Ljubljana in Snaga Maribor si prizadevata ne samo za večjo količino
ločeno zbranih bioloških odpadkov, ampak tudi za Slika 30: Nečistoče v zabojniku
bolj čisto zbrane frakcije. Žal ravno pri bioloških za biološke odpadke
odpadkih prihaja do največjih nečistoč, ker
prebivalci (še) ne vedo ali pa ne želijo razumeti, da
je potrebno biološke odpadke stresti iz plastične
vrečke in da ta ne sodi med biorazgradljive odpadke.
Večkrat prihaja tudi do drugih nečistoč, na primer
kamenja ali plastenk. Javno podjetje v tem primeru
zabojnika ne izprazni, ampak nalepi nalepko, da v
zabojniku odpadki niso pravilno odloženi. Tako
mora posameznik najprej iz zabojnika vzeti
odpadke, ki ne sodijo vanj, šele nato javno podjetje
izprazni zabojnik.
Foto: Katja Končan, 2009.
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3.2.2. Mešani odpadki
V črn zabojnik za mešane odpadke naj bi odlagali vse tiste odpadke, ki jih ni mogoče
ločiti. Žal danes v ta zabojnik še vedno odlagamo tudi tiste odpadke, ki bi jih bilo mogoče
ločiti in predelati. Po ocenah Snage Ljubljana je v črnih zabojnikih kar 77 % odpadkov,
ki vanje ne sodijo (Že ločujete…, 2009). Tako v Sloveniji po količini ostajajo mešani
odpadki na prvem mestu, čeprav naj bi zabojniki služili le za preostanek odpadkov.
V zabojnik za mešane odpadke sodijo plastificiran papir, manjše količine stiropora in
zamaščene folije, plenice, ohlajen pepel, tkanine, usnje in šiviljski odpadki, vrečke iz
sesalca, mačji pesek, kasete, filmi in fotografije, pluta, guma, keramika, porcelan,
žarnice, izolacijsko in avtomobilsko steklo (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Ostanek odpadkov se v Ljubljani odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, v
Mariboru pa se odpadki odvažajo na več lokacij. Nekaj jih prevzame Papir servis Lenart,
ki jih po sortiranju odpelje v Novo Mesto in Celje, del predelanih odpadkov pa Snaga
Maribor odloži na začasnem skladišču odpadkov v Dogošah (Letno poročilo Snaga
Maribor, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
V letu 2008 je bilo v MOL zbranih 82 158 ton mešanih komunalnih odpadkov oz. 309 kg
mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca. Delež mešanih odpadkov je v primerjavi z
vsemi zbranimi komunalnimi odpadki znašal 73,8 %, kar je sicer manj od slovenskega
povprečja (82 %), a še vedno več kot v MOM (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009). V
MOM je bilo istega leta zbranih 20 463 ton mešanih komunalnih odpadkov oz. 184 kg
mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca. Delež mešanih odpadkov je v primerjavi z
vsemi zbranimi komunalnimi odpadki znašal 61,8 % (Letno poročilo Snaga Maribor,
2009).

3.2.3. Kosovni odpadki
Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko odlagamo v času odvoza kosovnih odpadkov na
prevzemna mesta za komunalne odpadke ali jih odpeljemo v zbirni center. Kosovne
odpadke javno podjetje odpelje tudi po naročilu, vendar je za njihov prevzem in odvoz v
tem primeru potrebno plačati (Snaga Ljubljana, 2009).
Med kosovne odpadke sodi kopalniška oprema (kadi, umivalniki), pohištvo, preproge,
oblazinjeno pohištvo in vzmetnice ter svetila in senčila (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana,
2009).
Med kosovne odpadke ne sodijo gospodinjski odpadki, gradbeni odpadki, zemlja, listje in
veje, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema ter avtomobilske
pnevmatike (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Javna podjetja svetujejo, da (Snaga Ljubljana, 2009):
~ kosovne odpadke zložimo poleg posod za ostanke odpadkov in jih razvrstimo glede
na vrsto (kovine, les, …), saj se na odlagališče odložijo le za predelavo neuporabni
odpadki,
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~ odpadke pripravimo najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza, vendar ne prej kot
24 ur pred dnevom odvoza.
Zbrane odpadke Snaga Ljubljana preda pooblaščenim organizacijam, neuporabni del pa
odloži na odlagališču Barje (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009). Snaga Maribor vse
zbrane kosovne odpadke preda podjetju Papir Servis (Letno poročilo Snaga Maribor,
2009).
Leta 2008 je bilo v MOL zbranih 7 252 ton kosovnih odpadkov, kar predstavlja 6,5 %
vseh komunalnih odpadkov, v MOM pa 1 698 ton oz. 5,1 % vseh komunalnih odpadkov.
Snaga Maribor ugotavlja, da občani vedno pogosteje in redneje uporabljajo zbirne centre
za odlaganje kosovnih odpadkov in so zaradi tega zbrane količine na prevzemnih mestih
iz leta v leto manjše (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno poročilo Snaga
Maribor, 2009).
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3.3. ZBIRNI CENTRI IN PREMIČNE ZBIRALNICE
Po Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 21/01) je na območju vsake občine in za vsako
naselje z več kot 8 000 prebivalci potrebno urediti najmanj en zbirni center. Na območju
občine z manj kot 3 000 prebivalcev zbirnega centra ni potrebno urediti, če je v okviru
javne službe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo ločene
frakcije vsaj v enem od zbirnih centrov na območju sosednjih občin. Za naselje z več kot
25 000 prebivalci je potrebno urediti najmanj dva zbirna centra iz prejšnjega člena, za
naselje z več kot 100 000 prebivalci pa najmanj en zbirni center na vsakih 80 000
prebivalcev. (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami…, 2001). MOL bi po tej
odredbi morala vzpostaviti štiri zbirne centre, a obstaja le en zbirni center, in sicer na
Cesti dveh cesarjev pri ljubljanskem odlagališču Barje. MOM izpolnjuje in celo presega
direktive iz odredbe, saj se v MOM nahajajo kar trije zbirni centri, čeprav bi zadostovala
le dva. Nahajajo se na Streliški cesti v Radvanjah, v Lahovi ulici na Teznem in v
Plinarniški ulici v Melju.
Zbirni center je posebno urejen prostor, opremljen z zbirnimi posodami za ločeno
zbiranje vseh vrst ločenih frakcij komunalnih odpadkov in kratkotrajno hranjenje
posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove
prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Izvajalec javne službe oz.
upravljalec zbirnega centra lahko tako navedene odpadke za okolico nemoteče ločeno
zbira in odpelje (Snaga Ljubljana, 2009; Snaga Maribor, 2009).
Namen zbirnega centra je, da se zbirajo večje količine komunalnih odpadkov, ki občasno
nastajajo v gospodinjstvih in ki jih ni mogoče odložiti v sistem organiziranega rednega
odvoza komunalnih odpadkov. Prav tako pa v gospodinjstvih nastajajo manjše količine
nevarnih komunalnih odpadkov, ki imajo strupene, vnetljive ali celo eksplozivne lastnosti
in bi njihovo odlaganje med preostale odpadke za okolje pomenilo nepopravljivo škodo.
Slika 31: Lokacija zbirnega centra v Ljubljani

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
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Slika 32: Lokacije zbirnih centrov v Mariboru

Vir: Snaga Maribor, 2009.
V vseh zbirnih centrih je vzpostavljen enak režim poslovanja. Občani svoje odpadke
pripeljejo v njim najbližji zbirni center, kjer jih po navodilih in pomoči operaterja
zbirnega centra razvrstijo v ustrezne zabojnike. Ob vsakem zabojniku je nameščena tabla,
ki ponazarja, katero vrsto odpadka je potrebno odložiti v posamezen zabojnik. Tako
razvrščene in zbrane frakcije v zbirnem centru začasno hranijo, dokler se ne zbere
zadostna količina za nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje odpadkov (Bartok, 2008).
Večino pripeljanih komunalnih odpadkov lahko občani oddajo brezplačno. Tako lahko
oddajo papir, karton, steklo in stekleno embalažo, plastično embalažo, les, kovine, belo
tehniko, električno in elektronsko opremo (monitorje, računalnike, električne kable),
baterije, akumulatorje, odpadno jedilno olje in zeleni odrez. Nekatere vrste odpadkov je
mogoče brezplačno oddati le v določenih količinah na leto: gradbene odpadke do pol
kubika, ostale kosovne odpadke do enega kubika in do osem kosov odpadnih pnevmatik
osebnih vozil po gospodinjstvu. V celoti plačljive so vse vrste nevarnih odpadkov, ki
občasno nastajajo v gospodinjstvih (barve, laki, zdravila, škropila, motorna olja) in
dotrajana azbestna kritina, za katero nadaljnje, okolju prijazno odstranjevanje predstavlja
precejšen strošek (Bartok, 2008).
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3.3.1. Nevarni odpadki
Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah razkroja lahko
ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi zdravje človeka in
drugih živih bitij (Slopak, 2009; Snaga Ljubljana, 2009). Še posebno je pomembno
ozaveščanje prebivalstva na področju nevarnih odpadkov, vsak posameznik pa mora
poskrbeti, da nevarni odpadki ne pristanejo ob mešanih odpadkih.
Nevarne odpadke lahko občani odlagajo v zbirnem centru ali v premično zbiralnico
(brezplačno). Premična zbiralnica je zabojnik, s katerim javna podjetja dvakrat letno
zbirajo nevarne odpadke iz gospodinjstev na različnih lokacijah po mestni občini. Ob
zabojniku je vedno usposobljen predstavnik podjetja, ki odpadke sprejema (Snaga
Ljubljana, 2009).
Slika 33: Premična zbiralnica v Mariboru

Foto: Katja Končan, 2009.
Občani so nekaj dni pred postavitvijo premične zbiralnice v bližino njihovega bivališča
obveščeni o točnem datumu in lokaciji zbiralnice. Javno podjetje na območju
individualnih hiš razdeli letake po nabiralnikih oz. obvestilo obesi na oglasno desko v
blokovskih naseljih. Poleg obvestila je tudi letak kot del ozaveščanja prebivalstva, saj
javno podjetje prebivalce pouči o tem, kaj so nevarni odpadki in zakaj jih ni mogoče
odlagati skupaj z mešanimi odpadki. Prepoznavnost premičnih zbiralnic je velika,
posledica tega pa tudi odziv prebivalcev, ki prinašajo nevarne odpadke.
Slika 34: Obvestilo o premični zbiralnici

Foto: Katja Končan, 2009.

58

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih - ozaveščenost prebivalstva mestnih občin Ljubljana in Maribor

Katja Končan

Med nevarne odpadke, ki se lahko pojavijo v gospodinjstvih, sodijo (Operativni program
ravnanja z odpadki, 2001; Snaga Ljubljana, 2009):
∼ alkohol, aceton, avto-čistila, akumulatorji,
∼ baterije, barve,
∼ cementne barve in pigmenti, cepilna smola,
∼ čistila (vse vrste), čistilni bencin, črnila,
∼ dezinfekcijska sredstva,
∼ električni svetilni elementi (»varčne« žarnice, neonske cevi),
∼ filtrni mediji (oljni filtri, filtri iz aktivnega oglja),
∼ gospodinjska čistila (za čiščenje posode, pečic, hladilnikov), gnojila, goriva,
∼ halogenski svetilni elementi,
∼ impregnacijska sredstva, insekticidi,
∼ jedilno olje iz cvrtnikov,
∼ kemikalije (v trdem in tekočem stanju), kiti, kondenzatorji,
∼ loščila, laki, lugi, lepila, lazurni premazi,
∼ motorna olja, mehčalci perila, metanol,
∼ nitrolaki in nitro razredčila,
∼ odstranjevalci vodnega kamna, odstranjevalci maščob,
∼ pralni praški (pomivalni in pralni stroji), Pur- pena, parafin,
∼ razredčila,
∼ sredstva proti zmrzovanju,
∼ topila, termometri (živo srebro), terpentin, tonerji (za tiskalnike),
∼ umetne smole,
∼ večkomponentna lepila, voski (impregnacijski),
∼ zavorna tekočina, zaščitna sredstva (vrtnarstvo), zamrzovalne vrečke, zdravila.
Javna podjetja svetujejo, da (Snaga Ljubljana, 2009; Snaga Maribor, 2009):
~ količino nevarnih odpadkov zmanjšamo že pri nakupu, saj lahko med istovrstnimi
izdelki damo prednost tistim, ki niso nevarni za okolje oziroma vsebujejo manj
okolju nevarnih snovi,
~ smo pri prepoznavanju nevarnih odpadkov pozorni na simbole, ki jih najdemo na
nevarnih snoveh in njihovi embalaži,
~ v zbirni center odpadke prinesemo ločeno po skupinah,
~ tekoče odpadke prinesemo v zaprtih posodah.
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se začasno skladiščijo v prehodnem skladišču na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v MOL in v treh zbirnih centrih v MOM. Nato se
nevarni odpadki predajo specializiranim organizacijam, ki so registrirana za zbiranje in
odstranjevanje nevarnih odpadkov. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za
cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin),
kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo (Snaga Ljubljana, 2009).
Nevarne odpadke lahko občani oddajo tudi na bencinskih črpalkah (baterije,
akumulatorji, motorna olja, …) ter v določenih trgovinah in trgovskih centrih po
Sloveniji, kjer so namestili posebne koše za baterije.
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Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec,
kadmij, živo srebro, CFC plini itd., zato jo uvrščamo med nevarne komunalne odpadke.
Obstajajo posebni postopki, ki so prilagojeni posamezni vrsti opreme, da se le ta uniči ali
ponovno uporabi. Odpadno električno in elektronsko opremo je potrebno zaradi
spremenjene zakonodaje zbirati ločeno in ne več v okviru odvoza kosovnih odpadkov.
Občani lahko tovrstne odpadke oddajo v zbirnem centru ali v trgovinah z električno in
elektronsko opremo (Snaga Ljubljana, 2009).
V zbirnem centru lahko oddamo več vrst električne in elektronske opreme (Snaga
Ljubljana 2009):
∼ velike gospodinjske naprave - hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji,
∼ male gospodinjske naprave - sesalniki, naprave za šivanje, opekači,
∼ televizijske in računalniške ekrane,
∼ opremo za zabavno elektroniko in telekomunikacije - veliki in mali računalniki,
tiskalniške enote, faksi, telefoni, radijski sprejemniki, videorekorderji, video
kamere,
∼ opremo za razsvetljavo in
∼ električna in elektronska orodja.
Leta 2008 je bilo v MOL zbranih 72 ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kar
predstavlja 0,1 % vseh zbranih komunalnih odpadkov, v MOM pa 67 ton nevarnih
odpadkov, kar je 0,2 % vseh zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (Letno
poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno poročilo Snaga Maribor, 2009).
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3.4. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Center za ravnanje z odpadki je del vzpostavitve celovitega gospodarjenja z odpadki, v
okviru katerega se predvideva izgradnja petnajstih centrov za ravnanje z odpadki v
Sloveniji. MOL bo imela vzpostavljen center pri odlagališču Barje, MOM pa bo z
lokacijami postavitve objektov centra povezana z občino Ormož. V Mariboru bo zgrajen
objekt za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, sortirnica suhih ločenih frakcij in
objekt za termično obdelavo odpadkov, v Ormožu pa objekt za fermentacijo ločeno
zbranih bioloških odpadkov, odlagališče ostankov odpadkov z vso potrebno
infrastrukturo ter tudi sortirnica suhih ločenih zbranih frakcij (Gospodarjenje z odpadki v
Mariboru, 2008; Letno poročilo Snaga Maribor, 2009; Snaga Ljubljana, 2009).
Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki po OP BIOO 2008 narekujejo
aktivnosti na treh nivojih (Erjavec, 2009; Koželj, 2009):
1. Lokalni (občinski) nivo:
∼ zbiranje komunalnih odpadkov,
∼ zagotavljanje čim boljšega ločevanja odpadkov na izvoru,
∼ naknadno sortiranje, preprostejši postopki obdelave in predelave odpadkov (na
primer stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem in podobno),
∼ oddajanje posameznih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi.
2. Regijski (medobčinski) nivo - centri 1. reda (le izjemoma 2. reda):
∼ naknadno sortiranje,
∼ obdelava odpadkov (kompostarne, mehansko biološka obdelava odpadkov, ...)
∼ oddajanje določenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi,
∼ recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov,
∼ odlaganje preostankov odpadkov,
∼ priprava odpadkov za termično obdelavo,
∼ termična obdelava preostankov odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju regije in
odlaganje preostankov po termični obdelavi.
3. Nadregijski nivo (omrežje regijskih centrov):
∼ termična obdelava preostankov odpadkov na nadregijskem nivoju (pokrivanje
potreb več regij) z izrabo energije in odlaganjem preostankov po termični obdelavi.
Pred vzpostavitvijo centra za ravnanje z odpadki je potrebno urediti sistem ravnanja z
odpadki na lokalnem nivoju (Erjavec, 2009):
∼ poskušati povečati okoljsko ozaveščenost in informiranje javnosti s ciljem
spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov na izvoru in zmanjševanja količin
nesortiranih odpadkov,
∼ vzpostaviti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov - izgradnja zbiralnic ali uporaba
sistema ''rumena vreča'' za odpadno komunalno embalažo,
∼ dograditi in posodobiti omrežje zbirnih centrov v skladu z ''Odredbo o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki'',
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∼ vzpostaviti sistem ločenega zbiranja bioloških odpadkov in vzpodbujati
kompostiranje na vrtovih in v majhnih komunalnih kompostarnah povsod tam, kjer
so za to dane ustrezne prostorske možnosti.
Objekti, ki morajo biti vzpostavljeni v okviru centra za ravnanje z odpadki
(Gospodarjenje z odpadki v Mariboru, 2008; Erjavec, 2009):
∼ sortirnica s skladiščem za mehansko obdelavo preostanka komunalnih odpadkov,
∼ kompostarna za predelavo bioloških odpadkov, ki zajema:
∗ mehansko biološko obdelavo ostanka odpadkov po ločenem zbiranju,
∗ fermentacijo oz. anaerobno obdelavo ločeno zbranih čistih biološko razgradljivih
in kuhinjskih odpadkov,
∼ demontaža kosovnih odpadkov, kjer je del hale zaprt, ogrevan in urejen v Reuse
center (center ponovne uporabe),
∼ odlagališče preostanka odpadkov z izkopom in tesnjenjem odlagalnih polj, filtrskim
in tesnilnim slojem na dnu in brežinah, bazenom za izcedne vode, sistemom za
zajem in odvod čistih zalednih in padavinskih vod, sistemom za odplinjevanje,
bazenom za zadrževanje čistih vod za pripravo požarne vode in hidrantnega
omrežja, drenažnimi cevovodi, revizijskim jaškom in prečrpališčem izcednih vod,
∼ toplotna obdelava odpadkov je lahko v okviru centra, običajno pa je to samostojen
objekt, kjer se vrši energetska izraba energetsko bogatih odpadkov.
Slika 35: Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki na treh nivojih

Vir: Koželj, 2009.
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4. USPEŠNOST LOČEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI
Leta 2008 smo Slovenci v povprečju ločili 13,2 % odpadkov na izvoru, kar je 1,5 % več
kot leto prej, a še vedno zelo daleč od želenega cilja. Ločeno smo zbrali največ papirja 53,51 % od vseh ločeno zbranih frakcij, ki jih odlagamo v zbiralnicah. 22,71 % smo
zbrali stekla, 19,11 % plastične embalaže, 3,39 % kovinske embalaže in 1,28 %
sestavljene embalaže (Slopak, 2009). Deleži ločenih frakcij se precej razlikujejo po
regijah. Po raziskavi Računskega sodišča RS so deleži ločenih frakcij v Sloveniji med leti
2005, 2006 in 2007 znašali od 2 do 40 %, pri tem je povprečni delež za Slovenijo znašal
10 %, deleži ločeno zbranih bioloških odpadkov pa so znašali med 0 in 31 %, povprečje
za Slovenijo pa je bilo 4 % (Revizijsko poročilo, 2008; Statistični urad…, 2009).
Na področju ločeno zbranih odpadkov (brez odpadne embalaže) sta najuspešnejši
Pomurska in Osrednjeslovenska statistična regija, kjer so leta 2008 zbrali več kot 35 kg
papirja, stekla in bioloških odpadkov na osebo, v Jugovzhodni Sloveniji pa manj kot 8 kg
tovrstnih odpadkov na osebo. Največ odpadne embalaže je bilo istega leta zbrane v
Podravski in Obalno-kraški statistični regiji, več kot 20 kg na osebo, najmanj pa v
Spodnjeposavski in Notranjsko-kraški regiji, le 10 kg na osebo. Mešanih odpadkov so
največ zbrali v Koroški statistični regiji, kar 297 kg na osebo, najmanj pa v
Spodnjeposavski statistični regiji, 199 kg na osebo (Statistični urad…, 2009).
Slika 36: Z javnim odvozom zbrani komunalni odpadki po statističnih regijah za
leto 2008 (v kg na prebivalca)

Vir: Statistični urad…, 2009.
Veliko slovenskih občin, predvsem podeželskih, kjer prevladuje razpršena poselitev, je
spoznalo, da zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru ne zagotavljajo
pričakovanega uspeha, kljub temu da so zbiralnice postavljene po predpisih slovenske
zakonodaje. Zavedajo se, da se zbiralnice za nekatere nahajajo predaleč od njihovega
bivališča, zato so za odpadno embalažo uvedli sistem yellow bag ali rumena vreča. V
zadnjih letih se število občin, ki so uvedle tak sistem, močno povečuje (Bled, Radovljica,
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Gorenja vas–Poljane, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Postojna, Trebnje, Šentrupert, Beltinci, …). Občine so vzpostavile sistem, ki temelji na
individualnem pristopu in uporabniku omogoča enostavno in ekološko zbiranje odpadne
embalaže na izvoru, hkrati pa je ekonomsko, socialno in ekološko privlačen za
uporabnika storitev. Sistem ločenega zbiranja v zbiralnicah ne izpolnjuje zahtevanih
rezultatov in ne daje jamstva za izboljšanje stanja in dosego cilja - odložiti manj mešanih
odpadkov na odlagališče in intenzivneje ločevati odpadke (Grujičić, 2007; Pirš,2007).
Sistem »rumena vreča« temelji na individualnem pristopu. Gospodinjstvom se razdeli
rumene vreče, v katerih odlagajo plastično, kovinsko, papirno in sestavljeno embalažo.
Ob določenih dnevih gospodinjstva postavijo vreče na dogovorjeno mesto (zraven
zabojnika za mešane odpadke ali pred vrata hiš), javno podjetje pa jih odpelje na
sortiranje in predelavo. Nekatere občine že opažajo občuten porast ločeno zbranih frakcij,
hkrati pa je to še en korak k večji ozaveščenosti prebivalstva in njihovi skrbi za okolje.
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4.1. USPEŠNOST LOČEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V MESTNI
OBČINI LJUBLJANA
Na lokalni ravni je Mestna občina Ljubljana leta 2001 sprejela Operativni program
gospodarjenja z odpadki – ravnanje s komunalnimi odpadki, ki temelji na evropski in
slovenski zakonodaji. Operativni program določa cilje okvirno in splošno, in sicer da je
treba na območju izvajanja javne službe skrbeti za zmanjševanje količine nastalih
komunalnih odpadkov, omogočati uporabnikom oddajo ločeno zbranih frakcij v
zbiralnicah ter pospeševati njihovo predelavo in reciklažo (Revizijsko poročilo, 2008).
V pripravi je nov operativni program ravnanja z odpadki v Ljubljani in ostalih primestnih
občinah do leta 2013, ki naj bi postavljal vsebinsko bolj zahtevne cilje ločenega zbiranja
odpadkov. OP BIOO 2008 vsebuje zastavljene cilje, ki bodo verjetno tudi podlaga
novemu operativnemu programu ravnanja z odpadki v Ljubljani. Javno podjetje Snaga
Ljubljana bo tako postavljena pred nove izzive, kako te cilje uveljaviti v praksi. Za
dosego le-teh bo poleg dopolnjevanja infrastrukture za ravnanje z odpadki morala (Letno
poročilo Snaga Ljubljana, 2009):
∼ usposobiti občane za uporabo postavljene infrastrukture za ločeno zbiranje
odpadkov,
∼ usposobiti občane za uporabo novih tehnologij za zbiranje odpadkov,
∼ usposobiti in motivirati občane za ločevanje odpadkov,
∼ doseči postavljene cilje ločevanja odpadkov.
Po mnenju javnega podjetja bo najtežje doseči postavljene cilje ločevanja odpadkov. Za
dosego teh je ključnega pomena sodelovanje občanov. Javno podjetje bo zato postavljeno
pred dejstvo, da je ozaveščanje prebivalstva eden najpomembnejših dejavnikov za
doseganje želenih rezultatov, poleg že obstoječih programov za ozaveščanje pa bo moralo
pripraviti nove.
Snaga Ljubljana je ločeno zbiranje papirja, stekla in preostale embalaže začela uvajati
leta 2002, v celoti pa je bil sistem postavljen v letu 2004. Sistem so v naslednjih letih
nadgradili in povečevali število zbiralnic ločenih frakcij ter tako sistem približali
uporabnikom. Ob začetku vzpostavitve infrastrukture za ločevanje odpadkov je podjetje
pripravilo srečanja z občani po četrtnih skupnostih, vendar so jih zaradi slabega obiska
kmalu opustili (Snaga Ljubljana, 2009).
Javno podjetje je ugotovilo, da postavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov uporabljajo
pretežno visoko ozaveščeni občani. Kot dokaz te trditve podjetje navaja dva zaključka, do
katerih so prišli na osnovi sejalnih analiz, ki jih izvajajo že vrsto let (Snaga Ljubljana,
2009):
1. Zbrane ločene frakcije so izredno čiste.
2. V zabojnikih za mešane odpadke najdemo kar tri četrtine odpadkov, ki bi sodili v
druge zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
Prva trditev kaže na dejstvo, da tisti, ki odpadke ločujejo, to počno zelo natančno in
vestno, druga trditev pa kaže na dejstvo, da je še vedno veliko ljudi, ki ne ločujejo
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komunalnih odpadkov in se kot posledica tega v zabojnikih za mešane odpadke pojavlja
visok delež odpadkov, ki bi jih bilo možno ločiti.
V letu 2008 je bilo v MOL zbranih 418,8 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, od tega
336,3 kg na prebivalca odloženih na odlagališče, kar se popolnoma ujema s povprečjem
Slovenije (336 kg na prebivalca). Javno podjetje Snaga Ljubljana sicer že več let opaža
trend naraščanja zbranih ločenih odpadkov na izvoru, vendar rezultati še ne dosegajo
zastavljenih ciljev iz zakonodaje (Rutter, 2009).
Slika 37: Trend naraščanja zbranih ločenih odpadkov na izvoru v Mestni občini
Ljubljana (v tisočih tonah)

Vir: Nemec, 2009.
Snaga Ljubljana je na območju Mestne občine Ljubljana v letu 2008 zbrala 111 364 ton
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, kar predstavlja 12 % vseh komunalnih odpadkov
iz gospodinjstev, zbranih v tem letu v Sloveniji. Na odlagališče Barje je bilo odloženih
80 % zbranih komunalnih odpadkov, in sicer vsi mešani komunalni odpadki in vsi
kosovni odpadki. Že OP BIOO 2004 je določil, da mora biti 50 % kosovnih odpadkov
danih v predelavo. Snaga Ljubljana nima urejenega sistema za ravnanje s kosovnimi
odpadki in posledično vse tovrstne odpadke odlaga na odlagališče Barje (OPBIOO, 2004;
Rutter, 2009; Statistični urad…, 2009). Septembra 2008 so poskusno izvedli
predsortiranje kosovnih odpadkov pred uvozom na odlagališče Barje. Na osnovi
vzpodbudnih rezultatov so se odločili, da nadaljujejo s tem projektom s ciljem uvedbe
rednega sortiranja kosovnih odpadkov v začetku leta 2010 do pričetka obratovanja
Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Predviden pričetek obratovanja regijskega
centra je leta 2013 (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
V letu 2008 je javno podjetje Snaga ločeno zbralo 21 954 ton ali 19,71 % vseh
komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana, od tega je bilo 2526 ton stekla,
7005 ton papirja, 1952 ton odpadne embalaže, 10 399 ton bioloških odpadkov in 72 ton
nevarnih odpadkov. Vse ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, embalaža, biološki in
nevarni odpadki) so bile dane v predelavo (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Rutter,
2009).
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Slika 38: Deleži posameznih vrst zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v
letu 2008

Vir: Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Rutter, 2009.
Največji porast pri ločenem zbiranju odpadkov na izvoru glede na načrtovane količine za
leto 2008 Snaga Ljubljana beleži pri zbrani odpadni embalaži, kjer se je prostornina in
masa v primerjavi z načrtom povečala za 47 %, v primerjavi z enakim obdobjem leta
2007 pa za 44,3 %. Po mnenju podjetja je povečanje zagotovo tudi rezultat
intenziviranega informiranja občanov o smiselnosti ločevanja odpadkov že na izvoru.
Zaradi povečanega obsega ločeno zbranih frakcij je podjetje postavilo nove zbiralnice in
na obstoječih zbiralnicah dodatne zabojnike. Tako je bilo konec leta 2008 v primerjavi s
stanjem konec leta 2007 na zbiralnicah dodatno nameščenih 740 posod, kar za 13,7 %
več kot pred letom dni (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
Snaga Ljubljana je leta 2007 izvedla dve sortirni analizi zbranih mešanih komunalnih
odpadkov, s katerima je ugotovila, da je vsebnost biološko razgradljivih snovi v mešanih
komunalnih odpadkih v povprečju 55 %. V izdanem okoljevarstvenem dovoljenju za
obratovanje odlagališča Barje, je Ministrstvo za okolje in prostor določilo, da je vsebnost
biološko razgradljivih snovi v preostanku odloženih komunalnih odpadkov v letu 2007
lahko največ 32 %, od leta 2013 dalje pa največ 18 %. Količina biološko razgradljivih
sestavin v mešanih komunalnih odpadkih je leta 2007 za 23 % presegla dovoljeno
vsebnost biološko razgradljivih sestavin (Revizijsko poročilo, 2008). Sicer je bilo leta
2008 zbranih za 12 % več bioloških odpadkov kot je bilo načrtovano za leto 2008, kar
tudi vpliva na zmanjševanje vsebnosti biološko razgradljivih snovi v preostanku
odloženih komunalnih odpadkov. Še vedno pa bo v prihodnjih letih težko doseči zahteve
Ministrstva za okolje in prostor.
Masa zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov se z leti povečuje. V letu 2008 je bilo v
MOL zbranih 72 ton, s tem pa je bila presežena načrtovana masa zbranih odpadkov za
11,4 %. Z namenom še bolj učinkovitega zbiranja nevarnih odpadkov je podjetje
vzpostavilo kontakte z nekaterimi šolami in jim omogočilo zbiranje baterij in zgoščenk.
Vključevanje šol v skupno akcijo zbiranja odpadkov so nadaljevali tudi v letu 2009
(Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
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Slika 39: Delež zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2008

Vir: Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009.
Nevarne odpadke lahko občani pripeljejo v zbirni center, ki se nahaja pred odlagališčem
Barje. Na isti lokaciji poteka tudi projekt izgradnje Regijskega centra za ravnanje z
odpadki. V letu 2008 se je začela izgradnja objekta čistilne naprave, ki naj bi bila
končana aprila 2010. Načrtuje se tudi izgradnja kompostarne za predelavo ločeno zbranih
biorazgradljivih odpadkov in objekt za predelavo ostankov odpadkov ter mešanih
komunalnih odpadkov. Vsi omenjeni objekti naj bi začeli delovati leta 2010 (Letno
poročilo Snaga Ljubljana, 2009).

4.1.1. Podzemne zbiralnice
Zaradi vse težjega zbiranja in odvažanja odpadkov v strogem središču Ljubljane je Snaga
Ljubljana leta 2007 začela graditi podzemne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov.
Podzemne zbiralnice so sodoben sistem zbiranja odpadkov, ki bo lahko postal primer
dobre prakse in eden od možnih načinov zbiranja odpadkov tudi izven strogega mestnega
jedra predvsem v strnjenih naseljih. S tem naj bi bilo zagotovljeno učinkovito –
racionalno in hkrati zanimivo (za stanovalce) zbiranje in odvažanje odpadkov v mestnem
središču in večjih stanovanjskih naseljih. K vzpostavitvi novega sistema zbiranja
odpadkov je pripeljalo več vzrokov (Postavitev podzemnih zbiralnic…, 2007; Podzemne
zbiralnice…, 2008):
∼ zaradi velike gostote prebivalcev je bilo v središču mesta veliko število zabojnikov
za odpadke, kar pa ob pomanjkanju javnih površin še povečuje neurejenost mestnih
površin,
∼ zaradi majhne prostornine zabojnikov in večjega števila obsega odpadkov je bilo
potrebno prazniti zabojnike bolj pogosto kot na drugih lokacijah MOL,
∼ prebivalci, ki stanujejo v bližini zbiralnic, so se pogosto pritoževali nad hrupom ob
oddaji odpadkov in nad širjenjem neprijetnih vonjav,
∼ zabojniki so bili velikokrat tarče vandalizma (požigi, kraje, …).
Podzemne zbiralnice sestavljajo podzemni zabojniki s prostornino 5 m3, razen za steklo,
ta je velik 4 m3. Zabojniki za steklo, papir, odpadno embalažo in biološke odpadke so
prosto dostopni, medtem ko imajo dostop do zabojnika za preostanek odpadkov, za
odvoz, ki ga je treba plačevati, samo uporabniki storitev javnega podjetja na tistem
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območju. Do slednjih bodo uporabniki dostopali s pomočjo kartice. Sistem bo beležil
vsak vnos odpadkov in evidentiral, kdo in kdaj je oddal odpadke v določen podzemni
zabojnik. Na podlagi teh podatkov bo Snaga spremljala polnjenje zabojnikov in se
odločila za njegovo praznjenje, ki ne bo potekalo po vnaprej določenem urniku, ampak na
podlagi podatkov o polnosti zabojnika (Postavitev podzemnih zbiralnic…, 2007;
Podzemne zbiralnice…, 2008).
V prvi fazi je na devetnajstih območjih v centru Ljubljane predvidenih enaindvajset
lokacij za vgradnjo stotih podzemnih zabojnikov. Vsaka lokacija podzemne zbiralnice je
izbrana na podlagi več parametrov: gostota prebivalcev na določenem območju,
infrastrukturne omejitve, ki jih postavljajo podzemni vodi za kanalizacijo, vodo, plin,
toplovod, elektriko in telefon, prometno ureditev in omejitve, poleg tega pa še
arhitekturne omejitve in predvsem varovanje kulturne in spomeniško zaščitene dediščine
Ljubljančanov (Podzemne zbiralnice…, 2008).
Slika 40: Podzemne zbiralnice v središču mesta Ljubljane

Vir: Podzemne zbiralnice…, 2008.
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4.2. USPEŠNOST LOČEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V MESTNI
OBČINI MARIBOR
Gospodarjenje z odpadki v Mestni občini Maribor temelji na dveh temeljnih zakonskih
aktih, in sicer Občinskem programu varstva okolja za Maribor 2008–2013 (GMS-254/08)
ter Gospodarjenju z odpadki v Mariboru – Programu celovitega ravnanja z odpadki
(GMS–253/08) iz leta 2008. V letu 2005 je bil sprejet Program ravnanja z ločeno
zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS-347/05), ki
izpolnjuje zahteve iz Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja z odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01). Leta 2003 je bil sprejet Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor (MUV, št. 15/03), ki je bil
dopolnjen leta 2006 (MUV, št. 4/06). S tem odlokom se je določil način ravnanja s
komunalnimi odpadki, obveznosti izvajalca javne službe ravnanja z odpadki ter
obveznosti povzročiteljev komunalnih odpadkov.
Na lokalni ravni so cilji na področju gospodarjenja z odpadki opredeljeni v Občinskem
programu varstva okolja za Maribor. Med najpomembnejšimi so naslednji (Osnutek
občinskega…, 2007; Občinski program…, 2008):
∼ zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnovešen razvoj
celovitega ravnanja z odpadki,
∼ informiranje in osveščanje javnosti o celovitem gospodarjenju z odpadki,
∼ v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % ali več od nastalih
količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali
več,
∼ izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati ter
∼ zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi
odloženih odpadkov na 16% do leta 2013 ali 2015, oziroma v povprečju 5 % letno.
Po ugotovitvah Zavoda za varstvo okolja je pravno sistemsko področje ravnanja z
odpadki v MOM dobro urejeno in v celoti usklajeno s pravnim redom EU, vendar se še
ne uresničuje zadovoljivo (Smaka - Kincl, 2006). Količina ločeno zbranih frakcij na
izvoru se sicer iz leta v leto povečuje, največji izziv v prihodnosti pa bo povečati količino
ločeno zbrane odpadne embalaže na izvoru.
Slika 41: Trend količin ločeno zbranih frakcij v Mestni občini Maribor v obdobju
2000-2006

Vir: OPVO Maribor, 2008.
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V letu 2008 je javno podjetje Snaga na območju MOM zbrala povprečno 439 kg
odpadkov na prebivalca, torej 48 908 ton komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.
Količina ločeno zbranega stekla je znašala 1208 ton, papirja 2886 ton, odpadne embalaže
485 ton in bioloških odpadkov 6382 ton. Vse ločeno zbrane frakcije je prevzelo podjetje
Slopak, zbrane biološke odpadke pa podjetje Papir Servis, ki jih je nato odpeljalo v
kompostarni Vrhnika in Ptuj (Revizijsko poročilo, 2008; Bartok, 2009; Čurin, 2009;
Letno poročilo Snaga Maribor, 2009). V tem letu je podjetje Snaga z akcijo ''Od vrat do
vrat'' zbralo tudi 1698 ton kosovnih odpadkov, vsi tovrstni odpadki pa so bili dani v
predelavo. Zbrani mešani odpadki so se v letu 2008 odvažali v Papir servis Lenart na
sortiranje, od tam na odlagališči Celje in Novo mesto, del obdelanih odpadkov pa se je
odlagal v začasnem skladišču v Dogošah (Poročilo Snaga Maribor, 2009).
Slika 42: Deleži posameznih vrst zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v
letu 2008

Vir: Letno poročilo Snaga Maribor, 2009.
Največji porast pri ločenem zbiranju odpadkov na izvoru glede na prejšnje leto beleži
Snaga Maribor pri zbrani odpadni embalaži, saj se je količina zbrane embalaže povečala
kar za 30 %. Vseeno je zaskrbljujoče dejstvo, da je bilo v MOM zbranih le 482 ton
odpadne embalaže na izvoru, torej 4,3 kg na prebivalca letno. Precejšen porast zbranih
količin na izvoru je bil v primerjavi s prejšnjim letom tudi pri bioloških odpadkih - 12 %
in steklu - 10 % (Letno poročilo Snaga Maribor, 2009).
Javno podjetje Snaga je v letu 2008 povečalo število zbiralnic za ločene frakcije v MOM
glede na prejšnje leto za 46, tako da je bilo ob koncu leta 2008 v MOM nameščenih 890
zbiralnic. S tem je bila vzpostavljena ena zbiralnica na 125 prebivalcev, kar je veliko več,
kot predpisujejo državni predpisi (zbiralnica na 500 prebivalcev) ali lokalni predpisi
(zbiralnica na 200 prebivalcev). S tem naj bi bilo zagotovljeno, da bi imel vsak prebivalec
MOM vsaj eno zbiralnico znotraj 200 metrskega pasu od svojega bivališča (Letno
poročilo Snaga Maribor, 2009; Štabi, 2009).
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Snaga Maribor je leta 2008 opravila sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov, ki
jih je odlagala na odlagališče Dogoše. Ugotovila je, da je znašal delež biološko
razgradljivih snovi v teh odpadkih 44 %. Dovoljen delež biološko razgradljivih sestavin v
odloženih komunalnih odpadkih za odlagališče Dogoše je leta 2007 znašal 23 %
(Revizijsko poročilo, 2008).
Nevarni odpadki se v MOM zbirajo v zbirnih centrih in preko zbiralnih akcij premične
zbiralnice (ekozbiralnik) dvakrat letno. Zbiranje in prevzemanje nevarnih odpadkov na
tovrsten način v MOM poteka že od leta 1992 (Program ravnanja s komunalnimi odpadki
v Mestni občini Maribor, 2003). V letu 2008 je bilo z ekozbiralnikom zbranih 29 ton
nevarnih odpadkov, kar je za 4 tone manj kot leta 2007. Na ekološkem zbiralniku so se
zbirale predvsem naslednje vrste nevarnih odpadkov (Letno poročilo Snaga Maribor,
2008):
∼ akumulatorji in baterije,
∼ barve, laki in lepila,
∼ pesticidi,
∼ zdravila, injekcijske igle,
∼ gospodinjske kemikalije, avtokozmetika in kozmetika,
∼ kisline, baze, topila in razredčila,
∼ odpadna motorna olja,
∼ odpadna jedilna olja (sicer ni nevaren odpadek, vendar se zbira v sklopu ekološkega
zbiralnika in ostalih zbiralnic),
∼ onesnažena embalaža.
Po mnenju podjetja Snaga je razlog za manj zbranih nevarnih odpadkov v ekozbiralniku
predvsem ta, da so zbirni centri iz leta v leto bolj prepoznavni in prebivalci MOM sproti
odpeljejo nevarne in druge odpadke v zbirni center ter ne čakajo na premično zbiralnico.
V letu 2008 je bilo v vseh treh zbirnih centrih skupaj zbranih kar 13 690 ton komunalnih
odpadkov iz gospodinjstev.
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4.3. PRIMERJAVA USPEŠNOSTI LOČEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
V MESTNIH OBČINAH LJUBLJANA IN MARIBOR
Javni podjetji Snaga Ljubljana in Snaga Maribor sta v letu 2008 presegli načrtovane
količine ločeno zbranih frakcij in leto 2008 označili kot uspešno na področju ločenega
zbiranja komunalnih odpadkov, vendar so bile načrtovane količine nekaterih ločeno
zbranih frakcij manjše od ciljev, ki so za leto 2008 zastavljeni v OP BIOO 2008. Ti cilji
predvidevajo, da naj bi bilo 33 % komunalnih odpadkov ločenih na izvoru. MOL je v letu
2008 ločeno zbrala 19,71 % komunalnih odpadkov oz. 26,2 % komunalnih odpadkov,
vključno s kosovnimi odpadki, ki pa so se v letu 2008 še vedno v celoti odlagali na
odlagališče Barje. MOM je ločeno zbrala 38,3 % komunalnih odpadkov in presegla cilj
skupne količine ločeno zbranih odpadkov iz OP BIOO 2008 (Revizijsko poročilo, 2008;
Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno poročilo Snaga Maribor, 2009).
Obe mestni občini sta presegli tudi cilje skupnih deležev ločeno zbranega papirja – 6 % in
stekla – 2 % , saj je v MOL delež ločeno zbranega papirja predstavljal 6,3 % od vseh
zbranih komunalnih odpadkov in stekla 2,3 %, v MOM pa je delež ločeno zbranega
papirja predstavljal 8,7 % od vseh zbranih komunalnih odpadkov in stekla 3,6 %. MOL ni
dosegla cilja o deležu ločeno zbranih bioloških odpadkov, ki je predvideval 13 % od vseh
komunalnih odpadkov. Bioloških odpadkov je zbrala le 9,3 % od vseh komunalnih
odpadkov, medtem ko je MOM ta cilj presegla in ločeno zbrala 19,2 % bioloških
odpadkov od skupne količine komunalnih odpadkov. Nobena od mestnih občin ni
dosegla zastavljenih ciljev o deležu ločeno zbrane odpadne embalaže, ki je predvideval
6 % od vseh zbranih komunalnih odpadkov. V MOL je ločeno zbrana odpadna embalaža
predstavljala 1,8 % od vseh zbranih komunalnih odpadkov, v MOM pa 1,5 % (Revizijsko
poročilo, 2008; Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno poročilo Snaga Maribor,
2009).
Cilji iz OP BIOO 2008 za leto 2013 predvidevajo, da se bodo deleži ločeno zbranih
frakcij podvojili. Javni podjetji Snaga Ljubljana in Snaga Maribor sta pred izzivom, da te
deleže dosežeta ali celo presežeta, rezultati iz leta 2008 pa so lahko dobra podlaga za
nadaljnje načrtovanje. Obe podjetji morata največ narediti na področju ločeno zbrane
odpadne embalaže, saj so ravno pri tej frakciji rezultati najslabši, MOL pa mora posebno
pozornost posvetiti tudi ločenemu zbiranju bioloških odpadkov.
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4.4. NADZOR LOČEVANJA ODPADKOV NA IZVORU
Za nadzor nad pravilnim ločevanjem komunalnih odpadkov na izvoru so pristojne
občinske inšpekcijske službe. Dejstvo je, da moramo po evropski in slovenski zakonodaji
doseči zastavljene cilje o deležih ločeno zbranih frakcij na izvoru. V kolikor ozaveščanje
prebivalcev preko javnih služb in občine ni dovolj za dosego zadovoljivih rezultatov,
morajo občinske inšpekcijske službe opravljati strožji nadzor.
Občinske inšpekcijske službe izvajajo nadzor skladno z določbami Odloka o javni službi
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS 102/04).
Kršitelji, uporabniki storitev javnega podjetja, za katere je ob izvajanju neposrednega
nadzora ugotovljeno nepravilno odlaganje oz. razvrščanje odpadkov skladno z izbrano
storitvijo javne službe, so kaznovani z globo v višini od 417,29 € v MOL (Odlok o javni
službi…, 2004) in 83,46 € v MOM (Švajger, 2009).
Na vprašanje Inšpektoratu Mestne Občine Ljubljana, ali razmišljajo tudi o kaznovanju za
neločevanje odpadkov, so odgovorili, da predlagatelj odloka ni Inšpektorat MU MOL,
zato o tem ne razmišljajo, se jim pa postavlja vprašanje, ali bi predlagatelj lahko to tudi
zapisal v odlok, glede na državno zakonodajo, ki nikjer točno ne določa, da je prekršek
tudi neločevanje odpadkov (Skvarča Jesenšek, 2009).
Po trditvah Snage Ljubljane je v posodah za zbiranje mešanih odpadkov kar 77 %
odpadkov, ki bi morali končati v posodah za ločeno zbiranje odpadkov. Javno podjetje
ima zaradi nepravilno odloženih odpadkov v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov
visoke stroške. Še posebno pereč je problem pri nepravilno odloženih odpadkih v
zabojnik za biološke odpadke. Če se med organskimi odpadki znajdejo kovinski ali
stekleni predmeti, ki jih ne opazijo, lahko namreč pride do poškodbe naprav za predelavo
odpadkov (Poglajen, 2008). Težave se pojavljajo tudi pri steklu. V zabojnik za steklo
namreč sodi le embalažno steklo, vse druge vrste stekla pa predstavljajo nečistočo in
povzročijo, da celotne vsebine posode ni moč reciklirati.
V letu 2007 in prvi polovici leta 2008 je Snaga Ljubljana zaradi nepravilnega odlaganja
organskih odpadkov izdala deset tisoč opozoril. Ker to ni zaleglo, so se z Inšpektoratom
MOL dogovorili za radikalnejši poseg in za poostrene nadzore nad odlaganjem
odpadkov. V letih 2008 in 2009 so izvedli štiri tovrstne akcije, v kateri so opravili preko
dvesto inšpekcijskih pregledov ter izrekli 13 glob pravnim osebam in 3 globe
odgovornim osebam pravnih oseb. Do sedaj fizičnim osebam še niso izrekli globe, so jim
pa izrekli večje število opozoril (Skvarča Jesenšek, 2009). Akcije so imele velik odziv
med občani in v medijih, Snaga Ljubljana je poročala o velikem učinku akcije iz leta
2008, saj se je na območju, kjer je bila akcija izvedena, količina ločeno zbranih
odpadkov, predvsem papirja in embalaže, v naslednjem mesecu povečala skoraj za
polovico (Poglajen, 2008; Revizijsko poročilo, 2008).
Medobčinski inšpektorat Mestne občine Maribor do sedaj še ni izvajal tovrstnih akcij na
terenu in še ni napisal nobene globe zaradi nepravilnega ločevanja komunalnih odpadkov
na izvoru. Snaga Maribor sicer redno opozarja občane na nepravilnosti pri ločevanju
komunalnih odpadkov z opozorilnimi nalepkami na posodah za zbiranje bioloških
odpadkov (Čurin, 2009; Švajger, 2009).
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4.5. PRIMERI DOBRE PRAKSE
Vsaka država ima svoje pristope, metode in načine oblikovanja ter izvajanja ukrepov za
preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. Države svoje sisteme
gospodarjenja z odpadki prilagajajo petstopenjski hierarhični lestvici, pri tem pa so
nekatere bolj uspešne kot druge. Med države EU, ki so najbolj uspešne na področju
gospodarjenja z odpadki, lahko nedvomno uvrstimo Nemčijo, Avstrijo, Belgijo,
Nizozemsko, Dansko in Švedsko. Vse te države imajo v sistem gospodarjenja z odpadki
vpeljan tudi sistem vračanja embalaže za enkratno uporabo - PET plastenk, aluminijevih
pločevink in steklenic. Od evropskih držav izven EU imajo ta sistem tudi Norveška,
Švica in Finska.
Omenjene države so uvedle zakon o povratni embalaži (''container deposit law'' ali
''bottle bill''). Cilj tega zakona je, da bi se na tržišču zmanjšala prisotnost embalaže za
enkratno uporabo in povečala embalaža za večkratno polnjenje. Sočasno so želeli
povečati delež reciklirane odpadne embalaže - embalaže za enkratno uporabo
(Ankerandersen, 2009).
Zakon ni nekaj novega. Temelji na sistemu povratnih steklenic, ki je razširjen po vsem
svetu. Na začetku 20. stoletja so bile vse pijače v povratnih steklenicah in ko jih je
potrošnik vrnil, so jih napolnili znova. Steklenica je med proizvajalcem in potrošnikom
lahko zaokrožila več desetkrat. V 30-ih letih 20. stoletja so prišle na tržišče pločevinke in
nepovratne steklenice, ki so jih uporabljali predvsem proizvajalci piva, v 50-ih in 60-ih
letih 20. stoletja pa so se nepovratne embalaže močno razširile tudi med proizvajalci
drugih pijač. Skupaj z večjo proizvodnjo nepovratne embalaže se je močno povečala tudi
količina odpadkov. Leta 1970 so v kanadski provinci Novi Kolumbiji prvič uvedli sistem
zbiranja embalaže za enkratno uporabo, takoj naslednjega leta pa je bil v Ameriški zvezni
državi Oregon sprejet zakon o povratni embalaži. Danes ta zakon deluje v enajstih
zveznih državah Amerike in osmih provincah Kanade (Bottle bill, 2009).
Zakon o povratni embalaži deluje tako, da se najprej ustanovi organizacija, ki upravlja s
celotnim sistemom. Vsak proizvajalec ali uvoznik, ki daje na tržišče svoje proizvode v
embalaži za enkratno uporabo, mora organizaciji plačati dodatno embalažnino za vsak
proizvod posebej. Potrošniku se ob nakupu izdelka zaračuna tudi embalažo, to vsoto pa
potrošnik dobi nazaj, ko jo vrne v trgovino ali v avtomat za odpadno embalažo. Na vsaki
embalaži se nahaja oznaka, ki jo avtomat prepozna in na podlagi oznake vrne denar.
Zbrana odpadna embalaža iz trgovin in avtomatov gre v sortirni center, kjer preštejejo in
sortirajo vso zbrano embalažo po materialih ter jo preusmerijo v predelavo. Trgovine in
avtomati zbirajo embalažo v posebno označenih vrečah, tako da v sortirnem centru točno
vedo, koliko embalaže je bilo predane iz določene trgovine ali avtomata. Organizacija
nato vrne denar trgovini oziroma podjetju, ki upravlja z avtomati za odpadno embalažo.
Preostanek denarja od embalaže, ki ni bila vrnjena v sistem recikliranja, pa organizacija
porabi za svoje delovanje (Ankerandersen, 2009; Bottle bill, 2009).
Organizacija se financira tudi s članarino proizvajalcev in uvoznikov. V nekaterih
državah je članstvo v organizaciji obvezno (Danska, Nemčija), v drugih prostovoljno
(Norveška), vendar so s članstvom omogočene določene ugodnosti pri plačevanju
okoljske dajatve (Ankerandersen, 2009). V vseh državah, kjer je sprejet zakon o povratni
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embalaži, je sistem usmerjen k spodbujanju večje uporabe embalaže za večkratno
uporabo. Višina davka na embalažo je odvisna od prostornine embalaže in ne od teže
embalaže, zato je davek enak tako za embalažo za enkratno uporabo kot za embalažo za
ponovno uporabo. Vendar je davek občutno manjši, kadar proizvajalec na tržišče pošlje
ponovno napolnjeno embalažo. Prav tako je za proizvajalca ceneje, če embalažo samo
napolni in s tem ne plačuje stroškov izdelave embalaže. Spodnji tabeli prikazujeta
primerjavo stroškov proizvajalca, ki na tržišče pošlje embalažo za enkratno uporabo in
embalažo za ponovno uporabo. Stroškovna razlika je očitna, kadar je embalaža
napolnjena dvajsetkrat. Do še večjih razlik pride, če seštejemo embalažo, polnjenje in
davek, ki ga mora proizvajalec plačati (Reduce…, 2009).
Preglednica 5: Primerjava stroškov proizvodnje med embalažo za enkratno
uporabo in ponovno uporabo – PET plastenka 0,5 l na Danskem
CENA
CENA DRUGEGA
EMBALAŽE
POLNJENJA

CENA
DVAJSETEGA
POLNJENJA

Embalaža za enkratno uporabo

0,069 €

0,069 €

0,069 €

Embalaža za ponovno uporabo

0,133 €

0,067 €

0,007 €

Za koliko je cenejša
embalaža za ponovno uporabo?

-0,064 €

0,003 €

0,062 €

Vir: Reduce…, 2009.
Preglednica 6: Primerjava plačila davka med embalažo za enkratno uporabo in
ponovno uporabo – PET plastenka 0,5 l na Danskem
CENA
POLNJENJA

DAVEK NA
POLNJENJE

CENA SKUPAJ

Embalaža za enkratno uporabo

0,069 €

0,110 €

0,179 €

Embalaža za ponovno uporabo

0,007 €

0,006 €

0,012 €

Za koliko je cenejša
embalaža za ponovno uporabo?

0.167 €

Vir: Reduce…, 2009.
V Nemčiji se je zakon o odpadni embalaži začel izvajati 1. januarja 2003. V sistem
zbiranja povratne embalaže sodijo steklenice, pločevinke in plastenke za vodo, pivo,
osvežilne pijače in mešane alkoholne pijače ter embalaža čistil, pralnih praškov in
mehčalcev. Za vsako kupljeno embalažo potrošnik plača 0,25 €. Ko jo vrne v trgovino ali
v avtomat za povratno embalažo, mu vrnejo tudi denar. Med povratno embalažo trenutno
ne sodi večslojna votla embalaža (tetrapak), ki pa jo bodo v prihodnosti vključili v zakon
o odpadni embalaži. Zakon je že po nekaj letih pokazal rezultate. Danes v Nemčiji
reciklirajo 83,6 % steklene embalaže, 77,8 % pločevink in 50,3 % plastenk. Hkrati so
proizvajalci začeli opuščati embalažo za enkratno uporabo, ker jim predstavlja dodaten
strošek in jih nadomestili z embalažo za ponovno polnjenje. S tem se je letna poraba
embalaže za enkratno porabo v gospodinjstvih zmanjšala za 850 000 ton (Ankerandersen,
2009; Bottle Bill, 2009; Deutsche…, 2009; Federal Ministry…, 2009).
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Danska je sprejela zakon o povratni embalaži leta 2000. V sistem je mogoče vrniti vse
plastenke, pločevinke in stekleno embalažo. Za embalažo plača potrošnik 0,13 €, 0,20 €
oz. 0,40 €, odvisno od materiala in prostornine embalaže. Učinkovitost sistema je bila
vidna že po nekaj letih. Čeprav so si leta 2000 zastavili cilj, da do leta 2008 reciklirajo
65 % povratne embalaže, so cilj dosegli in celo presegli že leta 2005, ko je bilo zbrane in
reciklirane 67 % povratne embalaže. Leta 2007 je bilo zbrane 102 % embalaže za
ponovno uporabo in 87 % embalaže za enkratno uporabo. Leta 2008 so potrošniki vrnili
446 milijonov kosov embalaže, za katero je bil vrnjen denar (Ankerandersen, 2009;
Bottle Bill, 2009; Danish Ministry…, 2009; Danskretursystem, 2009).
Na Norveškem so sistem povratnih steklenic uvedli že leta 1902. Današnji sistem za
povratno embalažo temelji na zakonu o povratni embalaži, sprejetem 1999. Proizvajalci
in uvozniki proizvodov z embalažo za enkratno uporabo niso zavezani k članstvu v
organizaciji, ki upravlja s sistemom povratne embalaže, vendar pa morajo vsi, ne glede na
članstvo, plačati okoljsko dajatev. S članstvom v organizaciji lahko vsoto okoljske
dajatve zmanjšajo, in sicer:
∼ če je vrnjene embalaže določenega proizvajalca ali uvoznika več kot 95 %, je ta
oproščen okoljske dajatve,
∼ če je vrnjene embalaže določenega proizvajalca ali uvoznika med 25 % in 95 %, se
mu sorazmerno z odstotkom zmanjša plačilo okoljske dajatve,
∼ če je vrnjene embalaže določenega proizvajalca ali uvoznika manj kot 25 %, mora
ta plačati polno okoljsko dajatev.
Potrošniki za plastenke in pločevinke plačajo 0,12 € oz. 0,30 €, odvisno od prostornine
embalaže, za steklenice pa 0,18 €. Zakon o povratni embalaži je dosegel svoj cilj. Leta
2008 je bilo preko sistema zbranih 92 % pločevink (300 milijonov) in 90 % plastenk
(95 milijonov) (Ankerandersen, 2009; Bottle Bill, 2009; Norsk…, 2009; Reduce…,
2009).
Z vračljivo embalažo so države dosegle zavidljivo visok delež ločeno zbrane odpadne
embalaže, ki jim druge države brez tega sistema ne sežejo niti blizu. Hkrati je bil glavni
cilj zakona o odpadni embalaži dosežen; saj so proizvajalci začeli opuščati embalažo za
enkratno uporabo in raje začeli svoje proizvode polniti v embalažo za ponovno uporabo.
Posledica tega je tudi zmanjšanje količine odpadkov, kar pa je prva prioriteta
petstopenjske hierarhične lestvice ravnanja z odpadki v EU in s tem tudi v Sloveniji.
Trenutno je v Sloveniji vzpostavljen sistem vračljive embalaže le za nekatere steklene
izdelke pijač. Žal se večina pijače na slovenskem tržišču prodaja v plastenkah,
pločevinkah ali večslojnih votlih embalažah, le manjši del pa predstavljajo steklene
embalaže. In le del steklene embalaže je vključen v sistem vračanja embalaže, to so
steklenice nekaterih vrst vina in piva.
Aprila leta 2008 je Državni svet Republike Slovenije prejel vprašanje glede vzpostavitve
sistema vračanja embalaže. MOP je na vprašanje odgovorilo, da se »za doseganje
okoljskih ciljev, povezanih z recikliranjem in predelavo odpadne embalaže, vlada RS ni
odločila za uvedbo kavcij, temveč za uvedbo okoljske dajatve, ki se plačuje zaradi
onesnaževanja okolja zaradi uporabe embalaže in embaliranega blaga ter posledično
nastajanja odpadne embalaže« (Podobnik, 2008). Vendar to velja za pravne osebe in s
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tem ukrepom gospodinjstva niso stimulirana, da bi v večji meri ločevala odpadno
embalažo. MOP celo ocenjuje, da »sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji
temelji na učinkovitem ločenem zbiranju« (Podobnik, 2008), čeprav rezultati o ločeno
zbrani odpadni embalaži iz gospodinjstev kažejo drugače. Leta 2008 je bilo v Sloveniji z
javnim odvozom zbranih 42 093 ton odpadne embalaže, kar je predstavljalo manj kot 5 %
vseh zbranih komunalnih odpadkov (Statistični urad…, 2009). Računsko sodišče (2008)
je ugotovilo, da financiranje delovanja sistema ravnanja z odpadno embalažo ni
učinkovito, saj nobenega od udeležencev ne vzpodbuja, da bi si prizadeval zbrati večje
količine odpadne embalaže in jih predati v sistem. Sistem tudi ne omogoča pregleda nad
embalažnino, saj ni razvidno, ali je bila porabljena za predpisano ravnanje z odpadno
embalažo ali ne. Odgovor MOP se zaključi z obrazložitvijo, da »Ministrstvo za okolje in
prostor ne načrtuje spremembe obstoječega sistema zbiranja odpadne embalaže«
(Podobnik, 2008). Vse kaže, da se v prihodnosti na državni ravni ne bo veliko
spremenilo, javna podjetja pa bodo morala, če bodo hotela doseči zastavljene cilje, sama
poskrbeti za povečanje ločeno zbranih količin odpadne embalaže iz gospodinjstev.
Predvidevamo, da bo potrebnih še precej let, da bo na tem področju narejen naslednji
korak. Odlični rezultati v tujini očitno niso dovolj, da bi MOP začelo razmišljati v tej
smeri. Sistem ravnanja z odpadno embalažo je v Sloveniji zastavljen predvsem za pravne
osebe, gospodinjstva pa z ničimer niso stimulirana k večjemu ločevanju odpadne
embalaže. Zakon o povratni embalaži je že sam po sebi zasnovan tako, da prinaša uspehe
oz. večje količine ločeno zbrane odpadne embalaže. Velika večina ljudi bi, če bi že
plačala kavcijo za embalažo, tudi poskrbela, da ta denar dobi nazaj in delež ločeno zbrane
embalaže bi se v zelo hitrem času občutno povečal. Potrošnik sedaj ni stimuliran za
ločevanje odpadne embalaže in le od ekološke ozaveščenosti posameznika je odvisno, ali
bo embalaža proizvoda reciklirana ali ne. Žal pa je ekološko ozaveščenih potrošnikov v
Sloveniji še vedno premalo.
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4.5.1. Dejanske količine zbranih komunalnih odpadkov v gospodinjstvu
V prejšnjih poglavjih diplomskega dela so bila predstavljena dejstva o komunalnih
odpadkih v Sloveniji. Vemo, da je bilo na odlagališče odloženih 80 % vseh zbranih
komunalnih odpadkov, le 13,2 % komunalnih odpadkov pa smo v Sloveniji ločili na
izvoru. Vendar so to le povprečja za celotno Slovenijo. Nas je zanimalo, koliko
komunalnih odpadkov dejansko zbere gospodinjstvo v enem letu in koliko od teh
odpadkov je ločenih frakcij, če vestno ločujemo vse vrste frakcij. Naredili smo preizkus
in tehtali vse vrste odpadkov, ki jih je proizvedlo dvočlansko gospodinjstvo. V spodnji
preglednici so prikazani rezultati osemtedenskega tehtanja.
Preglednica 7: Rezultati tehtanja komunalnih odpadkov po tednih
1.TEDEN
2.TEDEN
3.TEDEN
4.TEDEN
5.TEDEN
6.TEDEN
7.TEDEN
8.TEDEN

STEKLO

PAPIR

EMBALAŽA

BIO

MEŠANI

SKUPAJ

masa (g)

0g

832 g

849 g

2494 g

472 g

4647 g

%

0,00 %

17,90 %

18,27 %

53,67 %

10,16 %

100,00%

masa (g)

86 g

401 g

521 g

1511 g

388 g

2907 g

%

2,96 %

13,79 %

17,92 %

51,98 %

13,35 %

100,00%

masa (g)

1383 g

1131 g

872 g

1658 g

554 g

5598 g

%

24,71 %

20,20 %

15,58 %

29,62 %

9,90 %

100,00%

masa (g)

1789 g

1382 g

546 g

1325 g

291 g

5333 g

%

33,55 %

25,91 %

10,24 %

24,85 %

5,64 %

100,00%

masa (g)

1296 g

546 g

1054 g

2569 g

494 g

5959 g

%

21,75 %

9,16 %

17,69 %

43,11 %

8,29 %

100,00%

masa (g)

0g

1062 g

840 g

1573 g

138 g

3613 g

%

0,00 %

29,39 %

23,25 %

43,54 %

3,82 %

100,00%

masa (g)

0g

816 g

903 g

735 g

201 g

2655 g

%

0,00%

30,73 %

34,01 %

27,68 %

7,57 %

100,00%

masa (g)

2015 g

645 g

900 g

2282 g

288 g

6130 g

%

32,87%

10,52 %

14,68 %

37,27 %

4,70 %

100,00%

Slika 43: Količine zbranih komunalnih odpadkov dvočlanskega gospodinjstva v
osemtedenskem obdobju (v gramih)
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Nevarni in posebni odpadki se v gospodinjstvu pojavljajo občasno, zato jih nismo
vključevali v skupno maso zbranih odpadkov. Vendar smo ravno prvi teden tehtanja imeli
tudi 1001 g nevarnih odpadkov (baterije, zdravila in odpadna električna oprema – fen).
Odpadke smo peljali v premično zbiralnico. Odpadna elektronska oprema sicer ne sodi v
premično zbiralnico, zato smo jo želeli odpeljati v zbirni center, vendar so jo pri premični
zbiralnici sprejeli, ker je ni bilo veliko. Razložili so nam, da v takem primeru vedno
vzamejo tudi elektronsko opremo, saj ne želijo občane dodatno obremenjevati.
Izračunali smo povprečje proizvedenih komunalnih odpadkov v osemtedenskem obdobju.
Povprečno smo na teden zbrali 4605 g oz. 4,605 kg komunalnih odpadkov, torej 2,303 kg
na osebo. V enem letu bi torej oseba iz tega gospodinjstva zbrala 119,73 kg komunalnih
odpadkov (dodati moramo še nekaj kilogramov nevarnih, posebnih in kosovnih
odpadkov), od tega bi jih bilo na odlagališče odloženih 7,67 % ali 9,18 kg (vsi mešani
odpadki). Ločeno bi zbrali 92,33 % ali 110,55 kg komunalnih odpadkov, ki bi se
preusmerili v recikliranje. Slovenija bi, če bi vsa gospodinjstva delovala v tej smeri,
kmalu pristala med vodilnimi državami EU, ki dosegajo najboljše rezultate pri ravnanju z
odpadki.
Preglednica 8: Povprečna količina zbranih komunalnih odpadkov
STEKLO PAPIR
EMBALAŽA
BIO
MEŠANI
821 g
852 g
811 g
1768 g
353 g
masa (g)
17,83 %
18,50 %
17,60 %
38,40 %
7,67 %
%
Slika 44: Delež posameznih frakcij
osemtedenskega tehtanja (v odstotkih)

komunalnih

odpadkov

–

SKUPAJ
4605 g
100,00 %

povprečje

S preizkusom tehtanja komunalnih odpadkov v gospodinjstvu, ki vestno ločuje vse vrste
frakcij, smo dokazali, da bi z učinkovitim ozaveščanjem prebivalstva in spodbujanjem
vsakega posameznika, da ločuje komunalne odpadke, Slovenija dosegla in celo presegla
zastavljene cilje na področju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. V takšnem
primeru bi na odlagališča namesto 80 % odložili manj kot 10 % komunalnih odpadkov,
več kot 90 % pa bi jih bilo preusmerjeno v reciklažo.
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5. OZAVEŠČANJE PREBIVALSTVA
Obveznost javnih podjetij je, da vzpostavijo komunalno infrastrukturo na območju
izvajanja svojih storitev in da poskrbijo za ločeno zbiranje in prevzemanje gospodinjskih
odpadkov. V tistem trenutku, ko javna podjetja dosežejo predpisane normative na tem
področju, pa so na vrsti občani. Le od njih je odvisno, ali bo ločevanje odpadkov na
izvoru uspešno ali ne. Občani morajo biti zato informirani o pravilnem ločevanju,
pomembno je tudi, da se občane ozavešča nenehno, večkrat letno oz. ob vsaki priložnosti.
Slovenska zakonodaja šele v zadnjih letih predpisuje obveznost ozaveščanja prebivalstva,
vendar pa so ti predpisi še vedno ohlapni in brez točno določenih ukrepov. V Odloku o
javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana iz leta
2004 (Ur.l. RS, št. 102/04) prvič zasledimo predpis o ozaveščanju. V 19. členu je
zapisano, da mora izvajalec javne službe »najmanj enkrat letno obveščati povzročitelje z
obvestilom v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način« o
posameznih frakcijah, ki se ločujejo, o lokacijah zbiranja komunalnih odpadkov, času
obratovanja objektov za zbiranje komunalnih odpadkov oz. časovnem razporedu in
načinu prepuščanja kosovnih in nevarnih odpadkov ter drugih odpadkov, primernih za
kompostiranje (Odlok o javni službi…, 2004, str.12 460). Leta 2006 sprejeta ReNPVO
(Ur.l. RS, št.2/06) vsebuje dve poglavji o ozaveščanju ter vzgoji in izobraževanju na vseh
področjih varstva okolja. Glede ozaveščanja na področju komunalnih odpadkov je kot
ukrep izpostavljena promocija preprečevanja nastajanja odpadkov in predelave
(recikliranja) odpadkov. V ReNPVO je še zapisano, da je »zbiranje komunalnih
odpadkov prva faza pri ravnanju s komunalnimi odpadki in v najbolj neposrednem stiku s
posamezniki, zato je promocija in ozaveščanje pri uvajanju ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov po posameznih frakcijah nujni spremljevalni ukrep pri vzpostavitvi sistema
zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov« (Resolucija o Nacionalnem, 2006, str.
65). Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki
(GMS–253/08) omenja ozaveščanje prebivalstva le s trditvijo, da je »ločeno zbiranje
frakcij odpadkov na izvoru ključnega pomena za razvoj ekološko osveščene zavesti pri
prebivalstvu ter za spreminjanje potrošniških in vedenjskih vzorcev« (Gospodarjenje…,
2008, str. 11). OP BIOO 2008 je v primerjavi s prejšnjim operativnim programom iz leta
2004 vsebini dodal nekaj prioritet glede ozaveščanja prebivalstva. V programu
ugotavljajo, da prebivalci Slovenije še nismo dovolj ozaveščeni ali stimulirani, da bi z
odpadki samoiniciativno ravnali na trajnosten in okolju prijazen način. Po njihovem
mnenju bi javne službe dosegle cilje, če bi uvedle sistematično ozaveščanje javnosti,
vsem omogočile ločeno zbiranje odpadkov, v nadzor nad izvajanjem sistema vključile
lokalne komunalne nadzornike in medobčinski inšpektorat ter motivirale uporabnike za
izvorno ločevanje odpadkov, tako da bi na primer omogočile cenejši nakup kompostnika
ali mini zabojnikov za biološke odpadke. Kot glavni ukrep navajajo, da je »potrebno
poseben poudarek posvetiti tudi širokemu ozaveščanju, motiviranju in informiranju
prebivalstva glede pravilnega, učinkovitega in trajnostno naravnanega ravnanja z
odpadki« in poudarjajo, da »je to osnovna naloga posameznih izvajalcev obveznih
občinskih služb ravnanja z odpadki, ki pa mora potekati v koordinaciji z Ministrstvom za
okolje in prostor, enotno na nivoju celotne RS« (Operativni program odstranjevanja…,
2008, str. 72).
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Ministrstvo za okolje in prostor je na predstavitvi regijskega koncepta ravnanja s
komunalnimi odpadki poudarilo obveznost obveščanja in ozaveščanja prebivalcev
(Koželj, 2009):
1. Obvezno obveščanje prebivalcev o:
∼ zbiranju nevarnih in kosovnih odpadkov,
∼ lokaciji zbiralnic in zbirnih centrov,
∼ času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra,
∼ ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo, načinu prepuščanja ali
oddajanja ločeno zbranih frakcij,
∼ načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetih ločenih ali nevarnih
frakcij.
2. Obvezno ozaveščanje prebivalcev, da:
∼ izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v
zbiralnicah ali zbirnih centrih,
∼ izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbiralnicah ali
premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
∼ prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so
zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije,
∼ hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne
prepustijo ali oddajo javni službi,
∼ ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki, tako da jih
ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
∼ prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za
katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
∼ prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje
nevarne snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih,
∼ razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij, tako da posamezni kos vsebuje
pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak.
Omenjanje pomembnosti ozaveščanja v zakonodajnih aktih v zadnjih nekaj letih kaže na
spoznanje, da brez tesnega sodelovanja in dobrega komuniciranja z občani ne bo mogoče
povečati deleža ločeno zbranih frakcij na izvoru. Vendar pa ti predpisi, z izjemo Odloka o
javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana, ne
določajo minimalnega števila akcij ozaveščanja in z ničimer ne zavezujejo javnih služb,
da bi bile prisiljene ozaveščati prebivalstvo. Tako je še vedno ozaveščanje prepuščeno
lokalnemu nivoju, od samoiniciative javnih služb in občine pa je odvisno, koliko so
pripravljeni narediti na tem področju. V prihodnosti bo potrebno v zakonodajo vključiti
točno določene ukrepe, s katerimi bo jasno opredeljeno, na primer najmanj koliko izdaj
brošur za gospodinjstva mora javno podjetje (ali mestna občina) izdati, najmanj koliko
akcij ozaveščanja mora biti izvedenih na terenu, po izobraževalnih ustanovah, …
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5.1. OZAVEŠČANJE PREBIVALSTVA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Javno podjetje Snaga Ljubljana si je med cilje ravnanja s komunalnimi odpadki zastavilo
tudi redno informiranje in ozaveščanje uporabnikov svojih storitev s poudarkom na
stimuliranju ločenega zbiranja bioloških odpadkov (Revizijsko poročilo, 2008). Vsako
leto pripravijo nove brošure, plakate in akcije ozaveščanja prebivalcev ter si prizadevajo,
da bi z ozaveščanjem dosegli tako odraslo kot mlajšo populacijo. Na vsem promocijskem
materialu se pojavlja zmaj Pometaj, ki je nekakšna maskota javnega podjetja Snaga
Ljubljana.
O urnikih oziroma programih zbiranja odpadkov obveščajo občane z zgibankami, s
plakati, na spletni strani, v dnevnem časopisju in z obvestili na hrbtni strani računov.
Občane obveščajo tudi z informativnimi tablami na vozilih, ki odvažajo ločeno zbrane in
druge odpadke. Nekatera vozila krasijo risani junaki – Plastenko, Pločevinko, Tetrapakec,
Papirko in Steklenko, ki opozarjajo na ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže ter
pravilno ravnanje s kosovnimi, z nevarnimi in biološkimi odpadki. O pomenu ločevanja
odpadkov opozarjajo občane tudi preko plakatov na njihovih lastnih plakatnih stebrih v
Ljubljani, kjer prazna mesta namesto z belo barvo polepijo s promocijskimi obvestili
Snage Ljubljana (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
Vsako gospodinjstvo na začetku leta dobi v nabiralnik priročnik za ravnanje z odpadki in
urnik odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov. V priročniku občane obveščajo o
pravilnosti ločevanja odpadkov na slikovit način in o dejavnostih podjetja. V zadnjih letih
je Snaga Ljubljana izdala precej brošur in plakatov, s katerimi so ozaveščali občane
(Snaga Ljubljana, 2009):
Slika 45: Zmaj Pometaj
1. Brošure:
∼ Biološki odpadki - informacije o ločevanju bioloških
odpadkov,
∼ Kompostiranje doma - navodila za izdelavo lastnega
komposta,
∼ Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje informacije o odlagališču in zbirnem centru, lokaciji
in urniku delovanja zbirnega centra ter vrstah
odpadkov, ki jih občani lahko pripeljejo,
Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
∼ Abeceda odpadkov - najpogostejši odpadki iz gospodinjstva po abecednem vrstnem
redu in med katere odpadke sodijo,
∼ Ne mečimo odpadkov v smeti! - priročnik za ravnanje z odpadki,
∼ Modri nasvet za zeleno okolje - priročnik za ravnanje z odpadki z urnikom odvoza
kosovnih in nevarnih odpadkov,
∼ Pri nas doma ločujemo - informacije o ločevanju komunalnih odpadkov (nekatera
gospodinjstva so dobila tudi magnetke z isto vsebino),
∼ Že ločujete ali še smetite? - priročnik za ravnanje z odpadki z urnikom odvoza
kosovnih in nevarnih odpadkov,
∼ Ločeno zbiranje bioloških odpadkov – informacije o ločevanju bioloških odpadkov,
∼ V naši hiši ločujemo - informacije o ločevanju komunalnih odpadkov.
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2. Plakati:
∼ Že ločuješ ali še smetiš?,
∼ Snaganet,
∼ Čisto do vašega praga,
∼ Bodi kul odpadke ločuj,
∼ Ne pogrni,
∼ Brezplačen odvoz zelenega odreza.
Ob vzpostavitvi podzemnih zbiralnic je Snaga Ljubljana izdala brošuro z navodili za
uporabo tovrstnih zbiralnic in jih razdelila gospodinjstvom, ki te zbiralnice uporabljajo. V
okviru aktivnosti za promocijo, ozaveščanje in usposabljanje uporabnikov v centru mesta
z delovanjem podzemnih zbiralnic odpadkov so pripravili tudi tiskovno konferenco in
predstavitev vozila za praznjenje podzemnih zabojnikov ter predstavitev vseh električnih
vozil Snage (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
Za mlajšo populacijo je Snaga Ljubljana v letu 2008 pripravila več promocijskih akcij
(Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009):
∼ podprli so izdajo slikanice Ples v zabojniku in s strokovnega stališča pregledali
tekste;
∼ za dan odprtih vrat so pripravili več novosti, in sicer:
∗ za obiskovalce so na zgoščenki ponatisnili TV oddajo Potepanja, ki govori o
ločevanju odpadkov,
∗ ponatisnili in razdelili so sto zgoščenk z naslovom Odgovorno ravnanje z
odpadki za srednje šole, ki vsebuje predstavitev predavanja in navodila za
predavatelje, skupaj s plakati Bodi Kul, odpadke ločuj,
∗ pripravili so nalepko za ločevanje odpadkov in igrico zmajčka;
∼ maskota Zmajček je obiskoval vrtce in promoviral ločevanje odpadkov;
∼ za 16 šol so samostojno pripravili akcijo zbiranja zgoščenk in baterij, ki je nato v
sodelovanju z oddelkom za varstvo okolja MOL prerasla v akcijo opremljanja 50
šol z ločenim zbiranjem papirja, embalaže, zgoščenk in baterij.
Na odlagališču Barje je vsako leto organiziran dan odprtih vrat, kjer si obiskovalci lahko
ogledajo posamezne objekte in se seznanijo z dejavnostjo odlaganja odpadkov. Vsako
leto podjetje sodeluje tudi z Mestno zvezo prijateljev mladine Ljubljana pri tradicionalni
prireditvi Zeleni Nahrbtnik. V letu 2008 se je podjetje prvič predstavilo tudi na sejmu
Narava - Zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so pokazali opremo za
čiščenje in električna vozila, opremo za ločevanje odpadkov na prireditvah, novo urbano
pohištvo (koše za smeti) ter pripravili igro v ločevanju odpadkov za šolarje (Letno
poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
V letu 2009 je Snaga Ljubljana organizirala še eno akcijo, s katero so želeli povečati
delež ločeno zbranih bioloških odpadkov. Podjetje je kupilo več kot 2000 majhnih košev
za biološke odpadke, ki so primerni za stanovanje in v katerih lahko občani doma zbirajo
biološke odpadke ter jih nato odnesejo v večji zabojnik za biološke odpadke. Občani
MOL so lahko koše brezplačno dobili na sedežu podjetja. Zanimanja med občani je bilo
precej, zato je Snaga Ljubljana naročila dodatne koše (Rutter, 2009).
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V mesecu novembru 2008 je podjetje pričelo z nagradno igro Ločuj - zmaguj, s katero
želijo občane spodbuditi k pravilnemu ločevanju odpadkov. Nagradna igra poteka že leto
dni, v njej pa si povzročitelji odpadkov lahko s skrbnim ločevanjem prislužijo denarno
nagrado. Vsake štirinajst dni izžrebajo tri uporabnike storitev podjetja Snaga in v njihovih
posodah preverijo sestavo odpadkov. V kolikor je masni delež nepravilno odloženih
odpadkov manjši od 50 % in v zabojniku ni nevarnih odpadkov, uporabnik prejme
denarno nagrado. Denarna nagrada je v višini od 200 € do 1000 € (odvisno od prostornine
zabojnika), če pa nagrada ni podeljena, se znesek nepodeljene nagrade prenese v
naslednji krog žrebanja. Akcija pregledovanja zbranih odpadkov in opozarjanja
povzročiteljev je bila medijsko močno podprta, na podjetju pa opažajo velik odziv s strani
občanov (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009).
Snaga Ljubljana akcijo nagradne igre ocenjuje kot uspešno, med izžrebanimi
petinštiridesetimi odjemnimi mesti so podelili tri nagrade. Z nagradno igro bodo
nadaljevali, ker kljub malo podeljenim nagradam opažajo porast deleža ločeno zbranih
frakcij in povečano čistost le-teh. Spodnji grafikoni prikazujejo zbrane količine
posameznih frakcij pred začetkom nagradne igre in povečanje zbranih količin med tekom
nagradne igre (Snaga Ljubljana, 2009).
Slika 46: Zbrane količine papirja pred začetkom igre (november 2007 – november
2008) in z začetkom igre (november 2008 – september 2009)

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
Slika 47: Zbrane količine stekla pred začetkom igre (november 2007 – november
2008) in z začetkom igre (november 2008 – september 2009)

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
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Slika 48: Zbrane količine embalaže pred začetkom igre (november 2007 – november
2008) in z začetkom igre (november 2008 – september 2009)

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
Slika 49: Zbrane količine bioloških odpadkov pred začetkom igre (november 2007 –
november 2008) in z začetkom igre (november 2008 – september 2009)

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
Slika 50: Delež ločeno zbranih odpadkov pred začetkom igre (november 2007 –
november 2008) in z začetkom igre (november 2008 – september 2009)

Vir: Snaga Ljubljana, 2009.
Zeleni zmajček kot maskota med prebivalci MOL postaja prepoznaven lik, zato bo še
naprej prisoten na vseh promocijskih materialih javnega podjetja. Hkrati javno podjetje
želi z izvirnimi reklamnimi slogani privabiti k ločevanju odpadkov čimvečje število
občanov. Med publikacijami tako najdemo poučne in zabavne slogane, kot so ''Več
papirja in kartona ločujemo, manj dreves za predelavo potrebujemo.'', ''Embalažo stlači
ali stisni, na okolje pomisli!'', ''Pokrovček odvij, zamašek odstrani in steklo prihrani!'',
''Ogrizki, olupki, ostanki hrane - naj iz njih kompost nastane!'', ''Ko imate stvari preveč,
jih za kosovni odvoz pripravite čim več!'', ''Ne igrajte se z nevarnimi odpadki! Raje kot v
naravo, naj gredo v predelavo.'' (Že ločujete…, 2009).
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5.2. OZAVEŠČANJE PREBIVALSTVA V MESTNI OBČINI MARIBOR
Zavod za varstvo okolja pri Mestni občini Maribor, družba Slopak, Komunalna direkcija
pri Mestni občini Maribor in Javno podjetje Snaga Maribor so novembra 2004 začeli s
skupnim projektom ozaveščanja različnih javnosti, s katero so želeli povečati delež
ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov v gospodinjstvih in prebivalce seznaniti s
pomenom ločevanja odpadkov na izvoru. Projekt, ki je potekal tri leta, je bil v tistem času
eden najuspešnejših tovrstnih projektov v Sloveniji, saj so v Mestni občini Maribor v
tistih letih zbrali največ ločenih frakcij na prebivalca, kar je mesto uvrščalo na prvo mesto
med vsemi mestnimi občinami v državi (Čanč, 2009).
Projekt je imel zastavljena dva temeljna cilja (Čanč, 2009):
∼ zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in
∼ pravilno ločevanje komunalnih odpadkov na izvoru.
S projektom so želeli doseči čim večje število prebivalcev in pridobiti njihovo dejavno
sodelovanje, saj po ugotovitvah akterjev projekta zgolj zagotavljanje možnosti za
ločevanje odpadkov ne more in seveda tudi ne daje zaželenih rezultatov. Ciljna
populacija projekta je bila široka: mladi, potrošniki, vsi člani gospodinjstva, pedagoško
osebje (v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah), mali gospodarski subjekti in upravniki
večjih stanovanjskih objektov ter mediji. Projekt je bil zasnovan dolgoročno in
večplastno z vodilno mislijo, da se preko posamezne vsebinske akcije in posameznih
orodij doseže čim večje število ciljnih javnosti in zastavljenih ciljev (Čanč, 2009).
V začetku izvajanja projekta so vsa gospodinjstva dobila publikacijo o ločevanju
odpadkov z naslovom Modro ločuj, z naravo zmaguj!. Objavljena je bila serija tiskanih
oglasov, v okviru projekta pa sta zaživela tudi simbola ločevanja in ravnanja z odpadki,
lisička Mari in lisjak Bor, ki sta tako odrasle kot otroke seznanjala z ločevanjem
odpadkov in informirala o premišljenem nakupovanju, ki zmanjšuje količino odpadkov.
Nadaljevanje projekta je vključevalo pripravo živahnih in duhovitih tematskih radijskih
oglasov, plakate za stanovanjske objekte, nalepke za zabojnike in izdelavo spletne strani,
doživljajske akcije za odrasle in otroke v nakupovalnih središčih in na mestnih ulicah ter
izobraževalno predstavo za otroke v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole z likoma Mari
in Borom v glavni vlogi (Čanč, 2009).
Slika 51: Maskoti lisička Mari in lisjak Bor

Vir: Čanč, 2009.
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V okviru projekta so pripravili tudi precej promocijskega materiala s podobo Mari in
Bora, ki sta ga maskoti delili na vseh nastopanjih. Med promocijskim materialom so bile
čokoladice, baloni, platnene nakupovalne vrečke, mali kompleti barvic, igra Spomin, igra
Človek ne jezi se in karte Črna Kanta (Čanč, 2009).
Kljub izredno uspešnemu projektu in veliki prepoznavnosti maskot, se je leta 2007
projekt zaključil zaradi pomanjkanja finančne podpore. Maribor se je v času projekta
lahko pohvalil z največjo ločeno zbrano količino odpadkov na izvoru v Sloveniji, danes
pa so ga mnoge druge občine prehitele.
Javno podjetje Snaga Maribor se kljub temu trudi z ozaveščanjem prebivalstva na
različne načine. Na plakatna mesta, ki jih ne prodajo oglaševalcem, namestijo plakate o
ločenem zbiranju odpadkov. K ločenemu zbiranju odpadkov poskušajo pritegniti tudi z
velikim številom zbiralnic, na teh pa so nalepke z navodili o pravilnem ločevanju
odpadkov. Na ločevanje opozarjajo z reklamnimi sporočili na mestnem avtobusu in s
prisotnostjo na različnih javnih prireditvah. Na prireditvenem prostoru postavijo svojo
stojnico ter na njej predstavljajo dejavnost podjetja in priredijo nagradne igre. V vsakem
lokalnem brezplačnem časopisu Mariborski utrip, ki ga dobijo vsa gospodinjstva v občini
vsakih štirinajst dni, imajo svoj prostor, kjer ozaveščajo prebivalce z različnimi
tematikami o komunalnih odpadkih iz gospodinjstev. Vsake dve leti vsem
gospodinjstvom pošljejo brošuro o ravnanju z odpadki, vsako novo leto pa obvestilo z
urnikom odvozov za prihodnje leto. Še posebno skrb pa podjetje nameni izobraževanju v
šolah in vrtcih, kjer izvajajo različne predstavitve, šolarjem na njihovo željo tudi
omogočijo ogled naprav za ravnanje z odpadki (Bartok, 2009; Čurin, 2009; P.R., 2009).
Kljub trudu, ki ga Snaga Maribor vloži v ozaveščanje prebivalstva, pa rezultati o deležu
ločeno zbranih frakcij na izvoru še niso zadovoljivi. Količine ločeno zbranih komunalnih
odpadkov se sicer iz leta v leto povečujejo, vendar pa bo morala Snaga Maribor skupaj z
Mestno občino Maribor in Medobčinskim inšpektoratom začeti izvajati tudi druge
ukrepe, če bo želela izpolniti zastavljene cilje.
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6. OZAVEŠČENOST PREBIVALSTVA MESTNIH OBČIN LJUBLJANA IN
MARIBOR
Empirični del diplomskega dela predstavlja izvajanje anket med prebivalci MOL in
MOM. V MOL je bilo po končanem polletju 2009 prijavljenih 278 314 prebivalcev, v
MOM pa 112 642 prebivalcev (Statistični urad…, 2009). Cilj izvedbe anket je bil
pridobiti 500 anketirancev iz MOL in 500 iz MOM, skupaj 1000 anket. V MOL 500
anketiranih predstavlja 0,18 % prebivalstva, v MOM pa 0,44 % prebivalstva. Vzorec
anketiranih ni reprezentativen, anketirance smo v čim večji meri želeli izbrati naključno.
Anketa je bila izvedena preko interneta in terensko. Na internetu je bila objavljena na
strani QuestionPro.com od 14.7.2009 do 7.10.2009. V tem času je anketo izpolnilo 436
anketirancev, 372 iz MOL in 67 iz MOM. Zaradi nepravilno izpolnjenih anket je bilo
izločenih 31 anket, 28 iz MOL in 3 iz MOM.
Terensko anketiranje smo izvajali pred trgovskim centrom E.Leclerc v Ljubljani v
popoldanskem času in v trgovskem centru Europark v Mariboru cel dan. Anketiranje smo
izvajali v trgovskih centrih z namenom, da bi pridobili čim bolj raznoliko populacijo
anketiranih. Zavedamo se, da že izbira kraja in časa izvajanja anketiranja vpliva na
populacijo anketiranih, ki so takrat prisotni v nakupovalnih centrih, vendar smo želeli
izbrati kraj, kjer bi bila predvsem velika frekvenca mimoidočih. V MOM to predstavlja
trgovski center Europark, v MOL pa smo odobritev za izvajanje anket dobili le v
trgovskem centru E.Leclerc. Drugje so nas zavrnili z odgovorom, da politika trgovskega
centra ne dovoljuje tovrstnih anketiranj, čeprav gre le za študijske namene. Anketiranci
so ankete izpolnjevali sami, s čimer smo želeli zagotoviti popolno anonimnost, hkrati pa
smo predvidevali, da bodo na ta način pridobljeni podatki bolj resnični. Izhajali smo iz
predvidevanja, da bi ob navzočnosti anketarja (če bi anketar bral vprašanja) anketiranci
želeli ugajati in bi zaradi tega navajali neresnične podatke.
Terensko anketo je izpolnilo 600 anketirancev, 190 v Ljubljani in 460 v Mariboru. Zaradi
pomanjkljivo izpolnjenih anket ali zaradi drugega kraja bivališča je bilo izločenih 58
anket, 34 v Ljubljani in 24 v Mariboru. Skupaj je bilo pridobljenih 1062 anket, od tega
1000 pravilno izpolnjenih (500 v Ljubljani in 500 v Mariboru), ki smo jih uporabili za
analizo.
V anketi smo najprej spraševali po profilu anketiranca, torej po spolu, starosti, kraju
bivanja in po tipu bivališča. Po spolu so med anketiranci prevladovale ženske, teh je bilo
65,8 %, moških pa 34,2 %. Po starosti smo anketirance razdelili v 3 starostne razrede: do
30 let, od 31 do 60 let in nad 60 let. V prvem starostnem razredu jih je bilo 42,8 %, v
drugem 51,8 %, v tretjem pa 5,4 %. Anketirance smo spraševali tudi po tipu bivališča,
kjer živijo. V hiši živi 54,2 % anketirancev, v bloku pa 45,8 % anketirancev. Slika 52
prikazuje profil anketirancev v odstotkih.
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N = 1000

Največ anketirancev je imelo končano višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo. Teh je
bilo 52,6 %, 44,7 % anketirancev je imelo končano poklicno ali srednjo šolo, 2,7 % pa
osnovno šolo ali manj.
Slika 53: Izobrazba anketirancev (v odstotkih)

N = 1000

Še enkrat poudarjamo, da vzorec ni reprezentativen, pridobljeni podatki o profilu
anketirancev pa so služili za nadaljno analizo pri ostalih vprašanjih. Uporabili smo jih pri
analizah, kadar smo želeli izvedeti, če prihaja do kakšnih razlik na primer glede na kraj
bivanja ali tip bivališča, oz. kateri od elementov profila najbolj vpliva na ločevanje
odpadkov med anketiranci.
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Anketirance smo najprej spraševali, če ločujejo odpadke in katere vrste odpadkov.
Rezultati analize so pokazali, da 75,4 % anketirancev ločuje steklo, 65,2 % embalažo,
80,8 % papir, 57,5 % biološke odpadke in 45,5 % nevarne odpadke. 12,4 % anketiranih
ne ločuje odpadkov, od tega 1,3 % zaradi tega, ker imajo premalo informacij, 8,9 %
vprašanih je kot razlog za neločevanje navedlo, da pred bivališčem nimajo postavljenih
zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, 2,2 % pa je navedlo drug razlog za neločevanje
odpadkov. Med temi razlogi so prevladovali trije:
1. Anketirancem se ne ljubi ločevati.
2. Anketiranci v stanovanju nimajo dovolj prostora, da bi ločevali odpadke.
3. Anketiranci so mnenja, da pri biološkem ločevanju odpadkov ni dovolj poskrbljeno za
higieno, odvozi rjavih posod pa naj bi bili preredki.
Slika 54: Ločevanje komunalnih odpadkov (v odstotkih)

N= 1000

Zanimalo nas je, če prihaja do kakšnih razlik pri ločevanju odpadkov med prebivalci
MOL in MOM. Z analizo anket smo prišli do zaključka, da do največjih razlik prihaja pri
ločevanju odpadne embalaže, saj v MOL to vrsto frakcije ločuje 73,4 % anketiranih, v
MOM pa 57,0 %. Tako v MOL odpadno embalažo ločuje za 16,4 % več anketiranih kot v
MOM. Pri ostalih frakcijah prihaja do manjših razlik med MOL in MOM, pri vseh
frakcijah pa se je izkazalo, da so prebivalci MOL bolj ozaveščeni in več ločujejo kot
prebivalci MOM. Slika 54 prikazuje, koliko anketirancev iz posamezne mestne občine
ločuje odpadke in katere vrste odpadkov.
Rezultate anket smo primerjali z dejanskimi deleži ločeno zbranih frakcij v MOL in
MOM. V obeh mestnih občinah največji delež ločeno zbrane frakcije od vseh frakcij, ki
se zbirajo v zbiralnicah (papir, steklo, odpadna embalaža), predstavlja papir – 63 % v
MOM in 61 % v MOL. Anketiranci prav tako v največ primerih ločujejo papir, večji
delež tistih, ki ločujejo papir, pa je iz MOL. Po podatkih javnih podjetij so količine
zbranega papirja na prebivalca v MOL in MOM skoraj enake. V MOL so leta 2008
ločeno zbrali 26,35 kg papirja na prebivalca, v MOM pa 25,90 kg papirja na prebivalca.
Steklo, tako po podatkih javnih podjetij kot po analizah anket, prebivalci obeh mestnih
občin ločujejo manj kot papir, vendar po analizi anket v več primerih steklo ločujejo
anketiranci iz MOL, medtem ko po podatkih javnih podjetji v večji meri steklo ločujejo
prebivalci MOM. Tako po analizi anket kot po podatkih javnih podjetij prebivalci obeh
mestnih občin odpadno embalažo ločujejo še v manj primerih kot papir in steklo,
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prebivalci MOL pa to vrsto frakcije bolj vestno ločujejo kot prebivalci MOM. Da
ločujejo biološke odpadke, je odgovorilo skoraj enako število anketiranih v MOL in v
MOM, čeprav dejanske količine ločeno zbranih bioloških odpadkov govorijo drugače. V
MOM se ločeno zbere 57,28 kg bioloških odpadkov na prebivalca, v MOL pa 39,11 kg.
Nevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev so v MOL v letu 2008 zbrali 0,27 kg na
prebivalca, v MOM pa 0,60 kg na prebivalca. Anketirani v MOL so v več primerih
odgovorili, da ločujejo nevarne odpadke (Letno poročilo Snaga Ljubljana, 2009; Letno
poročilo Snaga Maribor, 2009).
Slika 55: Ločevanje odpadkov po kraju bivanja (v odstotkih)

N= 1000

V nadaljnji analizi anket nas je zanimalo, do kakšnih razlik prihaja, če primerjamo tip
bivališča anketiranih. Analiza anket je pokazala, da tako v MOL kot tudi v MOM
prebivalci blokovskih naselij v več primerih ločujejo steklo, embalažo in papir.
Predvidevamo, da je to posledica postavitve zbiralnic, saj so v obeh občinah zbiralnice v
blokovskih naseljih v večini primerov postavljene neposredno pred bivališčem, kar pa pri
hišah ni vedno tako in morajo v takem primeru občani nositi ločeno zbrane frakcije do
zbiralnic. Te so ponavadi nahajajo na koncu ulice, kar je lahko za nekatere že razlog, da
ne ločujejo teh vrst odpadkov.
Slika 56: Ločevanje odpadkov v Mestni občini Ljubljana po tipu bivališča
N=500
(v odstotkih)
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Pri ločevanju bioloških in nevarnih odpadkov je situacija ravno obratna, tako v MOL kot
tudi v MOM. Prebivalci hiš v več primerih ločujejo ti dve frakciji. Večja razlika je pri
bioloških odpadkih, pri tem pa moramo upoštevati, da si prebivalci hiš v mnogih primerih
na svojem vrtu uredijo kompost in je zato tak rezultat pričakovan. Pri nevarnih odpadkih
je težko najti vzrok za razlike med prebivalci blokov in hiš, ne glede na tip bivališča ali
kraja bivanja pa je opazna manjšina, ki ločuje nevarne odpadke.
Slika 57: Ločevanje odpadkov v Mestni občini Maribor po tipu bivališča
(v odstotkih)
N=500

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, koliko anketirancev ločuje vseh 5 vrst frakcij (steklo,
embalažo, papir, biološke in nevarne odpadke) in koliko manj vrst frakcij oziroma koliko
odstotkov anketirancev sploh ne ločuje na izvoru. Izmed vseh anketiranih vseh pet frakcij
ločuje 28,8 % ter štiri frakcije 25,1 %, pri tem pa največ anketiranih ne ločuje nevarnih
odpadkov. 10,5 % anketiranih sploh ne ločuje odpadkov, največkrat zaradi tega, ker
nimajo postavljenih zbiralnic za ločevanje odpadkov neposredno pred bivališčem.
Slika 58: Ločevanje odpadkov po številu frakcij (v odstotkih)
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Z nadaljnjo analizo smo želeli ugotoviti, kako vpliva kraj in tip bivališča na število
frakcij, ki jih ločujejo anketirani. Vseh pet frakcij največ ločujejo prebivalci MOL, ki
živijo v blokih - 8,5 %, nekaj manj pa prebivalci MOL, ki živijo v hišah – 8 %. Prebivalci
MOM v manj primerih ločujejo vseh pet frakcij, je pa velika razlika med tistimi, ki živijo
v hišah - 7,2 % in tistimi, ki živijo v blokih - 5,1 %. V primeru ločevanja štirih frakcij ne
prihaja do velikih razlik med krajem in tipom bivanja. Najmanjši delež tistih, ki ločujejo
štiri frakcije, je med prebivalci MOL, ki živijo v hišah – 5,9 %, največji delež pa med
prebivalci MOM, ki prav tako živijo v hišah – 6,9 %. Med tistimi, ki ločujejo tri vrste
frakcij, izstopajo prebivalci MOM, ki živijo v hišah. Takih je 6,6 %, medtem ko med
ostalimi ni velikih razlik. Zanimiv je tudi delež tistih, ki sploh ne ločujejo odpadkov. Med
temi je najmanj prebivalcev MOL, ki živijo v blokih (1,7 %), največ pa prebivalcev
MOM, ki živijo v hišah (3,7 %). Na splošno ugotavljamo, da je težko povezati kraj in tip
bivališča s številom frakcij, ki jih anketiranci ločujejo na izvoru.
Slika 59: Ločevanje odpadkov po številu frakcij glede na kraj in tip bivanja
(v odstotkih)
N = 1000

Da bi ugotovili, ali dejansko obstaja statistična povezanost med profilom anketirancev
(starost, spol, izobrazba, kraj bivanja in tip bivališča) in številom frakcij, ki jih
anketiranci ločujejo, smo s pomočjo programa PASW izvedli Hi-kvadrat test, s pomočjo
Cramerjevega koeficienta V pa smo želeli interpretirati stopnjo povezanosti med
spremenljivkami.
Najprej smo ugotavljali, če starost anketirancev vpliva na število frakcij, ki jih
anketiranci ločujejo. Hi-kvadrat test je pokazal, da obstaja statistična povezanost med
spremenljivkama, saj je stopnja tveganja manjša od 0,05. Hi-kvadrat test je zanesljiv, saj
lahko s 94,4 % verjetnostjo sklepamo iz vzorca na celotno ciljno skupino. Cramerjev
koeficient V je pokazal srednje močno povezanost med spremenljivkama, saj je znašal
0,159. To pomeni, da starost anketirancev srednje močno vpliva na število frakcij, ki jih
ločujejo anketiranci.
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Slika 60: Povezanost med starostjo anketirancev in številom frakcij, ki jih
anketiranci ločujejo
N=1000

Preverjanje statistične značilnosti po istem postopku je pokazalo, da ne obstaja statistična
povezanost med številom ločeno zbiranih frakcij na eni strani in spolom ali izobrazbo ali
tipom bivališča na drugi strani. V vseh naštetih primerih smo zaradi tega dejstva opustili
nadaljnjo analizo. Nasprotno pa je bila med krajem bivanja in številom ločeno zbiranih
frakcij ugotovljena srednja stopnja povezanosti (Cramerjev koeficient v višini 0,147).
Slika 61: Povezanost med krajem bivanja anketirancev in številom frakcij, ki jih
anketiranci ločujejo
N=1000
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V nadaljevanju ankete smo anketirance spraševali, kdo v njihovi družini je začel ločevati
odpadke. Analiza anket je pokazala, da se je v večini primerov (52,4 %) za ločevanje
odpadkov odločila celotna družina hkrati. 23,5 % anketirancev je odgovorilo, da so začeli
ločevati starši, 7,1 % pa, da so odpadke začeli ločevati otroci. 7,1 % anketiranih je
navedlo, da je v njihovem gospodinjstvu začel ločevati odpadke nekdo drug. Pri tem je
potrebno poudariti, da je večina (65 %) anketirancev dopisala, da so sami začeli ločevati
odpadke, vendar se niso mogli opredeliti med starše ali otroke. Drugi so napisali, da so
odpadke začeli ločevati bližnji sorodniki, prijatelji ali sosedje, ki so to navado prenesli na
njihovo gospodinjstvo.
Slika 62: Kdo v družini je začel ločevati odpadke? (v odstotkih)

N = 1000

Z nadaljno analizo smo želeli ugotoviti, če prihaja do kakšnih večjih odstopanj, ko
primerjamo kraj bivanja in tip bivališča. Ugotovili smo, da ne prihaja do večjih
odstopanj, morda še najbolj pri anketirancih iz MOM, ki živijo v hišah, kjer je še bolj
poudarjen odgovor, da je odpadke začela ločevati cela družina hkrati.
Slika 63: Kdo v družini je začel ločevati odpadke – glede na kraj in tip bivanja?
(v odstotkih)
N = 1000
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V anketi smo spraševali tudi, če anketiranci menijo, da imajo dovolj informacij o
pravilnem ločevanju odpadkov in če da, kje so dobili največ informacij. Večina
anketirancev je odgovorila, da ima dovolj informacij, nasprotno meni le 11,4 %
anketirancev. Zanimivo je, da noben od odgovorov ne izstopa, anketiranci informacije
dobivajo približno enako tako s strani občine in javnih podjetij kot tudi preko zabojnikov
za ločevanje odpadkov ali medijev. 29,3 % anketirancev je odgovorilo, da so jim bile
informacije podane predvsem s strani občine in javnih podjetij, 28,4 % anketirancev
meni, da so največ informacij dobili z zabojnikov za ločno zbiranje komunalnih
odpadkov. 22,7 % anketirancev meni, da so največ informacij dobili preko medijev –
časopisa, televizije, radia ali interneta. 8,2 % anketirancev je na vprašanje odgovorilo, da
so informacije dobili drugje. Večina jih je tu navedla, da so enako veliko informacij
dobili s strani občine, komunalnih podjetij, zabojnikov in medijev, nekaj pa jih je
navedlo, da so največ informacij dobili v tujini, službi ali med izobraževanjem.
Slika 64: Pridobivanje informacij o pravilnem ločevanju odpadkov
(v odstotkih)
N=1000

Zanimalo nas je, če prihaja do kakšnih razlik pri pridobivanju informacij med prebivalci
MOL in MOM. Z analizo anket smo prišli do zaključka, da do večjih razlik med MOL in
MOM ne prihaja. Prebivalci MOL sicer v več primerih pridobivajo informacije s strani
občine, javnih podjetij in z zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, prebivalci MOM pa
so s strani medijev bolj informirani kot prebivalci MOL. V MOM so odgovori, da
informacije dobijo s strani občine ali javnih podjetij, z zabojnikov ali preko medijev
skoraj izenačeni, medtem ko se v MOL odgovor, da so anketiranci informirani s strani
medijev, pojavi manj pogosto. Le 5,1 % anketiranih v MOL in 6,3 % anketiranih v MOM
je odgovorilo, da imajo premalo informacij.
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Slika 65: Pridobivanje informacij o pravilnem ločevanju odpadkov glede na kraj
bivanja (v odstotkih)
N=1000

Na tem mestu lahko zavrnemo 1. delovno hipotezo - Prebivalci Mestne občine Ljubljana
in Mestne občine Maribor menijo, da imajo premalo informacij o pravilnem ločevanju
komunalnih odpadkov. Anketiranci v obeh mestnih občinah so mnenja, da imajo dovolj
informacij, ki jih dobijo iz različnih virov, le 5,1 % anketiranih v MOL in 6,3 %
anketiranih v MOM meni, da nima dovolj informacij o pravilnem ločevanju komunalnih
odpadkov.
V nadaljevanju smo spraševali, kam odlagajo nevarne in kosovne odpadke. Anketiranci
so pri tem vprašanju lahko navedli več odgovorov, kar pa pri vprašanju namerno ni bilo
posebej navedeno, s čimer smo želeli doseči, da anketiranci sami ugotovijo to možnost.
Sklepali smo, da bodo tisti, ki nevarne odpadke ločujejo in jih odnesejo na različna mesta,
spontano obkrožili več odgovorov. Z analizo anket smo ugotovili, da 32 % anketiranih
uporablja storitve zbirnega centra, 20,4 % jih izkoristi možnost oddaje nekaterih nevarnih
odpadkov v trgovini, 6,5 % vprašanih določene nevarne odpadke odpelje na bencinsko
črpalko, 18,9 % pa jih počaka na postavitev premične zbiralnice nevarnih odpadkov v
bližini njihovega bivališča. 34,9 % anketiranih hrani kosovne odpadke dokler ni
organiziran odvoz tovrstnih odpadkov, 17 % jih je odgovorilo, da nevarnih odpadkov ne
ločujejo, 3,7 % anketiranih je navedlo nek drug odgovor. Tu so bili odgovori zelo
različni, navajamo pa jih od najbolj do najmanj pogostih:
∼ anketiranci ne vedo, kam naj odnesejo zdravila in baterije, zato jih nekateri hranijo
doma, drugi pa jih vržejo med mešane odpadke,
∼ anketiranci predajo nevarne odpadke sorodnikom ali znancem, ki jih odpeljejo v
zbirni center,
∼ anketiranci še niso imeli kosovnih odpadkov,
∼ anketiranci odpadke odpeljejo v službo, kjer imajo poskrbljeno za zbiranje
nekaterih vrst nevarnih odpadkov,
∼ iz nekaterih odgovorov je razvidno, da vprašani sploh ne vedo, kaj so nevarni
odpadki oz. zakaj jih je potrebno zbirati ločeno – večkrat so napisali, da embalažo
od šampona ali kozmetike ne ločujejo, nekdo pa je celo napisal, da bi se morali
zamisliti, zakaj jemo zdravila, če so nevarni odpadki.
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Ti odgovori nam lahko povedo zelo veliko o (ne)ozaveščenosti prebivalstva MOL in
MOM o nevarnih odpadkih. Med terenskim anketiranjem se je velikokrat zgodilo, da so
anketiranci spraševali, kam naj odlagajo baterije ali zdravila.
Slika 66: Ločevanje nevarnih in kosovnih odpadkov (v odstotkih) N = 1000

Odgovore na to vprašanje smo primerjali z vprašanjem, v katerem smo anketirance
spraševali, katere odpadke ločujejo. Predvsem nas je zanimalo, do kakšnih razlik prihaja
med odgovorom, da anketiranci ločujejo nevarne odpadke in odgovori na vprašanje, kam
odlagajo nevarne odpadke. Ugotovili smo, da je 45,5 % anketirancev odgovorilo, da
ločuje nevarne odpadke, 63,6 % pa jih je navedlo vsaj eno izmed možnih lokacij, kamor
lahko odpeljejo nevarne odpadke, torej zbirni center, trgovina, bencinska črpalka ali
premična zbiralnica. Ker dopuščamo možnost, da so imeli v mislih kosovne odpadke, ko
so odgovorili zbirni center, smo ugotavljali, koliko je takih, ki so odgovorili, da zbirajo
nevarne odpadke, potem pa so navedli eno od lokacij, kjer lahko oddajo le nevarne
odpadke (trgovina, bencinska črpalka ali premična zbiralnica). Takih je bilo 39,3 %.
0,3 % vprašanih je najprej trdilo, da ločuje nevarne odpadke, potem pa obkrožilo, da jih
ne ločuje. Prav tako je 4,6 % anketiranih najprej odgovorilo, da ločuje nevarne odpadke,
potem pa izmed vseh možnosti obkrožilo le odgovor, da počakajo na odvoz kosovnih
odpadkov. Iz tega sklepamo, da teh 4,9 % anketiranih ne ločuje nevarnih odpadkov. Iz
analize teh dveh vprašanj smo ocenili, da je takih, ki resnično ločujejo nevarne odpadke,
približno 40 %.
Primerjali smo, kako se razlikuje ločevanje nevarnih in komunalnih odpadkov glede na
kraj bivanja anketirancev. Rezultati analize so pokazali, da prebivalci MOM veliko bolj
uporabljajo zbirne centre kot prebivalci MOL.
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Slika 67: Ločevanje nevarnih in kosovnih odpadkov po kraju bivanja
(v odstotkih)
N = 1000

Tak rezultat je bil tudi pričakovan, saj se v MOM nahajajo kar trije zbirni centri, v MOL
pa le eden. Ugotavljamo, da je lokacija zbirnega centra izrednega pomena. Prebivalci
MOM imajo relativno blizu vsaj enega izmed zbirnih centrov ne glede na to, na kateri
lokaciji v mestni občini živijo, v MOL pa je zbirni center odmaknjen na rob mestne
občine. Posledica tega je tudi, da več prebivalcev MOL kot prebivalcev MOM počaka na
odvoz kosovnih odpadkov. Predvidevamo, da prebivalci MOM velikokrat ne čakajo na
odvoz, ampak kosovne odpadke pripeljejo kar v zbirni center. To ugotavlja tudi javno
podjetje Snaga Maribor, ki je v Letnem poročilu za leto 2008 zapisala, da je bilo z
odvozom zbranih manj kosovnih odpadkov kot prejšnja leta in predvidevajo, da je to
posledica vedno večjega obiska zbirnih centrov. Storitve premične zbiralnice nevarnih
odpadkov uporablja več prebivalcev MOM kot prebivalcev MOL, možnost oddajanja
nevarnih odpadkov v trgovine in na bencinske črpalke pa izkoristi več prebivalcev MOL
kot prebivalcev MOM. Da nevarnih odpadkov ne ločujejo, je odgovorilo približno enako
število anketiranih v MOL in MOM, razlika je le v 1 %.
Od anketirancev smo želeli izvedeti, če poznajo kakšen projekt, s katerim občine ali javna
podjetja ozaveščajo prebivalstvo. Če projekt poznajo, smo želeli, da nam na kratko
opišejo projekt. Ugotovili smo, da so projekti ozaveščanja relativno malo poznani med
občani MOL in MOM, saj le 25 % prebivalcev MOL in 19,2 % prebivalcev MOM ve za
vsaj en projekt ozaveščanja. Vendar pa ugotavljamo, da jih tisti, ki vedo za projekte
ozaveščanja, zelo dobro poznajo, saj poznajo vsebino brošur ali namen akcije.
Na tem mestu lahko potrdimo 3. delovno hipotezo - Javna podjetja in mestni občini
Ljubljana in Maribor sicer imata izdelane programe za ozaveščanje prebivalcev, vendar
pa jih ne izvajata dovolj učinkovito in jih prebivalci ne poznajo dovolj. Le 25 %
anketiranih v MOL in 19,2 % anketiranih v MOM je poznalo vsaj en projekt ozaveščanja
prebivalstva.
V MOL so največkrat navajali projekte ozaveščanja s strani javnega podjetja Snaga. Zelo
dobro sta med občani prepoznavna maskota zmaja Pometaja in simbol bananinega
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olupka, ki ga je Snaga uporabila za spodbujanje ločevanja bioloških odpadkov. Zmaj
Pometaj in bananin olupek se pojavljata na plakatih, brošurah in vozilih za odvoz
odpadkov, kar so prebivalci tudi opazili. Med občani MOL je zelo prepoznavna tudi
nagradna igra Ločuj - zmaguj ter razdeljevanje majhnih košev za biološke odpadke.
Anketiranci so med programi večkrat omenili tudi podzemne zbiralnice, ki imajo očitno
poleg izboljšanja komunalne infrastrukture tudi funkcijo ozaveščanja prebivalstva, saj
predstavljajo zanimivo novost v mestnem središču Ljubljane. Med prebivalci MOM sta v
spominu še vedno ostali maskoti lisičk Mari in Bor, kar kaže na to, da je bil projekt med
delovanjem izredno uspešen, lisički pa prepoznavni. Anketiranci obeh občin so kot
projekt ozaveščanja omenili brošure, ki jih javna podjetja pošiljajo na dom, pa tudi
ozaveščanje preko časopisev in televizije ter izobraževanje mladih v vrtcih in šolah.
Nekaj anketirancev je omenilo projekt Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo
brošuro Kam s ta starim in ozaveščanje preko družbe Slopak.
Slika 68: Poznavanje projektov ozaveščanja prebivalstva o ločevanju odpadkov
(v odstotkih)
N = 1000

Zanimalo nas je, če anketiranci vedo za denarno kazen, ki je zagrožena ob nepravilnem
ločevanju odpadkov. V anketi smo tudi navedli višino zneska kazni, ki znaša v MOL
417,29 € in v MOM 83,46 €. Nad rezultatom smo bili presenečeni, kajti pričakovali smo,
da velika večina anketiranih ne bo vedela za to, da se neločevanje odpadkov sploh lahko
kaznuje. Vendar pa je kar 42 % anketirancev v MOL in 33,2 % anketirancev v MOM
vedelo za zagroženo kazen. Predvidevamo, da je kazen bolj poznana v MOL zaradi dveh
akcij preverjanja, opozarjanja in kaznovanja na terenu, ki sta ga leta 2008 in 2009
izvajala javno podjetje Snaga Ljubljana in Inšpektorat Mestne občine Ljubljana. Glede na
to, da se v MOM v zadnjih letih ni izvajalo preverjanje na terenu, je presenetljivo, da kar
tretjina anketirancev ve za denarno kazen.
Na tem mestu lahko delno potrdimo 4. delovno hipotezo - Prebivalci mestnih občin
Ljubljane in Maribora ne vedo, da je za nepravilno ločevanje komunalnih odpadkov
zagrožena denarna kazen. Še vedno večina anketiranih ne ve, da obstaja denarna kazen
za nepravilno ločevanje komunalnih odpadkov, vendar pa je kar 42 % anketiranih v MOL
in 33,2 % anketiranih v MOM vedela, da denarna kazen obstaja. Tako visok odstotek ni
bil pričakovan, zato smo delovno hipotezo le delno potrdili.
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Slika 69: Poznavanje denarne kazni zaradi nepravilnega ločevanja odpadkov
(v odstotkih)
N = 1000

V zadnjem vprašanju smo anketirance spraševali, če se strinjajo s trditvijo, da je ljudi
potrebno denarno kaznovati, ker jih drugače ni mogoče prepričati o nujnosti ločevanja
odpadkov. Kar 69,6 % anketirancev v MOL in 76 % anketirancev v MOM se strinja s to
trditvijo.
Slika 70: Strinjanje z denarnim kaznovanjem zaradi nepravilnega ločevanja
odpadkov (v odstotkih)
N = 1000

Želeli smo primerjati, koliko je takšnih, ki ne ločujejo komunalnih odpadkov na izvoru, a
se strinjajo, da je potrebno ljudi denarno kaznovati zaradi nepravilnega ločevanja
odpadkov. Naredili smo primerjavo med številom frakcij, ki jih anketiranci ločujejo in
med strinjanjem z denarnim kaznovanjem zaradi nepravilnega ločevanja odpadkov.
Opazili smo, da se več kot polovica tistih, ki ne ločujejo komunalnih odpadkov, strinja z
denarno kaznijo za nepravilno ločevanje odpadkov. Hkrati pa z večanjem števila frakcij,
ki jih anketiranci ločujejo, narašča tudi strinjanje z denarno kaznijo. To bi lahko razumeli
tudi tako, da vsi tisti, ki vestno ločujejo odpadke, želijo, da se vzpodbudi tudi ostale, saj
jim ni vseeno za okolje, v katerem živijo.
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Slika 71: Primerjava med številom frakcij in strinjanjem z denarno kaznijo za
nepravilno ločevanje odpadkov (v odstotkih)
N=1000

Rezultati ankete so pokazali, da anketiranci sicer ločujejo komunalne odpadke na izvoru,
še vedno pa je premalo tistih, ki ločujejo nevarne odpadke. Glede na dejanske količine
ločeno zbranih odpadkov so zaključki o uspešnosti ločevanja komunalnih odpadkov
drugačni. Iz tega lahko sklepamo, da anketiranci v anketah niso bili iskreni ali pa smo po
spletu naključij anketirali večino tistih, ki ločujejo komunalne odpadke. Anketiranci so v
anketah odgovorili, da informacije o pravilnem ločevanju odpadkov pridobivajo skoraj
enako tako s strani javnih podjetij, občin, kot tudi z zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov in preko medijev. Ta odgovor bi moral biti v vednost javnima podjetjema
Snagi Ljubljana in Snagi Maribor, da so akcije ozaveščanja izrednega pomena, zato bi
morali brošure izdajati bolj pogosto, hkrati pa bi javno podjetje Snaga Maribor moralo
urediti pomanjkljive napise na zabojnikih za ločeno zbiranje odpadne embalaže, saj so ti
prav tako pomembni, prebivalci pa z zabojnikov črpajo informacije. Analiza anket je tudi
pokazala, da anketiranci v večini ne poznajo niti enega projekta ozaveščanja prebivalstva,
tisti, ki pa jih poznajo, zelo dobro poznajo tudi vsebino in namen akcije. Skoraj polovica
anketiranih v MOL in tretjina anketiranih v MOM je vedela za zagroženo kazen za
nepravilno ločevanje odpadkov, približno dve tretjini anketiranih v MOL in tri četrtine
anketiranih v MOM pa se je strinjalo s trditvijo, da je ljudi potrebno denarno kaznovati,
ker jih drugače ni mogoče prepričati o nujnosti ločevanja komunalnih odpadkov.
Predvsem slednji podatek bi moral prepričati obe mestni občini, da začneta izvajati
terenski nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov in da najdeta način, da bo ta nadzor
učinkovit. Obe mestni občini bi morali v zakonodajo vnesti tudi predpis o kaznovanju
zaradi neločevanja odpadkov.
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE
Slovenija je že leta 2001 dobila Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 21/01), s katero je
v zakonodajo vnesla ločevanje komunalnih odpadkov na izvoru. Čeprav se na prvi pogled
zdi, da smo v zadnjem desetletju naredili ogromno na področju odpadkov iz
gospodinjstev, pa ob bolj podrobnem pogledu ugotovimo, da žal temu ni tako. Res je, da
smo vzpostavili sistem za ločeno zbiranje odpadkov, vendar so rezultati še daleč od
zadovoljivih. Infrastruktura za ločevanje odpadkov je bila postavljena kot posledica
strogega in jasnega navodila – do 31.12.2002 morajo komunalna podjetja zagotoviti
možnost ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. Cilj je bil izpolnjen.
Zanimivo je, da pri nekaterih drugih ciljih ne gre tako zlahka dajati stroga navodila za
izpolnitev le-teh. Morda ni pravih idej ali organizacije. Naloge, ki so določene tako z
evropsko kot slovensko zakonodajo, so jasne. Slovenija mora (Operativni program
odstranjevanja…, 2008):
~ za 20 % zmanjšati količino odloženih komunalnih odpadkov do leta 2010,
~ v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 55 % ali več od nastalih
količin komunalnih odpadkov in jih snovno izrabiti vsaj 42 % ali več do leta 2012,
~ zagotoviti predelavo za najmanj 60 % celotne mase odpadne embalaže,
~ zagotoviti recikliranje za najmanj 60 % stekla in papirja, 50 % za kovine in 22,5 %
za tisto plastiko, ki se ponovno reciklira v plastiko,
~ izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati do 2012.
Cilji iz OP BIOO 2008 za leto 2013 predvidevajo, da se bodo deleži ločeno zbranih
frakcij podvojili. Mestni občini Ljubljana in Maribor sta pred izzivom, da te deleže
dosežeta ali celo presežeta. Največ je potrebno storiti na področju ločeno zbrane odpadne
embalaže, saj so ravno pri tej frakciji rezultati najslabši, MOL pa mora posebno
pozornost posvetiti še ločenemu zbiranju bioloških odpadkov.
Glede na današnje stanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ko še vedno več kot 80 %
odpadkov odložimo in le 13 % ločimo na izvoru (leto 2008), bi morali takoj začeti
ukrepati. Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 na predstavitvi Regijskega
koncepta ravnanja s komunalnimi odpadki izrazilo zaskrbljenost nad stanjem ravnanja s
komunalnimi odpadki v Sloveniji, saj ta ne kaže trenda doseganja zastavljenih ciljev in
zahtevalo takojšnje ukrepanje in uvedbo dodatnih vzvodov, ki bi večinski tok odpadkov
preusmerili v postopke predelave. Vendar ne bo uspeha, dokler ne bodo naredili
učinkovitih projektov in zastavili jasnih nalog, kako te cilje doseči. Javna podjetja sicer
vedo za vse te cilje, vendar nimajo strogih navodil, kaj narediti za dosego teh ciljev. Tako
so prepuščena samoiniciativi, ki je večinoma pogojena s finančnimi prihodki podjetja in
jasno je, da za nekaj, kar ni točno določeno na državni ravni, ne bodo trošila denarja.
Za neizpolnjene cilje na področju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov se bo
Slovenija kot država morala zagovarjati pred EU, posledice pa bodo plačevali
davkoplačevalci. Ločevanje odpadkov je v preveliki meri prepuščeno posamezniku,
njegovemu zavedanju problematike in skrbi za okolje. Izpolnjevanje obvez, ki smo jih, če
ne že sebi in svojemu okolju, dolžni EU, za državo pomeni, da ne bi smela reševanja
problematike prepuščati zgolj lokalni ravni. Zelo dobro se je država odzvala leta 2001, ko
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je na komunalna podjetja preložila nalogo, da vzpostavijo infrastrukturo za ločevanje
odpadkov. To je prvi korak, saj je težko oz. nesmiselno ozaveščati prebivalstvo o pomenu
ločevanja odpadkov, če mnogi izmed njih te možnosti zaradi pomanjkljive komunalne
infrastrukture sploh nimajo. Naslednji korak bi moral biti, da se v zakonodajo vnese
minimalno število akcij ozaveščanja, ki jih mora javno podjetje narediti v vseh občinah,
kjer izvaja svoje storitve. Sodelovanje vsake občine in javnega podjetja bi moralo biti
obvezno in skupaj bi morala pripraviti načrt za uresničevanje ciljev. Izoblikovati bi se
morala tudi posebna skupina strokovnjakov, ki bi skrbela za izvajanje zadanih nalog s
strani MOP in za uresničevanje načrtov občin in komunalnih podjetij.
Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Maribor vsaka zase stremita k čim večji
uspešnosti pri ločevanju odpadkov. Obe sta vzpostavili nadstandarden sistem komunalne
infrastrukture, v obeh občinah se količine ločeno zbranih odpadkov iz leta v leto
povečujejo, vendar nobena od občin ne dosega zadovoljivih rezultatov. Naredili smo
primerjavo med obema občinama in izpostavili prednosti in slabosti, ki jih je razkrila
podrobna analiza sistema gospodarjenja z odpadki.
Preglednica 9: Primerjava mestnih občin Ljubjana in Maribor na področju
ravnanja z odpadki
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Maribor
Prednosti:
+ visoka gostota zbiralnic za ločeno
zbiranje odpadkov,
+ uporabnikom prijazna internetna stran z
ogromno uporabnih informacij,
+ prepoznavnost zmaja Pometaja,
+ nagradna igra Ločuj – zmaguj,
+ podarjanje košev za biološke odpadke,
+ gradnja podzemnih zbiralnic,
+ začetki izvajanja nadzora in kaznovanja
na terenu.

Prednosti:
+ visoka gostota zbiralnic za ločeno
zbiranje odpadkov,
+ več zbirnih centrov,
+ ozaveščanje prebivalstva preko
lokalnega časopisa Mariborski Utrip,
+ uspehi pri ločenem zbiranju bioloških
odpadkov.

Slabosti:
- le en zbirni center,
- neurejeno ravnanje s kosovnimi
odpadki,
- premajhna intenzivnost ozaveščanja
prebivalstva,
- pomanjkanje stalnega dialoga med
javnim podjetjem in prebivalci.

Slabosti:
- pomanjkljiva internetna stran,
- prekinitev programa ozaveščanja Mari in
Bor,
- nejasni napisi na nekaterih zabojnikih za
ločeno zbiranje odpadne embalaže,
- neizvajanje nadzora in kaznovanja na
terenu,
- ni stimuliranja prebivalstva za ločeno
zbiranje odpadkov na izvoru (npr.
nagradna igra),
- premajhna intenzivnost ozaveščanja
prebivalstva,
- pomanjkanje stalnega dialoga med
javnim podjetjem in prebivalci.
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V MOL morajo v prvi vrsti poskrbeti za izgradnjo zbirnih centrov. Že v Operativnem
programu gospodarjenja z odpadki za MOL iz leta 2001 so predvidevali izgradnjo dveh
zbirnih centrov do konca leta 2003, enega ob Vodovodni cesti v Šiški in drugega ob
Litijski cesti v Zadvoru. Teh zbirnih centrov še danes, ob začetku leta 2010, nimamo. V
prihodnosti se predvideva izgradnja še dveh zbirnih centrov, kot možne lokacije pa se
omenjajo Moste, Črnuče in Bežigrad (Četrtne skupnosti, 2009). V zbirnem centru in
odlagališču Barje mora podjetje Snaga Ljubljana nujno vzpostaviti predsortiranje
kosovnih odpadkov.
MOM ima izredno slabo internetno stran, s katere občani ne morejo pridobiti dobrih
informacij o pravilnem ločevanju odpadkov. Številna javna podjetja po Sloveniji imajo
privlačne in poučne internetne strani, kar bi bilo lahko javnemu podjetju Snaga Maribor
za zgled. Edini uspešen projekt Mari in Bor se je v MOM leta 2007 zaključil zaradi
pomanjkanja finanančne podpore, sodelovanje občine in javnega podjetja pa bi moralo
pripeljati do rešitve in obuditve tega projekta. Maskoti lisičk bi se lahko zopet začeli
pojavljati vsaj na brošurah, ki bi se prav tako morale izdajati bolj pogosto. Enkrat na dve
leti je absolutno premalo za učinkovito ozaveščanje prebivalstva. Javno podjetje Snaga
Maribor mora čim prej poskrbeti za pravilno in izpopolnjeno informiranje prebivalstva z
zabojnikov, saj navodila na nekaterih zabojnikih za ločeno zbiranje odpadne embalaže
napačno informirajo občane. MOM bi morala začeti tudi z nadzorom in kaznovanjem na
terenu, saj v MOL opažajo pozitivne posledice tega nadzora, pa sploh še niso kaznovali
fizične osebe.
Obe mestni občini imata veliko premalo akcij ozaveščanja. Te akcije bi se morale izvajati
mesečno, v kolikor pa ne bi prinesle želenih rezultatov, pa tedensko. Ozaveščanje naj
poteka na vseh ravneh in za vse ciljne skupine. Ozaveščanje v izobraževalnih ustanovah
že poteka in je vneseno v učni program, poleg tega se šole in vrtci potegujejo za naslove
ekošol oz. ekovrtcev, zato naj bo v prihodnosti večji poudarek tudi na ozaveščanju
odrasle populacije. Če ne gre drugače, naj se ozavešča prebivalce po domovih. Razdeli
naj se jim brošure in letake, ki se žal še vedno preredko pojavijo v naših nabiralnikih. Ti
naj ne vsebujejo le napotkov za pravilno ločevanje, ampak tudi razloge za takšno početje.
V večstanovanjskih hišah in blokih naj se organizirajo kratka izobraževalna predavanja,
morda le 15 minutna, kjer se stanovalcem odgovarja na praktična vprašanja in predstavi
način plačevanja odvoza odpadkov. Večina jih namreč ne ve, da plačujejo le za mešane
odpadke in da več kot ločijo, manjši zabojnik za preostanek odpadkov potrebujejo in tako
manj plačajo. Na podeželju bi lahko izobraževalni program izvedli na sedežu občin ali
krajevnih skupnosti ali na kakšnih drugih skupnih lokacijah. Prebivalce je potrebno
povabiti na izobraževanje osebno, zato da se jim razloži, zakaj je za njih to pomembno in
koristno. Prisotnost bo manjša, če bo v nabiralniku le letak.
Občina in komunalno podjetje naj po akciji ozaveščanja izvedeta tudi način nagrajevanja
in kaznovanja. V Ljubljani podobna akcija obstaja, vendar je potrebno najprej ljudem
podati dovolj informacij in jih obvestiti že vnaprej, da bodo lahko za svojo zavzetost
stimulirani tudi denarno. V večstanovanjskih hišah in blokih bi šla nagrada v skupni sklad
stavbe in kazen iz skupnega sklada.
Kazni za neločevanje odpadkov sicer že obstajajo in precej ljudi to tudi ve, vendar pa se v
Mestni občini Maribor kazni sploh ne izvajajo in po navedbah Medobčinskega
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inšpektorata Maribor (Švajger, 2009) ni bila napisana niti ena kazen. V pogovoru z
anketiranci na terenu tudi ni bilo zaznati kakšnega strahu pred kaznimi ne glede na to, ali
so anketiranci ločevali odpadke ali ne. V Mestni občini Ljubljana so z akcijami
nagrajevanja, nadzora in kaznovanja že začeli in opažajo izboljšanje na področju
ločevanja odpadkov, zato predlagamo, da MOM sledi dobri praksi iz MOL.
Primer dobre prakse iz tujine, kjer so vzpostavili sistem vračanja odpadne embalaže, bi
lahko bil Sloveniji za zgled. Države so v kratkem času dosegle zavidljivo visok delež
ločeno zbrane odpadne embalaže, ki jim druge države brez tega sistema ne sežejo niti
blizu. Hkrati pa je bil glavni cilj zakona o odpadni embalaži dosežen; proizvajalci so
začeli opuščati embalažo za enkratno uporabo in raje začeli svoje proizvode polniti v
embalažo za ponovno uporabo. Posledica tega je tudi zmanjšanje količine odpadkov, kar
pa je prva prioriteta petstopenjske hierarhične lestvice ravnanja z odpadki v EU in s tem
tudi v Sloveniji. Trenutno je v Sloveniji vzpostavljen sistem vračljive embalaže le za
nekatere steklene izdelke pijač. Ne glede na to, da je MOP leta 2008 izjavilo, da ne
načrtuje sprememb v sistemu zbiranja odpadne embalaže, predlagamo da še enkrat
preučijo uspehe, ki so jih dosegle države, kjer deluje zakon o odpadni embalaži, saj
menimo, da bi velika večina ljudi, če bi že plačala kavcijo za embalažo, tudi poskrbela,
da ta denar dobi nazaj in delež ločeno zbrane embalaže bi se v zelo hitrem času občutno
povečal.
Delovne hipoteze v diplomskem delu so izhajale iz preproste trditve, da ločevanje
komunalnih odpadkov v gospodinjstvih ni zadovoljivo, kar je očitno že ob bežnem
pogledu v zabojnik za mešane odpadke, kjer se nahaja večina odpadkov, ki bi jih bilo
mogoče ločiti. Prvo delovno hipotezo – Prebivalci Mestne občine Ljubljana in Mestne
občine Maribor menijo, da imajo premalo informacij o pravilnem ločevanju odpadkov smo ovrgli, saj so bili anketiranci obeh mestnih občin mnenja, da imajo dovolj
informacij, ki jih dobijo z različnih virov. Le 5,1 % anketiranih v MOL in 6,3 %
anketiranih v MOM je menilo, da nima dovolj informacij o pravilnem ločevanju
odpadkov. Drugo delovno hipotezo - Vsi prebivalci dveh največjih slovenskih mest še
vedno nimajo enakih možnosti za ločevanje odpadkov, saj so zbiralnice za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov predaleč od njihovega bivališča. – smo prav tako ovrgli,
saj so zbiralnice za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov postavljene bolj pogosto kot to
zahteva zakonodaja in večina prebivalcev ima zbiralnice postavljene v neposredni bližini
bivališča. Tretjo delovno hipotezo - Javna podjetja in mestni občini Ljubljana in Maribor
sicer imata izdelane programe za ozaveščanje prebivalcev, vendar pa jih ne izvajata
dovolj učinkovito in jih prebivalci ne poznajo dovolj. – smo potrdili, saj je le 25 %
anketiranih v MOL in 19,2 % anketiranih v MOM poznalo vsaj en projekt ozaveščanja
prebivalstva. Četrto delovno hipotezo – Prebivalci mestnih občin Ljubljane in Maribora
ne vedo, da je za nepravilno ločevanje komunalnih odpadkov zagrožena denarna kazen. –
smo delno potrdili. Sicer še vedno večina anketiranih ni vedela, da obstaja denarna kazen
za nepravilno ločevanje komunalnih odpadkov, vendar pa je kar 42 % anketiranih v MOL
in 33,2 % anketiranih v MOM vedelo, da denarna kazen obstaja. Tako visok odstotek ni
bil pričakovan, zato smo delno hipotezo le delno potrdili.
Namen diplomskega dela je bil raziskati in prikazati problematiko ločevanja komunalnih
odpadkov, s katerimi se soočata mestni občini Ljubljana in Maribor. Ugotoviti smo želeli,
kakšno mnenje imajo o tej tematiki prebivalci MOL in MOM ter kako ozaveščeni so na
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tem področju. Namen diplomskega dela je bil dosežen, saj smo izpostavili glavne
značilnosti problematike komunalnih odpadkov, ki temeljijo predvsem na premajhnih
količinah ločeno zbranih komunalnih odpadkov in na premajhni ozaveščenosti
prebivalstva, z anketiranjem prebivalcev MOL in MOM pa smo pridobili informacije tudi
z njihove strani.
Glavni cilji diplomskega dela so bili prav tako doseženi, saj smo ugotovili, v kakšni meri
prebivalci obeh mestnih občin ločujejo komunalne odpadke, predstavili smo načine
ozaveščanja prebivalstva v MOL in MOM ter odnos prebivalcev do problematike, v
sklepnem delu pa podajamo tudi predloge za boljšo učinkovitost ozaveščanja
prebivalstva.
Lahko trdimo, da so informacije o ločevanju komunalnih odpadkov prišle prav do
vsakega in da so tisti, ki imajo razvito ekološko zavest, že začeli ločevati. Težja naloga je
torej pred javnimi podjetji, kako prepričati tudi vse tiste, ki do sedaj še niso začeli
ločevati na izvoru. Nekatere izmed njih bodo morda prepričale informacije o tem, zakaj
sploh ločujemo, druge bo morda prepričala denarna kazen, ki bi jih ob nepravilnem
ločevanju lahko doletela. Do sedaj je bilo izdanih premalo kazni, ljudje pa se zavedajo, da
jih je skoraj nemogoče zalotiti pri nepravilnem ločevanju odpadkov. Na tej točki bo
predvsem pomembno sodelovanje javnega podjetja, občine in nenazadnje inšpekcijske
službe, ki bo morala začeti vsakodnevno izvajati nadzor na terenu, hkrati pa uvesti kazen
za neločevanje komunalnih odpadkov.
Že danes sta obe občini postavljeni pred izzive, kako še povečati količine ločeno zbranih
frakcij, v prihodnosti pa bodo ti pritiski s strani države še večji. Javni podjetji v obeh
občinah morata zato nujno sodelovati z občinama in skupaj morajo najti dobre rešitve in
sestaviti učinkovite programe ozaveščanja, ki bodo drastično spremenili delež odloženih
odpadkov na odlagališčih. Potem so na vrsti le še ljudje, ki se morajo končno začeti
zavedati, da je človek v naravi, kjer prebiva, le gost in da moramo to okolje ohraniti za
naslednje generacije.
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SUMMARY

Although it appears as though during the last decade tremendous progress has been made
in the field of household waste separation, a closer study of the subject proves the
contrary. While it may be true that a system for separate municipal waste gathering has
been established, the results are still far from satisfactory. The demands to be met under
both the European and Slovenian legislation are clear. Slovenia has to:
∼ reduce the quantity of disposed municipal waste by 20 % by the year 2010,
∼ direct 55 % or more of the quantity of the accumulated municipal waste into prewaste collection processing and materially utilize at least 42% or more of the
accumulated municipal waste by the year 2012,
∼ ensure the processing for at least 60 % of the entire mass of packaging waste,
∼ ensure the recycling for at least 60 % of the glass and paper, 50 % of the metals
and 22.5 % for that plastic which is to be recycled back into plastic,
∼ exclude all kitchen waste and process it biologically by the year 2012.
Considering the current state of handling municipal waste, when still more than 80 % of
the waste is disposed of and only 13 % is separated at the source (year 2008), immediate
action is necessary. However, only limited success can be expected until effective
projects are set up and clearly defined tasks are administered. Public corporations, while
aware of the afore-mentioned demands, lack specific instructions on how to achieve
them. This means that the corporations are free to act according to their own selfinitiative, which, more often than not, depends on financial revenues; it becomes clear
that money will most likely not be spent on something that is not clearly prescribed by
the government. Thus, it is necessary that cooperation between the municipality and
public corporations be established so that a combined effort can be put forth into
achieving the recycling goals. A special group of experts should be set up to ensure the
implementation of the set tasks of the Ministry of the Environment and Spatial Planning
and the realization of plans of both the municipalities and the municipal companies.
The Municipalities of Ljubljana and Maribor are facing a challenge in that they have to
meet the above requirements or, better yet, surpass them. The most needs to be done in
the area of separately-collected containers, as the results are the worst in this category.
The Municipality of Ljubljana also has to pay special attention to separate collection of
biological wastes. Each of the municipalities is attempting to achieve success with
separate waste collection. Both municipalities have established an above-average system
of municipal waste infrastructure. The quantity of the separately collected waste is
increasing each year in both municipalities; however, the results are sill far from
satisfactory. A comparison has been made between both municipalities to expose the
strengths and weaknesses within the system of waste management.
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Table: Comparison between the Municipality of Ljubljana and Municipality of
Maribor in the area of waste management
Municipality of Ljubljana
Municipality of Maribor
Strengths:
+ high density of the collection centers
for seperate waste collection,
+ user-friendly internet website with
many useful information,
+ the high recognition of the mascot
dragon Pometaj,
+ promotional competition Separate and
Win,
+ providing free biological waste
containers,
+ construction of underground collection
centers,
+ the implementation of field
enforcement.

Strengths:
+ high density of the collection centers for
seperate waste collection,
+ more than one central collection center,
+ raising public awareness through a local
newspaper,
+ success achieved at separate biological
waste collection.

Weaknesses:
- only one central collection center,
- disorganized handling of bulk waste ,
- low intensity of public awareness
campaigns,
- lack of constant dialogue between
public corporations and the residents.

Weaknesses:
- inadaquate internet website,
- suspension of the awareness program
Mari and Bor,
- unclear instructions on some separate
packaging waste collection containers,
- lack of field enforcement,
- lack of public stimulation for separate
waste collection at the soource
(no promotional competitions),
- low intensity of public awareness
campaigns,
- lack of constant dialogue between public
corporations and the residents.

The Municipality of Ljubljana has to primarily focus on the construction of more central
collection centers as well as on the correct handling of bulk waste. On the other hand, the
Municipality of Maribor possesses a very unhelpful internet website, from which the
residents are unable to get good information about correct waste separation. The only
successful project in the Municipality of Maribor, Mari and Bor, was suspended in 2007
due to the lack of financial support. However, cooperation between the Municipality and
the public corporation should have led to a solution and reestablishment of the project.
The public corporation Snaga Maribor must ensure that the municipal residents are
provided with accurate and improved information on separate waste collection containers
as soon as possible, as some of the containers for separate packaging waste collection are
misinforming the residents. The Municipality of Maribor should also begin with field
enforcement as the Municipality of Ljubljana is reporting positive results of such
supervision, despite the fact that a specific individual has not yet been penalized.

110

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvih - ozaveščenost prebivalstva mestnih občin Ljubljana in Maribor

Katja Končan

Both Municipalities lack adequate public awareness campaigns. Such campaigns should
be carried out on a monthly basis, and should that not suffice, on a weekly basis. The
awareness should be organized on all levels and for all target groups. After the campaign,
the Municipality and the municipal company together should establish a system of
rewards and punishments.
It can be maintained that information for separate municipal waste collection has reached
all the municipal residents, and those with a developed ecological consciousness have
already begun separating their household waste. A harder task for the public corporations
is how to convince the rest of the residents who have not yet begun to separate their waste
at the source. Some may be persuaded by the information on the necessity of waste
separation, while the rest may be influenced by the monetary penalties received due to the
failure of separating their waste.
Today, both Municipalities are faced with a challenge of how to increase the quantities of
the collected separate waste, while in the future the pressures from the state will also
increase. Municipal companies in both Municipalities must establish a cooperative
relationship with the Municipalities and together arrive at a successful solution, as well as
establishing effective awareness campaigns that will drastically change the content of
disposed waste at the landfills. After that come the people who eventually have to realize
that a human is in nature where he resides only a guest and that the environment has to be
preserved for future generations.
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PRILOGA 1
Pozdravljeni!
Sem Katja Končan, študentka geografije na Filozofski Fakulteti v Ljubljani. Študij
zaključujem z diplomskim delom s področja varstva geografskega okolja, in sicer na
tematiko ločevanja odpadkov in ozaveščanja prebivalstva o tej tematiki. Anketa je del
mojega raziskovalnega dela in bo uporabljena izključno za študijske namene. Najlepše se
vam zahvaljujem za sodelovanje in vam želim lep dan!
1. Spol:
a) Ž
b) M
2. Starost:
a) do 30
b) 31 – 60
c) nad 60
3. Kraj bivanja:
a) LJ hiša
b) LJ blok
c) MB hiša
d) MB blok
4. Končana izobrazba:
a) Osnovna šola ali manj
b) Poklicna ali srednja šola
c) Višja, visoka, univerzitetna šola
5. Ali ločujete odpadke? (možnih več odgovorov)
a) DA, steklo.
b) DA, embalažo.
c) DA, papir.
d) DA, biološke odpadke.
e) DA, nevarne odpadke.
f) NE, ker nimam dovolj informacij o pravilnem ločevanju odpadkov.
g) NE, ker pred bivališčem nimam postavljenih zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov.
h) NE, ker ____________________________________________________________
6. Kdo v vaši družini je začel ločevati odpadke?
a) Otroci.
b) Starši.
c) Cela družina hkrati.
d) Nekdo drug________________.
e) Nihče ne ločuje.
7. Ali imate dovolj informacij o pravilnem ločevanju odpadkov?
a) DA, informacije sem dobil s strani občine in komunalnih podjetij.
b) DA, informacije sem dobil na zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov.
c) DA, informacije sem dobil preko medijev (časopisev, radia, televizije, interneta).
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d) DA, informacije sem dobil ___________________________________________.
e) NE.
8. Kam odlagate kosovne in nevarne odpadke (zdravila, baterije, odpadna olja,
embalažo kozmetike in čistil, ki vsebujejo nevarne snovi,...)?
a) Odnesem jih v zbirni center.
b) Odnesem jih v trgovino, kjer zbirajo nevarne odpadke.
c) Odnesem jih na bencinsko črpalko.
d) Počakam na premično zbiralnico, katero vsako leto postavijo v bližino mojega
doma.
e) Počakam na odvoz kosovnih odpadkov.
f) NE ločujem nevarnih odpadkov, vse vržem v mešane odpadke.
g) Drugo ____________________________________________________________.
9. Ali veste za kakšen projekt, s katerim občina ali komunalna podjetja ozaveščajo
prebivalce o pomenu ločevanja odpadkov in o pravilnem ločevanju odpadkov?
a) DA. Kratek opis programa (lahko samo ime projekta oz. akcije) in kdo ga izvaja:
_________________________________________________________________.
b) NE.
10. Ali veste, da je za nepravilno ločevanje odpadkov za fizične osebe zagrožena
kazen 417,29 € v Ljubljani in 83,46 € v Mariboru? (če imate pred bivališčem
postavljeno zbiralnico za ločeno zbiranje odpadkov, vendar odpadkov ne ločujete)
a) DA.
b) NE.
11. Ali se strinjate, da je ljudi potrebno denarno kaznovati, ker jih drugače ni
mogoče prepričati o nujnosti ločevanja odpadkov?
a) DA
b) NE.
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