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GOSPODARJENJE Z ODPADKI V OBČINAH LOŠKI POTOK, RIBNICA IN
SODRAŽICA
Izvleček
Vsakodnevno se srečujemo z vse večjimi količinami odpadkov, katerih večina še
vedno konča na odlagališču. Vse čaka še veliko dela in izzivov, da bi se približali
zadanemu cilju spremeniti razmerje med odstranjenimi in predelanimi odpadki v prid
slednjim. Eden izmed korakov do uresničitve cilja je ločeno zbiranje odpadkov na
njihovem izvoru, to je v gospodinjstvih. Gospodarjenje z odpadki pa zahteva celostno
ukvarjanje z vsemi deli odpadkovnega cikla. Ni dovolj, da samo zmanjšamo količine
nastalih odpadkov, temveč je potrebno preprečiti njihov nastanek.
Diplomsko delo predstavlja dejansko stanje na področju gospodarjenja s
komunalnimi odpadki na območju JKP Komunala Ribnica. Analizira količine zbranih
komunalnih odpadkov ter predstavlja rezultate ločenega zbiranja vseh vrst odpadkov.
Podane so podrobne ugotovitve o odnosu domačinov do ravnanja z odpadki,
vključenosti ljudi v cikel ločevanja odpadkov in njihovi ozaveščenosti o zmanjševanju
količine odpadkov. Na podlagi trenutnega stanja na področju ozaveščanja ljudi o
ravnanju z odpadki so podani predlogi za celovit program aktivnega ozaveščanja
prebivalcev o problematiki odpadkov in pravilnem ravnanju z njimi.

Ključne besede: varstvo okolja, gospodarjenje z odpadki, komunalni odpadki,
ločevanje odpadkov, ozaveščanje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok
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WASTE MANAGEMENT IN MUNICIPALITIES LOŠKI POTOK, RIBNICA AND
SODRAŽICA
Abstract
We are constantly facing increasing production of waste, most of which always ends
up on waste dumps. The future will bring much work and many challenges in coming
closer to the goal of making the amount of waste that is processed dominate over the
waste that is deposited. One of the steps in achieving the goal is separating waste at
its source, the household. However, waste management calls for a comprehensive
approach to all parts of the waste cycle. It is not enough simply to reduce the amount
of the existing waste; we have to prevent its production.
The thesis presents the actual state of affairs in municipal waste management in the
domain of the public company for waste management Komunala Ribnica. It analyses
the amounts of collected municipal waste and shows the results of separation of all
kinds of waste. It gives detailed findings on the relationship of local people towards
waste management, how they take part in the waste separation cycle and their
awareness on reducing the amount of waste. Based on the current situation in the
field of raising awareness on waste management, proposals are given for a
comprehensive programme of activities for raising the awareness of local people on
the issue of waste and its proper management.

Key words: environment protection, waste management, municipal waste, waste
separation, raising awareness, Ribnica, Sodražica, Loški Potok
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1. UVOD
V naravi odpadkov ni, saj je »odpadek« enega procesa surovina za drugega in tako v
neskončnost. Odpadki so odraz našega današnjega načina življenja. Ljudje
izrabljamo naravne vire, jih presnavljamo, pretvarjamo in oblikujemo na različne
načine za lastno uporabo, vendar jih, tako kot je to mogoče pri naravnih krožnih
procesih, ne moremo vrniti neposredno v naravo, saj smo naravne snovi tako
preoblikovali, da jih narava ne more predelati. Proizvodnja izdelkov se še vedno
večinoma začenja s pridobivanjem surovin iz naravnih virov, iz njih nastanejo
embalaža in izdelki, ki dosežejo uporabnike, ter ob koncu svoje življenjske dobe
postanejo nekaj, kar danes imenujemo odpadek. Odpadkov je vedno več, ker
obdobje uporabe izdelka postaja vedno krajše in ker je vedno več tudi izdelkov za
enkratno uporabo (Holc, 2007; Odpadki: izobraževanje…, 2003).
Gospodarjenje z odpadki zahteva celostno ukvarjanje z vsemi deli odpadkovnega
cikla. Vsako gospodarjenje z odpadki se tako sooča s problemi nastajanja odpadkov
na izvoru vse do njihovega odstranjevanja. Vendar je reševanje te problematike
širše. Ni namreč dovolj, da samo zmanjšujemo količine nastalih odpadkov, gre za to,
da preprečimo njihov nastanek. Odpadki nastajajo na skoraj vseh področjih človeške
ustvarjalnosti kot posledica naše izbire ter uporabe različnih proizvodov in storitev pri
vsakdanjem delu in življenju. Zato smo prav ljudje tisti, ki lahko največ prispevamo k
preprečevanju in zmanjševanju količin odpadkov na odlagališčih (Odpadki:
izobraževanje…, 2003).
Vstop Slovenije v Evropsko Unijo je zelo pozitivno vplival na hitrejše sprejemanje
različnih predpisov in oblikovanje pravnih podlag za vzpostavitev sistema
gospodarjenja in ravnanja z odpadki. Siva lisa ostaja predvsem obveščanje in
izobraževanje proizvajalcev odpadkov, t.j. državljanov. Dolgoletne izkušnje različnih
držav namreč kažejo, da je sistem gospodarjenja z odpadki lahko uspešen samo
takrat, ko vanj vstopajo izobraženi in obveščeni državljani (Odpadki: izobraževanja…,
2003).
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NAMEN IN CILJI

Vsakič znova, ko odpeljem odpadke v zabojnike in vidim njihovo vsebino, se zgrozim
ob dejstvu, da je v zabojnikih vse drugo, samo tistega ne, kar bi tja sodilo. Tudi ob
spodbujanju prijateljev in znancev, naj vendar začnejo z ločevanjem odpadkov, sem
v odgovor dobila posmeh, da je to nesmiselno. So torej vsa prizadevanja tako
pristojnih služb kot posameznikov, da bi se nekaj premaknilo na področju ločevanja
odpadkov, res zaman?
To je bil glavni razlog, da sem se v svoji diplomski nalogi odločila analizirati sedanje
stanje gospodarjenja z odpadki na območju, ki ga pokriva JKP Komunala Ribnica.
Želela sem odkriti, kaj se dogaja na izvoru odpadkov, v gospodinjstvih, kakšen je
njihov odnos do pravilnega ravnanja z odpadki, v kolikšni meri si prizadevajo, da z
njimi ne bi prekomerno obremenjevali narave. Kot zaključek je podanih precej
predlogov, kako bi dvignili ozaveščenost prebivalcev o negativnih vplivih naših dejanj
in kako bi jih spodbudili, da bi svoje navade spremenili v korist narave in naših
zanamcev. Upam in si želim, da bodo rezultati in predlogi, ki bodo predstavljeni tudi
širšemu krogu občanov, v pomoč pri ozaveščanju ljudi o problemu, ki se ga, žal, še
premalo zavedamo.
Diplomsko delo se osredotoča na komunalne odpadke in ravnanje z njimi: od
nastajanja v gospodinjstvih do odlaganja v zabojnike. Glavnina proučevanja je na
nastalih odpadkih, njihovi količini in končnemu odstranjevanju v gospodinjstvih
(konča se torej v zabojnikih). Na kratko je sicer predstavljeno tudi lokalno
odlagališče, vendar sama problematika odlaganja odpadkov ni uvrščena v diplomsko
delo.
Čeprav so divja odlagališča problem stalnica, se to diplomsko delo tej problematiki
ne posveča zelo podrobno, saj so bile na to tematiko že narejene različne raziskave,
tudi diplomsko delo L. Miheliča (1988) z naslovom Deponiranje odpadkov v ribniški
občini.

Namen diplomskega dela je predstaviti stanje na področju gospodarjenja s
komunalnimi odpadki tako z zornega kota komunalne službe kot s pogledom
občanov na obravnavano problematiko.
Za dosego zastavljenega namena sem si zadala sledeče cilje:
- analizirati stanje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Loški
Potok, Ribnica in Sodražica;
- ugotoviti odnos ljudi do ravnanja z odpadki;
- ugotoviti razširjenost in učinkovitost ločevanja odpadkov v gospodinjstvih;
- analizirati stanje na področju lokalnega ozaveščanja prebivalcev o pravilnem
ravnanju z odpadki in podati predloge za nadaljnje ozaveščanje.
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METODOLOGIJA

1.2.1. SOCIALNOEKOLOŠKA METODA
V diplomskem delu je uporabljena socialnoekološka metoda, ki omogoča primerjavo
med dejanskim stanjem okolja in družbeno sprejemljivostjo oziroma percepcijo ljudi,
ki tam živijo. Omogoča raziskovanje socialnogeografskih posledic pokrajinske
degradacije in odzivnost prebivalcev onesnaženih območij. Degradirano okolje ima
namreč različne vplive na prebivalce, ki živijo v takem okolju, vendar pa njihovo
sprejemanje, razumevanje in zaznavanje okolja, predvsem onesnaženega, ne
ustreza povsem njegovemu dejanskemu stanju, njegovi degradaciji. Odvisno je od
stopnje naše pripravljenosti in sposobnosti zaznavanja problemov v okolju, se pravi
od naše zaznave, dojemanja okolja. V ospredju je socialnoekološko in
behavioristično zasnovano proučevanje prisotnosti pokrajine, zaznavanje prebivalcev
in njihova socialnoekološka odzivnost. (Plut, 2004, str. 37).
Slika 1: Shema socialnoekološkega modela.

Vir: Plut, 2004, str. 38
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Vplivi oziroma informacije, ki prihajajo iz okolja, predvsem onesnaženega, se
modificirajo pri različnih skupinah ljudi, razlikujejo se njihove predstave o okolju, kjer
živijo, o njegovi kakovosti, onesnaženosti, vzrokih za njegovo degradiranost itd.
Socialnogeografske filtre, ki vplivajo na sprejemanje, selekcioniranje in zavračanje
vplivov in informacij o okolju oziroma njegovo zaznavo se navadno razvršča v šest
skupin: starostna sestava prebivalstva, izobrazbena in poklicna sestava, ekonomska
moč (premoženjsko stanje), stopnja navezanosti in odzivnosti od narave, poreklo
(kulturno, versko, nacionalno) in osebni motivi (čustva, politična opredelitev).
Dosedanje raziskave opozarjajo, da različne skupine prebivalstva različno
sprejemajo okolje in različno dojemajo in občutijo negativne vplive slabših življenjskih
pogojev (Plut, 2004, str. 37).

1.2.2. OZAVEŠČANJE
(povzeto po Fefer, 2007)
Ozaveščanje je spreminjanje zakoreninjenih miselnih vzorcev ljudi. Z ozaveščanjem
naj bi poskusili ljudi prepričati, da naj začnejo o določenih stvareh razmišljati
drugače, kot so jih naučili v preteklosti, oziroma kot je zapisano v njihovih miselnih
vzorcih. Miselni vzorci nastajajo počasi in se močno zasidrajo v naših glavah.
Informacije začnemo sprejemati na začetku našega življenja. Prve dobimo v
domačem okolju od staršev in starih staršev. Nato se vključimo v sistem, ki nas
oblikuje v vrtcih, šolah, različnih društvih in organizacijah, kamor hodimo na delo. S
komerkoli pridemo v stik, vpliva na nas. Pomemben dejavnik so tudi mediji. Ti nas
prek tiska, televizije, radia in drugih nosilcev informacij neprestano obveščajo o
dogodkih. Vse, kar zaznamo, se nam zavestno ali podzavestno nalaga v možgane. Iz
množice informacij si vsak posameznik ustvari svojo sliko o nekem dejstvu. Seveda
se da usmerjati razmišljanje ljudi in vplivati na njihove predstave o življenju.
Proces spreminjanja miselnih vzorcev je dolgotrajen in kompleksen postopek.
Ozaveščanje skuša s posredovanjem pozitivnih informacij, brez gledanja na lastne
dobičke, ljudi prepričati o nujni spremembi njihovih miselnih vzorcev. Tako posredno
zmanjšuje onesnaževanje našega planeta in pomaga pri varovanju okolja.
Tudi ob omembi odpadkov se večina ljudi namrdne in si misli, da je to nekaj
smrdečega, nepotrebnega, skratka nekaj, česar ne potrebujemo in si v svoji bližini ne
želimo. Ne pomislimo pa, da smo odpadke ustvarili sami in da bi bilo dobro, da jih za
seboj tudi pospravimo. S pozitivnimi informacijami lahko ljudi prepričamo, da začnejo
o odpadkih razmišljati drugače. Povemo jim lahko, da so odpadki viri surovin in da z
njihovim izkoriščanjem oziroma predelavo pridobivamo energijo ter ohranjamo
neobnovljive naravne vire. Hkrati se s predelavo odpadkov odpirajo nova delovna
mesta, s takim odnosom do odpadkov pa pomagamo ohranjati naravo in naš planet.
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Načini ozaveščanja se razlikujejo od okolja do okolja. Prilagajajo se posameznim
ciljem in skupinam, ki so jim namenjeni. Najpomembneje pa je, da ljudje čim bolj
enostavno dobijo podatke, ki jih prepričajo, da je določeno ravnanje potrebno.
Ločimo dva osnovna načina ozaveščanja: neposredno in posredno ozaveščanje.
¾ Neposredno ozaveščanje
Neposredno ozaveščanje se izvaja tako, da se prek nosilcev informacij posreduje
navodila, pohvale, graje, obvestila in pozive za akcije. Občanom se na domove lahko
dostavlja informativno gradivo, ki na zanimiv način posreduje informacije o ravnanju z
odpadki, različnih dogodkih v kraju in zanimivostih, ki se na tem področju dogajajo po
svetu. Veliko ljudi se navdušuje nad posebnimi glasili, ki govorijo o odpadkih. Ena od
oblik informiranja so tudi obvestila, priložena položnicam za plačilo storitev. K
neposrednemu ozaveščanju sodijo tudi vsa predavanja in različne akcije (npr.
čistilne), povezane z odpadki.
¾ Posredno ozaveščanje
Posredno ozaveščanje se izvaja tako, da se na uporabnika vpliva z vsakdanjim
ravnanjem, ki temelji na kakovosti posameznih storitev, zunanjem videzu izvajalca in
podobno. Pomembno je vzpostaviti prijazen odnos z uporabniki. To je mogoče
doseči s ponudbo določenih storitev, ki uporabnike razbremenijo in jim prihranijo čas.
Uporabniki tako delovanje najpogosteje sprejmejo z odobravanjem in postanejo
njegovi zagovorniki.
Posrednih vplivov je zelo veliko. Velikokrat se niti ne zavedamo, kaj vse posredno
vpliva na predstave ljudi in kako se informacije lahko mešajo med seboj. Dejstvo je,
da lahko s kombinacijo posrednega in neposrednega ozaveščanja dosežemo dobre
rezultate, zlasti če znamo prisluhniti okolici in pravilno uporabiti zbrane informacije.

1.2.3. ZGRADBA BESEDILA
Diplomsko delo je razdeljeno na štiri dele.
• V prvem delu je na kratko predstavljeno stanje gospodarjenja z odpadki v
Sloveniji. Predstavljene so zakonodajne osnove in osnovni pojmi s področja
gospodarjenja z odpadki. Zbrani so podatki o količinah komunalnih odpadkov v
Sloveniji, ki so primerjani s podatki držav Evropske Unije. Shematsko in
kartografsko je prikazan regijski koncept ravnanja z odpadki, ki ga podpirajo
strateške usmeritve s področja ravnanja z odpadki.
Podatki so bili pridobljeni iz različnih virov in literature, statistični podatki so
dobljeni na spletnih straneh Statističnega urada in Agencije Republike Slovenije
za okolje, vir kartografskega gradiva pa je Geodetska uprava. Karta regijskega
koncepta je bila narejena s programom Corel Draw.
• Drugi del obsega podrobno analizo stanja na področju gospodarjenja s
komunalnimi odpadki v treh proučevanih občinah. Predstavljeni so podatki
6
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zadnjih let o skupnih količinah komunalnih odpadkov in o posameznih vrstah
odpadkov, ki se ločeno zbirajo (kosovni odpad, nevarni gospodinjski odpadki).
Poseben del je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov in analizi ločeno zbranih
frakcij. Na kratko je predstavljena tudi problematika odlaganja odpadkov in
deponije Mala gora ter črnih odlagališč na proučevanem območju.
Vsi podatki o količinah odpadkov in gospodarjenju z odpadki so pridobljeni na
JKP Komunala Ribnica; osebno z razgovori, njihovimi poročili in na njihovi spletni
strani. Podatki so bili obdelani v programu Excel, kjer so bili narejeni tudi vsi
grafični in tabelarični prikazi. Kartografski prikazi so bili narejeni v programu
ArcView GIS 3.2, vir kartografskih podlag pa je GURS.
Tretji del je zajemal analizo anketnih vprašalnikov o odnosu ljudi do ravnanja z
odpadki, ločevanja odpadkov in prizadevanja za zmanjšanje količine le-teh.
V ta namen je bilo opravljenih 128 anket, od tega 51 prek elektronske pošte,
ostale pa na terenu. Ankete so bile izvedene v vseh treh občinah, in sicer v
Sodražici 19, v Loškem Potoku 11 in v Ribnici 98 anket. Anketiranje se je izvajalo
februarja 2009. Vsi rezultati so bili vneseni in obdelani v programu Excel, kjer so
bili izdelani tudi grafični prikazi rezultatov.
Zadnji del diplomskega dela obsega pregled stanja na področju ozaveščanja
prebivalcev o problematiki odpadkov ter podaja lastne predloge za nadaljnje
ozaveščanje.
Podatki so pridobljeni iz lokalnih medijev (občinsko glasilo, radio, spletne strani)
in pogovorov z ljudmi iz teh krogov. Ponekod so narejene primerjave z drugimi
območji ali komunalnimi podjetji, katerih podatki so z njihovih spletnih strani.

1.3.

HIPOTEZE

Na začetku sem si zastavila dve hipotezi, ki sem ju skušala preveriti skozi celotno
analizo in dobljene rezultate.
Na proučevanem območju se je s postavitvijo ekoloških otokov leta 2004 začelo tudi
ločeno zbiranje odpadkov. Glede na to, da je vsa stvar še relativno mlada, ljudje pa
spremembe v svoje navade vnašamo počasi, se prva hipoteza glasi:
HIPOTEZA 1: Na območju, ki ga pokriva JKP Komunala Ribnica, se zbere malo
ločeno zbranih frakcij, saj le majhen delež prebivalcev skrbi za ločeno zbiranje
odpadkov.
Ob vsakem pogledu v zabojnik ali okoli njega se lahko zgrozimo nad njegovo
vsebino. To govori samo zase, da se ljudje ne zavedajo posledic svojih dejanj in se
ne trudijo narediti nič v smeri ohranjanja našega planeta. Zatorej druga hipoteza
pravi:
HIPOTEZA 2: Ozaveščanje ljudi o problematiki odpadkov je slabo in ni
narejenega nekega celovitega programa za ozaveščanje občanov.
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2. GOSPODARJENJE Z ODPADKI V SLOVENIJI
Še pred nekaj leti je veljalo, da je področje odpadkov eno slabše rešenih vprašanj
varstva okolja. Z vzpostavitvijo prepoznavnega pravnega reda se je področje
sistemsko uredilo, posledično pa je zaznati pozitivne trende pri ravnanju z vsemi
vrstami odpadkov (Resolucija o NPVO, 2008). Napredovanje na področju ravnanja z
odpadki se je začelo kazati z aktivnostmi, ki so se izvajale na podlagi sprejetega
prvega Nacionalnega programa varstva okolja (1999), Strateških usmeritev ravnanja
z odpadki ter z izvajanjem nalog v procesu vključevanja Slovenije v Evropsko Unijo
(Zore, 2001).

2.1. ZAKONODAJNE OSNOVE IN OSNOVNI POJMI
2.1.1. ZAKONODAJNE OSNOVE
Dolgoročni cilji, usmeritve in naloge na področju varstva okolja so opredeljeni v
Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO, 2005), ki jo skladno
z Zakonom o varstvu okolja na predlog vlade sprejme Državni zbor RS. To je
strateški dokument, katerega cilj je zastaviti ukrepe za splošno izboljšanje stanja
okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. Za izvedbo ReNPVO ali za
izvrševanje obveznosti iz mednarodnih pogodb, strategij, programov in predpisov
Evropske Unije, ministrstvo pripravi operativne programe varstva okolja, kjer se
(praviloma za obdobje 4 let) razčlenijo usmeritve in naloge v celoti, na posameznem
področju ali za posamezno vprašanje varstva okolja. Eden od teh je tudi Operativni
program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
biorazgradljivih odpadkov, ki izhaja iz NPVO na področju ravnanja z odpadki (Uradni
list RS, št. 02/06) in obvez iz 5. člena Direktive Sveta 1999/31/ES o odlaganju
odpadkov na odlagališčih (Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008).
Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki je sistematsko urejena in usklajena z
evropskim pravnim redom. Okvirni predpis s področja ravnanja z odpadki je še vedno
Pravilnik o ravnanju z odpadki iz leta 1998. Tega dopolnjujeta dve skupini
predpisov, in sicer prva, kjer so obravnavane zahteve po posameznih dovoljenjih in
pogojih za obratovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje,
kompostiranje, sežiganje, …) in druga, kjer so obravnavane posamezne vrste
odpadkov (avtomobilske gume, embalaža in odpadna embalaža, komunalni
odpadki, …) (Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008).

Glavni predpisi, ki določajo področje odstranjevanja odpadkov v RS:
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO)
(Uradni list RS, št. 2/2006);
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Zakon o varstvu okolja (ZVO–1) (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, Skl.US:
U-I-51/06-5, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.us: U-I-40/0610);
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in
41/2004-ZVO-1);
Uredba o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06 in 98/07);
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001)
in drugi.

Predpisi s področja ravnanja z odpadki se tudi na ravni EU stalno spreminjajo in
dopolnjujejo. Direktiva 75/442/EGS o odpadkih je bila razveljavljena z Direktivo
2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih. Cilj
EU je, da se približa »družbi recikliranja«, ki se poskuša izogibati nastajanju
odpadkov in uporablja odpadke kot snovni in energetski vir. K ukrepom za
zagotavljanje ločevanja pri viru, zbiranja in recikliranja prednostnih tokov odpadkov
poziva zlasti 6. Okoljski akcijski program Skupnosti. V skladu s tem ciljem in kot
sredstvo za poenostavitev ali izboljšanje možnosti za predelavo je treba odpadke
zbirati ločeno, če je to tehnično, okoljsko in gospodarsko izvedljivo, preden se jih
predela, kar skupaj zagotavlja najboljši izid za okolje (Operativni program
odstranjevanja odpadkov, 2008).

2.1.2. OSNOVNI POJMI
Odpadek je »določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki
ima snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči« (Zakon o varstvu
okolja, 2006, str. 4152).
Odpadki so razvrščeni v klasifikacijski seznam odpadkov, najpogosteje pa ločimo
naslednje vrste odpadkov (povzeto po Odpadki v Sloveniji, 2001):
- komunalni odpadki so pretežno trdni odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvih, in
drugi, gospodinjskim odpadkom podobni odpadki iz obrti, industrije, kmetijstva,
gozdarstva in iz podobnih dejavnosti v javnem sektorju, ki so po svoji naravi in
sestavi podobni gospodinjskim odpadkom;
- biorazgradljivi odpadki so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki iz vrtov ali
parkov, papir, karton ali drugi odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni
anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja;
- biološki odpadki so odpadki z visokim deležem biološko razgradljivih organskih
snovi;
- inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemično in biološko ne spreminjajo
ter ne vplivajo na druge snovi na način, ki bi povečal obremenitev okolja;
- kosovni odpadki so pretežno trdni odpadki, ki jih zaradi nepraktičnosti pri
manipulaciji ali velikosti ni možno zbirati na način, vpeljan za komunalne
odpadke;
9
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nevarni odpadki so trdni ali tekoči odpadki, ki so nevarni odpadki po predpisu o
ravnanju z odpadki; vplivajo lahko na zdravje ljudi, na življenjske pogoje živali in
rastlin ter na ostalo okolje, zato je potrebna previdnost in posebni ukrepi pri
ravnanju z njimi.

Ločeno zbrane frakcije so »odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« in
ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine
»Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo«, ki je komunalni odpadek s
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki«
(Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi …, 2001, str. 2064).
- Ločene frakcije so »ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in na katere
se nanaša s to odredbo določen najmanjši obseg oskrbe.«
- Nevarne frakcije so »ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih
lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, na katere se nanaša s to
odredbo določen najmanjši obseg oskrbe« (Odredba o ravnanju z ločeno
zbranimi …, 2001, str. 2064).
- Odpadna embalaža (ki je komunalni odpadek) je odpadna prodajna, sekundarna
ali transportna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvih ali kot po
naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek v industriji ali
obrtni, storitveni ali drugi dejavnosti. Odpadna embalaža, ki nastaja kot odpadek
pri opravljanju proizvodne, trgovinske, storitvene ali druge dejavnosti ni
komunalni odpadek (Odpadki v Sloveniji, 2001).
Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorovanjem teh postopkov in ukrepi po prenehanju delovanja naprave
za ravnanje z odpadki ter nadzorom odlagališč po zaprtju (Zakon o varstvu okolja,
2006; Uredba o ravnanju z odpadki, 2008).
- Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki oddajajo ali
prepuščajo, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje pred prevozom
zaradi oddaje v obdelavo.
- Predelava odpadkov so postopki, določeni v Uredbi o ravnanju z odpadki
(2008) in drugi postopki z namenom koristne uporabe odpadkov ali njihovih
sestavin. Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo,
recikliranje snovi v odpadkih, njihov sežig ali sosežig z energetsko izrabo (kot na
primer sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo. Sežig odpadkov zaradi
njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
- Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v Uredbi o ravnanju z odpadki
(2008) in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni
mogoče predelati.
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).
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Odlagališče odpadkov je »naprava ali več naprav za odlaganje odpadkov na
površino tal ali pod njo. Za odlagališče se šteje tudi naprava ali del naprave, kjer
povzročitelj odpadkov skladišči svoje odpadke na kraju njihovega nastanka več kakor
tri leta pred oddajo v nadaljnjo predelavo po postopkih predelave v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in stalna naprava ali del naprave, kjer se
odpadki skladiščijo več kakor eno leto pred oddajo v nadaljnjo ravnanje po postopkih
odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki« (Uredba o
odlaganju odpadkov na odlagališčih, 2006, str. 3351).

2.2. KOLIČINE ODPADKOV V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI
V Sloveniji se proizvede nekaj več kot 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca
letno. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je vsak prebivalec Slovenije v
devetdesetih letih pridelal več kot 500 kg letno. Bolj kot zavestno zmanjševanje
količine odpadkov je to zmanjšanje verjetno posledica spremenjene metodologije.
Primerljivi podatki so na voljo za zadnjih nekaj let, ko stanje na področju odpadkov
spremljata tako SURS kot Agencija RS za okolje (ARSO). Podatki kažejo, da se je
količina zbranih komunalnih odpadkov v letih 2002 in 2003 zmanjšala glede na leto
2001. Od leta 2003 količina odpadkov na prebivalca ponovno rahlo narašča in se
približuje vrednosti z leta 2001 1 (Kazalci okolja, 2008). Po zadnjih podatkih je bilo
leta 2007 v Sloveniji zbranih 888.502 ton komunalnih odpadkov (všteto je tudi 2.907
ton nevarnih komunalnih odpadkov), kar znese 440,4 kg na prebivalca (Statistični
letopis, 2008, str. 493) oziroma 1,20 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na dan.
Graf 1: Količina zbranih komunalnih odpadkov v Evropski uniji in Sloveniji.
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1

Po podatkih SURS je bila vrednost z leta 2001 (438 kg/prebivalca) leta 2007 že presežena
(440,4 kg/prebivalca).
2
Podatki SURS-a in ARSO-a se ponekod razlikujejo zaradi različne metodologije.
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Količina komunalnih odpadkov na prebivalca je med državami EU zelo različna.
Najmanj odpadkov proizvedejo na Poljskem (259 kg/prebivalca), največ pa na Irskem
– več kot trikrat več (804 kg/prebivalca). V tem letu (podatki so za leto 2006) je
povprečen Slovenec proizvedel 432 kg odpadkov, s čimer se uvrščamo med države
z manjšo količino komunalnih odpadkov na prebivalca in ne dosegamo povprečja
Evropske unije, ki znaša 517 kg na prebivalca (Statistični letopis, 2008, str. 603).
Graf 2: Količina nastalih in odloženih komunalnih odpadkov v državah EU v letu 2006
(kg/prebivalca).
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V 5. okoljskem akcijskem programu je bil zapisan cilj, da je potrebno na ravni
Evropske unije do leta 2000 stabilizirati nastajanje komunalnih odpadkov, in sicer na
300 kg/prebivalca na leto. Cilj se je izkazal za težko dosegljivega, saj je bila leta 2006
povprečna količina na ravni EU-27 517 kg/prebivalca, mejo 300 kg/prebivalca pa
nista presegli le dve državi (Kazalci okolja, 2008; Statistični letopis, 2008, str. 603). V
6. okoljskem akcijskem programu so predvidene posebne aktivnosti, ki naj bi se
izvajale na področju zmanjševanja količine odpadkov. Količina odpadkov naj bi se do
leta 2010 zmanjšala za 20 %, do leta 2050 pa za 50 % (6. okoljski akcijski program,
2009; Okoljevarstveni ukrepi, 2009).
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2.3. NAČIN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V SLOVENIJI
Odlaganje odpadkov, to je postopek odstranjevanja odpadkov, je »primerno kot
končna oskrba le za tiste odpadke, ki jih ni mogoče predelati ali kako drugače
koristno izrabiti« (Kazalci okolja, 2008). Kljub tej definiciji je v Sloveniji odlaganje
odpadkov še vedno najbolj razširjen način odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Leta 2002 se jih je odložilo 89,9 %, 5 let pozneje pa se je ta delež zmanjšal na, še
vedno previsokih, 80,1 %. V primerjavi z EU–27 (Graf 2) se uvrščamo v tisto polovico
držav, ki več kot polovico komunalnih odpadkov odložijo na odlagališče. V tem
pogledu z najmanjšim deležem odloženih komunalnih odpadkov prednjačijo Nemčija,
Belgija, Švedska, Nizozemska in druge (Statistični letopis 2008, 2008, str. 494 in
603).
Graf 3: Ravnanje z javnim odvozom zbranimi komunalnimi odpadki v Sloveniji.
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V Sloveniji je bilo do konca leta 2006 evidentiranih 83 odlagališč v različnih upravnih
postopkih, med njimi je 60 komunalnih odlagališč. Od tega jih je 16 že prenehalo
odlagati odpadke, 8 odlagališč naj bi z odlaganjem prenehalo do konca leta 2008. S
strani upravljavcev je večina ostalih 36 komunalnih odlagališč (obstoječih naprav in
gradnje nove infrastrukture), vsaj kar se tiče komunalnih odlagališč, v neskladju z OP
BIOO 3 . Do sredine julija 2009 bo okoljevarstveno dovoljenje poteklo naslednjim 23
odlagališčem, ki bo po tem datumu prenehalo z obratovanjem. Prav tako bo po 16.
juliju 2009 prepovedano obratovanje vseh obstoječih odlagališč na kraškem terenu,
umestitev novih v prostor pa je prepovedana že od leta 2000. Od vseh 60
3

Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih
odpadkov za obdobje 2009–2013.
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komunalnih odlagališč je le 8 odlagališč zgrajenih skladno z zahtevami zakonodaje
na področju odlaganja odpadkov (Kazalci okolja, 2008; Operativni program
odstranjevanja odpadkov, 2008).
V Sloveniji sta trenutno 2 sežigalnici odpadkov, ki sta pridobili dovoljenje za
sežiganje odpadkov, in sicer Lek d.d. Ljubljana (letno dovoljeno 225 ton) in Pinus TKI
d.d. Rače (letno dovoljeno 593 ton 4 ), ter pet naprav za sosežig odpadkov, s
pridobljenim dovoljenjem za predelavo odpadkov (uporaba odpadkov kot gorivo). To
so: Energetika Ravne d.o.o., Salonit Anhovo, OPTE Ptuj d.o.o., Glin Pohištvo d.o.o.
Nazarje in ETRA 33 d.d. Ljubljana (Operativni program odstranjevanja odpadkov,
2008). Sežigalnice so trenutno v veliki meri namenjene odstranjevanju industrijskih in
nevarnih odpadkov, saj se je leta 2006 v sežigalnicah odstranilo le 0,7 % zbranih
komunalnih odpadkov (Kazalci okolja, 2008).
Predelava odpadkov pri nas počasi pridobiva na pomenu. Eden od razlogov so
vedno boljše možnosti za predelavo odpadkov, ki so poleg manjšega
obremenjevanja okolja, tudi ekonomsko upravičene. Sem poleg reciklaže in ponovne
uporabe sodi tudi termična obdelava, kjer odpadke uporabimo kot alternativni vir
energije. Drugi razlog se nanaša na rabo naravnih virov. V potrošniški družbi ima
izdelek vedno krajšo življenjsko dobo, zato je pomembno, da dosežemo najvišjo
stopnjo ponovne uporabe, recikliranja in predelave odpadkov, da se izognemo
čezmernemu črpanju naravnih virov (Kazalci okolja, 2008).

Vse skupaj čaka še veliko dela in izzivov, da bi se približali zadanemu cilju, in sicer
spremeniti razmerje med odstranjenimi in predelanimi odpadki v prid slednjim. Cilj je,
da bi leta 2008 v postopke predelave pred odstranjevanjem usmerili vsaj 65 %
nastalih količin komunalnih in industrijskih odpadkov (leta 2006 je bilo predelanih
11,6 % komunalnih in 63,5 % industrijskih odpadkov) (Kazalci okolja, 2008).
Da bi dosegli zastavljene cilje, je načrtovano postopno zaprtje nekaterih obstoječih
odlagališč in razvijanje regionalnega koncepta ravnanja z odpadki, kjer bo prišlo do
funkcionalne delitve ravnanja z odpadki. Strateške usmeritve ravnanja z odpadki
glede na prostorske, naravne, poselitvene in druge danosti slovenskega prostora, pa
tudi zaradi tehnično-tehnoloških možnosti, ekonomičnosti in logistike, podpirajo tako
imenovani regijski ali medobčinski pristop. S tem se bo problematiko komunalnih
odpadkov smiselno reševalo v okviru regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ki naj
bi jih bilo v Sloveniji petnajst. V nekaterih predelih se lahko v okviru regijskih centrov
vzpostavijo tudi podcentri na različnih lokacijah. Hkrati z izgradnjo omrežja sodobnih
objektov in naprav za ravnanje z odpadki se bo tudi razdelila odgovornost in izvajanje

4

V letu 2005 so v Pinusu odstranili 78,6 ton odpadkov iz skupine 18 (odpadki iz zdravstva ali
veterinarstva in/ali z njima povezanih raziskav) (Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008).
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zadevnih služb med državni in lokalni oziroma občinski nivo. (Odpadki v Sloveniji,
2001; Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008; Zore, 2001).
Usmeritve na področju ravnanja s komunalnimi odpadki narekujejo aktivnosti na treh
ravneh. Na lokalni ravni bosta osnovna postopka ravnanja s komunalnimi odpadki
zbiranje in čim boljše ločevanje odpadkov na izvoru. Glede na (naravne, prostorske,
transportne–logistične in druge) razmere se lahko na lokalni ravni ali ravni manjših
združb občin vršijo tudi naknadno sortiranje, recikliranje in ponovna uporaba ločeno
zbranih frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin in kompostiranje biološko
razgradljivih odpadkov v kopah na prostem. Na regijski (medobčinski) ravni bo v
okviru tako imenovanih regijskih centrov za ravnanje z odpadki potekalo naknadno
sortiranje, obdelava in predelava odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba ločeno
zbranih frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin, kompostiranje biološko
razgradljivih odpadkov, odlaganje preostankov odpadkov ter priprava odpadkov za
termično obdelavo. Ponekod bo potekala tudi termična obdelava preostankov
odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju regije in odlaganje preostankov po
termični obdelavi. Na nadregijski ravni (omrežje regijskih centrov) se načrtuje
termična obdelava preostankov odpadkov z izrabo energije in odlaganje preostanka
po termični obdelavi odpadkov v dveh ali največ treh energetskih napravah s
hkratnim izkoristkom energije (Odpadki v Sloveniji, 2001; Zore, 2001).
Slika 2: Shema regionalnega koncepta ravnanja z odpadki.
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Glede na dejstvo, da so morala do konca leta 2008 prenehati z odlaganjem
odpadkov vsa obstoječa odlagališča, ki so v upravnem postopku potrditve načrta še
neizvedenih del v okviru zapiranja odlagališča (24 komunalnih) in da se bo do
najkasneje 15. 7. 2009 zaprlo še naslednjih 23 komunalnih odlagališč, ki jim bo
potekla veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja (ali v OP BIOO niso opredeljeni za
obratovanje po tem datumu), bo v naslednjem obdobju obratovalo le 10 regijskih
centrov prvega reda in 5 centrov drugega reda. Za vse lokacije predvidenih regijskih
centrov bo opravljena tudi celovita presoja vplivov na okolje s stališča izpolnjevanja
okoljevarstvenih pogojev (Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008).
Preglednica 1: Regijski koncept ravnanja z odpadki.

centri 2. reda

centri 1. reda

REGIJA
OSREDNJA
SLOVENIJA
SAVINJSKO CEROC
POMURJE CEROP
DOLENJSKA CEROD
POMURJE CROP
PRIMORSKA GOJUP
GORIŠKA PREGO
GORENJSKA 2 CEGOR
GORENJSKA 1 CEGOR

ODLAGALIŠČE

VKLJUČENO
ŠT. PREB.

PRISPEVNO OBMOČJE OBSTOJEČIH
ODLAGALIŠČ

Barje

414.039

Bukovžlak (Celje)
Dobrava
(Ormož)

230.977

Barje, Dob
Bukovžlak, Bočna-Podhom, Strensko,
Tuncovec, Velenje

209.618

Dobrava, Dogoše

160.212

Leskovec, Bočka, Dobova, Spodnji Stari
Grad, Vranoviči + občina Osilnica

122.068

Puconci, Ljutomer, Dolga vas

Leskovec
(Novo mesto)
Puconci (Murska
Sobota)
(Koper)
Stara Gora (Nova
Gorica)

120.323

Dvori, Dragonja, Izola, Jelšane, Sežana

119.477

Stara Gora, Dolga vas, Raskovec, Volče

Mala Mežakla

107.703

Mala Mežakla, Draga, del Ostri vrh

Kovor

92.199

GLOBOKO
SPODNJE
PODRAVJE CEROSP
KOROŠKA ZMES
ZASAVJE CEROZ

Globoko

90.867

Kovor, Tenetiše
Globoko, Rakek-Pretržje, Stara vas, Ostri
vrh

ŠPAJA DOLINA
PODRAVSKO CEROP

Gajke
(Ptuj)
ZMES
(Prevalje)

75.557
73.619

Gajke
Črneče, Gortina-Muta, Lokovica, Mislinjska
Dobrava

Unično (Hrastnik)

69.684

Unično, Širjava + občina Šmartno pri Litiji

Špaja Dolina

66.614

Špaja Dolina, Mala Gora, Mozelj

Pragersko

57.420

Pragersko, Slovenske Konjice

Vir: Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008
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Slovenija dolgoročno ne bo mogla izpolnjevati postavljenih okoljskih ciljev glede
ravnanja z odpadki brez termične obdelave. V gradnji je prvi objekt v Celju, katerega
kapaciteta zadošča za potrebe savinjske regije. Gradnja podobnih objektov bi bila
smiselna v regijah z več kot 200.000 prebivalci in to v večjih mestih, kjer je izrazita
potreba po toplotni energiji in je zato smiselno razmišljati o nadregijskem konceptu
objektov termične obdelave (na primer za osrednjeslovensko in severovzhodno
Slovenijo). Termična obdelava odpadkov z energetsko izrabo je zaradi visokih
okoljevarstvenih zahtev tehnološko in procesno zahteven postopek, hkrati pa je tudi
postopek, ki volumsko in utežno najbolj zmanjša preostanek odpadkov in njihov
nevarnostni potencial in s tem prispeva k odlaganju znatno manjše količine
odpadkov, ki so maksimalno inertizirani in sterilizirani. Objekte za termično obdelavo
odpadkov potrebujemo tudi zato, ker bodo v naslednjih letih potekla prehodna
obdobja za odlaganje določenih vrst odpadkov, ki ta trenutek predstavljajo okoljski
problem (blato iz komunalnih čistilnih naprav, greznični mulj, obdelani odpadki iz
zdravstva) (Operativni program odstranjevanja odpadkov, 2008).
Karta 1: Regijski koncept ravnanja z odpadki: regijska odlagališča odpadkov z
gravitacijskim območjem.
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3. GEOGRAFSKI ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA
Proučevano območje se tako po Ilešiču (1958) kot po Gamsu (1983) uvršča med
visoke dinarske planote (Slovenija: pokrajine …, 1998). Območje sestavljajo Ribniško
podolje, dinarske planote (Mala in Velika gora, severni del Goteniške gore ter
Potočanska planota) in gričevnata pokrajina Slemena.
Karta 2: Proučevano območje vseh treh občin z lokacijo odlagališča Mala gora.

Osrčja dinarskih planot gradijo jurski in kredni apnenci, ki dajejo razgibanemu
območju prepoznaven kraški videz s številnimi vrtačami, brezni, kraškimi jamami,
kamnitimi stenami itd. Ta območja so zaradi precejšnjih nadmorskih višin,
razgibanosti in neprimernosti za kmetijsko obdelovanje večinoma neposeljena in
porasla z gozdom. Na jugozahodnem pobočju Male gore se nahaja odlagališče
nenevarnih odpadkov Mala gora.
Severne obronke Velike, Goteniške in Potočanske gore ter Dragarsko dolino
sestavljajo triasni dolomiti. Nižje dele razgibanega reliefa so si ljudje s kulturnimi
terasami preoblikovali v rodovitne kmetijske površine. Na vznožjih so nastala tudi
manjša naselja.
Najsevernejši del območja zajema gričevnato pokrajino, ki s svojim imenom –
Slemena – nakazuje na slemenast tip poselitve. Gradijo jo permski peščenjaki in
skrilavci, ki dajejo pokrajini valovit videz. Ljudje so se naselili na slemenih, majhne
vasi obkrožajo kmetijske površine, ostali predeli pa so poraščeni z gozdom.
Ravninski del predstavlja aluvialna ravnica dveh večjih potokov, Bistrice in Ribnice.
Ugodne naravne razmere so botrovale razvoju komunikacijskega omrežja (glavna
cestna povezava med Ljubljano in Delnicami ter železnica do Kočevja), obdelavi
kmetijskih površin ter nastanku naselij, med katerimi so največja Ribnica, Dolenja vas
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in Sodražica. Ob večjem deževju oba potoka poplavljata, zato so bila v preteklosti že
narejena regulacijska dela, danes pa so ob poplavah prizadete predvsem travnate
površine dolenjevaškega polja.
Število prebivalcev se v občinah Ribnica in Sodražica v zadnjem desetletju počasi
povečuje, v občini Loški Potok pa že vse od leta 1999 beležijo upad prebivalstva. Ob
Popisu leta 2002 (Popis 2002, 2008) je imelo 42 naselij manj kot 20 prebivalcev.
Demografsko ogrožena območja so predvsem v mejnih območjih ter v višjih predelih
razgibanega sveta, kjer prevladujejo majhne vasi z večinskim ostarelim
prebivalstvom.

število prebivalcev

Graf 4: Gibanje števila prebivalcev v vseh treh proučevanih občinah.
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Vir: Statistični letopisi, 2009
Industrija s tudi širše poznanimi podjetji (Inotherm, Riko hiše, Fragmat, Inles) počasi
dobiva nazaj svojo vlogo. Poljedelstvo se je ohranilo tik ob naseljih, kjer ljudje v večini
še vedno sami pridobivajo hrano, večje travnate površine pa so namenjene krmi za
živino. V zadnjem času je v porastu predvsem konjereja, morda tudi zaradi
konjeniškega centra Ugar. Že dalj časa so velike želje po razvoju turizma, vendar
kljub velikemu potencialu ne prihaja do konkretnih realizacij.
V prihodnje bo potrebno veliko truda vložiti v razvoj slabše razvitih območij, kot so
Loški Potok z Dragarsko dolino in Slemena, saj se s teh nekoliko odmaknjenih
območij ljudje izseljujejo. Mogoče se nove možnosti ponujajo z naselji počitniških
hišic, s čimer bi priseljenci v kraje prinesli sveže ideje in novo življenje.
Ribniško podolje z zgornjo dolino Bistrice že kaže prve znake širšega območja
suburbanizacije, kamor se priseljujejo mladi ljudje. Območje bi lahko z nadaljnjim
razvojem industrije in storitvenih dejavnosti postalo še privlačnejše za nove ljudi in
panoge, pri razvoju pa je potrebno upoštevati ranljivost okolja in njegove samočistilne
sposobnosti.
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4. GOSPODARJENJE Z ODPADKI V OBČINAH LOŠKI POTOK,
RIBNICA IN SODRAŽICA
Na obravnavanem območju za gospodarjenje z odpadki skrbi Javno komunalno
podjetje, Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju Komunala Ribnica). Komunala
Ribnica svojo dejavnost tako opravlja v treh občinah:
- občini Ribnica, kjer pokriva 64 naselij z 9.317 prebivalci,
- občini Sodražica, kjer pokriva 23 naselij z 2.205 prebivalci ter
- občini Loški potok, kjer pokriva 17 naselij z 2.036 prebivalci 5 (JKP Komunala
Ribnica, 2009; Statistični letopis 2008, 2008).
Na osnovi Odloka o ustanovitvi JKP Komunala Ribnica (Ur. list RS, št. 88/01)
podjetje opravlja naslednje storitve kot obvezne gospodarske javne službe:
- zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov (v občinah Ribnica, Sodražica in Loški
Potok);
- kanalizacija in delovanje čistilnih naprav (v občinah Ribnica in Sodražica) ter
- vzdrževanje zelenic in parkov (v občinah Ribnica in Sodražica).
Kot izbirne javne službe pa opravlja še naslednje storitve:
- oskrba s toplotno energijo (v občinah Ribnica in Sodražica);
- pogrebne storitve in pokopališka služba (v občinah Ribnica, Sodražica in Loški
Potok) ter
- vzdrževanje cest in parkirišč (v občinah Ribnica in Sodražica) (JKP Komunala
Ribnica, 2009; Odlok o ustanovitvi JKP, 2009).

4.1. KOMUNALNI ODPADKI
Najbolj obsežna dejavnost Komunale Ribnica je odvoz in deponiranje komunalnih
odpadkov iz vseh treh občin (Ribnica, Sodražica in Loški Potok). V redno zbiranje in
odvoz komunalnih odpadkov je danes vključenih vseh 104 naselij v vseh treh
občinah (Adamič, 2008).
V letu 2000 so v vseh vaseh postavili male zabojnike s prostornino 900 litrov,
namenjene mešanim komunalnim odpadkom. Te zabojnike praznijo redno enkrat
tedensko. V mestih Ribnica, Sodražica ter v mestnem naselju Grič pa je vsaka
stanovanjska hiša opremljena s plastičnim zabojnikom prostornine 90 litrov. V teh
treh naseljih odvoz odpadkov poteka dvakrat tedensko. Vse zbrane mešane
komunalne odpadke odvažajo in odlagajo na deponiji Mala gora (Adamič, 2008).
Skupne količine odpadkov 6 , ki so bile zbrane po vaseh z javnim odvozom se v
zadnjih letih niso veliko spreminjale po posameznih občinah. V občini Ribnica letno

5

Podatki o številu prebivalcev so z dne 31. 12. 2007 (vir: Statistični letopis 2008, 2008).
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odvozijo okrog 2.100 ton odpadkov, v občini Loški Potok zberejo najmanj odpadkov,
okoli 360 ton letno, v občini Sodražica pa se količina odpadkov giblje med 400 in 690
tonami letno (Statistični letopisi, 2009).

količina komunalnih odpadkov
(v tonah)

Graf 5: Z javnim odvozom zbrane količine odpadkov.
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Vir: Statistični letopisi, 2009
Podatki o količini odpadkov na prebivalca posamezne občine nam povedo, da se
največ odpadkov zbere v občini Ribnica (okrog 220 kg/prebivalca letno), sledijo jim v
Sodražici, najmanj odpadkov pa zberejo v Loškem Potoku (okrog 170 kg/prebivalca
na leto) (Statistični letopisi, 2009). Razlog za razlike ni toliko v življenjskem slogu, saj
so si območja med seboj precej podobna, gre namreč za pretežno podeželsko
območje, kot v dejstvu, da je v ribniški občini več podjetij, katerih komunalne odpadke
tudi odvaža Komunala Ribnica in so zajeti v teh podatkih.
V primerjavi z vsemi slovenskimi občinami po količini z javnim odvozom zbranih
odpadkov na prebivalca se vse tri proučevane občine uvrščajo med četrtino občin z
najmanjšo količino odpadkov na občana. Prav tako se v proučevanih občinah zbere
precej manj odpadkov kot v njihovih sosedah, med katerimi sta tudi oba slovenska
rekorderja. Bloke so občina z največjo količino zbranih odpadkov na prebivalca, na
drugi strani pa je Osilnica, kjer se zbere najmanj odpadkov (Statistični letopis 2008,
2008).

6

Pred letom 2003 SURS nima podatkov o letnih količinah zbranih odpadkov, ima le na vsakih nekaj
let. Prav tako sta bili občini Loški Potok in Sodražica do leta 1994 oziroma 1998 del občine Ribnica.
Zaradi teh razlogov so za primerjavo najprimernejši podatki od leta 2003 dalje.
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količina odpadkov (kg/preb)

Graf 6: Količina z javnim odvozom zbranih odpadkov na občana v letu 2007.
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Vir: Statistični letopis 2008, 2008

4.1.1. DEPONIJA MALA GORA
Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Mala gora leži okrog 3 km
severozahodno od Ribnice, na jugozahodnem pobočju Male gore. Odlagališče je bilo
odprto leta 1975, trenutno pa je v sistem odvoza in odlaganja odpadkov vključenih
13.558 prebivalcev (Statistični letopis 2008, 2008) treh občin. Telo odlagališča
trenutno zaseda površino 0,9 ha. V letih 1975–2004 je bilo na odlagališču odloženih
105.000 m3 odpadkov, od tega je bilo 70.000 m3 odpadkov starih preko 20 let.
Sedanja količina odpadkov je 5.000 m3 odlagališčnega prostora letno ali 0,3 m3
odlagališčnega prostora na prebivalca letno (oziroma 300 kg odpadkov na prebivalca
letno). V omenjenih količinah so zajeti gospodinjski odpadki, odpadki iz gospodarstva
in ostali nenevarni komunalni odpadki (JKP Komunala Ribnica, 2008).
Slika 3: Odlagališče Mala gora se nahaja na kraškem območju v velikosti 0,9 ha.

Vir: Adamič, 2008

22

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

Leta 2006 so na sami deponiji zgradili tri nova polja za odlaganje odpadkov.
Investicija se je izvajala s sredstvi občinskega proračuna vseh treh občin in s sredstvi
Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V naslednjem letu so se
izvedla še zaključna dela na novih treh poljih, po tehničnem pregledu pa je deponija
pridobila tudi uporabno dovoljenje. Skupna razpoložljiva kapaciteta, pridobljena z
razširitvijo, je 40.000 m3, s tem pa naj bi se odlaganje na deponiji podaljšalo za
obdobje okoli 8 let (Adamič, 2008). Prav zaradi prostora, ki so ga pridobili s tremi
novimi polji, ki so narejena po zahtevah zakonodaje, si Komunala prizadeva, da bi
dobila dovoljenje za odlaganje odpadkov na domače odlagališče tudi v prehodnem
obdobju, dokler se ne uredi regijsko odlagališče Špaja dolina. V primeru zavrnitve se
bodo odpadki po 15. juliju 2009 7 , ko se bo odlagališče Mala gora zaprlo, odvažali na
kočevsko deponijo v Mozelj, vendar le pod pogojem, da tudi to odlagališče dobi
dovoljenje za obratovanje v tem prehodnem obdobju (Dobovšek, 2009).
Slika 4: Nova polja, ki naj bi zadostovala za okoli 8 let odlaganja.

Vir: JKP Komunala Ribnica, 2008
V prvi polovici osemdesetih let se je na deponijo odložilo okrog 1.500 ton komunalnih
odpadkov letno, v naslednjem desetletju pa se je količina podvojila. Vendar je
potrebno povedati, da so podatki do leta 2000 zgolj ocene. V začetku 21. stoletja se
je količina odloženih odpadkov močno povečala, kar lahko pripišemo splošnemu
naraščanju količine odpadkov in točnejšemu evidentiranju količine odloženih
odpadkov na deponiji. Prav tako so večje količine odloženih odpadkov posledica
občinskih akcij saniranja divjih odlagališč, od koder so odpadke vozili na deponijo. V
zadnjih štirih letih so se količine ustalile okrog 2.600 ton letno odloženih odpadkov.
Manjša količina odpadkov, ki končajo na deponiji, je prav gotovo posledica ločenega
zbiranja odpadkov, s čimer se izloči velik delež odpadne embalaže (Adamič, 2008).

7

Po podatkih OP BIOO bi se moralo odlagališče Mala gora zapreti že konec leta 2008 (Operativni
program odstranjevanja odpadkov, 2008).
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Graf 7: Količina odloženih odpadkov na deponiji Mala gora v zadnjih 27 letih.
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Vir: Adamič, 2008; Dobovšek, 2009
Pri vhodu na deponijo je urejeno reciklažno dvorišče, zbirni center, katerega namen
je začasno skladiščenje sekundarnih surovin do organiziranega odvoza večjih količin
na predelavo in nadaljnjo uporabo. Na reciklažno dvorišče se dovaža mešane
kosovne odpadke, ki jih razvrstijo v posamezne zabojnike. Glavne skupine odpadkov,
ki se sortirajo, so: papir in karton, les, pnevmatike motornih vozil, trda plastika,
gospodinjski aparati, elektronski odpadki (računalniki, procesne enote, avdio in video
naprave), steklo ter v zadnjih dveh letih tudi salonitne plošče (JKP Komunala Ribnica,
2009).
Preglednica 2: Zbrane količine odpadkov v zbirnem centru (v tonah).
les
bela tehnika
trda plastika
papir in karton
steklo
kovinski odpadki
mešani kosovni odpadki
odpadne gume
odpadna elektronska oprema
salonitne plošče
SKUPAJ

2006
2,1
72,7
7,0
20,0
12,5
47,4
0,3
2,0
164,0

2007
15,0
78,1
7,1
53,8

2008
34,3
88,6
5,3
73,4

6,8
52,0
14,6
12,0
44,9
284,4

7,6
59,1
7,2
8,8
8,5
292,7

Vir: JKP Komunala Ribnica, 2008; Dobovšek, 2009
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Slika 5: Na reciklažnem dvorišču so postavljeni štirje veliki zabojniki, en zaprt
zabojnik za nevarne odpadke in dva zabojnika za odpadno elektronsko opremo.

Vir: Adamič, 2008
Trenutno na tem območju deluje le en zbirni center za vse tri občine. Čeprav po
drugem odstavku 15. člena Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/01)
zbirnega centra ni treba urediti na območju občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev
– kar velja tudi za občini Loški Potok in Sodražica – pa si Komunala Ribnica
prizadeva, da bi v prihodnje zgradili po en zbirni center v obeh omenjenih občinah.
Menijo namreč, da je poznavanje ločenega zbiranja odpadkov dobra osnova za
izgradnjo ekološke zavesti (JKP Komunala Ribnica, 2008).

4.2. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Količina odpadkov v razvitih državah sicer še narašča, vendar se odnos do njih
spreminja. Odpadki danes predstavljajo potencialne surovine, katerih pot se s sicer
urejenih, okolju prijaznih odlagališč vedno bolj preusmerja v tehnološko vrhunsko
razvito industrijo za predelavo odpadkov v zopet koristne surovine, kompost in
gorivo. Pri tem procesu preobrazbe odpadkov v ponovno uporabne surovine lahko
sodeluje vsak, in sicer z ločenim zbiranjem odpadkov. S tem pomembno prispevamo
k možnosti njihove ponovne uporabe, s čimer porabimo manj primarne energije,
hkrati pa bodo na odlagališča prispeli le odpadki, ki jih ni mogoče predelati ali
koristno uporabiti. To določa tudi zakonodaja Evropske unije, ki od svojih članic
zahteva, da vsako leto zmanjšujejo količino odpadkov na odlagališčih.
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/01) v 6. členu določa ureditev
zbiralnic ločenih frakcij (papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno
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embalažo iz papirja in lepenke, odpadna embalaža iz stekla, plastike ali sestavljenih
materialov ter kovine) po naseljih, v stanovanjskih območjih, pa tudi ob večjih
trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških
vrtcih. Na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti
zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev. Kjer se v okviru opravljanja javne službe v
sortirnici zagotavlja izločanje odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov
ter kovine, se po 7. členu omenjene odredbe zbiralnice po naseljih lahko opremi
samo za ločeno zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja in lepenke, ter drobne odpadne embalaže iz stekla. 8. člen
odredbe dovoljuje, da zbiralnice ločenih frakcij ni potrebno urediti v naselju na
območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev na kvadratni kilometer, če je v
okviru opravljanja javne službe v sortirnici zagotovljeno izločanje ločenih frakcij iz 6.
člena.
Komunala Ribnica je v letu 2004 skoraj vse vasi v vseh treh občinah opremila z
ekološkimi otoki (zbiralnicami ločenih frakcij) – okroglimi zvonastimi zabojniki velikosti
1,8 m3 za zbiranje papirja, stekla in embalaže.
Karta 3: Naselja z ekološkimi otoki.

V občini Ribnica je za gospodinjstva postavljenih 44 ekoloških otokov, v občini
Sodražica 12, v občini Loški Potok pa 11. Število in postavitev ekoloških otokov
ustreza prej omenjenim zakonskim zahtevam, saj je na območju mestnega jedra
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Ribnica (3.480 prebivalcev (Popis 2002, 2008)) postavljenih 13 zbiralnic, na območju
mestnega jedra Sodražica (769 prebivalcev (Popis 2002, 2008)) pa 4 zbiralnice. Prav
tako so ekološki otoki postavljeni tudi ob večjih trgovinah (pri Sparu v Ribnici, na trgu
pri trgovini v Sodražici), zdravstvenih ustanovah (pred Zdravstvenim domom v
Sodražici, pred Športnim centrom v Ribnici, ki stoji nasproti Zdravstvenega doma),
šolskih ustanovah (pred šolo na Hribu v Loškem Potoku; ribniška šola ima svojo
zbiralnico) in otroških vrtcih (pred ribniškim vrtcem). Ekološke otoke redno praznijo v
sodelovanju s Papir Servisom in Slopakom iz Ljubljane (JKP Komunala Ribnica,
2008).
Slika 6: Ekološki otok v Gornjih Lepovčah.
Pri oblikovanju ekoloških otokov so želeli ustvariti enotno podobo, ki bi se prilagajala
različnim situacijam v vseh treh občinah. Prvotno je bila večina ekoloških otokov, z
redkimi izjemami, postavljena na neurejenih lokacijah, zato so v letu 2006 začeli z
urejanjem ekoloških otokov.

Foto: Ilc, H., maj 2008
Rezultati ločenega zbiranja odpadkov so spodbudni, saj se vsako leto zbere
precejšnja količina ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Opazno je
zmanjšanje zbranih količin posameznih frakcij odpadkov v zadnjih dveh letih. Vzrok
temu ni znan, nasprotujoče temu padcu pa govori tudi dejstvo, da so v letu 2007
postavili 8 novih ekoloških otokov.
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Graf 8: Zbrane količine odpadne embalaže iz papirja, kartona, plastike in stekla na
ekoloških otokih v vseh treh občinah.
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Med posameznimi občinami prihaja do opaznejših razlik v količinah zbranih
odpadkov na prebivalca. Največ ločeno zbranih komunalnih odpadkov zbere občan
Sodražice (povprečno 22,07 kg, največ pa 26,44 kg leta 2006), najmanj pa občan
Ribnice, ki je v teh štirih letih povprečno zbral 18,27 kg ločenih frakcij odpadkov. Leta
2007 je povprečen prebivalec vseh treh občin zbral kar za 7 kg manj ločeno zbranih
odpadkov kot leto prej.
Preglednica 3: Zbrane količine posameznih frakcij odpadkov na prebivalca (v
kg/preb).
2005
RIBNICA SODRAŽICA

papir
karton
plastika
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5,92

19,91

24,62
21,53
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21,58

26,44
22,57

20,60

14,66

17,25
15,43

16,94

16,94

19,97
17,86

19,82

Vir: Adamič, 2008; Dobovšek, 2009; Statistični letopisi, 2009
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KOSOVNI ODPADKI

Kosovni odpadki so odpadki, »ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za
prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke« (Odredba o ravnanju z
ločeno…, 2001). Med kosovne odpadke sodijo: kopalniška oprema, pohištvo,
preproge, oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, svetila in senčila. Med kosovne
odpadke pa ne sodijo: gospodinjski odpadki, gradbeni odpadki, zemlja, listje in veje,
nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema in avtomobilske gume
(JKP Komunala Ribnica, 2008).
V 18. členu Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 21/01) je določeno, da mora
biti v okviru javne službe v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj
enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov na za to
dogovorjenih mestih. Komunala Ribnica zaradi zmanjševanja količine odloženih
odpadkov in v skladu z zgoraj omenjeno odredbo šestkrat letno (enkrat na dva
meseca) organizira za občane brezplačno zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po
vseh naseljih v vseh treh občinah (JKP Komunala Ribnica, 2008). V mestnem naselju
Sodražica, kjer zabojniki stojijo v opuščenem peskokopu Na Pesku, se kosovni
odpadki zbirajo vsak mesec, praviloma zadnji teden v mesecu. Prav tako se vsak
zadnji vikend v mesecu kosovni odpadki zbirajo v naselju Grič, v Gornjih Lepovčah
pa zabojniki za kosovni odpad stojijo na dogovorjenih mestih vsak konec tedna
(Adamič, 2008).
Slika 7: Zabojniki za kosovni odpad, ki jih po naseljih postavijo šestkrat letno, so v
večini primerov polni.

Foto: Ilc, H., maj 2008
V 18. členu prej omenjene Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami piše tudi,
da mora izvajalec javne službe povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst
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dni pred prevzemom obvestiti o času in načinu prevzema kosovnih odpadkov.
Komunala Ribnica to naredi z obvestilom na njihovi spletni strani
(http://www.komunala-ribnica.si/), na spletnih straneh občin, v mesečnih občinskih
glasilih, na oglasnih deskah po naseljih in na lokalnem radiu (Adamič, 2008).
Kosovne odpadke se odlaga v odprte zabojnike velikosti 5 m3 po programu, ki
vsebuje časovni razpored, lokacijo in način prevzemanja. Zbrane mešane kosovne
odpadke se odpelje v zbirni center na deponijo Mala gora, kjer se odpadki v zbirnem
centru ustrezno sortirajo po posameznih zabojnikih (JKP Komunala Ribnica, 2008).
Slika 8: V zabojnike za kosovni odpad se velikokrat odložijo tudi odpadki, ki ne sodijo
med kosovni odpad.

Foto: Lesar, M., april 2008
Zabojniki, namenjeni zbiranju kosovnega odpada, so v večini primerov do vrha
napolnjeni z najrazličnejšimi odpadki, velikokrat tudi s takimi, ki ne sodijo med
kosovni odpad. Ali ljudje res nis(m)o seznanjeni s tem, kaj sodi med kosovni odpad in
kaj ne, ali pa je res toliko lažje odvreči odpadke v večji odprti zabojnik kot pa v za to
postavljene manjše zaprte zabojnike, ki so res velikokrat prepolni?
V letu 2004 se je zbralo 245 ton kosovnega odpada, v naslednjem letu pa se je
količina kosovnih odpadkov povečala na okrog 320 ton. V letu 2007 se je zbralo
dobrih 284 ton, leto kasneje pa 292 ton kosovnih odpadkov, med katerimi je bilo
največ bele tehnike (88,6 ton), papirja in kartona (73,4 ton) ter mešanih kosovnih
odpadkov (59,1 ton). Povprečen občan Ribnice je v lanskem letu zbral nekaj več kot
22,5 kg različnih kosovnih odpadkov, 1,5 kg manj je zbral občan Sodražice, še
dodatne 3 kg manj pa občan Loškega Potoka (JKP Komunala Ribnica, 2009;
Dobovšek, 2009).
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Graf 9: Zbrane količine kosovnega odpada v letih 2006–2008.
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Preglednica 4: Količine kosovnega odpada na prebivalca v letu 2008 (v kg/preb).
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Vir: Adamič, 2008; Dobovšek, 2009
Na reciklažnem dvorišču na deponiji se v zadnjih letih zbirajo tudi salonitne plošče, ki
so zaradi vsebnosti azbesta okolju škodljive. Imetnik odpadnih salonitnih plošč le-te
pripelje na deponijo, za njihovo oddajo pa mora plačati potrebno takso. Na Komunali
pravijo, da je takih primerov, verjetno tudi zaradi takse, zelo malo (Adamič, 2008).
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Slika 10: Na mestu zbiranja občane pričaka tovorno vozilo in usposobljena ekipa, ki
odpadke prevzame in jih ustrezno odloži v za to namenjene posode.

Foto: Ilc, H., maj 2008
Rezultati zbiranja so spodbudni, saj je v prvem letu akcije (le en termin) 43
udeležencev zbralo 2.963 kg nevarnih gospodinjskih odpadkov. Samo v občini
Ribnica je tako povprečen udeleženec akcije zbral nekaj manj kot 76 kg odpadkov.
Leta 2006 se je zbiralne akcije udeležilo 152 ljudi, ki so povprečno zbrali dobrih
51 kg, skupaj pa 7.812 kg nevarnih odpadkov. Leta 2007 se je akciji odzvalo 154
ljudi, skupna zbrana količina nevarnih odpadkov pa je znašala 5.927 kg. Naslednje
leto, se je akcije udeležilo še več ljudi, 197, ki so skupaj zbrali 5.597 kg nevarnih
odpadkov. V letu 2006, ko je bila zabeležena največja količina zbranih nevarnih
odpadkov v prvih štirih letih akcije, so prevladovali predvsem akumulatorji, motorna
olja, barve, lepila in črnila ter elektronska oprema. Novice o zbiralnih akcijah so se po
prvem uvajalnem letu hitro razširile, ljudje pa so prinesli večje količine nevarnih
odpadkov, ki so jih do tedaj hranili doma. Čeprav gre na prvi pogled za relativno
visoke vrednosti zbranih količin odpadkov, pa preračun na prebivalca občine pokaže
precej nižjo vrednost. Povprečen občan vseh treh občin je tako v letu 2006 zbral
0,58 kg nevarnih odpadkov, leta 2007 0,44 kg, leta 2008 pa 0,42 kg. Čeprav je do
dosege cilja Operativnega programa ravnanja z nevarnimi odpadki (Resolucija o
NPVO, 2008), ki si prizadeva za dosego vsaj 1 kg zbranih nevarnih frakcij na leto na
prebivalca v okviru izvajanja občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
še veliko, pa je tolažba dejstvo, da se ti podatki lahko primerjajo s slovenskim
povprečjem, saj je povprečen Slovenec leta 2007 zbral okrog 0,32 kg leto kasneje pa
0,42 kg nevarnih odpadkov (Adamič, 2008; Dobovšek, 2009).
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20 01 29* Čistila

20 01 27* Barva,lepila,črnila,..
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20 01 17* Fotokemikalije
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20 01 32* Zdravila
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20 01 25* Jedilna olja

Občina
Ribnica
Sodražica
Loški Potok
SKUPAJ
Ribnica
Sodražica
Loški Potok
SKUPAJ
Ribnica
Sodražica
Loški Potok
SKUPAJ
Ribnica
Sodražica
Loški Potok
SKUPAJ

20 01 26* Motorna olja

leto

20 01 33* Akumulatorji

Preglednica 5: Količine zbranih nevarnih gospodinjskih odpadkov po občinah (vse
količine so v kg).
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Vir: Adamič, 2008; Dobovšek, 2009
Sestava zbranih nevarnih odpadkov je zelo pestra. Prevladujejo barve, lepila in
črnila, motorna olja, akumulatorji, onesnažena embalaža, v manjših količinah pa so
zastopane različne kisline, topila, zdravila, baterije, sprayi (razpršilci) in druge vrste
nevarnih odpadkov.
Graf 10: Sestava zbranih nevarnih odpadkov iz vseh treh občin v letu 2008.
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Akumulatorji
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Vir: Dobovšek, 2009
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Zmotno je bilo mišljenje ljudi, prav gotovo je še vedno kar nekaj takih, da so take
akcije nepotrebne in brez pomena, saj naj bi se te odpadke le zbiralo ločeno, na
koncu pa naj bi vsi skupaj pristali na odlagališču nenevarnih odpadkov. Že na mestu
zbiranja usposobljeni delavci odpadke razvrstijo, nato pa jih odpeljejo v nadaljnje
postopke odstranitve, kjer za vsako vrsto nevarnega odpadka poskrbijo na ustrezen
način. Onesnažena embalaža, prazne tlačne posode (sprayi), topila, pesticidi, barve,
črnila in lepila, čistila, zdravila ter drugi tovrstni odpadki gredo v postopek visoko
temperaturnega sežiga. Kisline, baze in fotokemikalije obdelajo s fizikalno kemičnimi
postopki. Jedilna olja in fluorescentne cevi se reciklirajo, podobno se s postopkom
reciklaže kovin predelajo baterije, akumulatorji in računalniška oprema, medtem ko
se motorna olja uporabijo kot energenti (JKP Komunala Ribnica, 2008).
Čeprav akcija zbiranja nevarnih odpadkov poteka šele od leta 2005, so jo ljudje
dobro sprejeli, saj se vsako leto akcije udeleži več ljudi, ob tem pa se zbere tudi
precejšnja količina odpadkov. Prvo leto (2005) se je akcije udeležil 1 % gospodinjstev
vseh treh občin skupaj, naslednja tri leta pa se je ta odstotek povzpel na 4,5 %
(Dobovšek, 2009). Čeprav gre še vedno za zelo nizko vrednost, pa so prvi koraki
vendarle narejeni. Pri teh akcijah gre predvsem poudariti ozaveščanje ljudi, saj bi
brez teh akcij večina nevarnih odpadkov najverjetneje končala med nenevarnimi
gospodinjskimi odpadki. Z nevestnim ravnanjem z nevarnimi gospodinjskimi odpadki
lahko namreč ogrozimo podtalnico in druge vodne vire, zrak in prst, posredno pa torej
ogrožamo zdravje živali in ljudi.

4.4.1. ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. list RS, št.
107/06) opredeljuje električno in elektronsko opremo kot tiste naprave, ki za
delovanje potrebujejo električni tok ali elektromagnetno polje, vključno z opremo za
proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj. Električna in elektronska oprema vsebuje
mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC pline itd., ki jih
s posebnimi postopki, prilagojenimi posamezni vrsti aparata oziroma opreme, uničijo
ali ponovno uporabijo. Med električno in elektronsko opremo sodijo aparati in
naprave, kot so mali gospodinjski aparati, oprema za IT in telekomunikacijo ter
oprema za zabavno elektroniko 8 (JKP Komunala Ribnica, 2008).
Akcija zbiranja električne in elektronske opreme poteka skozi vse leto, saj jo lahko
občani oddajo vsak dan med 8. in 12. uro na sedežu JKP Komunala Ribnica ali v
zbirni center na deponiji Mala gora, kjer imajo postavljen zabojnik posebej za to vrsto
odpadkov. Ko se zbere zadostna količina odpadne opreme (2 do 3-krat na leto), jo
oddajo podjetju Blok (do leta 2007) oziroma podjetju ZEOS (od leta 2008 dalje), ki
odpadke odpelje v nadaljnjo predelavo (JKP Komunala Ribnica, 2008).
8

Podrobneje o tem, kaj sodi med elektronsko in električno opremo, je na voljo v Prilogi 4.
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Leta 2006 sta se zbrali 2 toni odpadne električne in elektronske opreme, leta 2007 pa
kar 12 ton, od tega 8,5 ton v občini Ribnica, 1,6 tone v občini Loški Potok in 1,9 tone
v občini Sodražica. Leta 2008 so prebivalci vseh treh občin skupaj zbrali 8,8 ton
odpadne električne in elektronske opreme (JKP Komunala Ribnica, 2008; Dobovšek,
2009).
Slika 11: Odpadno električno in elektronsko opremo se lahko odda v prostorih
Komunale Ribnica.

Foto: Ilc, N., november 2008
S strani občanov (Ribniški informativni kotiček, 2008) je prišla pobuda, da bi
Komunala Ribnica na svojem dvorišču postavila ustrezne zabojnike za zbiranje
odpadne električne in elektronske opreme, ki bi bili dostopni cel dan in v katere bi
lahko odlagali odpadno opremo tudi v popoldanskem času. Problem je namreč v tem,
da je trenutno zabojnik za te vrste odpadkov dostopen le v času uradnih ur Komunale
Ribnica, torej v dopoldanskem času, ko je večina občanov v službi. Glede na to, da je
pobuda prišla s strani samih občanov in je že to dober znak njihove ozaveščenosti, bi
veljalo njihov predlog upoštevati, saj bi s tem spodbudili tudi druge k vestnemu
ravnanju z odpadno opremo, ki vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi.

4.5.

BIOLOŠKI ODPADKI

Med biološke odpadke sodijo različni kuhinjski (zelenjavni odpadki, olupki in ostanki
sadja, kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne
lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki, papirnate vrečke in robčki, …) in vrtni odpadki
(rože, plevel, pokošena trava, stara zemlja lončnic, …) (Snaga, 2008).
V obravnavanih treh občinah Komunala Ribnica do sedaj ni nikjer postavila posebnih
zabojnikov za biološke odpadke. Razlog je v tem, tako pravijo na Komunali Ribnica,
da ni bilo potreb po teh vrstah zabojnikov, saj za te vrste odpadkov gospodinjstva
poskrbijo sama, in sicer s kompostiranjem. Večina gospodinjstev ima namreč na vrtu

36

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

ali v bližini stanovanja prostor, kamor odlaga biološke odpadke in s tem prideluje
lasten kompost (Adamič, 2008).
V drugi polovici leta bo Komunala Ribnica postavila posebne 900 litrske zabojnike za
biološke odpadke, vendar le v blokovskih naseljih. Individualne hiše v mestu in v
vaseh morajo imeti lastne kompostnike. Biološki odpadki iz blokovskih naselij se
bodo odvažali v Kočevje ali Grosuplje, saj bo na tem območju premajhna količina
bioloških odpadkov, da bi imeli svojo kompostarno (Dobovšek, 2009).

4.6. DIVJA ODLAGALIŠČA NA PROUČEVANEM OBMOČJU
Divja odlagališča so se hitreje začela pojavljati v 60-ih letih 20. stoletja. Pred 2.
svetovno vojno so bila odlagališča odpadkov zelo redka. Razlog je v podeželskem
tipu občine s pretežno agrarnim prebivalstvom, ki je odpadke vključeval v naravni
krogotok snovi. Papirnate in lesene odpadke so odstranili s sežiganjem, ostanke
hrane so uporabili kot krmo za živali, drugi biološki odpadki pa so končali na
gnojiščih. Odpadke, ki jih ni bilo moč vključiti v naravni krogotok snovi – in teh je bilo
z razvojem družbe čedalje več, so začeli odlagati na vaških odlagališčih, ki so bila
nelegalna. Ponekod so z odlaganjem začeli zaradi izboljšanja lastnosti zemljišča, kot
neke vrste melioracija. Zasipavali so stare struge rek ali vrtače, s čimer so dobili
raven kvaliteten travnik, z odpadki pa so pogosto zapolnjevali tudi odkopane in
degradirane površine, v večini primerov je šlo za glinokope (Mihelič, 1988).
Vse do sprejetja občinskega odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov leta 1982
so bila divja odlagališča odpadkov skoraj edina oziroma daleč prevladujoča oblika
odstranjevanja in ravnanja z odpadki v občini 9 . Izvzeto je bilo le naselje Ribnica, kjer
so že v 70-ih letih 20. stoletja uvedli redno odvažanje odpadkov na uradno določeno
odlagališče Mala gora. Po letu 1982 so začeli naselja opremljati z zabojniki za
mešane komunalne odpadke in jih vključevati v reden odvoz odpadkov (Mihelič,
1988). Kljub temu pa se število in obseg divjih odlagališč ni zmanjšal. Ljudje težko
spreminjamo svoje navade in to se je pokazalo tudi pri odpadkih.
Mihelič (1988) je v svojem diplomskem delu kartiral divja odlagališča v Ribniški
dolini 10 . Popisal je kar 60 divjih odlagališč. Glede na to, da je njegovo proučevano
območje le del območja tega diplomskega dela, lahko sklepamo, da je bilo na tem
proučevanem območju (območje vseh treh občin) divjih odlagališč še veliko več.
Vsem evidentiranim divjim odlagališčem je bilo skupno predvsem dvoje, in sicer:
nastala so v bližini glavnega vira odpadkov (bližina naselja) in so se nahajala na bolj
ali manj neurejenih oziroma degradiranih površinah. Prav tako je bila lokacija večine
9

Takratna občina Ribnica je zajemala današnje občine Loški Potok, Ribnica in Sodražica.
Proučevano območje (t.i. Ribniška dolina) je obsegalo KS Dolenja vas (brez naselja Grčarice), KS
Ribnica (brez naselja Gorenji Lazi) in KS Sodražica (brez naselja Gora). V območje raziskave ni bilo
zajeto območje Slemen, Velikih Poljan, Loškega Potoka ter Male in Velike gore z izjemo vznožja.

10
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odlagališč povsem neustrezna, režim odlaganja odpadkov pa je bil silno preprost in
neprimeren (zgolj kopičenje odpadkov). Zaradi vsega navedenega so bila divja
odlagališča negativen in moteč pojav v pokrajini, ki je večkratno škodljivo deloval na
posamezne pokrajinske prvine.
Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja sta Občina Ribnica in JKP Komunala Ribnica začeli
z akcijo saniranja divjih odlagališč. K sodelovanju sta povabili različna občinska
društva (prostovoljna gasilska društva, športno društvo, vaška etnološka društva, …),
ki so očistila divja odlagališča, odpadke odpeljala na deponijo, na mestu saniranih
odlagališč pa postavila opozorilne table »Prepovedano odlaganje smeti!«. Društva so
za sodelovanje dobila finančno nagrado. Sanacija divjih odlagališč se je zaključila
leta 2004, po potrebi pa se občasno še organizirajo manjše akcije, kjer se sanirajo
manjša, na novo nastala divja odlagališča. Po zagotovilih direktorja Komunale
Ribnica, g. Zakrajška, je bila akcija sanacije divjih odlagališč uspešna in za območje,
ki ga pokriva Komunala Ribnica, lahko trdimo, da nima več teh črnih pik (Zakrajšek,
2008).
Slika 12: Opozorilna tabla na mestu saniranega divjega odlagališča.

Foto: Ilc, H., april 2009
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5. MNENJE IN OZAVEŠČENOST LJUDI O GOSPODARJENJU Z
ODPADKI
V raziskavo so bila vključena gospodinjstva vseh treh občin, in sicer 11 gospodinjstev
iz Loškega Potoka, 19 iz Sodražice in 98 iz Ribnice. Skupno je bilo v raziskavo
zajetih 128 gospodinjstev, kar predstavlja 5 % vseh gospodinjstev vseh treh občin,
povprečno število članov v gospodinjstvu pa je bilo 4,5. V individualni stanovanjski
hiši živi 94 % anketiranih, preostali delež pa živi v stanovanjskem bloku. Na območju
proučevanja sta le dve manjši soseski stanovanjskih blokov (v Ribnici in v Sodražici),
zato je tudi vzorec manjši.
Karta 4: Lokacije izvedenih anket.

Anketa je zajela precej širok vzorec ljudi. 34 % vprašanih je bilo mlajših od 25 let,
10 % starejših od 50 let, 56 % pa je bilo starih med 25. in 50. letom. Izobrazbena
struktura anketiranih kaže, da ima 16 % nedokončano ali dokončano osnovno šolo,
polovica vprašanih ima končano 3-letno poklicno ali srednjo šolo, tretjina anketiranih
pa je zaključila vsaj višješolsko izobraževanje.
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A) GOSPODARJENJE Z ODPADKI IN OZAVEŠČENOST
Prvi sklop anketnih vprašanj se je nanašal na gospodarjenje z odpadki, odnos ljudi
do problematike odpadkov in njihova splošna ozaveščenost o ravnanju z odpadki.
Skrb za okolje se začne pri vsakem posamezniku, v družini oziroma gospodinjstvu.
Da je za urejeno in čisto okolje v svojem naselju oziroma bivalnem okolju odgovoren
vsak posameznik, se je opredelilo 84 % vprašanih (vprašanje 2.1.). 7 % oziroma 8 %
vprašanih »krivca« za (ne)urejeno okolje vidi v občini oziroma komunalnem podjetju,
1 % pa meni, da je za čisto okolje najbolj odgovorna država. Rezultati kažejo, da se
ljudje še v veliki meri zavedajo svoje odgovornosti in vedo, da je predvsem od njih
odvisno, v kakšnem okolju bodo živeli.
Graf 11: Anketno vprašanje (2.1.): »Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za
urejeno in čisto okolje v vašem naselju?«
8%

1%
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občina
država
JKP Komunala Ribnica
vsak posameznik

84%

N = 128

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Analiza po starostnih skupinah kaže, da se starejši ljudje, starostni skupini 25–50 let
in nad 50 let, bolj zavedajo lastne odgovornosti do urejene in čiste okolice kot pa
mlajša generacija. Dobra petina le-teh namreč trdi, da je za urejeno okolico v prvi
vrsti odgovorna država, občina oziroma komunalno podjetje. Če bo šlo tako naprej,
bodo mlajše generacije vedno bolj prelagale odgovornost na druge, namesto da bi
same poskrbele za urejen videz njihovega okolja.
Graf 12: Odgovorni za urejeno in čisto okolje glede na starostne skupine.
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
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Po naseljih so nameščeni večji zabojniki 11 in posebni zabojniki za ločeno zbiranje
odpadkov, v katere se odlagajo komunalni odpadki več gospodinjstev. Za urejeno in
čisto okolico se morajo zato truditi vsi, katerim so ti zabojniki namenjeni. Tega se zelo
zavedajo v naselju Slatnik, kjer so se vaščani odločili, da bo za urejeno okolico ob
zabojnikih vsak teden, poleg vsakega posameznika, še posebej zadolženo eno
gospodinjstvo. Le-to skrbi, da odpadki ne ležijo vse naokrog in da so zabojniki na
svojih mestih. Po krožnem sistemu pride na vrsto vsako gospodinjstvo, s tem pa se
učijo odgovornosti. Ko enkrat pospravljaš za drugim, boš naslednjič sam pozoren, da
odpadki končajo na pravem mestu.
Slika 13: Razpored dežurstev za urejenost ekološkega otoka v vasi Slatnik.

Foto: Ilc, M., marec 2009
V naslednjem vprašanju (2.2.) so lahko anketirani našteli, kaj vse jih v njihovem
naselju moti glede ravnanja z odpadki. Tretjino vprašanih najbolj moti to, da ljudje ne
ločujejo odpadkov in da so še vedno premalo ozaveščeni o ločevanju odpadkov in
negativnem vplivu odpadkov na okolje. Sami opažajo, da so odpadki nepravilno
sortirani, da odpadki zavzemajo prostor v zabojnikih, ki jim niso namenjeni, predvsem
so opozorili na kosovni odpad in biorazgradljive odpadke (veje, plevel in drugi
odpadki z njiv in vrtov). Četrtina je zgrožena nad obnašanjem ljudi, ki so neodgovorni,
saj odpadke odvržejo, kjer jim je najbližje, najpogosteje kar poleg zabojnika ali pa si
svoje odlagališče poiščejo drugod v naravi.
Na premalo zabojnikov je opozorilo 16 % anketiranih, še dodatnih 10 % pa moti, da
so zabojniki pogosto prepolni in zato nekateri odpadke odlagajo kar poleg
zabojnikov. Zabojniki za mešane komunalne odpadke se redno praznijo, in sicer po
vaseh enkrat tedensko, v naseljih Ribnica, Sodražica in Grič pa dvakrat tedensko.
Bolj problematični so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Za njihovo praznjenje
skrbita Papir servis in Slopak iz Ljubljane, vendar šele na poziv komunalnega
11

Izjema je del mesta Ribnica in mestno naselje Grič, kjer ima vsaka hiša svoj manjši zabojnik za
mešane odpadke.
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podjetja. Čeprav z njihove strani prihaja zagotovilo, da to praznjenje poteka redno, pa
je moč opaziti, da temu ni tako. Zabojnik za embalažo v enem izmed naselij je bil
nabito poln, poleg njega so stale polne vreče embalaže, vendar zabojnik ni bil
spraznjen več kot mesec dni. Posledično so ljudje začeli odpadke, namenjene v ta
zabojnik, metati v zabojnik za mešane odpadke. Tak odnos odgovornih vsekakor ni
ne zgled ne spodbuda za nadaljnje delo na področju ozaveščanja ljudi o ločevanju
odpadkov.
Da ljudje velikokrat delujemo po liniji najmanjšega odpora, kaže podatek, da je za
4 % vprašanih oddaljenost zabojnikov, gre predvsem za ekološke otoke, prevelika,
da bi se odločili za ločevanje odpadkov. Nekateri so celo predlagali, da bi vsako
gospodinjstvo imelo svoj ekološki otok postavljen kar pred hišo, vprašanje pa je,
kakšen bi bil nato njihov odziv na višino komunalnih prispevkov in vonj, ki bi ga dobili
v paketu z zabojniki.
Slabo desetino vprašanih moti dejstvo, da v njihovem naselju ni ekološkega otoka.
Podrobnejša analiza pokaže, da gre ta odgovor pripisati 3 prebivalcem Gorenjih
Lazov, ki v svojem naselju res nimajo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov,
najbližji ekološki otok imajo v vasi Žlebič. Vsi ostali ljudje, ki so podali ta odgovor, pa
živijo v naseljih, kjer imajo vsaj eno zbiralnico ločenih frakcij. Razlog za takšen
odgovor je lahko, po njihovem mnenju, prevelika oddaljenost njim najbližje
poznanega ekološkega otoka ali pa dejstvo, da ekološkega otoka v domačem naselju
sploh še niso opazili.
Graf 13: Odgovori na vprašanje (2.2.): »Kaj vas najbolj moti v ravnanju z odpadki v
vašem naselju?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Pri prejšnjem anketnem vprašanju je moč videti, da velik delež ljudi moti premalo
število zabojnikov, odpadki, odloženi poleg zabojnika, neredno praznjenje zabojnikov
in s tem pomanjkanje prostora za odlaganje odpadkov. Zato je na mestu vprašanje,
kako ljudje ravnajo v primeru, da naletijo na poln zabojnik, bodisi za mešane
komunalne odpadke bodisi posamezne ločene frakcije odpadkov (vprašanje 2.3.).
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Graf 14: Odgovori na vprašanje 2.3.: »Kako ravnajo ljudje v primeru, če naletijo na
poln zabojnik?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Večina ljudi (45 %) ob pogledu na poln zabojnik poišče drug še nezapolnjen zabojnik
in tam odloži prinesene odpadke. To bi lahko verjeli tistim, ki živijo v naseljih, kjer so
zabojniki postavljeni na več mestih. Težje verjetno pa je, da se bodo zaradi polnega
zabojnika ljudje peljali do sosednje vasi ali še dlje, da bi lahko odložili svoje odpadke.
Vendar ne glede na to, to pripelje do začaranega kroga, saj s tem, ko ljudje svoje
odpadke odlagajo v druge zabojnike (načeloma je vsak zabojnik namenjen
določenemu delu naselja – nekateri so celo označeni s hišnimi številkami), jemljejo
prostor tistim, katerim so bili ti zabojniki namenjeni. In sedaj so oni v situaciji, ko
nimajo kam odložiti svojih odpadkov.
Dobra četrtina vprašanih odpadke odloži poleg zabojnika. Po teh podatkih je
razumljivo, da četrtino vprašanih moti prav to – da se odpadki odlagajo poleg
zabojnikov. Razlogi za to so v premajhnem številu zabojnikov oziroma preredkem
praznjenju zabojnikov, predvsem za ločeno zbrane frakcije.
Še vedno je precejšen delež takih, 22 %, ki jim je mar za lep videz okolice, tudi okrog
zabojnikov za odpadke, in svojih odpadkov ne odložijo poleg zabojnika, temveč jih
odnesejo nazaj v stanovanje in počakajo do naslednjega praznjenja.
Rešitvi proti prepolnim zabojnikom za mešane komunalne odpadke sta dve. Prva je v
postavitvi dodatnih zabojnikov, druga pa je v ločenem zbiranju odpadkov, saj se s
tem količina mešanih odpadkov precej zmanjša. Lažje je ubrati pot prve rešitve,
nekoliko zahtevnejše, vendar pa trajnostno in okolju prijazneje pa se je naučiti
pravilno ločevati odpadke in s tem zmanjšati količino nekoristnih odpadkov. Pri vsem
skupaj pa morajo svoje delo vestno in redno opravljati tudi pristojne službe za odvoz
zbranih odpadkov.
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JKP Komunala Ribnica je leta 2004 začela s postavitvijo ekoloških otokov po
naseljih. Danes jih je v vseh treh občinah skupaj 67, vendar pa so očitno neopazni za
5 % anketiranih (vprašanje 2.4.). Sedem jih je namreč odgovorilo, da še niso opazili
ekološkega otoka oziroma zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
Graf 15: Ali so vprašani že opazili ekološke otoke? (vprašanje 2.4.)
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Naslednje vprašanje (2.5.), je preverjalo, če ljudje sploh vedo, katere sestavine
odpadkov ločeno odvažajo na njihovem območju. Na izbiro so imeli: papir, steklo,
embalaža (to troje se zbira v zabojnikih na ekoloških otokih), organski kuhinjski
odpadki (tega se na proučevanem območju ne zbira in ne odvaža ločeno), kosovni
odpad (odvoz le-tega je po vaseh organiziran vsaka dva meseca, ponekod še
pogosteje) in nevarni gospodinjski odpadki (zbirajo se dvakrat letno po vaseh s
premično zbiralnico).
Graf 16: Ali ljudje vedo, katere sestavine odpadkov ločeno odvažajo na njihovem
območju? (vprašanje 2.5.)
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Največ (preko 80 %) ljudi ve, da se z njihovega območja ločeno odvaža papir in
karton ter steklo, okrog 70 % jih je odgovorilo, da ločeno odvažajo tudi embalažo in
kosovni odpad, dobra petina je opazila odvoz nevarnih gospodinjskih odpadkov,

44

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

zanimivo pa je, da je 8 ljudi (6 % anketiranih) odgovorilo, da se na njihovem območju
ločeno odvažajo tudi organski kuhinjski odpadki, kar seveda ni res.
Popolnoma pravilen odgovor je bil, da se ločeno odvažajo vse sestavine odpadkov
razen organskih kuhinjskih odpadkov. Izjema so bila tista naselja, v katerih niso
postavljeni ekološki otoki. Tam se ločeno odvažajo vsaj kosovni odpadki, ponekod pa
tudi nevarni gospodinjski odpadki, zato so tudi takšni odgovori šteti kot pravilni.
Pravilne odgovore je podalo 20 sodelujočih, ostali so podali nepopolne oziroma
napačne odgovore. Vzroki so lahko v nepopolnem poznavanju ločevanja odpadkov.
Ljudje, ki ne vedo za vse sestavine, ki se ločeno odvažajo z njihovega območja,
najverjetneje tudi doma teh sestavin odpadkov ne ločujejo in obratno. Za tiste
sestavine odpadkov, ki jih ločujejo že na izvoru, se pravi doma, vedo, da jih pristojne
službe ločeno odvažajo. Ljudi je torej potrebno še ozaveščati, opozarjati, katere vrste
odpadkov se vse ločuje.
Glede na zelo nizko število pravilnih odgovorov na vprašanje, katere sestavine
odpadkov se ločeno odvažajo z območja anketiranca, preseneti rezultat sledečega
vprašanja (2.6.), saj kar 83 % vprašanih meni, da so dovolj informirani in po njihovem
mnenju pravilno ravnajo z odpadki. Primerjava odgovorov na vprašanji 2.5. in 2.6.
torej privede do nekakšnega protislovja. Velika večina ljudi misli, da pozna pravilne
postopke ravnanja z odpadki, vendar že na majhnem testu o ločenem odvozu
sestavin odpadkov pokažejo svoje neznanje. Zanimiva je tudi podrobnejša analiza,
saj skoraj polovica tistih, ki si želijo več koristnih informacij o pravilnem ravnanju z
odpadki, že redno ločuje vse ali vsaj nekatere sestavine odpadkov. Na drugi strani pa
je od 83 % dovolj informiranih kar tretjina ljudi, ki odpadkov ne ločuje ali jih ločuje le
včasih. To kaže, da se ravno pri ljudeh, ki ločujejo odpadke, pokaže pomanjkanje
informacij, tisti, ki ne ločujejo, pa se sploh ne zavedajo, da pravilno ravnanje ni tako
zelo enostavno, kot se zdi na prvi pogled.
Le 17 % vprašanih je priznalo, da nima dovolj informacij za pravilno ravnanje z
odpadki. Kot predloge, kaj bi si še želeli za večjo informiranost, so v veliki večini
navedli razne letake, zgibanke o tem, kako pravilno ločevati, kaj gre v kateri zabojnik,
kam se odlaga nevarne odpadke in zdravila, kaj se nato dogaja z odpadki v
predelavi, kakšni so negativni vplivi nepravilnega ravnanja z odpadki, …
Čeprav velika večina meni, da ne potrebuje več informacij o pravilnem ravnanju z
odpadki, menim, da bi bilo potrebno čim širši krog ljudi še bolj ozaveščati in jih učiti
pravilno ločevati posamezne vrste odpadkov. Prav gotovo bi se tudi »samooklicani
vsevedi« naučili marsičesa novega in koristnega tako zase kot za ohranjanje našega
okolja čim manj prizadetega.
Med vrstami medijev, iz katerih so anketirani doslej dobili največ informacij o ločenem
zbiranju odpadkov (vprašanje 2.7.), prevladujeta televizija in časopis, saj se iz njiju
informira okrog 45 % ljudi. To sta medija, ki dosežeta zelo širok krog ljudi, od mladih
do starejših, zato bi bilo potrebno v bodoče več pozornosti namenjati prav
informiranju v teh dveh medijih, v obliki reklam, oglasov, okroglih miz na televiziji.
Sledijo različni drugi viri informacij (okrog 20 %), med katerimi so največkrat omenjeni
45

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

vrtec in šola oziroma informacije, ki jih iz izobraževalnih ustanov prinašajo otroci
(program Ekošola) ter življenje in izkušnje iz tujine. To kaže na veliko pomembnost
izobraževanja oziroma vzgoje mladih, ki svoje pridobljeno znanje o pomembnosti
ločevanja odpadkov prenašajo na starše in vplivajo na njihovo ravnanje. Morda
nekoliko preseneča relativno nizek delež tistih, ki informacije o ravnanju z odpadki
iščejo na internetu, čeprav se nekatera komunalna podjetja zelo trudijo in pripravljajo
veliko informativnih gradiv na svojih spletnih straneh (primer Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
(http://razvoj.jh-lj.si/snaga),
Komunalno
podjetje
Vrhnika
d.o.o.
(http://www.kpv.si/kpv.asp) in mnogi drugi). Po drugi strani pa je nizek delež
razumljiv, saj je potrebno v nasprotju s televizijo, radiem in časopisom, kjer
informacije same pridejo do uporabnika, na internetu informacije poiskati sam.
Predvidevam, da gre tu za ljudi, ki že ločujejo odpadke in na spletu iščejo dodatne
informacije o pravilnem ravnanju z odpadki.
Ozaveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki bi se moralo razširiti na vse ravni
človeškega delovanja, od vrtcev, šol, podjetij in javnih ustanov do informiranja v vseh
vrstah medijev. Tako bi se počasi, a vztrajno krepila ozaveščenost oziroma zavest o
pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki.
Graf 17: Vrste medijev, iz katerih so anketirani doslej dobili največ informacij o
ločenem zbiranju odpadkov (vprašanje 2.7.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009

B) LOČEVANJE ODPADKOV
Drugi sklop vprašanj je zajemal podrobnejša vprašanja o samem ločevanju odpadkov
v gospodinjstvih.
Po analizi vprašanja o ločevanju odpadkov (3.1.) na proučevanem območju odpadke
redno ločujejo v dobrih 65 % gospodinjstev, v še dodatnih 25 % pa ločujejo odpadke
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le včasih. 9 % gospodinjstev je takih, ki se ne ukvarja z ločevanjem odpadkov, o
razlogih pa več pri analizi naslednjega vprašanja.
Za primerjavo so rezultati raziskave opravljene na območju Mestne občine Ljubljana,
kjer 22 % vprašanih redno ločuje vse vrste odpadkov, 59 % vedno ločuje vsaj eno
vrsto, 15 % jih ločuje občasno, 4 % vprašanih pa odpadkov ne ločuje (Holc, 2007, str.
66).
Graf 18: Odgovori na vprašanje (3.1.): »Ali odpadke iz vašega gospodinjstva
ločujete?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Na prvi pogled je delež gospodinjstev, ki ločujejo odpadke relativno visok: petina
redno ločuje vse vrste odpadkov, 46 % odpadke redno ločuje, vendar le določene
vrste, četrtina pa odpadke ločuje včasih. Pri interpretaciji teh odgovorov je potrebno
biti zelo previden. Dojemanje pojmov »vedno« in »včasih« je zelo subjektivno; morda
se nekomu zdi, da je zelo vesten pri ločevanju odpadkov, dejansko pa se nekajkrat
letno udeleži, na primer akcije zbiranja papirja. Dopustiti je potrebno tudi možnost
odgovorov, ki so družbi bolj sprejemljivi. Poleg tega pa dejstvo, da nekdo ločuje
odpadke, ne pomeni nič, če te odpadke ne ločuje pravilno. V ta namen je bilo v
nadaljevanju postavljeno tudi kontrolno vprašanje (3.3.2.) o tem, katere odpadke
odlagajo v zabojnik za embalažo. Med tistimi, ki ločujejo embalažo, jih je na to
vprašanje pravilno odgovorilo 87 %. Med nepravilnimi sestavinami, ki so jih navajali
anketirani, se največkrat pojavljata papir in karton, v manjši meri pa tudi steklo,
sveče, … V zabojnike za embalažo resda sodijo zelo različne vrste odpadkov, vendar
je zato potrebno biti še toliko bolj pazljiv, da se odlaga le tiste vrste, ki so tja
namenjene in da to ne postane zabojnik, v katerega se odlaga vse, za kar se ne ve,
kam bi se odložilo.
Slaba desetina anketiranih gospodinjstev, dejansko pa verjetno še več, ne ločuje
odpadkov. Pri vprašanju o vzrokih za neločevanje (vprašanje 3.2.) prevladuje
odgovor, 64 %, da ni zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Po podrobnejšem
pregledu anketnih vprašalnikov se pokaže, da le v enem primeru drži, da v naselju
(Male Vinice) in bližnji okolici ni ekološkega otoka. V vseh drugih primerih pa ekološki
otoki v naseljih so, razlog za takšen odgovor pa je verjetno podoben kot pri vprašanju
2.2. – bodisi prevelika oddaljenost bodisi še neodkrita lokacija ekološkega otoka.
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Morda pa le lenoba, kar je odkrito priznalo 8 % vprašanih. Prav toliko jih za razlog
navaja tudi premalo prostora v stanovanju, 16 % pa se zdi oddaljenost do
ekološkega otoka prevelika, da bi tja vozili svoje odpadke, zato vse skupaj odložijo v
bližnji zabojnik za mešane komunalne odpadke. Pojavil se je tudi odgovor, da je
ločevanje odpadkov brez pomena, saj naj bi vse odpadke zmešali in odpeljali na isto
odlagališče. Zmotno mišljenje ali res priča takšnemu vedenju?
Razlike v ne/ločevanju odpadkov se pokažejo tudi glede na izobrazbo 12 anketiranih.
Najbolj vestni pri ločevanju odpadkov so najbolj izobraženi, saj redno ločuje odpadke
dobrih 80 % tistih, ki imajo končano vsaj višjo šolo. V tej skupini je tudi najmanjši
delež ljudi, ki odpadkov ne ločujejo, 7 %. Po rednosti ločevanja sledi skupina s
končano srednjo šolo, slabih 60 %, le nekoliko nižji delež pa imajo ljudje z
osnovnošolsko izobrazbo. Pri teh se pojavi relativno visok delež tistih, ki redno
ločujejo vse vrste odpadkov, teh je četrtina – ta delež je celo višji kot pri ljudeh s
srednješolsko izobrazbo, le 10 %. Razlog je v tem, da so v skupini »osnovna šola«
zajeti tudi anketirani, ki še obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. To so prav tisti mladi,
ki so zajeti v izobraževalne programe, ki vsebujejo tudi ozaveščanje o okoljskih
problematikah in svoja znanja prenašajo v gospodinjstva in na ostale družinske
člane.
Graf 19: Ne/ločevanje odpadkov glede na izobrazbo anketiranih.
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Tisti, ki le včasih ločujejo odpadke, ali pa se z ločevanjem še ne ukvarjajo, so
odgovarjali še na vprašanje (3.2.1.), kaj bi jih spodbudilo k ločenemu zbiranju
odpadkov. Skoraj polovico bi najbolj spodbudila večja bližina ekoloških otokov,
pomemben vpliv na njihov začetek ločevanja odpadkov pa bi imeli tudi večja
učinkovitost ločenega zbiranja, manjši stroški smetarine in več informacij o ločevanju
in koristih ločenega zbiranja odpadkov. Prav tako je zelo pomemben vpliv okolice, saj
12

V skupino »osnovna šola« so uvrščeni vsi z nedokončano in dokončano osnovno šolo, v skupino
»srednja šola« tisti z dokončano poklicno (3-letno) in srednjo šolo, v skupino »višja, univ., mag. in dr.«
pa vsi, ki imajo višjo oz. visokošolsko, univerzitetno izobrazbo ter magisterij ali doktorat.
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bi z ločevanjem odpadkov začelo 16 % vprašanih, če bi tako ravnali tudi njihovi
sosedje.
Graf 20: Odgovor na vprašanje (3.2.1.): »Kaj bi vas spodbudilo k ločenemu zbiranju
odpadkov?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
91 % vprašanim, ki ločujejo odpadke bodisi vedno bodisi le občasno, so bila
zastavljena še dodatna štiri vprašanja. Prvo je spraševalo po vrstah odpadkov, ki se
zbirajo v gospodinjstvih (vprašanje 3.3. – Graf 9 in Graf 10). V tem sklopu sta
obravnavani tudi analizi vprašanj 3.6. in 3.8., ker se nanašata na ravnanje z
določenimi sestavinami odpadkov, vprašanji pa sta zajemali vse anketirance.
Graf 21: Vrste odpadkov, ki jih ločujejo v gospodinjstvih (vprašanje 3.3.).
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Graf 22: Vrste ločeno zbranih odpadkov po skupinah anketiranih glede na pogostost
ločevanja odpadkov.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

papir in karton
steklo
embalaža
organski kuhinjski
odpadki
nevarni gospodinjski
odpadki
vedno - vse vrste
odpadkov

vedno - le določene
vrste odpadkov

včasih
N = 117

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Močno prevladujejo gospodinjstva (85 %), kjer ločeno zbirajo papir in karton. Rezultat
je razumljiv, saj v velikem deležu gospodinjstev papir in karton porabijo za kurjavo, v
zadnjih letih pa se v občinah organizira tudi vse več akcij zbiranja starega papirja,
tako v vrtcih, šolah kot tudi pri skavtih. Papir in karton nista zahtevna za ločeno
zbiranje, kar se kaže tudi v tem, da to sestavino zbirajo tako gospodinjstva, ki ločujejo
le določene sestavine odpadkov (88 %), kot tisti, ki ločujejo le občasno (69 %).
Predvsem za slednje menim, da so zelo pomembne prej omenjene akcije zbiranja
papirja, saj se jih na ta način osvešča, počasi pa se jih bo morda navadilo tudi na
pogostejše oziroma redno zbiranje odpadkov.
Druga vrsta odpadkov po pogostosti ločevanja so organski kuhinjski odpadki, ki se
ločujejo v treh četrtinah gospodinjstev. Na proučevanem območju ni posebnih
zabojnikov za tovrstne odpadke, zato gre ves ta delež pripisati izdelovanju komposta
in hrani za živali. Vse tri občine so večinsko podeželske, kjer prevladujejo
individualne hiše z vrtovi, veliko pa je tudi (predvsem manjših) kmetij, kjer se
ukvarjajo z živinorejo ali obdelujejo manjše njive. Zatorej je razumljivo, da organske
odpadke porabijo kot hrano za domače živali ali doma izdelujejo kompost. Organske
odpadke zbirajo vse skupine anketiranih glede na pogostost ločevanja, od tistih, ki
redno zbirajo vse vrste odpadkov, ali le nekatere vrste (73 %) do tistih, ki odpadke
ločujejo le včasih (56 %).
Rezultati se potrdijo tudi z analizo vprašanja 3.6., kjer so bili vsi anketirani vprašani,
kam odlagajo biološke odpadke. Tri četrtine vprašanih te odpadke ločuje. Nekateri
izdelujejo kompost ali gnoj, drugi jih porabijo za krmo živine, veje in listje pa se
večinoma skuri. Ostala četrtina gospodinjstev bioloških odpadkov ne ločuje. V to
skupino sodijo tudi tisti, ki so odgovorili, da jih odlagajo v za to namenjene zabojnike,
saj takih zabojnikov na proučevanem območju ni.
Tovrstni odpadki so najbolj problematični v stanovanjskih soseskah, kjer ljudje nimajo
prostora in pogojev, da bi pridelovali kompost, prav tako pa tudi nimajo posebnih
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zabojnikov, kamor bi odlagali ostanke hrane in druge organske odpadke. To se potrdi
s podrobnejšo analizo, saj vsi anketirani, živeči v bloku, biološke odpadke odlagajo
med ostale odpadke. Še letos naj bi Komunala Ribnica v soseske stanovanjskih
blokov postavila posebne zabojnike za biološke odpadke, s čimer bi rešili problem
ločevanja tovrstnih odpadkov.
Graf 23: Kam gospodinjstva odlagajo biološke odpadke (vprašanje 3.6.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Steklo so v zadnjem času v večini primerov zamenjale plastične embalaže in
pločevinke, uporablja se še za redke vrste pijač in konzerviranje določenih živil. V
preteklosti, ko je bilo v uporabi več steklene embalaže in je bila le-ta povratna, so se
jo ljudje naučili shraniti in jo kasneje vrniti v trgovino. Nekateri to počno še danes,
nekateri pa določeno vrsto steklovine hranijo in jo uporabijo za konzerviranje doma
pridelanih živil. Po analizi anket steklo zbira 72 % gospodinjstev. Zbira ga 73 %
gospodinjstev, kjer redno zbirajo le določene vrste odpadkov in skoraj polovica
gospodinjstev, ki ločujejo le včasih.
Embalaža je od do sedaj obravnavanih vrst odpadkov najbolj kompleksna in
raznovrstna, zato za ločevanje zahteva nekoliko več znanja in truda. To se kaže tudi
v rezultatih, saj embalažo zbira le polovica vseh gospodinjstev. V veliki večini so to
gospodinjstva, ki redno ločujejo odpadke (vse ali le določene vrste). Med
gospodinjstvi, ki včasih ločujejo odpadke, je le 20 % takih, ki ločujejo embalažo.
Razlogi so v precejšnji raznolikosti odpadkov, ki sodijo v zabojnik za embalažo in
ljudje verjetno niso niti seznanjeni s tem, kaj vse lahko odvržejo v ta zabojnik, prav
tako pa je potrebno za shranjevanje odpadne embalaže pred odvozom do zabojnika
imeti precej prostora, saj je embalaže količinsko največ, to pa je lahko pogosto
razlog, da se ljudje ne odločajo za ločeno zbiranje le-te. Bolj priročno jo je vreči v
bližnji zabojnik, pa čeprav je namenjen mešanim odpadkom. Pri teh rezultatih je
potrebno upoštevati tudi rezultate kontrolnega vprašanja o odpadkih, ki jih odlagajo v
zabojnik za embalažo, na katerega je pravilno odgovorilo 87 % tistih anketiranih, ki
ločujejo embalažo.
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Nevarni gospodinjski odpadki so zaradi svoje sestave specifični in okolju najbolj
škodljivi. Za njihovo ločeno zbiranje skrbi dve tretjini gospodinjstev, ki se udeležujejo
akcij zbiranja nevarnih odpadkov ali posamezne nevarne odpadke odlagajo v za to
namenjene zabojnike v trgovinah, šolah ali kje drugje. Zanimivo, da več kot 60 %
gospodinjstev, ki včasih ločuje odpadke, zbira tudi nevarne odpadke, medtem ko je
gospodinjstev, ki redno ločujejo le določene vrste odpadkov, med njimi tudi nevarne
odpadke, le slaba polovica.
Podrobnejšo analizo o ločevanju nevarnih gospodinjskih odpadkov prinaša vprašanje
3.8. Po teh podatkih 75 % gospodinjstev ločeno zbira nevarne gospodinjske
odpadke. 5 % le-te odpelje na komunalno podjetje ali na odlagališče Mala gora, kjer
imajo zabojnik za nevarne odpadke, 56 % pa jih počaka na akcijo zbiranja nevarnih
gospodinjskih odpadkov in odpadke odnese na zbirno mesto. 14 % za nevarne
odpadke poskrbi na drug način: baterije odnesejo v posebne zabojnike v trgovinah ali
bencinskih črpalkah, nekateri odpadke odnesejo v službo, vrtec ali šolo, kjer imajo
primerne zabojnike. Ostala četrtina gospodinjstev se ne zaveda škodljivosti nevarnih
snovi in nevarne gospodinjske odpadke vrže kar med ostale odpadke.
Graf 24: Kam gospodinjstva odlagajo nevarne gospodinjske odpadke (vprašanje
3.8.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Pri ravnanju z nevarnimi gospodinjskimi odpadki glede na izobrazbo pride do
nepričakovanih rezultatov. Ljudje z višjo stopnjo izobrazbe se očitno manj zavedajo
nevarnosti, ki jih povzročajo nepravilno odloženi nevarni odpadki kot manj izobraženi
ljudje. V skupini najbolj izobraženih ljudi kar četrtina vprašanih nevarne odpadke
odlaga med ostale odpadke, prav tako pa ravna tudi slaba tretjina anketiranih s
srednješolsko izobrazbo. Pričakovali bi namreč, da bodo bolj izobraženi ljudje tudi
bolj ozaveščeni o pravilnosti ravnanja z nevarnimi odpadki. Rezultati kažejo, da 85 %
vprašanih z ne/dokončano osnovno šolo ravnajo pravilno z nevarnimi odpadki. Ta
delež lahko pripišemo mlajši generaciji, ki se o problematiki seznanja v procesu
izobraževanja. To nam potrdi tudi analiza ravnanja z nevarnimi odpadki po starostnih
skupinah. Najmanjši delež (25 %) tistih, ki nevarne odpadke vržejo med ostale
odpadke je v skupini vprašanih do 25 let, najvišji (dobrih 30 %) pa v skupini
najstarejših, nad 50 let.
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Graf 25: Ravnanje z nevarnimi gospodinjskimi odpadki glede na izobrazbo.
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
V dveh tretjinah gospodinjstev, kjer ločujejo odpadke, se z ločevanjem ukvarjajo vsi
družinski člani. Rezultat je zelo razveseljiv, saj to pomeni, da se informacije in znanje
pretakajo od staršev na otroke ali obratno, zelo pomembno pa bi bilo, da bodo otroci
to ozaveščenost prenesli naprej na svoje potomce. V 27 % gospodinjstev odpadke
ločujejo le starši – gre za mlajše družine z otroki, ki so premajhni za takšna opravila –
v 9 % pa za ločevanje skrbijo otroci. Pri vsem skupaj je pomembno, da je v družini
vsaj eden, ki je vesten in natančen pri ločevanju odpadkov, saj s svojim zgledom
počasi, a vztrajno vpliva tudi na ostale družinske člane.
Graf 26: Kdo vse se ukvarja z ločenim zbiranjem odpadkov v gospodinjstvih
(vprašanje 3.3.1.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Ko so bili anketirani vprašani, zakaj ne ločujejo odpadkov (vprašanje 3.2.), ni bilo
nobenega odgovora povezanega s preobremenitvijo, češ da ločevanje odpadkov
zahteva preveč dodatnega časa. Kljub temu sem med tistimi, ki odpadke že ločujejo,
želela preveriti, ali jih to dodatno zaposluje (vprašanje 3.3.3.). 90 % jih pravi, da jih
ločevanje dodatno ne zaposluje oziroma ne preveč, da zaradi tega ne bi ločevali
naprej. Desetino gospodinjstev pa ločevanje dodatno zaposluje, razlogi za to pa so:
prevelika oddaljenost ekološkega otoka in je potrebno odpadke odpeljati z
avtomobilom, zabojniki so prepolni, odpadke je potrebno nekje shranjevati preden se
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jih odpelje v zabojnike, zamudno je predvsem sortiranje iz enega koša v različne
zabojnike.
Graf 27: Odgovori na vprašanje (3.3.3.): »Ali vas ločeno zbiranje odpadkov dodatno
zaposluje?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Ločeno zbiranje odpadkov ima vrsto pomenov, zaradi katerih se ga tako
»promovira«. Kakšen pomen v njem vidijo anketiranci, je spraševalo vprašanje 3.4.
Nihče ni odgovoril, da »ločeno zbiranje nima nobenega pomena« ali da ne bi vedeli
za njegov pomen. Skoraj vsi (98 %) so svoje mnenje izrazili s tremi odgovori: da
ločevanje odpadkov predstavlja izločitev še uporabnih snovi za nadaljnjo uporabo, da
s tem skrbimo za varstvo okolja pred onesnaževanjem in da se na ta način zmanjšajo
količine nerabnih odpadkov. Glede na to, da ti odgovori kažejo, da se vsi zavedajo
pomena ločevanja odpadkov, je potemtakem za pričakovati, da to udejanjajo tudi v
praksi. Vendar se iz prejšnjih odgovorov vidi, da temu ni tako. Razlogi so že opisani
(analiza vprašanja 3.2.): ni ekoloških otokov, oziroma so preveč oddaljeni.
Graf 28: Kakšen pomen ima ločeno zbiranje odpadkov po mnenju anketiranih
(vprašanje 3.4.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
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Skozi vso analizo je razvidno, da je eden pomembnejših vzrokov za neločevanje
odpadkov prevelika oddaljenost ekoloških otokov. To je pri vprašanju 3.5. – »Ali je
razdalja do ekološkega otoka primerna?« – potrdilo 27 % vprašanih, ostalim se zdi
razdalja primerna.
Graf 29: Primernost razdalje do ekološkega otoka (vprašanje 3.5.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Tisti, ki se jim razdalja do ekološkega otoka ne zdi primerna, so imeli možnost, da
povedo še sprejemljivo oddaljenost do zabojnikov – vprašanje je bilo odprtega tipa, ni
bilo ponujenih odgovorov. Večina (59 %) jih je odgovorila, da bi si želeli imeti ekološki
otok postavljen na razdalji 100 do 500 metrov. Znotraj te skupine odgovorov je bilo
82 % takih, ki so predlagali 100 ali 200 metrov do zabojnikov. Desetina vprašanih si
želi zabojnike celo bliže kot 100 metrov od doma – najraje verjetno kar pred vrati –
enak delež pa jih meni, da bi bila sprejemljiva razdalja že pol kilometra. Kako smo si
različni kaže tudi podatek, da bi bila petina vprašanih zadovoljna že z oddaljenostjo
okrog kilometra, nekateri celo okrog dveh kilometrov.
Graf 30: Sprejemljiva oddaljenost ekološkega otoka (vprašanje 3.5.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Analizirano je že ravnanje z različnimi vrstami oziroma sestavinami odpadkov, ostane
le še posebna skupina odpadkov, to je kosovni odpad (vprašanje 3.6.). Velika večina
poskrbi, da se kosovni odpadki zbirajo in odlagajo ločeno in na za to predvidenih
mestih. Le 3 % z njimi ne ravnajo pravilno – ali jih odlagajo v zabojnike za mešane
odpadke ali jih odpeljejo v naravo na divja odlagališča. Dobre tri četrtine ostalih
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počaka na organiziran odvoz kosovnih odpadkov in takrat odda tisto, kar je odslužilo
svojemu namenu. 15 % odpadke odpelje naravnost na deponijo, kjer so v sortirnici
postavljeni zabojniki za različne vrste odpada, ostali pa se znajdejo na svoj način.
Nekateri si pri komunalnem podjetju sami naročijo zabojnik, ki ga tudi plačajo, drugi
še uporabne kosovne odpadke odpeljejo kakšnemu znancu ali Romom.
Graf 31: Ravnanje s kosovnimi odpadki (vprašanje 3.6.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Vprašanje 3.9. je spraševalo, koliko ljudje poznajo navade svojih sosedov glede
ločevanja odpadkov. Izkazalo se je, da dobra polovica ne ve, ali sosedje odpadke
ločujejo ali ne. To je posledica vse večjega individualizma, ko ne vemo za dogajanje
v naši okolici. Včasih so se ljudje srečevali na vasi, na trgu, danes vsak hiti le po
svojih opravkih. Zelo majhen delež, le 2 %, je prepričanih, da njihovi sosedje ločujejo
odpadke, 14 % jih meni, da tega ne počnejo, ostala tretjina pa pravi, da nekateri
ločujejo, nekateri pa ne.
Graf 32: Odgovori na vprašanje 3.9.: »Ali vaši sosedje ločeno zbirajo odpadke?«
2%
da
32%
nekateri
da, nekateri ne
52%

ne
ne vem
14%

N = 128

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
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V vseh treh proučevanih občinah se je leta 2008 zbralo okrog 18,5 kg ločeno zbranih
odpadkov na prebivalca (všteto je tudi 0,4 kg nevarnih gospodinjskih odpadkov na
prebivalca), kar je razmeroma malo. Za primerjavo je podatek Komunalnega podjetja
Kočevje, ki pokriva občini Kočevje in Kostel, kjer so leta 2008 občani zbrali slabih
31 kg ločenih frakcij in nevarnih gospodinjskih odpadkov (Komunala Kočevje, 2009).
O razlogih za take majhne količine so razmišljali tudi anketiranci, in sicer z
vprašanjem 3.10., ki je bilo odprtega tipa. Dobrih 65 % jih meni, da je glavni razlog v
neozaveščenosti in lenobi ljudi. Ločevanje odpadkov zahteva nekaj dodatnega časa
in truda, vendar se ljudem »ne da«, lažje in enostavneje je vse odpadke dati v isti koš
in vrečo vreči v zabojnik pred hišo. Problem, ki ga vidijo vprašani, je v tem, da se
ljudje sploh ne zavedajo posledic, ki jih ima njihovo neodgovorno ravnanje. Morda bi
boljše poznavanje, večja ozaveščenost ljudi koga nagovorila, da se je vredno
potruditi in spremeniti svoje navade v ravnanju z odpadki. Skoraj 16 % anketiranih
meni, da ljudi od ločevanja odvračajo tudi neprimerni ekološki otoki 13 : prevelika
oddaljenost zabojnikov, premalo zabojnikov in preredko praznjenje, zaradi česar so
zabojniki pogosto polni. Za majhno količino ločeno zbranih odpadkov vidijo razlog
tudi v koristi oziroma drugi uporabi odpadkov doma, kot so kurjenje papirja in kartona
ter kompostiranje in krmljenje bioloških odpadkov. Nekaj anketirancev je za vzrok
navedlo tudi mišljenje ljudi o nesmiselnosti ločevanja, saj naj bi komunalne službe
vse odpadke zmešale, s tem pa je bil ves trud ljudi zaman. Vse to ljudi odbija in se še
toliko težje odločijo za spremembe v njihovem načinu ravnanja z odpadki.
Graf 33: Razlogi za razmeroma majhne količine ločeno zbranih frakcij (vprašanje
3.10.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Na območju, ki ga pokriva Komunala Ribnica so na ekoloških otokih postavljeni
zeleni zabojniki zvonaste oblike, na katerih so napisi: »papir«, »steklo«, »embalaža«.
Ljudje so bili vprašani (vprašanje 3.11.), ali so jim ti napisi jasni in razumljivi, oziroma
13

Tu so zajeti vsi odgovori, ki so se kakorkoli navezovali na ekološke otoke in zabojnike.
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če vedo, kaj lahko odložijo v posamezni zabojnik. 87 % vprašanim se zdijo napisi
dovolj razumljivi in nimajo težav s tem, kam dati kakšen odpadek. Zanimivo, da so
napisi razumljivi in jasni tudi dvema tretjinama tistih, ki ne ločujejo odpadkov. To
pomeni, da naj bi točno vedeli, kam spada kakšen odpadek, vendar zaradi svojih
razlogov tega ne počnejo. Dobra desetina se ne strinja, da so napisi na zabojnikih
jasni in razumljivi. Želeli bi si, da bi na zabojnikih pisalo več informacij, kaj točno sodi
v določen zabojnik in česa tam ne smejo odložiti. Dandanes je v uporabi toliko
različnih materialov in ljudje niso več prepričani kam lahko odložijo določeno stvar.
Prav tako so vprašani predlagali, da bi bilo na zabojnikih napisani nasveti, kako
pravilno odložiti odpadke: da je potrebno plastenkam in steklenicam odstraniti
pokrovčke in zamaške, embalažo je potrebno izprazniti in sprati pod vodo, ipd.
Skratka ljudje so ob poplavi izdelkov iz vedno novega materiala zmedeni in ne vedo,
kam odpadek lahko odložijo. Ponekod v drugih občinah imajo zabojnike različnih
barv, na katerih piše, kaj se lahko vanje vrže in česa se ne sme. Smiselno bi bilo kaj
takega narediti tudi na tem območju.
Graf 34: Odgovori na vprašanje 3.11.: »Ali so napisi na zabojnikih jasni in
razumljivi?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Anketirani so bili z vprašanjem 3.12. naprošeni, da podajo svoje predloge v zvezi z
ločenim zbiranjem odpadkov. Prevladujeta dva odgovora, in sicer več zabojnikov in
(boljše) informiranje oziroma ozaveščanje ljudi o ločevanju odpadkov.
Več kot tretjina ljudi meni, da bi za uspešnejše zbiranje ločenih frakcij odpadkov
nujno potrebovali večje število zabojnikov, predvsem za ločene frakcije. Želeli bi si
tudi zabojnike za nevarne in biološke odpadke. Predlagajo, da bi ekološki otoki stali v
vsaki vasi, nekaj je celo takih, ki bi si zabojnike za ločeno zbrane odpadke želeli pred
svojo hišo.
Drugi sklop najpogostejših odgovorov se nanaša na informiranje in ozaveščanje ljudi
o samem ločevanju odpadkov in njegovem pomenu. Želijo si različnih zgibank,
letakov, knjižic, televizijskih oddaj in okroglih miz na temo ločevanja odpadkov,
pomena recikliranja in škodljivih posledic, ki jih imajo odpadki na naš planet. Tudi
tisti, ki že ločujejo odpadke, si želijo še več informacij, napotkov, kako pravilno
ločevati, saj so velikokrat v zagati, kam lahko odvržejo določen odpadek. Tematika bi
58

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

morala biti pogosteje zastopana v lokalnih medijih, saj imajo vse tri občine svoje
občinsko glasilo, v Ribnici delujeta tudi lokalni radio in televizija. Zavedajo se, da je
izobraževanje v vrtcih in šolah zelo pomembno, zato spodbujajo program Ekošole.
Odpadki nastajajo v gospodinjstvih, kjer naj bi se ločevanje odpadkov tudi začelo.
7 % anketiranih zato predlaga, da bi vsako gospodinjstvo imelo doma več zabojnikov
oziroma košev za posamezne vrste odpadkov. Zanimivo, da naj bi te koše, po
njihovih predlogih, financirala občina oziroma komunalno podjetje. Na delo Komunale
je opozorilo tudi 7 % vprašanih, ki menijo, da bi morala biti Komunala prvi zgled in
pogosteje prazniti zabojnike, predvsem pa jih prazniti po vrstah odpadkov in ne vse
pomešati skupaj (nekateri naj bi bili temu priča).
Dobrih 13 % predlaga denarne sankcije, bodisi v obliki nagrad bodisi strogih kazni.
Menijo, da bi ljudi k ločevanju spodbudila akcija vračanja povratnih plastenk in
steklenic v trgovine, v zameno pa bi dobili nekaj denarja – tako kot je praksa na
sosednjem Hrvaškem. Prav tako predlagajo druge oblike pozitivnih sankcij, kot so
nagrajevanje za pravilno ločevanje, ali zmanjšanje smetarine za gospodinjstva, ki že
ločujejo odpadke. Na drugi strani so nekateri za kaznovanje kršiteljev. Tako tistih, ki
ne ločujejo odpadkov in vse odlagajo v isti zabojnik, kot za vse tiste, ki odpadke
odpeljejo v naravo in jih odložijo na divjih odlagališčih.
Tu je še nekaj bolj zanimivih predlogov za učinkovitejše in bolj razširjeno ločevanje
odpadkov po mnenju anketiranih:
- bolj estetski zabojniki (otroci bi lahko pobarvali zabojnike, glede na vrsto
odpadka);
- evidenca na zabojnikih, kamor bi vsak prinašalec vpisal svoje podatke in
prineseno količino odpadkov;
- javna dela za brezposelne, ki bi jih izobrazili in bi dežurali pri ekoloških otokih,
kjer bi ljudem dajali prave informacije o ločevanju odpadkov;
- akcije zbiranja posameznih vrst odpadkov (kot so skavtske akcije zbiranja
starega papirja).
Graf 35: Predlogi anketiranih glede ločenega zbiranja odpadkov (vprašanje 3.12.).
ne vem
drugo
kazni za kršitelje
pozitivne sankcije
zgledno delo Komunale
informiranje, ozaveščanje ljudi
ločevanje doma (različni zabojniki)
več zabojnikov
N = 128

0

5

10

15

20

25

30

35

%

40

Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
59

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

C) OZAVEŠČENOST O NAČINIH ZMANJŠEVANJA KOLIČINE ODPADKOV
Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na ozaveščenost o načinih zmanjševanja količine
odpadkov. Za zaključek so bili vprašani o predlogih, kako zmanjšati količino
odpadkov v gospodinjstvu, predhodna vprašanja, ki na svoj način nakazujejo na
možnosti zmanjševanja odpadkov, pa so ponudila odgovor o potrošniških navadah
članov gospodinjstev.
Najprej me je zanimalo, ali v gospodinjstvu prejemajo reklame in ostalo propagandno
gradivo (vprašanje 4.1.), poleg tega pa sem želela izvedeti tudi razlog za
(ne)prejemanje. 72 % gospodinjstev vsakodnevno prejema različno propagando.
Slaba tretjina le-teh jih »želi« prejemati, saj jih zanima, kje so akcije in kakšne
novosti; pravijo, da so bolje informirani o vsem. Ostali dve tretjini se niti ne zmenita
za reklame – jih pač dobivajo, ker jih pismonoša prinese sam od sebe. Ni bil redek
odgovor, da jih moti velika količina reklam, vendar se še niso ali se jim ne da odjaviti.
Rešitev za to so nalepke proti nezaželenim reklamam, ki se jih kupi na pošti. Te
nalepke se da dobiti že nekaj let, med anketiranimi gospodinjstvi pa jih očitno pozna
le 28 %, kolikor jih ne prejema reklamnega gradiva. Vprašani so se za to možnost
odločili, ker so se jim reklame samo nabirale in niso imeli niti časa jih pregledati, niti
se jih ne da uporabiti za kurjavo, ker ta papir zelo slabo gori. Po drugi strani pa se
danes vse informacije najdejo na internetu, zato so tiskane reklame samo balast.
Graf 36: Odgovor na vprašanje 4.1.: »Ali prejemate reklame in ostalo propagandno
gradivo?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Sledijo vprašanja, ki se navezujejo na nakupovalne navade gospodinjstev. Poznana
so dejstva o enormnih količinah plastičnih vrečk, ki so strupene in zaradi katerih
umira na stotine živalskih vrst, v gospodinjstvih pa predstavljajo pomemben delež
odpadkov. S plastičnimi vrečkami nas bombardirajo predvsem v trgovinah, zato je
sledilo vprašanje, kako v gospodinjstvih najpogosteje odnašajo nakupljeno blago iz
trgovine (vprašanje 4.2.). Pri tem vprašanju se na prvi pogled pokaže velika okoljska
ozaveščenost, saj kar 82 % gospodinjstev uporablja okolju prijazne metode prenosa
nakupljenega blaga. Petina nakupljeno odnese v košari ali vrečki iz blaga, druga
petina ima seboj plastično vrečko, ki jo na ta način večkrat uporabi, dobra tretjina pri
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blagajni vzame kartonasto škatlo, v katero zloži nakupljeno, 15 % pa stvari zloži
nazaj v voziček, od tam pa naravnost v prtljažnik avtomobila. 8 % gospodinjstev pri
vsakem nakupu vzame oziroma kupi novo plastično vrečko, v katero zloži blago.
Pri interpretaciji teh odgovorov je potrebno biti pazljiv. Mogoče je res tako visok delež
gospodinjstev, ki uporablja naštete načine prenosa nakupljenega blaga. Vedeti pa
moramo, da nas prodajalke na blagajni (lahko pa si jih vzamemo tudi sami) pri
vsakem nakupu zasipljejo z malimi brezplačnimi plastičnimi vrečkami, v katere naj bi
pospravili izdelke po vrstah, ne glede na to, ali jih bomo nato zložili v košaro, večjo
vrečo ali nazaj v voziček. In prav te vrečke predstavljajo velik problem, saj se hitro
strgajo in niso za večkratno uporabo, zato jih takoj zavržemo. Tukaj se torej zastavlja
vprašanje, koliko ljudi zavrne te vrečke. Predpostavljam, da bi pri upoštevanju tega
dobili veliko manjši delež gospodinjstev, ki nakupe opravljajo brez uporabe plastičnih
vrečk.
Graf 37: Kako vprašani najpogosteje odnesejo nakupljeno blago iz trgovine
(vprašanje 4.2.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Embalaža predstavlja tretjino vseh naših odpadkov in kot kaže bo ta delež še večji,
saj je embalaže iz dneva v dan več. Ne moremo kupiti živila, embalažo pa pustiti na
prodajni polici. Lahko pa količino embalaže zmanjšamo s tem, da kupimo eno večjo
embalažo namesto več manjših. Poleg tega je ceneje, če kupimo eno večjo
embalažo, kot pa isto količino v več manjših embalažah. Koliko gospodinjstev ima
takšno prakso, prikazujejo odgovori na vprašanje 4.3. 15 % gospodinjstev raje vzame
več izdelkov v manjših embalažah, 85 % pa ve, da ena večja embalaža pomeni manj
odpadne embalaže in manj denarja.
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Graf 38: Odgovori na vprašanje 4.3.: »Kupiti morate določeno količino neke stvari.
Kaj boste kupili?«
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Embalaža predstavlja velik delež naših odpadkov, primanjkuje pa nam načinov, kako
zmanjšati njene količine. Ena od možnosti je predstavljena s prejšnjim vprašanjem,
druga možnost pa je embalaža za večkratno uporabo. Že na začetku je potrebno
povedati, da ta vrsta embalaže ni zelo razširjena, lahko pa si sami ustvarimo svojo
embalažo za večkratno uporabo, vendar o tem nekoliko kasneje. Vprašanje 4.4. je
spraševalo prav o embalaži za večkratno uporabo. Tu bi odgovore lahko najprej
razdelili na tiste, ki tovrstno embalažo poznajo ali so vsaj že slišali zanjo in na tiste, ki
jim je ta pojem tuj. Med slednje se uvrščajo vsi, ki so dogovorili, da za takšno
embalažo še niso slišali (22 %), prav tako pa predpostavljam, da velika večina tistih,
ki ne gleda na to, v kakšni embalaži je izdelek in kupi, kar je ceneje, niti ne pozna
embalaže za večkratno uporabo. Tako lahko rečem, da te embalaže ne poznata vsaj
dve tretjini gospodinjstev. Petina gospodinjstev embalažo za večkratno uporabo
očitno pozna, saj je na to pozorna pri nakupovanju.
Med embalažo za večkratno uporabo spadajo povratne steklenice in plastenke, ki jih
lahko vrnemo v trgovino, od tam pa gredo naprej v postopke za ponovno polnjenje.
Povratnih steklenic je manj kot včasih, saj jih nadomeščajo plastenke ali druge vrste
embalaže (primer olje in pijače v plastenkah, mleko v tetrapaku), se pa v zadnjem
času tudi nekatera slovenska podjetja spet odločajo za polnjenje pijač v povratne
steklenice (primer Radenska, Union). Med embalažo za večkratno uporabo se
uvrščajo tudi kozarci za vlaganje, ki jih večkrat uporabimo za shranjevanje živil. Vse
bolj se razširja uporaba PET (polietilentereftalat) plastenk, ki so namenjene
večkratnemu (tudi do 40-kratnemu) polnjenju. Vse več znanih podjetij svoje
proizvode (pijače) shranjuje v plastenke PET, na primer Coca-Cola, Rauch, med
slovenskimi pa Dana, Radenska, Union (Višnar, 2008). Med embalažo za večkratno
uporabo sodijo tudi vrečke iz blaga, baterije za ponovno polnjenje, jeklenke za
gospodinjski plin, ipd. Pozorni smo lahko tudi pri shranjevanju živil v hladilniku.
Namesto, da se živilo shrani v tanki najlonski vrečki, se lahko uporabi plastične škatle
za shranjevanje živil, ki so za večkratno uporabo.
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Graf 39: Ali ljudje kupujejo izdelke v embalaži za večkratno uporabo (vprašanje 4.4.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Med najbolj poznano in razširjeno embalažo za večkratno uporabo so povratne
steklenice in plastenke. Z naslednjim vprašanjem (4.5.) sem želela ugotoviti, v
kolikšni meri uporabniki vračajo povratne steklenice in plastenke. Skupno skoraj
90 % gospodinjstev vedno ali občasno vrača povratno embalažo v trgovine. Odgovor
je potrebno dopolniti, saj je večina k pritrdilnemu odgovoru dodala, da vračajo le
steklenice, saj za vračanje plastenk pri nas še niso slišali. Veliko ljudi plastenke vrača
v trgovine na Hrvaškem (med počitnicami), saj se tam ob vračilu dobi kavcija, in sicer
0,50 HRK. To se jim zdi lepa spodbuda, saj se na ta način zbere velika količina
plastenk, ki bi drugače končale med drugimi odpadki. V Sloveniji kavcije na vrnjeno
povratno embalažo ni, bi pa po mnenju ljudi marsikoga to spodbudilo k ločevanju
odpadne embalaže.
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Za konec ankete so anketiranci podali predloge, kako bi v lastnem gospodinjstvu
zmanjšali količino odpadkov. Dobrih 44 % nima ideje, kako spraviti količino odpadkov
na minimum, nekateri med njimi celo menijo, da je njihova količina odpadkov že tako
majhna, da je ne morejo več zmanjšati.
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Predhodna 4 vprašanja so že nakazovala rešitve k zmanjšanju količine odpadkov in
prav to so bili tudi najpogostejši predlogi, ki so jih podali anketiranci.
Dobrih 46 % vidi rešitev za zmanjšanje odpadkov v zmanjšanju količine embalaže, in
sicer na razne načine: z uporabo embalaže za večkratno uporabo, z vračanjem
povratnih steklenic in plastenk, s pitjem vode iz pipe in ne ustekleničenih pijač, s
pametnim kupovanjem večje embalaže namesto manjših, s stiskanjem oziroma
zlaganjem embalaže (pločevinke, plastenke, tetrapaki). Strinjajo pa se, da ni vse le v
njihovih rokah. Tudi proizvajalci bi morali uvesti spremembe, kot so zamenjava
plastenk s steklenicami, več papirnate embalaže, ki se lahko zažge, embalaža za
večkratno uporabo, …
15 % anketiranih meni, da bi že z ločevanjem odpadkov njihovo količino zmanjšali,
saj bi papir in karton lahko uporabili za kurjavo, iz bioloških odpadkov pa bi začeli
izdelovati kompost. Na ta način bi se količina ostalih odpadkov zmanjšala za dobro
tretjino ali še več.
Količino papirja gospodinjstva lahko zmanjšajo z odpovedjo prejemanja reklam in
drugega propagandnega gradiva. To bi naredilo 4 % gospodinjstev, kar je
razmeroma malo, če se je pri vprašanju 4.1. pokazalo, da večina sploh ne ve, zakaj
še dobiva reklame in jih niti ne pregleda.
Skoraj desetina rešitev vidi v košari ali vreči za večkratno uporabo kot sredstvu za
prenašanje nakupljenega blaga iz trgovine domov. Predlagajo, da bi v trgovinah
plastične vrečke zamenjali s papirnatimi.
Med drugimi predlogi za zmanjšanje količine odpadkov so še: varčnost oziroma
kupovanje le tistega, kar se potrebuje, večja ozaveščenost in s tem spreminjanje
vedenjskih vzorcev, dvostranska uporaba pisarniškega papirja, zamenjava ali posoja
rabljenih odsluženih stvari, ipd.
Graf 41: Predlogi za zmanjšanje količine odpadkov v gospodinjstvih (vprašanje 4.6.).
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Vir: Analiza anketnih vprašalnikov, 2009
Strinjam se, da problem količine odpadkov ni lahko rešljiv in da se tega ne da narediti
čez noč. S počasnim, a zavestnim spreminjanjem svojih navad, pa se bo tudi naš
kupček vsakodnevnih odpadkov vztrajno manjšal.
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6. OZAVEŠČANJE
IN
PREDLOGI
OZAVEŠČANJA
O
GOSPODARJENJU Z ODPADKI NA PROUČEVANEM OBMOČJU
Po analizi ankete je razvidno, da je stanje na področju ozaveščenosti o
gospodarjenju z odpadki na zelo zavidljivi ravni, saj kar 83 % vprašanih meni, da
imajo dovolj informacij o pravilnem ravnanju z odpadki. Seveda to ne pomeni, da vse
informacije dobijo v domačem okolju prek lokalnih medijev. Predstavljeno bo, kako je
v obravnavanih treh občinah poskrbljeno za ozaveščanje o gospodarjenju z odpadki.
Vsakršna stvar, ki je narejena za boljšo informiranost ljudi o pravilnem ravnanju z
odpadki, je zelo dobrodošla in koristna, vendar pa se na vsakem področju da narediti
še več, izboljšati načine ozaveščanja in pritegniti še širši krog ljudi. V nadaljevanju
podajam nekaj predlogov, na kakšne načine vse bi lahko občanom ponujali
informacije in koristne nasvete o pravilnem ravnanju z odpadki. To so zgolj predlogi,
naslednji korak je izbrati skupino ljudi, ki bi koordinirala celotno mrežo ozaveščanja in
skušala udejanjiti napisano, ne gre pozabiti niti na finančno plat, saj nekateri od
predlogov zahtevajo tudi kritje določenih stroškov, kar velikokrat predstavlja preveliko
oviro, da bi stvar zaživela. To pa so že stvari, ki niso v obsegu tega diplomskega
dela, se bom pa tudi na tem področju zavzemala, da se celotna stvar premakne in da
nekateri predlogi v kratkem zaživijo.
Zgibanka, priročnik
Že anketirani so izpostavili, da pogrešajo letake oziroma zgibanke s čim več
koristnimi informacijami o ločevanju odpadkov. Res je, da je zgibanka, ali bolje
rečeno priročnik, eden izmed boljših načinov ozaveščanja ljudi, saj je na enem mestu
zbranih veliko informacij, napotkov za pravilno ravnanje z odpadki.
Slika 14: Priročnik, ki ga je izdalo JP Komunala Tržič.

Vir: http://www.komunala-trzic.si/db/komunalaTrzic/File/Bro%C5%A1ura%20lo%C4%
8Devanje%20odpadkov.pdf (citirano 19. 3. 2009)
V tem priročniku bi bili lahko predstavljeni ključni problemi, glavna dejstva in
zaskrbljujoče številke o rasti količine odpadkov in o majhnih deležih predelave le-teh.
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Zelo pomembno je, da se ljudem predstavi škodljive vplive, ki jih imajo nepravilno
odloženi odpadki, na naše okolje in njegove posamezne sestavine (voda, zrak,
prst, …). Iz vseh teh dejstev se nato ljudem predstavi skupne cilje, ki jih mora doseči
naša država in za katere se moramo potruditi prav vsi. Eden izmed ukrepov je
pravilno ločevanje odpadkov. Ljudem je potrebno predstaviti, katere vrste odpadkov
se ločuje in kako si v domačem gospodinjstvu organiziramo ločeno zbiranje. Nato pa
sledi ključni del, in sicer mora biti za vsako vrsto odpadkov oziroma za vsak zabojnik
natančno opisano, kaj sodi tja in česa v zabojnik ne smemo odložiti. Na pomanjkanje
teh informacij je opozorilo veliko število ljudi. Ne smejo se izpustiti niti navodila, kako
se posamezne vrste odpadkov pripravi, preden se jih odloži v zabojnike (odstranitev
zamaškov, stiskanje embalaže, ipd.). Vse skupaj mora biti podkrepljeno z razlago
namena ločevanja odpadkov in reciklaže posameznih sestavin, da tudi ljudje v teh
dejanjih vidijo smisel. Smiselno bi bilo na kratko predstaviti postopke predelave in
primerjavo med reciklirano in novo ustvarjeno embalažo. Vsi ti podatki bodo lahko
dodatna motivacija za vse, ki že vestno ločujejo odpadke ter (upam da) začetna
spodbuda za tiste, ki so s tem do sedaj oklevali ali v tem niso videli pravega smisla.
Tu je torej naštetih precej vsebin, ki bi se jih lahko vključilo v zgibanko ali priročnik.
Glavno vodilo pri izdelavi bi moralo biti, da je zbranih čim več informacij, ki jih
posameznik potrebuje, da sploh začne razmišljati o ločevanju odpadkov ali si z njimi
pomaga kasneje, ko pride v dilemo, kam z določeno vrsto odpadka. Mogoče bi kdo v
tem videl le še en odvečen in nekoristen skupek papirja, ki bi takoj pristal v košu za
odpadke, verjamem pa, da bi za marsikoga predstavljal velik vir informacij in pomoč
pri ravnanju z odpadki.
Lokalni časopisi
V vsaki občini redno izhaja občinsko glasilo. Ribniško Rešeto izhaja vsak mesec,
Suhorobar v Sodražici izide 6-krat letno, vsaj 5-krat letno pa izide glasilo Odmevi v
Loškem Potoku. To so brezplačna glasila, ki jih dobi vsako gospodinjstvo v občini in
so zato zelo primerna tudi kot medij za ozaveščanje prebivalcev o okoljskih
problemih, v tem primeru o pravilnem ravnanju z odpadki. Do sedaj so bila v teh
glasilih objavljena predvsem obvestila o posameznih akcijah zbiranja določene vrste
odpadkov (kosovni odpad, nevarni gospodinjski odpadki, zbiranje starega papirja,
čistilne akcije, …). Ob tem je vedno tudi opozorilo, kateri odpadki sodijo na
posamezno akcijo. Enkrat letno Komunala objavi povzetek poročila o ločevanju
odpadkov. K ozaveščanju svoj del prispevajo tudi povabila na posamezne akcije in
članki o uspelih čistilnih akcijah raznih društev, skavtskih akcijah zbiranja starega
papirja ter novicah iz programa Ekošole.
V bodoče bi lahko uvedli posebno rubriko (na primer: »Eko kotiček«), v kateri bi bili
prispevki na okoljsko tematiko. V vsaki številki glasila, bi podrobneje predstavili en
segment gospodarjenja z odpadki (vsebine bi bile take, kot so opisane pri priročniku).
Glede na to, da glasila izhajajo enkrat mesečno ali na dva meseca, bi objavljali tudi
rezultate zbiranja odpadkov. Zelo pomembno je namreč, da so ljudje obveščeni o
svojem delu, da se njihova dejanja nekje poznajo. Ko bi videli podatke o zbranih
količinah (vzemimo za primer, da so boljši kot v preteklem obdobju), bi jih dejstvo, da
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njihov trud ni bil zaman, spodbudilo k vztrajanju in nadaljevanju ločevanja odpadkov.
V rubriki bi pisali o »novostih« s področja gospodarjenja z odpadki, kot so 14 : biološko
razgradljiva vrečka, nalepke proti reklamam, embalaža za večkratno uporabo, ipd.
To je eden izmed načinov, kako vsebino že obstoječega medija dopolniti in ga s tem
uporabiti za ozaveščanje ljudi o okoljskih problemih.
Lokalni radio
Na proučevanem območju deluje Radio Urban. Podobno kot pri lokalnih glasilih, gre
tudi v tem primeru za medij, kateremu bi se lahko le dopolnila vsebina. Na radiu
redno objavljajo obvestila o akcijah zbiranja odpadkov (kosovni odpad, nevarni
gospodinjski odpadki, zbiranje starega papirja, …). Osnovnošolci enkrat, dijaki pa
dvakrat mesečno pripravljajo oddajo, kjer je pomembna tema tudi ekologija. Preko
lokalnih novic se spremljajo tudi vse aktivnosti v okviru Ekošole in druge okoljske
dejavnosti.
Lahko bi enkrat mesečno pripravljali posebno »eko« oddajo z novicami o
gospodarjenju z odpadki. Oddaje bi lahko popestrili s posameznimi strokovnjaki s
področja varstva okolja, zanimiva pa bi bila tudi pričevanja domačinov, ki bi
predstavili svoj pogled na problematiko odpadkov ali kako so ločevanje odpadkov
uvedli v svoj vsakdan. Izkušnje »navadnih« ljudi velikokrat bolj nagovorijo, kot
zahtevna, nerazumljiva predavanja strokovnjakov. So pa strokovnjaki zelo zaželeni
tudi pri oddajah, kjer lahko poslušalci pokličejo in zastavijo vprašanje, izrazijo svoje
mnenje ali se o določeni temi pogovorijo s strokovno usposobljeno osebo. Podobno
kot je že oddaja z županom občine, bi v goste lahko povabili zaposlene na Komunali
Ribnica, ki bi bili na voljo za vprašanja in mnenja poslušalcev. Zelo priljubljene so
različne oblike nagradnih iger in zakaj ne bi bila kakšna tudi na temo ekologije,
ločevanja odpadkov.
Spletna stran
Ljudje vse več časa preživimo pred računalnikom, svetovni splet nam je čedalje bolj
domač, zato se za ozaveščanje vse bolj uporablja tudi internet. Skoraj vsako
komunalno podjetje svojim uporabnikom na svoji spletni strani nudi tudi informacije o
odpadkih in pravilnem ravnanju z njimi. Nekatere spletne strani so zelo privlačne,
polne informacij, predvsem pa zelo uporabne, saj hitro najdemo podatek, ki ga
iščemo. Informacije so predstavljene na zanimiv način, s slikami in barvami, ki
uporabnika pritegnejo, da išče še naprej in tako naleti na nove informacije. Ko
uporabnik enkrat najde spletno stran, ki mu nudi odgovore na njegova vprašanja, se
bo večkrat vračal tja, zato je pomembno, da se podatki obnavljajo, da so objavljene
vedno aktualne vsebine.

14

Te stvari so sicer v širšem prostoru že precej uveljavljene, vendar pa so na proučevanem območju
še velika neznanka.
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Slika 15: Primerjava spletne strani JKP Komunala Ribnica d.o.o. in Snaga Javno
podjetje d.o.o.
Pri obeh spletni straneh gre za informacijo o ločenem zbiranju embalaže. Na kateri
strani bi vi raje poiskali želeno informacijo?

Vir: http://www.komunala-ribnica.si/d___4.php (citirano 22. 3. 2009); http://razvoj.jhlj.si/snaga/locevanje/embalaza (citirano 22. 3. 2009)
JKP Komunala Ribnica ima svojo spletno stran, na kateri obiskovalec lahko dobi
sledeče podatke s področja odpadkov:
- o deponiji Mala gora in reciklažnem dvorišču;
- o ekoloških otokih in pravilnem ločevanju odpadkov;
- o različnih vrstah odpadkov (komunalni odpadki, kosovni odpadki, električna
oprema, nevarni odpadki;
- termine odvoza kosovnega odpada in akcij zbiranja nevarnih gospodinjskih
odpadkov 15 ;
- letno poročilo o zbranih odpadkih 16 .
Na prvi pogled se zdi veliko podatkov, koristnih za obiskovalca spletne strani. (Velika)
pomanjkljivost pa je precej monotona podoba, ki ne pritegne uporabnika. Celotno
besedilo sicer nekoliko popestrijo slike, vendar je v primerjavi s spletnimi stranmi
drugih komunalnih podjetij, stran ribniške komunale precej dolgočasna in bi bila
potrebna prenove.
Poleg prenove že obstoječe spletne strani Komunale Ribnica, predlagam, da se
naredi posebna spletna stran (na primer: »Zeleni portal«), ki bi bila namenjena
predvsem okoljskim temam in aktualnim problemom s tega področja. Tu bi bile na
voljo vse informacije o pomenu ločevanja odpadkov, o pravilnem ločevanju, o
postopkih predelave, redno bi objavljali podatke o zbranih količinah, obveščali bi ljudi
o terminih različnih akcij, o dogodkih, povezanih z okoljsko tematiko, na voljo bi bil
forum za mnenja in vprašanja, ipd. Uporabniki bi lahko na spletni strani objavljali
15

Na dan, 22. 3. 2009, so bili še vedno objavljeni novembrski in decembrski temini za odvoz
kosovnega odpada, nikjer pa nisem našla podatkov o letošnjih akcijah odvoza kosovnega odpada, ki
so bile v mesecu januarju in marcu.
16
Zadnje dostopno poročilo je za leto 2007.
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svoje prispevke na temo varstva okolja (pesmi, zgodbe, slike, filme, …). Glavni
namen tega portala je, da so vse informacije zbrane na enem mestu in zaradi
lastnosti medija se vse informacije lahko tudi sproti osvežujejo, da so uporabniki
vedno na tekočem z novostmi.
Dandanes je predvsem med mladimi zelo priljubljeno spletno mesto Facebook, ki bi
ga lahko uporabili tudi za ozaveščanje o ločevanju odpadkov. Uporabniki tega portala
so vsakodnevno vabljeni, da se pridružujejo različnim skupinam, znotraj katerih
uporabnike druži skupna lastnost (na primer: ljubitelji čokolade, privrženci nekega
nogometnega moštva). Lahko bi se ustvarila skupina, ki ločuje odpadke, s čimer bi se
ljudje povezali med seboj, izmenjali bi si izkušnje in medse morda pritegnili še
kakšnega novega ozaveščenega uporabnika, ki bo začel z ločevanjem odpadkov ali
pa vsaj občasno plastenko odnesel v pravi zabojnik.
Plakati
V Ljubljani že nekaj let lahko opažamo zelenega zmajčka, ki s plakatov poziva k
ločevanju odpadkov. Ta način ozaveščanja deluje kot reklama, katere sporočilo se
nam nehote vtisne v spomin in v naše vedenjske navade. Ni neverjetno, da bi nekdo,
ki je imel ravno namen odvreči nek odpadek v navaden zabojnik, ob pogledu na
plakat spremenil svoj namen in poiskal zabojnik, namenjen njegovemu odpadku.
Na proučevanem območju se s plakati ljudi obvešča o terminih pobiranja kosovnega
odpada in akcijah zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov, morda pa bi lahko
sledili podjetju Snaga in si zamislili svojo maskoto, ki bi nas tudi s plakatov opozarjala
na pravilno ravnanje z odpadki.
Slika 16: Primer plakata podjetja Snaga, ki ozavešča ljudi o ločevanju odpadkov.

Vir: http://www.jh-lj.si/index.php?p=7&k=1384 (citirano 22. 3. 2009)
Okrogle mize, predavanja
Občasno, vendar zelo redko, se je že v preteklosti pripravilo predavanja na temo
okoljevarstva, ki so doživela zelo velik odziv in so bila dobro obiskana. Ljudem bi
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lahko spet in bolj pogosto ponudili strokovno mnenje, predstavitev aktualnih okoljskih
problemov in ukrepov za rešitev, seznanitev s trenutnim stanjem okolja ali novostmi
na področju varstva okolja.
Pri aktualnih tematikah, predvsem lokalnih, bi organizirali javno okroglo mizo, na
katero bi povabili strokovnjake z različnih področij, s tem pa bi tudi obiskovalci dobili
možnost slišati različna mnenja. V Ribnici je aktualna tematika zapiranje
dolgoletnega odlagališča Mala gora, vendar sem prepričana, da veliko ljudi za to
sploh ne ve, ker se o tem ne govori. Tematiko ali problematiko je potrebno prinesti k
ljudem, jim jo razložiti in ponuditi, da izrazijo svoja mnenja, saj se tako počutijo, da so
tudi oni del lokalnega dogajanja in lažje sprejemajo ukrepe, ki se izvajajo na
njihovem območju.
Okoljske akcije
Zelo velik vpliv imajo razne okoljske akcije, ki so organizirane na pobudo
posameznikov ali društev. Turistično društvo Sodražica in Občina Sodražica vsako
pomlad organizirata čistilno akcijo v občini. Tudi ribniška društva (lovci, ribiči,
gasilci, …) občasno organizirajo čistilne akcije. Odzivi so bili dobri, kar je pokazatelj,
da bi takšne akcije morale postati tradicionalne. Nekatera društva takšne akcije
organizirajo le za svoje člane (na primer: Lovska družina Ribnica, skavti), vendar pa
bi bilo smotrno razmišljati tudi o večji akciji, ki bi zajela čim širši krog ljudi, saj se bo
tako vsak udeleženec počutil koristnega, da je tudi on nekaj prispeval k lepšemu in
bolj zdravemu okolju. Takšen primer je že prej omenjeno Turistično društvo
Sodražica, ki na čistilno akcijo povabi vse občane.
Od začetka leta 2008 skavti organiziramo akcijo zbiranja starega papirja. Letos smo
jo organizirali že 2-krat, udeležencev pa je bilo na vsaki akciji več. Vsakič se nam je
celo zgodilo, da smo naročili premajhen zabojnik. Na prvi akciji smo zbrali 7, na drugi
pa kar 12 ton starega papirja. Ljudje so nad akcijo navdušeni in tudi sami povejo, da
bi tista škatla papirja, ki so ga pripravili, da smo ga odpeljali, drugače najverjetneje
končala med ostalimi odpadki. Gre predvsem za starejše ljudi, ki sami papirja ne
morejo odpeljati na ekološki otok, mi pa jim ponudimo možnost, da ga odpeljemo v
za to namenjen zabojnik. Takšen odziv je dokaz, da so takšne akcije potrebne in da
se pozitivni rezultati takšnega načina ozaveščanja že kažejo. Zatorej bomo s tem
nadaljevali, mogoče pa se v prihodnje odločimo tudi za akcijo zbiranja plastenk,
pločevink ali česa drugega.
Poleg tega smo se ribniški skavti odločili, da ob letošnjem dnevu Zemlje, ki ga
praznujemo 22. aprila, organiziramo občinsko akcijo, imenovano OČISTIMO SE!
Namen akcije je vzbuditi zavest, da je vsak posameznik odgovoren za ohranitev
našega planeta ter da se vse skupaj začne pri lastnem pragu. Z akcijo želimo:
- naučiti ljudi ločevati odpadke,
- predstaviti biorazgradljivo vrečko,
- očistiti sebe napačnih vedenjskih vzorcev in očistiti svojo okolico,
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preko druženja in zabavnih delavnic posredovati koristne informacije o ravnanju z
odpadki.

Vsako gospodinjstvo je bilo v občinskem glasilu, kjer je bila akcija podrobno
razložena, povabljeno, da svoje odpadke na dan akcije, 25. aprila, prinese na najbližji
ekološki otok. Tam jih bodo pričakali prostovoljci, ki jim bodo pomagali odpadke
pravilno razvrstiti v posamezne zabojnike. Popoldne pa se pripravlja še skupni
zaključek, kjer se bodo odvijale različne delavnice, nagradne igre, na voljo pa bodo
tudi različne publikacije o ravnanju z odpadki. V ta namen je zaživela tudi maskota
akcije, »eko rib'ca«, katere ime se bo izbralo na nagradnem natečaju, na katerega so
povabljeni vsi občani. Upamo, da se bo akcije udeležilo čim več občanov, saj bodo s
tem pokazali, da jim je mar za naš planet.
Slika 17: Maskota akcije OČISTIMO SE!

Avtor: Trop za dan Zemlje, 2009
Maskota akcije bi kasneje lahko postala splošna maskota in prepoznavni znak za
ozaveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki. Takšni liki podzavestno nagovarjajo
ljudi, saj nagovarjajo s svojo prikupnostjo. Hkrati pa pritegnejo tudi mlajše prebivalce,
ki spremljajo te like pri njihovih dejanjih (slike maskote v različnih opravilih) in jih
posnemajo. S tem bi dobili tudi povezovalni element različnih načinov ozaveščanja
prebivalcev in zaščitni znak celotnega programa ozaveščanja.
Ekošola, eko tabori
V občini Ribnica sta osnovna šola in vrtec vključena v nacionalni program Ekošola 17 .
Prepričana sem, da gre za zelo pomembno komponento pri ozaveščanju otrok o
odnosu do planeta. Globalni cilj programa je seznaniti otroke in odrasle o pomenu
okolja in jih naučiti pravilnega ravnanja za njegovo ohranjanje. Navade, ki jih človek
prevzame še kot otrok, se v njem ukoreninijo in jih prenese tudi v kasnejša obdobja.
Zelo pomemben pa je tudi vpliv, ki ga imajo otroci na svoje starše, saj navade in
znanja, ki jih pridobijo v vrtcu ali šoli, prenašajo v svoje družine, s tem pa se
ozaveščajo tudi drugi družinski člani.

17

Osnovna šola in vrtec v Sodražici ter Loškem Potoku nista vključena v program Ekošole.
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Upam, da se bo program v vrtcih in šolah ohranil in nadgrajeval z novimi projekti. Ker
je ta program zasnovan na državni ravni, tu ne morem vplivati na njihov program.
Predlagam pa obisk enega od Centrov za ravnanje z odpadki, kjer bi otroci lahko v
živo videli, kaj se dogaja z odpadki po tem, ko jih odvržejo v zabojnik. V pomoč
učiteljem ali staršem pri domači vzgoji je FIF – Okoljevarstveno svetovanje izdalo
knjige, priročnike in miselne vzorce na temo odpadkov, ki so lahko kot dodatno
gradivo pri ozaveščanju otrok, mladine in nenazadnje tudi staršev ter drugih
družinskih članov. Veliko informacij in gradiv je dostopnih tudi na njihovi spletni strani
(http://www.fif-jf.si/).
Znanje, ki ga otroci pridobijo v vrtcu in šoli, bi bilo potrebno prenesti tudi v obšolske
dejavnosti. Predvsem poleti imajo otroci možnost, da se udeležijo različnih
prostočasnih aktivnosti: skavtski tabori, oratorij, Lumpijada, … Ponekod je že v
navadi, da se na teh večdnevnih počitniških dejavnostih otroke spodbuja k ločevanju
odpadkov. Pri tem je zelo pomembno, da so vsi udeleženci, od otrok do voditeljev, ki
so prvi zgled otrokom, zelo natančni pri ločevanju odpadkov in en drugega opozarjajo
na morebitne napake. S tem otroke navajamo, da je ločevanje odpadkov pomembno
v vseh sferah našega življenja, da se ločuje v šoli, doma in tudi na počitnicah, ob
različnih dejavnostih.
Ekološki otoki
Res je, da so ekološki otoki od leta 2004 postavljeni po naseljih v vseh treh občinah.
Dejstvo pa je tudi, da že z obliko, barvo in napisi zabojnikov lahko pritegnejo
zanimanje večjega kroga ljudi. V primerjavi z nekaterimi drugimi občinami, kjer se
zabojniki ločijo že po barvi celega zabojnika ali le njegovega pokrova, so na
proučevanem območju vsi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov med seboj enaki:
zeleni, zvonaste oblike, z napisom, katerim odpadkom so namenjeni.
Menim, da bi novi zabojniki lahko že s svojo barvitostjo pripomogli, da bi kmalu
postali tudi bolj polni pravilno odloženih odpadkov. Ena možnost je, da komunalno
podjetje kupi nove zabojnike, druga izmed rešitev pa je lahko tudi zanimiva delavnica
za otroke, ki bi s svojo domišljijo okrasili sedaj monotone zabojnike.
V anketah so ljudje omenili, da napisi na zabojnikih niso dovolj jasni, oziroma da
pogrešajo podrobnejše napise, kaj sodi in kaj ne sodi v posamezni zabojnik. S temi
navodili in nasveti, kako odvržemo posamezno embalažo, bi marsikdo svoje odpadke
odložil v pravi zabojnik. Pogosto se namreč dogaja, da ljudje, ki niso prepričani, v
kateri zabojnik gre kakšen odpadek, vse skupaj vržejo med mešane nekoristne
odpadke. S hitrim pogledom na napis zabojnika, bi vsakdo ugotovil, ali njegov
odpadek sodi v ta zabojnik ali ne. Nekajkrat bi si človek moral pomagati s temi
navodili, naslednjič pa bo že sam vedel, kam naj odloži svoje odpadke.

Obstaja še vrsta drugih načinov, kako različnim skupinam ljudi približati ločevanje
odpadkov. Predvsem mlajše bi se lahko nagovorilo preko glasbe, ki jim je blizu in gre
hitro v ušesa. Morda bi se posnelo kratke filmčke z okoljsko vsebino, na primer
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ločevanja odpadkov. Tematiko odpadkov se lahko predstavi z gledališko igro. V
zadnjem času ponovno postajajo priljubljeni stripi in zakaj ne bi nastal tudi kakšen s
poučnim naukom o pravilnem ravnanju z odpadki.
V tem poglavju je predstavljenih le nekaj idej, na kakšne načine bi lahko ločevanje
odpadkov približali ljudem. Predlogi so med seboj relativno podobni, oziroma se
vsebina ponavlja, razlikuje se le način predstavitve. S tem bi želeli zajeti čim širši
krog ljudi, saj je mlajšim bližji svetovni splet, starejši več časa posvetijo radiu in
televiziji, … Skratka različni mediji so namenjeni različni ciljni publiki, zato je
pomembno, da se uporabi čim več različnih načinov, s katerimi ljudem približamo
določeno tematiko.
Zavedam se, da vsi predlogi niso takoj izvedljivi, da je potrebno veliko truda in
skupino ljudi, da se stvari udejanjijo, da je potrebno imeti zagotovljena denarna
sredstva za izpeljavo določenih projektov, da brez podpore določenih vplivnejših ljudi
nekaterih predlogov ne bo možno uresničiti in da obstaja še vrsta drugih problemov,
ki bi jih bilo potrebno rešiti. Z dobro voljo, zagnanostjo, predvsem pa z zavestjo, da
lahko trenutno stanje spremenimo na bolje, bi se lahko naredilo veliko na področju
ozaveščanja ljudi, v tem primeru o gospodarjenju z odpadki.
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7. ZAKLJUČEK
V Sloveniji se proizvede nekaj več kot 400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na
leto. Od leta 2003 količina odpadkov na prebivalca ponovno rahlo narašča in se
približuje vrednosti z leta 2001 (okrog 440 kg). V letu 2006 je povprečen Slovenec
proizvedel 432 kg odpadkov, s čimer se uvrščamo med države z manjšo količino
nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca in ne dosegamo povprečja Evropske
unije, ki znaša 517 kg na prebivalca. Cilj iz 5. okoljskega akcijskega programa, da je
potrebno količino komunalnih odpadkov stabilizirati na 300 kg na prebivalca, sta
dosegli le dve državi. Po aktivnostih, ki so predvidene v 6. okoljskem akcijskem
programu, naj bi se količina odpadkov do leta 2010 zmanjšala za 20 %, do leta 2050
pa za 50 %.
Čeprav naj bi bilo odlaganje odpadkov primerno le za odpadke, ki se jih ne da
predelati ali kako drugače koristno izrabiti, je to v Sloveniji še vedno najbolj razširjen
način odstranjevanja komunalnih odpadkov. Leta 2002 se jih je odložilo 89,9 %, 5 let
pozneje pa se je ta delež zmanjšal na, še vedno previsokih, 80,1 %. V primerjavi z
EU–27 se uvrščamo v tisto polovico držav, ki več kot polovico komunalnih odpadkov
odložijo na odlagališče. V tem pogledu z najmanjšim deležem odloženih komunalnih
odpadkov prednjačijo Nemčija, Belgija, Švedska, Nizozemska in druge. Še pred
nekaj leti je v Sloveniji obratovalo 83 odlagališč odpadkov, od tega 60 komunalnih,
vendar pa jih je le 8 zgrajenih skladno z zahtevami zakonodaje na področju
odlaganja odpadkov.
Vse skupaj čaka še veliko dela in izzivov, da bi se približali zadanemu cilju, in sicer
da bi spremenili razmerje med odstranjenimi in predelanimi odpadki v prid slednjim.
Cilj je, da bi leta 2008 v postopke predelave pred odstranjevanjem usmerili vsaj 65 %
nastalih količin komunalnih in industrijskih odpadkov (leta 2006 je bilo predelanih
11,6 % komunalnih in 63,5 % industrijskih odpadkov). Da bi dosegli zastavljene cilje,
je načrtovano razvijanje regionalnega koncepta ravnanja z odpadki, kjer bo prišlo do
funkcionalne delitve ravnanja z odpadki. S tem se bo problematiko komunalnih
odpadkov smiselno reševalo v okviru regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ki naj bi
jih bilo v Sloveniji petnajst.
Komunala Ribnica letno odpelje nekaj čez 3.000 ton komunalnih odpadkov v vseh
treh občinah. V upravljanju imajo tudi deponijo Mala gora, ki že od leta 1975 služi za
odlaganje odpadkov. V zadnjih letih so se količine ustalile okrog 2.600 ton letno
odloženih odpadkov. Manjša količina odpadkov, ki končajo na deponiji, je prav
gotovo posledica ločenega zbiranja odpadkov, s čimer se izloči del odpadne
embalaže. Pred deponijo je tudi reciklažno dvorišče, kjer se letno zbere skoraj 300
ton ločeno zbranih odpadkov, predvsem kosovnega odpada.
Komunala Ribnica je v letu 2004 skoraj vse vasi vseh treh občin opremila z
ekološkimi otoki za zbiranje papirja, stekla in embalaže. V občini Ribnica je za
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gospodinjstva postavljenih 44 ekoloških otokov, v občini Sodražica 12, v občini Loški
Potok pa 11. Rezultati ločenega zbiranja odpadkov so spodbudni, saj se vsako leto
zbere precejšnja količina ločeno zbranih frakcij. Leta 2008 se je zbralo okrog 18,5 kg
odpadkov na prebivalca (všteto je tudi 0,4 kg nevarnih gospodinjskih odpadkov na
prebivalca), vendar pa je to v primerjavi z drugimi občinami še vedno razmeroma
malo. Občani Kočevja in Kostela (Komunalno podjetje Kočevje) so istega leta v
povprečju zbrali slabih 31 kg ločenih frakcij in nevarnih gospodinjskih odpadkov.
Vsak drugi mesec, ponekod še pogosteje, je po naseljih organiziran odvoz
kosovnega odpada. Na ta način se zbere precejšnje količine odpadkov, med 250 in
290 ton, še vedno pa se dogaja, da ti zabojniki postanejo tudi odlagališče mešanih
odpadkov, ki ne spadajo sem.
Komunalno podjetje v sodelovanju s podjetjem Kemis dvakrat letno pripravi akcijo
zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki poteka s premično zbiralnico po
posameznih vaseh. Akciji se vsako leto odzove več ljudi, kar je dober znak, da se
ljudje zavedajo vplivov, ki jih imajo nepravilno odloženi nevarni odpadki na okolje.
Velika večina ljudi se zaveda, da so za urejeno okolico v prvi vrsti odgovorni oni
sami. Zato ne čudi rezultat, da jih pri ravnanju z odpadki najbolj moti neodgovorno
početje ostalih prebivalcev, ki ne ločujejo odpadkov, ki za seboj puščajo neurejeno
okolico zabojnikov in ekološkega otoka. Velik problem predstavlja tudi premalo
zabojnikov, ki so prehitro polni tudi zaradi, po mnenju anketiranih, nerednega odvoza
odpadkov za to pristojne službe. Ljudje menijo, da so o pravilnem ravnanju z odpadki
dovolj obveščeni, največ informacij pa dobijo na televiziji, v časopisih, od otrok in iz
izkušenj z delovnega mesta.
Analiza vprašalnikov je pokazala, da kar dve tretjini gospodinjstev redno ločuje vsaj
nekatere vrste odpadkov, še dodatna četrtina pa za ločevanje poskrbi občasno. Med
gospodinjstvi, ki ločujejo odpadke, jih največ, 85 %, ločeno zbira papir in karton, tem
sledijo organski kuhinjski odpadki, ki jih ločuje 74 %, sledijo pa steklo, nevarni
gospodinjski odpadki in embalaža, katero ločujejo v dobri polovici gospodinjstev.
Organske kuhinjske odpadke tri četrtine gospodinjstev uporabi za izdelavo komposta
ali krmo za živali. Prav tolikšen delež gospodinjstev ločeno zbira nevarne
gospodinjske odpadke, večina se jih udeležuje organiziranih akcij, nekateri nevarne
odpadke odlagajo v posebne zabojnike za določeno vrsto odpadkov (baterije,
kartuše, …), spet drugi pa jih sami odpeljejo na reciklažno dvorišče na deponijo. Za
pravilno odstranitev kosovnega odpada skrbi 93 % gospodinjstev, ki ga bodisi oddajo
v zabojnike, ki so namenjeni tem vrstam odpadkov bodisi ga sami odpeljejo na
reciklažno dvorišče. Med tistimi, ki odpadkov ne ločujejo, prevladuje razlog, da v
naselju nimajo ekološkega otoka, ali pa je preveč oddaljen. Zato bi jih k ločevanju
spodbudila predvsem primernejša bližina zabojnikov, večja učinkovitost ločenega
zbiranja ter večja ozaveščenost o pravilnem ravnanju z odpadki.
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Rezultati ločenega zbiranja odpadkov kažejo, da se zbere razmeroma majhna
količina ločeno zbranih frakcij, 18,5 kg na prebivalca, v anketnih vprašalnikih pa sta
kar dve tretjini vprašanih odgovorili, da v njihovih gospodinjstvih redno ločujejo vsaj
nekatere vrste odpadkov. Za primerjavo naj navedemo rezultate iz Mestne občine
Ljubljana, kjer redno ločuje vsaj nekatere vrste odpadkov 81 % anketiranih. V letu
2006 se je v občinah, ki jih pokriva podjetje Snaga, zbralo okoli 36 kg ločeno zbranih
frakcij na prebivalca, kar je še enkrat več kot na našem proučevanem območju (Holc,
2007; Statistični letopis, 2008).
S tem lahko potrdim prvi del prve delovne hipoteze in delno potrdim njen drugi del. V
hipotezi sem predvidevala, da se na proučevanem območju zbere malo ločeno
zbranih frakcij, kar dokazuje podatek, da prebivalec tega območja zbere 18,5 kg
ločeno zbranih odpadkov. Za primerjavo in potrditev hipoteze sta podatka
Komunalnega podjetja Kočevje (31 kg na prebivalca) in podjetja Snage (36 kg na
prebivalca).
Drugi del hipoteze o deležu prebivalcev, ki ločujejo odpadke, lahko delno sprejmem,
saj je rezultat – 66 % gospodinjstev, ki redno ločuje vsaj nekatere vrste odpadkov,
relativno visok in nad pričakovanji, vendar še vedno nižji kot na primer v Mestni
občini Ljubljana.
V gospodinjstvih se je potrebno truditi, da proizvedemo čim manjšo količino
odpadkov. Nekaj idej je bilo podanih z zadnjim sklopom vprašanj, kjer smo ugotovili,
da je še vedno pomemben delež ljudi, ki niti ne pomisli, na kakšne načine vse bi
lahko zmanjšali svojo količino odpadkov. Skoraj tretjina gospodinjstev po pošti
prejema reklame, čeprav jih večina niti ne pregleda, desetina svoje nakupljene
izdelke v trgovini zloži v vedno novo plastično vrečko, 15 % vprašanih raje kupi več
manjših embalaž, kot eno večjo, le tretjina ljudi vsaj približno pozna embalažo za
večkratno uporabo, slaba polovica pa povratne steklenice vrača v trgovine. Strinjamo
se, da problem količine odpadkov ni lahko rešljiv in da se tega ne da narediti čez noč.
S počasnim, a zavestnim spreminjanjem svojih navad, pa se bo tudi naš kupček
vsakodnevnih odpadkov vztrajno manjšal.
V bodoče bi si ljudje želeli še več zabojnikov, predvsem za ločeno zbiranje odpadkov,
in več informacij o pravilnem ravnanju z odpadki. V tem vidijo tudi glavni razlog za
tako majhno količino ločeno zbranih frakcij. Za ozaveščanje o ravnanju z odpadki je
trenutno poskrbljeno v obliki vabil na različne akcije zbiranja posameznih vrst
odpadkov (kosovni odpad, nevarni gospodinjski odpadki, zbiranje papirja) in člankov
o dejavnostih v programih Ekošola. Na spletni strani komunalnega podjetja so na
voljo tudi osnovne informacije o pravilnem ločevanju odpadkov, vendar menimo, da
vse to ni dovolj, da ljudje potrebujejo mnogo več informacij, če želimo, da se bodo
rezultati zbranih količin odpadkov približali ciljem strategij. V ta namen so podani
različni predlogi, na kakšne načine ozaveščati različne skupine ljudi o pomenu
pravilnega ravnanja z odpadki in jih spodbuditi, da bodo tudi sami pripomogli k
ohranjanju našega planeta, prvi korak je lahko ločevanje odpadkov.
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S tem lahko potrdim drugo hipotezo, da je ozaveščanje ljudi o problematiki
odpadkov slabo in ni narejenega celovitega programa za ozaveščanje občanov.

Odpadki torej nastajajo vsakodnevno v vseh sferah človekovega delovanja. Družbo,
v kateri živimo, bi lahko opisali kot družbo nevarnih izdelkov in izdelkov za enkratno
uporabo, to pa povzroča vse večje količine odpadkov. Kje so torej rešitve, da se ne
bomo utopili v lastnih odpadkih? Rešitev je lahko strategija »zero waste«, ki zahteva,
da ljudje spremenimo način razmišljanja. Temelji na tem, da na prvo mesto ne
postavlja vprašanja, kako se bomo odpadkov znebili, ampak dejstvo, da moramo
proizvajati odpadke, ki jih bo mogoče brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno
uporabiti. Država v okviru te strategije od proizvajalcev zahteva opuščanje
proizvodnje nevarnih snovi, njihovi izdelki in embalaža pa morajo biti iz materialov, ki
ustrezajo zahtevam trajnostnega razvoja družbe. Uvajanje strategije naj bi prineslo
nova delovna mesta, povečalo učinkovitost podjetij, zmanjšalo uporabo dragih
materialov in znižalo stroške odstranjevanja odpadkov. Strategijo »zero waste« je
sprejelo in vključilo v svojo zakonodajo že kar nekaj mest in držav. Upamo, da bodo
zgledi drugih držav prepričali odgovorne, da je strategija »zero waste« med
najboljšimi potmi ravnanja z odpadki, saj zajema vse akterje vključene v snovne
tokove, od proizvajalcev do končnih uporabnikov. Hkrati s spodbujanjem ločenega
zbiranja in ponovne uporabe ter recikliranja ozavešča vse udeležence gospodarjenja
z odpadki in spreminja njihove vzorce razmišljanja (Fefer, 2007).
Pot do ciljev te strategije ni lahka. Ne glede na to, da temelji na preprostih načelih,
moramo za njihovo uresničitev trdo delati. Ciljev ni mogoče doseči kratkoročno,
veliko za zmanjševanje količine odpadkov pa lahko naredimo prav mi, ki vsak dan
povečujemo kupe odpadkov. Zmanjševati jih začnemo že tako, da kupujemo manj.
Odločimo se za izdelke, ki jih je moč uporabljati dlje časa ali so biorazgradljivi,
oziroma jih po preteku roka uporabnosti lahko vrnemo v predelovanje. Predvsem pa
– ne ustvarjajmo vedno novih odpadkov!
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8. SUMMARY
In 2006, an average Slovene citizen produced 432 kilograms of waste, which is
below the EU average of 517 kilograms per capita and puts Slovenia among the
countries with relatively low rate of municipal waste production. Nevertheless,
Slovenia is in the half of the EU where more than half of municipal waste is deposited
on waste dumps. The future will bring much work and many challenges in coming
closer to the goal of making the amount of waste that is processed dominate over the
waste that is deposited. The goal is to send at least 65 % of municipal waste into
processing in 2008 (11,6 % of municipal waste and 63 % of industrial waste was
processed in 2006). To reach this goal, officials plan to develop a regional concept
with functional division of waste management. Thus the municipal waste issue is to
be solved reasonably through the envisaged 15 regional waste management centres.
The municipalities in view – Loški Potok, Ribnica and Sodražica – produce a little
more than 3,000 tonnes of municipal waste a year, which is removed by the public
company for waste management Komunala Ribnica. The company also manages the
Mala gora waste dump, which has been in service since 1975. In recent years, waste
production in the municipalities has decreased slightly, which can surely be attributed
to waste separation, extracting part of disposed packaging. The waste dump
entrance has a recycling section, where almost 300 tonnes of separated waste a year
is gathered, mostly bulky waste.
Komunala Ribnica set up a waste collection site with separate bins for paper, glass
and packaging in almost every village in the three municipalities in 2004. The
municipality Ribnica has 44 such sites for households, Sodražica has 12 and Loški
Potok has 11. The results of separate waste collecting inspire optimism, as a
considerable part of waste is collected in separate waste fractions every year. In
2008, Komunala Ribnica collected around 18.5 kilograms of separated waste per
capita (including 0,4 kilograms of hazardous household waste). Nevertheless, this is
still relatively little compared to other municipalities. The municipalities Kočevje and
Kostel (the domain of the Kočevje waste management company) collected almost 31
kilograms of separated waste fractions and hazardous household waste in the same
year.
The three municipalities take care of regular collection of bulky waste and hazardous
household waste. They organise bulky waste collections every two months or in
some settlements even more often. This way, considerable quantities of waste are
gathered – between 250 and 290 tonnes –, but the sorting containers sometimes still
get filled with mixed municipal waste that does not belong there. In cooperation with
waste collection and processing company Kemis, Komunala Ribnica organises
collections of hazardous household waste twice a year, moving a mobile container
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through different settlements of the municipalities. An increasing number of people
take part in the collections, which is a good sign that people are aware of the effects
of improperly disposed hazardous waste on the environment.
According to a survey, most people are aware that they themselves are mainly
responsible for tidy surroundings. They are thus most bothered by irresponsible
behaviour of others who do not separate waste and leave behind an untidy waste
collection site. Furthermore, many people also think there are not enough containers,
as they get filled too quickly, which people think to be the result of irregularity of
waste removal. People believe they know enough about proper waste management,
while they get most information from television, newspapers, from their children and
from their experience at work.
An analysis of the survey results shows that as much as two thirds of households
regularly separate at least some sorts of waste, while another quarter of the
respondents separate waste from time to time. Among the households that do
separate waste, 85 % collect paper and cardboard separately, followed by organic
kitchen waste (74 %), while more than half the households separate glass,
hazardous household waste and packaging. Three quarters of households uses
organic kitchen waste for compost or animal fodder and the same share of
households separates hazardous waste. Most of the latter dispose of it in organised
collections, while some search for special containers for individual items (batteries,
print cartridges etc.) and others take them to a recycling yard or a waste dump. As
much as 93 % of households take care of proper disposal of bulky waste, either by
using special containers for bulky waste or by taking it to a recycling yard
themselves. Those who do not separate waste mostly stated they do not have a
waste separation site in their settlement or the site is too far. Thus they would mainly
be stimulated to start separating waste by a more appropriate position of containers,
greater efficiency of separated collection and greater awareness on appropriate
treatment of waste.
In the future, people wish to have more containers, especially for waste separation,
and more information on appropriate treatment of waste, as they believe this is the
main reason for the small amount of waste in individual fractions. As part of raising
awareness at the moment, invitations are being handed out for collections of different
kinds of waste (bulky waste, hazardous household waste, paper) and articles are
being published on activities in Ekošola (Eco-school) programmes. The website of
Komunala Ribnica also gives some basic information on appropriate waste
separation; however, I think that all this is not enough and that people need much
more information if we want the collected amount of waste to come close to the
strategy. For this purpose, different proposals are given in the thesis on how to raise
awareness in different population groups about the importance of proper waste
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management and thus stimulate them to contribute to preserving our planet, and the
first step can be waste separation.
Waste is produced daily in every sphere of human activity. The society we live in
could be described as a society of dangerous and single-use products, which only
increases the amount of waste produced. A solution so we do not drown in our own
waste could lie in the “zero waste” strategy, which requires people to change the way
of thinking. It is based on not setting the question how to get rid of waste, but on the
fact that we need to make products that can all be reformed, recycled and reused. As
part of this strategy, the state demands that manufacturers abandon the production
of hazardous materials, while their products and packaging has to be made of
materials that match the requirements of sustainable social development. Introducing
the strategy should bring new employments, increase efficiency of companies,
reduce the use of expensive materials and reduce the costs of waste disposal. The
“zero waste” strategy has already been adopted and enacted by a number of cities
and states. Hopefully, the example of other countries will persuade those responsible
that the “zero waste” strategy is among the best solutions in waste management, as it
encompasses all stages in the material cycle from manufacturers to final users. At
the same time, promotion of waste separation, reuse and recycling raises awareness
of all participants in waste management and changes their thinking patterns.
The way to reach the goals of this strategy is not easy. Although it is based on simple
principles, it requires hard work for its implementation. The goals cannot be reached
in short-term, but we, who keep increasing the heaps of waste every day, can do
much to reduce the amount of waste. We can start by buying less. We can choose
products that can be used longer, are biodegradable or can be recycled when they
expire. But above all, it can be done by not constantly producing new waste.
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Priloga 1: Kaj sodi v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov?
V zabojnike za ločeno zbiranje embalaže
SODI: plastenke pijač in živil, plastični kozarci in lončki, plastične vrečke in folije,
kartonska embalaža za tekoča živila (mleko, sadni sokovi, jogurti, …), pločevinke
pijač in živil, plastenke čistil in pralnih sredstev, …
NE SODI: plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge
vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin, pesticidi, barve, laki, …), kosovni
plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli, …), …
Nasveti:
- embalažo vedno izpraznimo,
- ne pozabimo odstraniti zamaškov ali pokrovčkov,
- večje plastenke in pločevinke stisnemo in tako zmanjšamo njihovo prostornino,
- na embalaži ne prezrimo odtisnjenih ekoloških oznak s področja ravnanja z
odpadno embalažo.
V zabojnike za ločeno zbiranje stekla
SODI: steklenice in stekleničke živil in pijač, kozarci vloženih živil, steklena embalaža
zdravil in kozmetike, druga steklena embalaža.
NE SODI: okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo, ogledala, kristalno in
ekransko steklo, steklo svetil (steklo neonskih, halogenskih, in žarilnih žarnic, stekleni
senčniki svetil), pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas,
laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, keramika, porcelan, kamenje, žarnice,
svetlobne cevi, …
Nasveti:
- stekleno embalažo vedno izpraznimo in izplaknemo z vodo,
- ne pozabimo odstraniti zamaškov ali pokrovčkov.
Zabojniki za ločeno zbiranje papirja
SODI: kartonska embalaža in lepenka, ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke,
časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisemske ovojnice in pisarniški
papir, …
NE SODI: kartonska embalaža za tekoča živila (mleko, sadni sokovi, jogurti, …), z
živili pomazana ali prepojena (jedilno olje, druge tekočine in ostanki živil) papirnata in
kartonska embalaža (pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža
globoko zmrznjenih živil in jedil, …), ovitek od čokolade, samokopirni, povoščeni in
plastificirani papir, celofan, natron vreče lepil, cementa, apna, krmil, …, tapete,
higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki, …), kakorkoli umazan ali navlažen
papir in karton, …
Nasveti:
- kartonske škatle in drugo embalažo z veliko prostornino zložimo ali raztrgamo,
- revijam in prospektom vedno odstranimo zaščitno folijo (JKP Komunala Ribnica,
2008; Snaga, 2008).
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Priloga 2: Kaj sodi med kosovni odpad?
Med kosovni odpad sodijo: kopalniška oprema, bela tehnika (hladilniki,
zamrzovalniki, pralni stroji, sušilni stroji, štedilniki, …) vse vrste pohištva, preproge,
talne obloge, oblazinjeno pohištvo, vzmetnice in žimnice, svetila in senčila, električni
aparati (gospodinjski aparati, TV, radijski sprejemniki), kolesa, smuči, peči za
centralno ogrevanje, …
Med kosovni odpad ne sodijo: gospodinjski odpadki, gradbeni odpadki, zemlja, listje
in veje, nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, avtomobilske
gume, … (JKP Komunala Ribnica, 2008; Zalokar Oražem, 2008)
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Priloga 3: Kaj sodi med nevarne gospodinjske odpadke?
Med nevarne odpadke sodijo: zaščitna sredstva za rastline (škropiva, pesticidi,
insekticidi); barve, laki, premazi, lužila, lepila, razredčila; osnovna embalaža, čopiči,
krpe, lopatice, rokavice; odpadne kemikalije; belila, čistila, lugi, čistilna sredstva;
kozmetika (pršila, čistila za lak, ličila, kozmetične barve, laki za nohte); zdravila
(ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri); akumulatorji, baterije, filtri;
odpadna olja, topila in razmaščevalna sredstva; svetila (neonska, halogenska,
fluorescentna, žarnice), … (JKP Komunala Ribnica, 2008; Zalokar Oražem, 2008)
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Priloga 4: Kaj sodi med električno in elektronsko opremo?
Med električno in elektronsko opremo sodijo aparati in naprave, kot so:
Veliki gospodinjski aparati: hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji,
pomivalni stroji, štedilniki, električni kuhalniki, mikrovalovne pečice, električni
radiatorji, električni ventilatorji, klimatske naprave, …
Mali gospodinjski aparati: sesalniki, sesalne metle, naprave za šivanje, pletenje,
tkanje in drugo obdelavo blaga, likalniki, opekači, naprave za cvrtje, palični mešalniki,
multipraktiki, mlinčki za kavo, brivniki, naprave za striženje in sušenje las, budilke,
zapestne ure, tehtnice, …
Oprema za IT in telekomunikacijo: osebni računalniki s pripadajočo opremo,
tiskalniki, tipkovnice, miške, skenerji, žepni in namizni kalkulatorji, faksi, telefaksi,
telefoni, mobilni telefoni, odzivniki, …
Oprema za zabavno elektroniko: radijski sprejemniki, televizijski sprejemniki,
videokamere, videorekorderji, glasbeni stolpi, glasbeni instrumenti, …
Električna in elektronska orodja (razen velikih nepremičnih industrijskih
orodij): vrtalniki, žage, šivalni stroji, oprema za struženje, rezkanje, brušenje itd.,
orodja za zakovičenje, zabijanje žebljev, orodja za varjenje, oprema za škropljenje,
orodja za košnjo, …
Igrače, oprema za prosti čas in šport: električni vlakci oziroma garniture dirkalnih
avtomobilčkov, ročne konzole za videoigre, videoigre, računalniki za kolesarjenje,
potapljanje itd., športna oprema z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli, igralni
avtomati na kovance, …
Medicinski pripomočki: aparature za dializo, dihalni aparati, naprave za analizo,
naprave za teste oploditve, …
Instrumenti za spremljanje in nadzor: detektorji dima, regulatorji ogrevanja,
termostati, …
Avtomati: avtomati za vroče pijače, steklenice ali pločevinke ter trdne proizvode,
bančni avtomati, … (JKP Komunala Ribnica, 2008; Zeos, 2008)
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Priloga 5: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem absolventka geografije na Filozofski fakulteti in izdelujem diplomsko delo z naslovom
Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica. Pri svojem delu sem
si zadala cilj ugotoviti odnos ljudi do gospodarjenja z odpadki in njihovo ozaveščenost o
zmanjševanju količine odpadkov. Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj za potrebe
diplomskega dela. Za vaše sodelovanje pri izpolnjevanju ankete se vam najlepše zahvaljujem!

***********************************************************************

1. PODATKI O ANKETIRANCU
1.1. Število družinskih članov: _______________
1.2. Letnica rojstva: ________________
1.3. Najvišja dokončana stopnja izobrazbe:
a. Nedokončana osnovna šola.
b. Osnovna šola.
c. Poklicna (3-letna) šola.
d. Srednja šola.
e. Višja oz. visokošolska izobrazba.
f. Univerzitetna izobrazba.
g. Magisterij ali doktorat.
1.4. Tip zgradbe, v kateri živite:
a. Individualna stanovanjska hiša.
b. Stanovanjski blok.
1.5. Naselje: _________________________

Občina: ________________________

2. GOSPODARJENJE Z ODPADKI IN OZAVEŠČENOST
2.1. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za urejeno in čisto okolje v
vašem naselju? (obkrožite en odgovor)
a. Občina.
c. JKP Komunala Ribnica.
b. Država.
d. Vsak posameznik.
2.2. Kaj vas najbolj moti v ravnanju z odpadki v vašem naselju?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3. Kako ravnate v primeru, če naletite na poln zabojnik za mešane odpadke ali
pa na poln zabojnik na ekološkem otoku? (obkrožite en odgovor)
a. Odpadke odložim poleg zabojnika.
b. Odpadke odnesem nazaj v stanovanje in počakam do naslednjega praznjenja.
c. Poiščem najbližji še nezapolnjen zabojnik.
d. Pokličem pristojno službo za odvažanje odpadkov.
e. Odpadke odložim v drug zabojnik, ki ni namenjen za to vrsto odpadkov.
f. Drugo ____________________________________________________________
2.4. Ali ste že opazili ekološke otoke oz. zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov?
a. Da.
b. Ne.

92

Gospodarjenje z odpadki v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica

Helena Ilc

2.5. Navedite, katere sestavine odpadkov ločeno odvažajo na vašem območju!
(možnih več odgovorov)

a. Papir.
b. Steklo.
c. Embalaža.

d. Organski kuhinjski odpadki.
e. Kosovni odpadki.
f. Nevarni gospodinjski odpadki.

2.6. Ali imate dovolj informacij za pravilno ravnanje z odpadki?
a. Da.
b. Ne. – Kaj bi si še želeli?_____________________________________________
2.7. Iz katerega medija ste doslej dobili največ informacij o ločenem zbiranju
odpadkov? (obkrožite največ dva odgovora)
d. Časopis.
a. Televizija.
e. Drugo __________________________
b. Radio.
f. Nobenega.
c. Internet.

3. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
3.1. Ali odpadke iz vašega gospodinjstva ločujete?
a. Da, vedno – vse vrste odpadkov. (Pojdi na vprašanje 3.3.)
b. Da, vedno – le določene vrste odpadkov. (Pojdi na vprašanje 3.3.)
c. Včasih. (Pojdi na vprašanje 3.3.)
d. Ne, nikoli. (Pojdi na vprašanje 3.2.)
3.2. Zakaj ne ločujete odpadkov?
_______________________________________________________________________
3.2.1. Kaj bi vas spodbudilo k ločenemu zbiranju odpadkov? (obkrožite največ
dva odgovora)

a. Več informacij o ločevanju in koristih ločenega zbiranja odpadkov.
b. Manjši stroški smetarine.
c. večja bližina ekoloških otokov.
d. Večja učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov.
e. Če bi večina okoli mene ločevala odpadke (sedaj jih ne).
f. Drugo _____________________.
(Pojdi na vprašanje 3.4.)
3.3. Katere odpadke ločujete? (možnih več odgovorov)
d. Organske kuhinjske odpadke.
a. Papir in karton.
e. Nevarne odpadke.
b. Steklo.
c. Embalažo.
3.3.1. Kdo v vašem gospodinjstvu se ukvarja z ločenim zbiranjem odpadkov?
a. Otroci.
c. Vsi družinski člani.
b. Starši.
d. Nihče.
3.3.2. Katere odpadke odlagate v zabojnik za embalažo?
____________________________________________________________________
3.3.3. Ali vas ločeno zbiranje odpadkov dodatno zaposluje?
a. Ne.
b. Ne preveč.
c. Da, ker ________________________________________________________.
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3.4. Kakšen pomen ima po vašem mnenju ločeno zbiranje odpadkov? (možnih več
odgovorov)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Izločitev še uporabnih snovi za nadaljnjo uporabo.
Varstvo okolja pred onesnaževanjem.
Zmanjšanje količin nerabnih odpadkov.
Ločeno zbiranje nima nobenega pomena.
Ne vem.
Drugo ____________________________________________________________

3.5. Ali je razdalja do ekološkega otoka (zbiralnice) primerna?
a. Da.
b. Ne. Za vas še sprejemljiva oddaljenost ekološkega otoka: ___m
3.6. Kam odlagate biološke odpadke? (ostanki hrane, sadja in zelenjave, listje, …)
a. Odlagam jih v za to namenjene zabojnike, ki jih odvažajo komunalni delavci.
b. Doma izdelujemo kompost.
c. Vržemo jih med ostale odpadke – bioloških odpadkov ne zbiramo ločeno.
d. Drugo ______________________________________________________
3.7. Kam odlagate kosovne odpadke? (odpadki, ki jih zaradi njihove teže, oblike ali
velikosti ni mogoče zbirati v običajnih zabojnikih)
a. Odpeljem jih na odlagališče Mala gora.
b. Odložim jih v navadne zabojnike za smeti.
c. Počakam na organiziran odvoz kosovnih odpadkov.
d. Odpeljem jih tja, kjer zasledim, da jih tudi drugi odlagajo (gozd, razne jame,
zapuščeni peskokopi, …).
e. Drugo ________________________________________________
3.8. Kam odlagate nevarne gospodinjske odpadke (NGO: baterije, kartuše, barve,
spreji, laki, stara zdravila, izrabljena olja, stari akumulatorji, …)
a. Vržemo med ostale odpadke.
b. Odpeljemo na Komunalo v Ribnico ali na odlagališče Mala gora.
c. Počakam na akcijo zbiranja NGO in odpadke odnesem na zbirno mesto.
d. Drugo ____________________________________________________________
3.9. Ali vaši sosedje ločeno zbirajo odpadke?
a. Da.
b. Nekateri da, nekateri ne.

c. Ne.
d. Ne vem.

3.10. Zakaj se po vašem mnenju ločeno zbere razmeroma malo papirja in
kartona, embalaže, bioloških odpadkov, stekla in nevarnih gospodinjskih
odpadkov?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.11. Ali so napisi na zabojnikih jasni in razumljivi? Veste kaj lahko odložite v
posamezni zabojnik?
a. Da.
b. Ne, ker _____________________________________________
c. Ne vem.
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3.12. Vaši predlogi v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. OZAVEŠČENOST O ZMANJŠEVANJU KOLIČINE ODPADKOV
4.1. Ali prejemate reklame in ostalo propagandno gradivo?
a. Da. – Zakaj? _______________________________________________________
b. Ne. – Zakaj? _______________________________________________________
4.2. Kako najpogosteje odnesete nakupljeno blago iz trgovine? (obkrožite en
odgovor)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vsakič kupim novo plastično vrečko.
S seboj imam košaro ali vrečko iz blaga.
S seboj imam plastično vrečko.
Pri blagajni vzamem kartonasto škatlo in vanjo zložim nakupljeno.
Zložim v voziček in iz vozička v prtljažnik (ne potrebujem vrečk, košar, škatel).
Drugo __________________________________________________________

4.3. Kupiti morate določeno količino neke stvari. Kaj boste kupili?
a. Kupim več manjših embalaž.
b. Kupim eno večjo embalažo.
4.4. Ali kupujete izdelke v embalaži za večkratno uporabo?
a. Da, vedno pogledam, da je izdelek (če se le da) v embalaži za večkratno uporabo.
b. Kupim, kar je ceneje; ne gledam na to, v kakšni embalaži je izdelek.
c. Ne, izogibam se izdelkom, ki so v embalaži za večkratno uporabo.
d. Nisem še slišal za embalažo za večkratno uporabo.
4.5. Ali vračate povratne steklenice, plastenke, …?
a. Da, vedno.
b. Včasih.
c. Ne, nikoli.
4.6. Napišite nekaj predlogov, kako bi v vašem gospodinjstvu zmanjšali količino
odpadkov.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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