UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2007

PETRA HOLC

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

TRAJNOSTNO RAVNANJE S KOMUNALNIMI
ODPADKI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Študijski program:
GEOGRAFIJA – S

Mentor: dr. Metka Špes, izr. prof.

LJUBLJANA, 2007

PETRA HOLC

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
Petra Holc

ZAHVALA
Diplomsko delo je bilo velik projekt, ki so ga s
svojo strpnostjo in podporo pomagali izvesti
tudi moji in Janezovi domači ter seveda Janez.
Tu je priložnost, da se vam najlepše zahvalim.
Za pomoč in potrpežljivost pa se zahvaljujem
tudi mentorici dr. Metki Špes in g. Martinu
Meletu iz Snage, ki sta neutrudno odgovarjala
na mojo pošto in mi pomagala z mnogimi
koristnimi nasveti.

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

TRAJNOSTNO RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V MO LJUBLJANA
Izvleček:
Majhne količine ločeno zbranih frakcij, naraščajoče količine gospodinjskih odpadkov in
vedno nova divja odlagališča opozarjajo na to, da bo potrebno za trajnostno ravnanje z
odpadki še marsikaj spremeniti. Gospodarjenje z odpadki zahteva celostno ukvarjanje z
vsemi deli odpadkovnega cikla, pri čemer je ločevanje odpadkov le eden od korakov na
poti do trajnostnega ravnanja z odpadki. Razloge za nizek delež ločeno zbranih frakcij v
Ljubljani in Sloveniji lahko iščemo v premajhni osveščenosti prebivalstva ter v
nezadostnih ekonomskih, pravnih in spodbujevalnih ukrepih. Izkušnje nekaterih drugih
držav kažejo, da se da s spremembo sistema gospodarjenja z odpadki doseči odlične
rezultate. Ključnega pomena pri tem pa je sodelovanje različnih udeležencev in sektorjev z
uporabo različnih orodij in tehnik za zagotavljanje rešitev, ki pa se ne osredotočajo le na
zmanjševanje nastalih količin odpadkov, temveč tudi na preprečevanje nastajanja
odpadkov. Ljubljana in Slovenija sta šele na začetku poti zavedanja, da vsak posameznik
lahko prispeva k zmanjšanju porabe naravnih virov, k zmanjšanju onesnaženosti svojega in
našega skupnega okolja, k zmanjšanju odloženih odpadkov na urejenih in divjih
odlagališčih, še večje učinke pa lahko dosežemo s sodelovanjem institucij vse od lokalne
do državne ravni. Pa ne zgolj zaradi zakonskih predpisov in sankcij, ki jih ti prinašajo,
temveč predvsem zaradi nas samih in generacij, ki prihajajo za nami.
KLJUČNE BESEDE: trajnostno ravnanje z odpadki, komunalni odpadki, ločeno zbiranje
odpadkov, varstvo okolja, Ljubljana
SUSTAINABLE MUNICIPAL WASTE TREATMENT IN MUNICIPALITY OF
LJUBLJANA
Abstract:
Small share of recycled waste, increasing amount of municipal waste and emerging of new
illegal dump-sites are signs, that many things should be changed, for sustainable waste
treatment to be achieved. This goal could be reached only with numerous activities
affecting the whole waste cycle. Waste separation is only one step on the path to achieve it.
Reasons for low amount of separately collected waste in Slovenia and Ljubljana are
ignorance and insufficient economic, juridical and stimulation provisions. Experiences of
some other countries show, that changes in system of waste treatment can bring great
successes. Crucial thing is cooperation of institutions- from local to government level- and
use of different provisions, which help not only to reduce amount of waste but even
prevent waste formation. Ljubljana and Slovenia are in the beginning of the consciousness,
that everyone can contribute to reduce the amount of natural resources we spend,
environment we pollute and waste we create, but even bigger effects can be achieved with
the cooperation. After all, it is not just about us, but also about the generations to come.
KEYWORDS: sustainable waste treatment, municipal waste, waste separation,
environment protection, Ljubljana
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2. UVOD
V naravi odpadkov ni, saj je "odpadek" iz enega procesa surovina za drugega in tako v
neskončnost. Ljudje izrabljamo naravne vire, jih prav tako presnavljamo, pretvarjamo in
oblikujemo na različne načine za lastno uporabo - vendar jih, tako kot je to pri naravnih
krožnih procesih, ne moremo vrniti neposredno v naravo, saj smo naravne snovi tako
preoblikovali in premešali, da jih narava ne more predelati. Zato jih zavržemo in
odstranimo na odlagališčih, kjer v Sloveniji pristane kar 94 % komunalnih odpadkov (leto
2005).
Trajnostno ravnanje oz. gospodarjenje z odpadki zahteva celostno ukvarjanje z vsemi deli
odpadkovnega cikla. Pomembno je uvajanje postopkov, s katerimi ohranjamo okolje in
naravne vire za prihodnje rodove.
Vsako gospodarjenje z odpadki se sooča s problemi nastajanja odpadkov na izvoru vse do
njihovega odstranjevanja. Vendar je reševanje te problematike širše. Če želimo zaustaviti
naraščanje količin odpadkov, moramo poleg boljših načinov ravnanja z že nastalimi
odpadki delovati tudi v smeri preprečevanja nastajanja le-teh.
Vstop Slovenije v Evropsko zvezo je zelo pozitivno vplival na hitrejše sprejemanje
različnih predpisov in oblikovanje pravnih podlag za vzpostavitev sistema gospodarjenja in
ravnanja z odpadki. Odzivajo se podjetja, raste število tistih, ki se z odpadki ukvarjajo
(trgovci, predelovalci). Siva lisa ostaja predvsem obveščanje in izobraževanje
proizvajalcev odpadkov: državljanov. Dolgoletne izkušnje iz različnih držav kažejo, da je
sistem gospodarjenja z odpadki lahko uspešen samo takrat, ko vanj vstopajo izobraženi in
obveščeni državljani. (Oblak, 2005)
Naraščajoče količine odpadkov, novi predpisi, okoljske takse za odlaganje odpadkov, hitro
polnjenje odlagališč in odpor državljanov proti gradnji novih, so prisilile lokalne skupnosti
k ukrepanju. Vendar pa je pozornost še vedno usmerjena predvsem v zadnji del
življenjskega cikla izdelka in embalaže. Z ločenim zbiranjem odpadkov, ponovno uporabo
in preusmerjanjem zbranih materialov v proizvodne procese, se poizkuša zmanjšati
količino uničenih materialov (odloženih na odlagališča) ter s tem tudi porabo naravnih
virov. Vendar pa zgolj ti ukrepi ne zadoščajo, saj obstaja še vedno linearna povezanost
količin nastalih odpadkov z gospodarsko rastjo. Pozornost bo potrebno usmeriti tudi v
preprečevanje odpadkov (v oblikovanje izdelkov, ki so narejeni iz okolju in ljudem
prijaznih materialov in ki jih po končani uporabi lahko preprosto vrnemo v snovne tokove).
Močna spodbuda takšnemu razmišljanju je uporaba načela odgovornosti proizvajalca, ki je
že postalo del evropske zakonodaje o gospodarjenju z nekaterimi vrstami odpadkov.
Proizvajalci v ustreznem načinu oblikovanja izdelkov ter prevzemanju odgovornosti zanje
že prepoznavajo tudi način zniževanja stroškov proizvodnje in transporta. V Sloveniji smo
z nekaj primeri uvajanja čiste proizvodnje že naredili prve korake v to smer, še vedno pa
nimamo podjetij, ki bi svoje izdelke preoblikovala po načelu razširjene odgovornosti
proizvajalca. Potrebna bo reorganizacija načina proizvodnje in preoblikovanje izdelkov, s
čimer bo Slovenija lahko stopila na pot trajnostnega ravnanja z odpadki, ta pa vsekakor
izključuje sežigalnice odpadkov, ki uničujejo naravne vire in jih le pretvorijo iz trdnega v
plinasto stanje. (Keuc, 2005)
Odpadki nastajajo na skoraj vseh področjih človeške ustvarjalnosti kot posledica naše
izbire ter uporabe različnih proizvodov in storitev pri vsakdanjem delu in življenju. Zato
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smo prav ljudje tisti, ki lahko največ prispevamo k preprečevanju in zmanjševanju količin
odpadkov na odlagališčih. Velika večina nas je vsaj deklarativno pripravljenih glede tega
nekaj narediti, ko pa se v vsakdanjem življenju srečamo s problemom odpadkov, velikokrat
najprej začnemo iskati različne "objektivne" razloge, zakaj ne moremo spremeniti svojega
vedenja. Od tega, da nimamo na voljo prostora za ločevanje odpadkov v lastni kuhinji, da
kompostnik smrdi ali da je ekološki otok predaleč. Na žalost se ljudje še vedno ne
zavedamo, da bodo naši odpadki obremenjevali okolje še tisočletja, da so naravni viri
omejeni in da moramo ravnati drugače, če hočemo, da bo kaj ostalo še za naše zanamce.
Odpadki zaenkrat ostajajo izziv, pred katerim danes stoji celotna družba. Še vedno
večinoma veljajo za 'smeti', s katerimi se ukvarjajo 'smetarji'. Največji izziv je torej
sprememba razmišljanja o odpadkih. Ko bomo ta izziv odkrito sprejeli državljani,
proizvajalci ter politika od lokalne do globalne ravni, lahko pričakujemo znižanje porabe
naravnih virov in manjše obremenjevanje okolja.

2.1. Namen in cilji
Raziskovanje problematike komunalnih odpadkov oz. trajnostnega ravnanja s
komunalnimi odpadki sem se lotila zaradi nemoči, ki sem jo kot vestna« ločevalka
odpadkov« začutila vedno, ko sem pogledala v zabojnike, ki so namesto predpisanih
odpadkov vsebovali vse drugo, kar ne spada v njih. Ugotovila sem, da sama postavitev
zabojnikov ne zadošča in da bo potrebno postoriti še marsikaj, da bomo tudi v Sloveniji
stopili na pot trajnostnega ravnanja z odpadki, ki na lokalni ravni pomeni predvsem ločeno
zbiranje odpadkov ter preusmerjanje zbranih materialov v proizvodne procese.
Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov:
V prvem delu so predstavljeni načini trajnostnega ravnanja z odpadki, torej osnovni
koncept o preprečevanju nastajanja in zmanjševanju odpadkov ter zmanjševanje rabe
nevarnih snovi. Predstavljeni je tudi zero waste strategija, ki je udejanjanje trajnostnega
ravnanja z odpadki v praksi
V drugem delu je predstavljena stanje na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji.
Predstavljene so količine odpadkov in ravnaje z njimi ter snovni tokovi, poznavanje
katerih je ključnega pomena za identificiranje prednostnih industrijskih in
predelovalnih dejavnosti na eni in prednostnih vrst odpadkov na drugi strani, kar je
pomembno za krepitev dejavnosti kvantitativnega preprečevanja in zmanjševanja
količin odpadkov v prihodnosti. Podatki o nastajanju nevarnih odpadkov pa nam lahko
dajo drugi, kvalitativen element načela preprečevanja in zmanjševanja količin
odpadkov.
V tretjem delu so predstavljeni okoljski pritiski na okolje z vidika odlaganja odpadkov
ter gospodarjenje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana. Neučinkovitost
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov me je vzpodbudila k raziskovanju
problematike tam, kjer izvira, pri ljudeh. Z anketo sem skušala raziskati, kakšni so
razlogi za majhne količine ločeno zbranih frakcij ter kaj vpliva na velike razlike med
uspešnostjo ločevanja odpadkov v blokovskih naseljih in individualnih hišah, kjer se
zbere večji delež ločeno zbranih frakcij, hkrati pa so te bolj čiste. Raziskala sem tudi,
kaj je Ljubljana do danes že storila za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov in
predlagala ukrepe, ki bi pripomogli k izboljšanju stanja na področju preprečevanja in
zmanjševanja količin odpadkov.
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2.2. Metodologija
Pri diplomskem delu sem se poslužila kombinacije pokrajinsko ekološkega in socialno
ekološkega modela, saj sem skušala prikazati, kakšni so vplivi odpadkov na okolje v
Ljubljani, hkrati pa s pomočjo ankete pojasniti, zakaj se zbere zelo majhen delež odpadkov
ločeno in kakšne ukrepe bi bilo mogoče izvesti, da bi se učinkovitost povečala.
Pisanje diplome je potekalo v več delovnih fazah:
pripravljalna dela: analiza literature in sekundarnih virov, študij zakonskih aktov,
zbiranje obstoječih dostopnih podatkovnih baz (SURS, ARSO, MOP, podjetje
SNAGA), priprava vsebinskega osnutka diplomske naloge;
terensko delo: anketiranje prebivalcev mestne občine Ljubljana, pogovori s
strokovnjaki na Geografskem inštitutu (mag. Mateja Breg, dr. Aleš Smrekar), v
podjetju Snaga (g. Martin Mele in ga. Marija Rutter) ter na Ministrstvu za okolje in
prostor (ga. Lucija Svetlin);
računalniška obdelava podatkov: vnašanje in organiziranje podatkov v podatkovne
baze, statistične obdelave;
grafična predstavitev: prikaz rezultatov z grafikoni;
sintezna študija: tekstualna predstavitev metodologije in rezultatov anketiranja;
predlagani ukrepi za izboljšanje problematike preprečevanja in zmanjševanja
odpadkov v MOL.
Anketiranje sem izvedla na petih območjih, ki sovpadajo s površino bivših občin v MOL
znotraj avtocestnega obroča: Ljubljana Šiška, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Vič-Rudnik,
Ljubljana Center in Ljubljana Moste-Polje.
Poleg območij znotraj obvoznice sem izbrala tudi podeželsko območje Sostra in Javorja ter
tako mestno poselitev primerjala z zgoščeno vaško poselitvijo (Sostro) in razpršeno
hribovsko poselitvijo (Javor-leži v Posavskem hribovju).
Znotraj območij sem ankete izvedla v individualnih hišah in blokih, kar je omogočilo
primerjavo med tema različnima tipoma poselitve. Na razlike pri ravnanju z odpadki med
njima sem sklepala na podlagi izvedenih sejalnih analiz, ki so pokazale na velike razlike v
učinkovitosti ločenega zbiranja bioloških odpadkov.
Skupno je bilo anketiranih 90 ljudi. Znotraj obvoznice je bilo za vsak tip gradnje
(individualne hiše in bloke) izvedenih 7 anket, torej 14 na območje - skupno 70 anket.
Nadaljnjih 20 je bilo izvedenih na podeželskem območju, od tega 10 na območju zgoščene
vaške poselitve (Sostro) in 10 na območju razpršene poselitve (Javor).
Da bi bili odgovori na vprašanja čimbolj verodostojni, sem se poslužila osebnega
anketiranja z odprtimi vprašanji, s katerimi sem preprečila sugeriranje posameznega
odgovora. Kljub temu, da sem zastavljala vprašanja odprto, pa sem pri večino od vprašanj
že v naprej navedla možne odgovore, kar mi je kasneje omogočilo enostavnejšo obdelavo.
Nekatera kontrolna vprašanja so omogočila preverjanje verodostojnosti odgovorov in
vrednotenje preostalih dobljenih odgovorov.
Vprašanja so bila postavljena v želji, da bi odgovori nanje Snagi pomagali k boljšemu
razumevanju problematike ločevanja odpadkov in s tem tudi k bolj učinkovitemu izvajanju
ukrepov.
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Pri sami sestavi vprašalnika sem se trudila, da bi bila vprašanja kar se da enostavna in
razumljiva.
Z izvedbo pilotne ankete 18. julija 2007 na petih ljudeh, mi je uspelo vprašalnik še dodatno
izpopolniti in tako sestaviti razumljivo in nesugestivno anketo, ki tudi časovno ni predolga
(trajanje 15 min). Le pri vprašanju pod številko 9c se je izkazalo, da je manj razumljivo,
zato sem ga nekoliko poenostavila.
Anketiranje je bilo izvedeno v času od 20.-28.7.2007. Vnašanju in organiziranju podatkov
je sledila statistična obdelava podatkov v programu SPSS in Excel. Na podlagi analiz in
opomb, ki sem si jih delala med samim anketiranjem, je bila kasneje narejena interpretacija
dobljenih rezultatov.
Predloge za dodatne ukrepe v MOL, kar zadeva dano problematiko, sem postavila na
podlagi rezultatov ankete in uspešnih praks nekaterih držav Evropske Unije. Rezultati bodo
predstavljeni tudi podjetju Snaga, saj si želim, da bi diplomsko delo pomagalo k boljšemu
razumevanju in bolj uspešnemu reševanju problematike v Ljubljani.

2.3. Hipoteze
Sledijo raziskovalne domneve, ki jih želim preveriti z raziskavo o odnosu prebivalcev do
ločenega zbiranja odpadkov. Domneve sem sestavila na podlagi pridobljenega znanja o
obravnavani temi, s čimer mislim predvsem na neformalne pogovore z ljudmi, ki so
neposredno ali posredno povezani z obravnavano temo ter na številno prebrano literaturo
in vire na to temo.
Pred pripravo anketnega vprašalnika sem postavila naslednje hipoteze:
Za urejeno in čisto okolje ter uspešno izvajanje ločenega zbiranja odpadkov je nujno, da
pri njem sodeluje tudi vsak posameznik. S prvo domnevo predpostavljam, da se osveščen
posameznik zaveda svoje odgovornosti za okolje. Pri tem se moramo zavedati tudi, da je
večina posameznikov na deklarativni ravni pripravljena narediti marsikaj za okolje in se
morda zaveda svoje odgovornosti zanj, ko pa bi bilo potrebno misli udejanjiti, do tega
velikokrat ne pride.
Glede na majhno količino ločeno zbranih frakcij odpadkov in s tem povezano
neosveščenostjo, postavljam naslednjo hipotezo:
H1: Prebivalci MO Ljubljana se ne zavedajo, da je vsak posameznik sam najbolj
odgovoren za urejeno in čisto okolje.
Glede na slabo učinkovitost ločevanja odpadkov (ločeno se zbere le 12 % odpadkov)
postavljam naslednjo hipotezo:
H2: Prebivalci MO Ljubljana nimajo dovolj informacij o ločenem zbiranju odpadkov.
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Glede na to, da je ločeno zbiranje odpadkov pomembno z vidika vpliva na okolje, v
katerem živimo, bi bilo pričakovati, da bi se izobraženi ljudje tega zavedali v večji meri
kot pa manj izobraženi. Zato predpostavljam, da obstaja povezanost med izobrazbo in
ločenim zbiranjem odpadkov.
H3: Obstaja povezanost med ločenim zbiranjem odpadkov in izobrazbo anketirancev v
MO Ljubljana.
Predpostavljam tudi, da je ločevanje odpadkov povezano s starostjo uporabnikov.
Predvidevam, da je starejša generacija manj osveščena zaradi v povprečju nižje
izobraženosti in ustaljenih navad ter tako manj ločuje odpadke. Tudi tu se bo morebiti
pokazalo, da se večja osveščenost mladih ne bo pokazala v pravilnejšem ravnanju z
odpadki, saj je način razmišljanja, da posameznik ne more bistveno prispevati k pozitivnim
premikom, zelo prisoten (»saj jaz bi že, vendar sam ne morem ničesar spremeniti«).
Predvidevam, da se bo v naslednjih generacijah, ki jih danes o varstvu okolja poučujejo že
v šolah, dejanska osveščenost, torej tista, ki se od misli prelije v dejanja, veliko večja.
H4: Obstaja povezanost med ločenim zbiranjem odpadkov in starostjo anketirancev v MO
Ljubljana.
Za posameznike, ki ločeno zbirajo odpadke predpostavljam, da živijo v družini, kjer tudi
preostali družinski člani pravilno ravnajo z odpadki. Hipotezo postavljam na podlagi
domneve, da posamezni član družine s svojim vedenjem in argumenti zanj lahko prepriča k
pravilnemu ravnanju z odpadki tudi preostale člane družine.
H5: Če odpadke zbira ločeno anketiranec, pravilno ravnajo z odpadki tudi njegovi
družinski člani.
Ločeno zbiranje bioloških odpadkov je zelo pomembno, saj v skupni količini vseh
komunalnih odpadkov predstavljajo največji delež, hkrati pa na samih odlagališčih zaradi
gnitja povzročajo smrad in toplogredne pline.
Analiza sejalnih vzorcev bioloških odpadkov, izvedena leta 2005, je pokazala, da se v
blokovskih naseljih zbere ločeno 3 masne % bioloških odpadkov, v hišah pa 24 masnih %,
torej osemkrat več.
Na podlagi zgoraj navedenega postavljam naslednjo hipotezo:
H6: Biološke odpadke zbira ločeno večji delež prebivalcev živečih v individualnih hišah
kot prebivalcev blokov.
Predvidevam, da bodo anketiranci, ki ločujejo biološke odpadke in živijo v bloku vedeli,
da nekateri njihovi sosedje ne ločujejo odpadkov, saj lahko v zabojniku za ločene frakcije
(še posebej v tistem za biološke odpadke) vedno znova vidijo pomešanost vseh vrst
odpadkov med sabo. Predvidevam, da ljudi, ki se trudijo z ločevanjem, takšno vedenje
preostalih močno moti in se bodo na to odzvali s kritiko.
H7: Anketiranci, živeči v blokih, ki ločujejo biološke odpadke, bodo vedeli, da nekateri
njihovi sosedje ne zbirajo odpadkov ločeno.
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Predvidevam, da večina ljudi zaradi neosveščenosti še vedno kupuje netrajnostno. To
pomeni, da kupujejo več stvari kot jih v resnici potrebujejo, da kupujejo izdelke za
enkratno uporabo namesto tistih za večkratno, da so bolj kot na posledice, ki jih ima
določen izdelek na okolje, osredotočeni na ceno in učinkovitost izdelka itd.. Zato
postavljam naslednjo hipotezo:
H8: Večino anketirancev zanima pri nakupu čistil cena in učinkovitost čistila in ne vplivi,
ki jih ima čistilo na okolje.
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3. TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI
Še pred kratkim je veljalo, da je potrebno odpadke čim ceneje odstraniti in odložiti na
določeno mesto, nikogar pa ni zanimalo, kakšne so posledice takšnega ravnanja. Izkazalo
se je, da je to, kar se je na prvi pogled zdelo poceni, izredno drago. Neurejena odlagališča
so vir onesnaževanja podtalnice, vodotokov in zraka. Obremenjujejo in ogrožajo okoliško
prebivalstvo ter so hkrati en največjih virov metana, toplogrednega plina, ki nastaja zaradi
razgradnje odloženih bioloških odpadkov. Odlagališča so »pokopališče« dragocenih
naravnih virov, ki jih ne bo mogoče nikoli več povrniti.
Odzivi na ta spoznanja so bili različni. Zakoni in predpisi so zaostrili minimalne standarde,
stroški za odstranjevanje odpadkov so začeli naraščati, zaostrovale so se zahteve in
standardi glede urejanja odlagališč, gradile so se sežigalnice. Okoljska in zdravstvena
spoznanja, da so sežigalnice vir velikih količin nevarnih emisij (težkih kovin, policikličnih
aromatskih ogljikovodikov, kot so dioksini in furani ... ), da še tako urejeno odlagališče ne
rešuje izvornega problema, odpor prebivalstva proti nameščanju odlagališč in sežigalnic v
njihove soseščine; vse to je prispevalo k širjenju razprave o pravi podobi odpadkov in o
ravnanju z njimi. (Keuc, 2005)
Na začetku sedemdesetih je bila z objavo poročila za raziskavo Rimskega kluba o
težavnem položaju človeštva, znanem pod naslovom Meje rasti, dokončno prekinjeno
razmišljanje o linearnem, neomejenem napredovanju človeštva. Rast prebivalstva, poraba
naravnih virov, onesnaževanje, količina odpadkov in še mnogo drugega se je izkazalo za
tesno povezano z našimi vsakdanjimi odločitvami in ravnanjem. Takrat se je začela
zgodovino ravnanja in gospodarjenja z odpadki v Evropi. Strokovnjaki so priporočili
(Keuc po Meadows, 1974):
»nove metode za zbiranje odpadkov, da se zmanjša onesnaženost in se odvrženi
material pripravi za vračanje v obtok«,
»učinkovitejše tehnike vračanja porabljenih virov v obtok, da se znižajo stopnje
izčrpavanja neobnovljivih virov« ter
»boljše oblikovanje izdelkov, da se podaljša njihova življenjska doba in olajšajo
popravila, tako da bi stopnja razvrednotenja kapitala postala minimalna«.
Dvajset let pozneje, v devetdesetih letih - po obdobju prvotnega urejanja pravnega statusa
odpadkov, predpisovanja standardov ravnanja in uvajanja mehanizmov nadzora,
intenzivnega uvajanja različnih prestrezalnih rešitev, izgradnje čistilnih naprav, filtrov,
urejenih odlagališč (end of pipe principle) in identificiranja prednostnih skupin odpadkov
(embalaža, olja, odpadni avtomobili, elektronska in električna oprema, nekatere vrste
nevarnih odpadkov …) je EU napredovala k bolj trajnostnim vsebinam reševanja
problemov glede nastajanja in rasti količin odpadkov. Danes tako lahko zasledimo
ogromno regij, občin in lokalnih skupnosti, ki dosegajo tudi 80 % zmanjšanje količin
odpadkov, ki so včasih končali na odlagališčih. Izredno se razvija trg sekundarnih surovin,
vsak dan slišimo o novih predelovalnih tehnologijah in tehničnih rešitvah ter
preoblikovanju proizvodov. Spodbujajo se tržišča, tako na strani ponudbe kot na strani
povpraševanja. Države, regije in občine spodbujajo ter uvajajo različne programe za
zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov. (Keuc, 2005)
Vendar pa trenutno stanje na tem področju kaže, da nam trendov rasti količin odpadkov in
povečevanja materialne ekstenzivnosti gospodarstva še ni uspelo obrniti v smeri
"dematerializacije" in zapiranja snovnih tokov na ravni celotne družbe, kar je v velikem
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nasprotju z deklaracijami o trajnostnem razvoju. Evropska unija se je zato v začetku
novega tisočletja (leta 2003) odločila za pripravo dveh tematskih strategij v sklopu svoje
okoljske politike: Tematska strategija rabe naravnih virov in Tematska strategija
preprečevanja in recikliranja odpadkov (2003), ki ju je Slovenija vključila v Nacionalni
program varstva okolja (2005).
Trajnostni, sonaravni razvoj je (Plut, 2006):
izboljševanje gospodarske, socialne in okoljske blaginje sedanje generacije brez
ogrožanja blaginje prihodnjih generacij;
uskladitev ravni življenja z nosilno zmogljivostjo narave;
proces sprememb, kjer je raba virov, usmerjanje investicij, usmeritev tehnološkega
razvoja in spreminjanje institucij v medsebojni harmoniji ter ohranja sedanji in
prihodnji kapital za zadovoljevanje človekovih potreb in hotenj.
V 90-tih se je mednarodna skupnost določila za trajnostni razvoj glede gospodarjenja z
odpadki tri načela (Keuc, 2005):
načelo upravljanja "od zibelke do groba",
načelo odgovornosti proizvajalcev,
načelo spreminjanja proizvodnih in potrošniških vedenjskih vzorcev.
Prvo načelo trajnostnega ravnanja z odpadki je načelo upravljanja "od zibelke do groba".
To načelo od proizvajalcev zahteva, da zagotovijo učinkovito rabo naravnih virov v
celotnem življenjskem krogu proizvodov. Pri pripravi, oblikovanju in izdelavi proizvodov
morajo poskrbeti za uporabo reciklabilnih materialov, podaljšanje njihove življenjske dobe
in zmanjševanje uporabe nevarnih snovi.
Načelo odgovornosti proizvajalcev od slednjih zahteva, da prevzamejo odgovornost za
odstranjevanje svojih proizvodov, ki so postali odpadek. V vsakdanjem življenju velikokrat
kupimo proizvod, ki ga bomo po izrabi predali lokalnemu komunalnemu podjetju.
Proizvajalec ni spodbujan, da bi razmišljal o tem, kje bo njegov proizvod končal in kdo bo
plačal stroške za njegovo odstranitev (dokler ne vpeljemo obveznosti plačevanja dajatve na
odstranjevanje oziroma odlaganje ali sežiganje odpadkov, kar smo v Sloveniji storili leta
2002). Načelo proizvajalčeve odgovornosti tega povezuje z odstranjevanjem proizvoda, s
čimer ga spodbuja k zmanjševanju in opuščanju uporabe nereciklabilnih in nevarnih
materialov.
Spreminjanje proizvodnih in potrošniških vedenjskih vzorcev zahteva celovito
soočanje različnih akterjev v gospodarjenju z odpadki z namenom, da se spremeni odnos
do rabe naravnih virov.
V zadnjih dveh desetletjih v razvitem svetu prihaja do temeljite, pozitivne spremembe
okoljske zavesti, okoljske etike v ravnanju z okoljem, do zavestnega ter odgovornega
trajnostno sonaravnega ravnanja. Postopoma nastaja mreža novih, energetsko-surovinsko
manj intenzivnih tehnologij z okoljskim oblikovanjem, okoljsko odgovornih potrošniških
izbir ter samo-omejitvenih življenjskih stilov, ki poskušajo na ravni individualne
odgovornosti in izbir upoštevati omejenost naravnih virov in samočistilnih sposobnosti
nosilnih ekosistemov, naravne vrednote, tradicionalno kulturno pokrajino. (Plut, 2006)
Trajnostno ravnanje z odpadki teh ne obravnava kot neuporabne smeti, marveč kot snovi in
predmete, ki jih je mogoče spet uporabiti, predelati, reciklirati. Odpadke tvori večinoma
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mnogo uporabnih snovi, zato jih moramo jemati in razumeti kot uporaben gospodarski vir.
Sežiganje in odlaganje odpadkov nista v skladu s konceptom trajnostnega razvoja. V obeh
primerih gre za uničevanje naravnih virov. Zaradi njihove omejenosti je s takšnim
ravnanjem ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih rodov. (Keuc, 2005)
Čedalje hitrejša rast proizvodnje, krajšanje življenjske dobe proizvodov, modularna
zgradba izdelkov, ki ne dopušča popravljanja, temveč podpira zamenjavo in raba
nereciklabilnih materialov prispevajo:
k čedalje večji izrabi omejenih naravnih virov in
rasti količin odpadkov.
Slika 1: Življenjski cikel nastajanja odpadkov

Vir: OECD, 2000
Trajnostno ravnanje z odpadki zahteva premik od vprašanja »kako bomo ravnali z
odpadki?« k vprašanju »kako bomo preprečili nastajanje odpadkov in ohranili naravne
vire?«. Od linearnega načina razmišljanja moramo preiti h krožnemu, cikličnemu: zapreti
moramo snovni tok od ekstrakcije surovin do odpadka tako, da se surovine vrnejo na
začetek proizvodnega kroga, še preden postanejo odpadek, namenjen na odlagališče - z
minimalnimi možnimi emisijami in s tem tudi najmanjšo količino negativnih učinkov na
okolje. Vendar s tem ne prihranimo samo virov, marveč tudi energijo, potrebno za
ekstrakcijo surovin, njihov transport, predelavo in pripravo za proizvodnjo. (Keuc, 2005)
Slika 2: Trajnostna raba naravnih virov

Vir: Oblak, 2005
Trajnostno ravnanje z odpadki v smeri "brez odpadkov" zagotavlja medgeneracijsko
enakost in pravičnost ter tudi pravičnejšo delitev naravnih virov med sedanjimi
generacijami. Zahteva sodelovanje državljanov in državljank pri snovanju sistemov
ravnanja z odpadki na lokalni ravni, njihovo soodločanje in prevzemanje odgovornosti za
uspešnost zastavljenih ukrepov in doseganje ciljev.
10
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3.1. GOSPODARJENJE Z ODPADKI
Trajnostno ravnanju z odpadki se danes skriva pod pojmom “gospodarjenje z odpadki” .
To zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih
vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Gospodarjenje z odpadki sicer stane, vendar na
drugi strani prinaša veliko večje prihranke, kot so zmanjševanje onesnaževanja zraka in
vode, prihranki energije in zmanjšanje izkoriščanja naravnih virov, zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov ter uporabe zemljišč za odlagališča.
Težnja po učinkovitem ravnanju z odpadki je danes posledica vse višjih cen za odlaganje
odpadkov ter problemov s pridobitvijo prostora za nova odlagališča (NIMBY efekt), kar je
prisililo javne službe in gospodarstvo k ukrepanju.
Glavna naloga integralnega koncepta gospodarjenja z odpadki je (Petek, 1997):
zaključen proces kroženja posameznih dobrin; od porabe surovin, preko proizvodnje in
potrošnje izdelkov ter ponovnega izkoriščanja odpadkov in ponovne uporabe;
usklajenost sistema gospodarjenja z odpadki z drugimi gospodarskimi sistemi, ki so
medsebojno povezani na različnih ravneh pristojnosti ravnanja z odpadki, s čimer se
doseže visoka stopnja ponovne izkoriščenosti nastalih odpadkov.
Evropska strategija o odpadkih iz leta 1989 določa hierarhijo postopkov ravnanja z
odpadki, ki se razvrščajo na osi od zelo zaželenih do nezaželenih. Najmanj zaželeni od
vseh sta odlaganje in energetska izraba (Petek, 1997, 31):
Preprečiti nastanek odpadka
Preprečevanje nastajanja odpadkov predstavlja prvo fazo na poti reševanja
problematike odpadkov, saj je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Odločilen
vpliv v tej fazi imajo strokovnjaki pri snovanju proizvodov in njihove embalaže, pri
izbiri tehnologij za njihovo proizvodnjo in proizvodnjo potrebnih materialov, ki morajo
biti nadomestljivi in zamenljivi. Pri preprečevanju nastajanja odpadkov lahko
dosežemo dva učinka, in sicer kvantitativno preprečevanje odpadkov s tem, da se
zmanjša celotna količina odpadkov in kvalitativno s tem, da se zmanjšajo okolju
škodljive snovi v odpadkih. Učinki teh ukrepov se kažejo v varčevanju s surovinami in
energijo, zmanjšanju emisij, varčevanju z deponijskim prostorom, zmanjšanju
transportnih in tudi skupnih stroškov.
Zmanjševanje odpadkov pri izvoru
To lahko dosežemo s t.i. zeleno nabavo, s čimer izberemo ustrezni izdelek na podlagi
njegove okoljske bilance in ocene odpadkotvornosti.
Odpadek ločiti od drugega odpadka in ga racionalno izkoristiti/uporabiti
Za dosego le-tega je potrebno ločeno zbiranje odpadkov na mestu njihovega nastajanja
(od koristnih in uporabnih odpadkov je treba ločiti nekoristne in nevarne), ločeno
zbrane koristne odpadke ponovno uporabiti, nekoristne deponirati in nevarne obdelati,
vendar ob upoštevanju ekoloških, ekonomskih in zakonodajnih kriterijev. Pri tem lahko
odpadke uporabimo neposredno v nespremenjeni obliki (npr. vračljiva embalaža) in
posredno v postopkih ponovne predelave za pridobivanje novih materialov.
Odpadek, ki ga ne moremo izkoristiti snovno, izkoristimo termično
Obdelavo in predelavo kot postopka zmanjšanja odpadkov moramo uporabljati le v
primerih, ko v predhodnih postopkih ni mogoče doseči omejitve na izvoru ali ponovne
uporabe odpadkov, ki so ekološko in ekonomsko sprejemljivi. Pri tem se je treba
posluževati termične obdelave, kjer se koristno izrabi kurilna vrednost odpadka, npr.
lesni odpadki, odpadne gume, plastika, papir, topila, barve, laki itn. in biološka
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obdelava - kompostiranje, kjer organske odpadne snovi predelajo v kompost, ki ga
lahko uporabljamo kot organsko gnojilo.
Odpadek deponirati šele takrat, ko so izkoriščeni vsi prej navedeni ukrepi
Kljub vsem prej navedenim metodam preprečevanja in izkoriščanja odpadkov le-ti še
vedno ostajajo, zato jih je potrebno varno in racionalno odložiti na za to pripravljeno
mesto.
Slika 3: Hierarhija načinov ravnanja z odpadki.

Vir: Oblak, 2005
Gospodarjenje v krožnem toku deluje po naslednjih vodilih (Lenox 1997, str. 214):
zapiranje krogov - kroženje materialov v okviru proizvodnega sistema,
dematerializacija - manjša uporaba materialov v proizvodih,
ohranjanje naravne presnove - preprečevanje oziroma zmanjševanje iztoka nevarnih
snovi v okolje,
sistematična izraba energije
racionalnejša izraba energije in zmanjševanje uhajanja proizvedene toplote nazaj v
okolje.
S krožnimi tokovi vzpostavljamo reprodukcijski proces, ki zagotavlja obnavljanje
materialne substance, s čimer se omejuje prevelika poraba naravnih virov, hkrati pa
podaljšuje sposobnost naravnega okolja za sprejemanje emisij. Z vidika stroškov, ki
zadevajo negativne zunanje učinke in so se doslej izkazovali kot družbeni stroški, je
pomembna ugotovitev, da se bodo morali le-ti odslej obravnavati kot proizvodni stroški, ki
se vključujejo v ceno proizvodov. (Lenox 1997, str. 214)
Gospodarjenje z odpadki se vedno odvija v krogu potrošnik - gospodarstvo - zakonodaja.
Potreba po ukrepanju, motivaciji in odgovornosti je prisotna pri vseh treh. (Petek, 1997)
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Slika 4: Koncept gospodarnega ravnanja z odpadki

Vir: Podjetje Saubermacher, 2007

3.1.1. Zero waste strategija (Oblak, 2000)
Zero waste strategija pomeni uresničevanje koncepta preprečevanja ali zmanjševanja
nastajanja odpadkov pri izvoru. Zero waste je način ravnanja z odpadki, ki ne vključuje
odlagališč in sežigalnic, saj posamezni odpadek usmerimo bodisi na odlagališče, bodisi na
sežigalnico, ali pa v reciklažo. Ti trije načini ravnanja z odpadki si med seboj nasprotujejo,
saj tekmujejo za iste odpadke.
Zero Waste strategija povezuje delovanje lokalnih skupnosti (ponovna uporaba,
recikliranje, kompostiranje in zbiranje nevarnih snovi) in delovanje proizvajalcev
(opuščanje uporabe nevarnih snovi in preoblikovanje embalaže in izdelkov tako, da
ustrezajo zahtevam trajnostnega razvoja družbe in trajnostega načina proizvodnje). Ne
vključuje pa le etičnih načel, temveč temelji na trdnih ekonomskih principih tako za
lokalne skupnosti kot za podjetja. Ustvarja dodatna delovna mesta in nove oblike
podjetništva, podjetjem pa ponuja povečanje njihove učinkovitosti, zmanjšuje uporabo
dragih materialov iz naravnih virov in znižuje stroške odstranjevanja odpadkov.
Izkazalo se je, da sta najučinkovitejša načina za preprečevanje nastajanja odpadkov revizija
v podjetjih in zaračunavanje odvoza odpadkov po volumnu in po teži tako za gospodinjstva
kot tudi za podjetja. Najučinkovitejša sta zato, ker oba vzpodbujata odgovornost za
nastajanje odpadkov.
Prelomna točka v razvoju Zero waste gibanja se je zgodila leta 2001, ko je v Novi
Zelandiji (3.5 mio prebivalcev, gostota poseljenosti 13 prebivalcev na km2) več kot
polovica lokalnih skupnosti sprejelo Zero Waste kot način ravnanja z odpadki in postala
prva država na svetu, ki je strategijo sprejela na državnem nivoju.
Država ima urejeno finančno podporo lokalnim skupnostim preko sklada New Zealand
Zero Waste Trust. V desetih letih pričakujejo odpiranje 40.000 novih delovnih mest,
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povezanih z uvajanjem strategije. Večina lokalnih skupnosti namerava doseči Zero Waste
(ali brez odpadka) cilj do leta 2015, nekatere do 2020. S tem je Nova Zelandija omajala
trditve, da je Zero Waste le brezupni idealizem, da je cilj, ki ga ni moč uresničiti.
Zero Waste strategijo je sprejelo in vključilo v svojo zakonodajo več lokalnih skupnosti,
mest in celo držav v svetu:
Canberra, Avstralija (1996), cilj: postati mesto brez odpadka do leta 2010 (število
prebivalcev 300.000),
Seattle, Washington, je sprejel strategijo leta 1998 (število prebivalcev 534.700),
Santa Cruz County (Kalifornija - ZDA) je sprejel strategijo leta 1999 (število
prebivalcev 230.000),
Del Norte County (Kalifornija - ZDA) je sprejel strategijo leta 2000 (število
prebivalcev 32.000).
Priložnosti, ki jih Zero waste ponuja so:
omogoča razvoj in izgradnjo »100% čiste« blagovne znamke, s katero se lahko država
predstavlja kot čista, zelena turistična destinacija;
ponuja zaščitni znak zunanjim trgom (izvoz), da pridelki prihajajo iz neonesnaženega
okolja, brez skritih nevarnosti kot so dioksin in onesnažena podtalnica;
z recikliranjem maksimalne količine materialov se zmanjša uvoz primarnih surovin in
zagotovila njihova popolna izraba;
odlagališča so največji vir toplogrednih plinov in obsežno zmanjšanje odpadkov bi
pomagalo pri izpolnjevanju obveznosti iz Kyotskega sporazuma;
lokalne skupnosti na ta način kontrolirajo in obvladujejo vedno dragocenejše vire –
odpadke lahko spremenijo v bogastvo;
s ponovno uporabo ločeno zbranega materiala se zagotovijo nova delovna mesta;
dolgoročni stroški ravnanja z odpadki se občutno znižajo in prihodnji rodovi bodo
rešeni skrbi zaradi onesnaženega okolja;
razvoj in inovacije bodo imele prosto pot, neomejeno z preživelim razmišljanjem
industrijske dobe. Tako razvite tehnologije predstavljajo možnost izvoza na tuje
trge.
Morda pa bi bila strategija Zero waste tudi priložnost za Slovenija, ki bi bila tako prva
država v Evropi, ki bi stopila na pot brez odpadkov. Velika priložnost tudi zato, ker še
vedno nima sežigalnice odpadkov.
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4. GOSPODARJENJE Z ODPADKI V SLOVENIJI (Keuc, 2005)
V zadnjih dvajsetih letih so se količine komunalnih odpadkov skoraj potrojile. Rasti
količin odpadkov niso spremljali načrtni in premišljeni ukrepi. Razvojnega zaostanka,
povzročenega s preteklo pravno neurejenostjo in šibkimi ekonomskimi spodbudami,
težkimi bremeni v obliki neurejenih odlagališč ter odsotnosti osnovne infrastrukture za
ločevanje, zbiranje, ponovno uporabo in snovno predelavo odpadkov, se ne da odpraviti
čez noč.
Stanje glede učinkovitosti in uspešnosti današnjega sistema nam daje znake, da za
gospodarjenje z odpadki niso dovolj le predpisi in programi na papirju, naprave za
ravnanje z odpadki in obvezno poročanje. Potrebni so številni dodatni instrumenti, orodja
in veščine, da bi nam uspelo prekiniti povezavo med rastjo bruto domačega proizvoda in
trendom naraščanja količin vseh vrst odpadkov. Spremljati jih morata inovativnost in
ustvarjalnost, podprti z aktivno udeležbo vseh akterjev politike ravnanja z odpadki - od
državljana do vlade.
Urejanju gospodarjenja z odpadki je dal osnovni zagon proces približevanja in
vključevanja v Evropsko unijo. Ta nam je prinesel prvo pravo pravno ureditev razmerij
med povzročitelji, zbiralci, predelovalci in odstranjevalci odpadkov. Prevzeli smo
standarde zahodnih družb, ki so svoje ukrepe in infrastrukturo za zajezitev problematike
odpadkov začele graditi že pred desetletji.
Na začetku devetdesetih je v Sloveniji skoraj iz nič začel nastajati sistem gospodarjenja z
odpadki. Do danes smo na nacionalni ravni pripravili program o varstvu okolja in vrsto
operativnih programov ter temeljno (evropsko obarvano) pravno ureditev, na podlagi
katerih so se, predvsem od leta 1998, začele organizirano razvijati dejavnosti glede
ravnanja, ločenega zbiranja in odlaganja odpadkov. Uvedli smo okoljsko dajatev na
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter okrepili finančne mehanizme za
spodbujanje izgradnje prioritetnih (infrastrukturnih) projektov - sanacije odlagališč in
ločeno zbiranje odpadkov. Vendar količine odpadkov še naprej naraščajo.
Osnovna omejitev za krepitev dejavnosti, povezanimi z odpadki v Republiki Sloveniji, je
nizka nacionalna prioriteta celotne dejavnosti - še posebej pomanjkljiva pa je politična,
gospodarska in družbena podpora za preprečevanje nastajanja odpadkov. Potrebujemo
jasno zavezo odločevalcev in dejavno ukrepanje obstoječih podpornih mehanizmov.
Preprečevanje nastajanja odpadkov bi moralo biti na prvem mestu trajnostno naravnane
okoljske politike.
Pregled Nacionalnega programa o varstvu okolja (2005) nam pokaže, da na deklarativni
ravni kot izhodišče in kot strateško usmeritev prevzemamo vsebine, ki so danes prioritetne
na ravni Evropske unije; med drugim tudi usmeritev v trajnostno rabo naravnih virov in
krepitev dejavnosti za preprečevanje in recikliranje odpadkov. Pri pregledu do danes
sprejetih operativnih programov pa ugotovimo, da deklarativnosti ne sledimo na ravni
implementacije ukrepov. Za preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov so še zmeraj
velike, a neizkoriščene možnosti.
Preprečevanje in zmanjševanje odpadkov je prepuščeno predvsem sami industriji. Uvajanje
okoljskih dajatev na odlaganje odpadkov, odpadna olja, odpadno embalažo in izpustov
CO2 je industrijo spodbudilo k ukrepanju. Postavlja pa se vprašanje, ali so okoljske dajatve
15

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

optimalno usmerjane v spodbujanje za preoblikovanje proizvodnih procesov (in
proizvodov) ali pa so predvsem sredstvo za izgradnjo komunalne infrastrukture. Pokazalo
se je namreč, da investicije v okoljske naložbe (ki jih objavlja SURS) v zadnjih letih po
uvedbi cele vrste okoljskih taks, sicer naraščajo, vendar gre na področju odpadkov
predvsem za investicije v odlagalne in zbiralne kapacitete.
V državi delujeta dva “prostovoljna” programa, ki vsebujeta elemente preprečevanja
nastajanja odpadkov: projekt »Čista proizvodnja« (ca. 45 podjetij) in projekt EkoProfit (ca.
35 podjetij). Velika pozornost je posvečena pridobivanju certifikatov kakovosti ISO 14000
(in v veliko manjši meri evropskemu standardu EMAS).
Eko Sklad je v zadnjih letih v obliki ugodnih kreditov sofinanciral veliko infrastrukturnih
projektov, v mnogo manjši meri pa projekte za spreminjanje proizvodnih vzorcev.
Velika pridobitev za načrtovanje na področju ravnanja z odpadki je tudi sistem poročanja,
ki je bil uveden v zadnjih letih in je precej zmanjšal informacijski primanjkljaj. V sistem je
zajetih okoli 3000 povzročiteljev odpadkov (tj. tisti zavezanci za poročanje, ki imajo na
leto več kot 10 ton komunalnih in/ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov), pri katerih nastane
572 različnih vrst odpadkov (po klasifikacijskem seznamu). To predstavlja dobro podlago
za določitev:
prednostnih industrijskih dejavnosti
prednostnih vrst odpadkov
oblikovanje odzivov (politike, ukrepov, dejavnosti,…)
Žal letna poročila o odpadkih ne zagotavljajo celovite predstavitve stanja na tem področju,
saj poročevalci niso zavezani k poročanju o dejavnostih in rezultatih glede preprečevanja
nastajanja in zmanjševanja količin odpadkov. Hkrati pa se je na podlagi dosedanjih
izkušenj pokazalo, da bi bilo obveznost poročanja za zagotovitev kakovostnejših podatkov
potrebno dopolniti ali spremeniti.
Obseg dejavnosti glede preprečevanja in zmanjševanja količin odpadkov na ravni
institucionalnih akterjev je skromen in zato nezadosten. Tako kot na mnogih drugih
področjih je ministrstvo za okolje in prostor tudi na tem strokovno in kadrovsko šibko, saj
na ministrstvu za to področje ni zaposlena niti ena oseba.
Zahteve po preprečevanju nastajanja in zmanjševanju količin odpadkov so vključene v
pravnosistemski in institucionalni okvir ter na deklarativni ravni tudi v politike in
strategije. Šibka pa je navezava na raven ukrepov in mehanizmov, s katerimi razpolagajo
predvsem vladne institucije in lokalna samouprava, do česar prihaja zaradi omejenosti
človeških in finančnih virov (v primerjavi z obsegom nalog). Ob tem pa se pojavlja tudi
vprašanje, ali so obstoječi viri izkoriščeni optimalno. Podobno velja tudi za različne
finančne in ekonomske mehanizme.
Odločitev za koncentracijo dejavnosti glede okoljske učinkovitosti podjetij na proces
implementacije zahtev Direktive o celovitem preprečevanju in onesnaževanju (IPPC) je s
stališča izrabe razpoložljivih virov v državi mogoče oceniti za smotrno. Vprašanje je, ali
niso te dejavnosti zapostavile majhnih in srednjih podjetij, ki niso zavezanci po tej
direktivi.
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Hkrati je opaziti veliko pomanjkanje in nezadostno dejavnost akterjev v vrsti podpornih
področij, ki jih lahko razumemo kot razvojne omejitve za preprečevanje nastajanja
odpadkov:
izobraževanje (posrednih in neposrednih) proizvajalcev odpadkov o možnostih za
preprečevanje nastajanja odpadkov je izrazito pomanjkljivo na vseh ravneh;
programi usposabljanja in izobraževanja ter ponujanja podpore podjetjem za
preprečevanja nastajanja odpadkov so redki; še posebej izrazit je problem doseganja
majhnih in srednje velikih podjetij;
raziskovalni programi ne omogočajo intenzivnejšega sodelovanja med znanostjo in
gospodarstvom za oblikovanje in izvajanje aplikativnih projektov preprečevanja
nastajanja odpadkov;
zaostajamo pri uvajanju okoljskih kriterijev v sistem javnih naročil kot načinu
spodbujanja povpraševanja po okolju primernejših in sprejemljivih proizvodov in
storitev; dejavnosti za spodbujanje podjetij za pridobivanje evropskega okoljskega
znaka za svoje proizvode so šibke;
sredstva, zbrana iz okoljskih dajatev, se porabljajo predvsem za lokalne in/ali
regionalne infrastrukture, in ne za izvajanje preprečevalnih projektov; ne spremljamo
in vrednotimo učinkovitosti in uspešnosti izvedenih projektov;
nezadostno sodelovanje in usklajevanje med različnimi sistemskimi akterji (vlada,
ministrstva, lokalna samouprava, gospodarska interesna združenja, nevladne
organizacije, raziskovalne institucije);
ekonomske in finančne spodbude so nezadostne, in ne vsebujejo jasnih kriterijev za
dodeljevanje sredstev za preprečevanje, zmanjševanje in ponovno uporabo odpadkov;
poročanje in spremljanje stanja glede odpadkov na nacionalni in lokalni ravni je še
zmeraj v fazi nastajanja, saj obstoječa nacionalna poročila ne dajejo dovolj jasne
podobe o učinkovitosti aktualnega modela;
za preverjanje kakovosti in izvajanja načrtov za gospodarjenje z odpadki na ravni
lokalnih skupnosti in podjetij nimamo jasnih kriterijev, zato jih tudi zelo težko
spreminjamo, dopolnjujemo in uveljavljamo;
pri izvajanju zakonodaje o odpadkih prevladuje minimalističen in formalen pristop za
izpolnjevanje njenih zahtev.
V Sloveniji za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov potrebujemo
premišljeno, usklajeno in ciljno usmerjeno delovanje vseh akterjev - proizvajalcev in
njihovih združenj, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij, državne uprave, raziskovalnih
institucij. Vsak izmed njih ima zelo jasno odgovornost za skupno prihodnost države, v
kateri snovna intenzivnost in delež "umazane" industrije naraščata. Strateško pomembno
vprašanje je - kaj moramo storiti, kako moramo ukrepati, da bomo slovensko politiko o
ravnanju z odpadki preusmerili v trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri?
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4.1. ODPADKI V SLOVENIJI (s poudarkom na ravnanju s komunalnimi odpadki)
4.1.1. Neposredni vnos snovi (ARSO, 2007).
Še preden si ogledamo podatke o odpadkih, bi rada predstavila pomemben kazalec, ki kaže
na snovne tokove v Sloveniji.
Neposredni vnos snovi (Direct Material Input – DMI) pomeni skupno maso vseh trdnih,
tekočih in plinastih snovi (razen vode in zraka, ki nista neposredno vsebovana v snovi), ki
vstopajo v proizvodne in potrošnje procese. Neposredne snovne tokove delimo glede na
geografski izvor: na snovi, pridobljene iz narave doma, in na uvožene snovi. Snovni vnosi
domačega izvora se naprej delijo na tri glavne skupine: fosilna goriva, minerale in biomaso
(iz kmetijstva in gozdarstva).
Neposredni vnos snovi je kazalec skupne mase snovi, ki jo družba uporabi za svoje
delovanje v nekem obdobju. Spremljanje neposrednega vnosa snovi je eno izmed orodij za
spremljanje razvoja rabe naravnih virov ali širše predstavljene uporabe t. i. okoljskega
prostora.
Cilji:
trajnostna raba naravnih virov,
prekinitev povezanosti med gospodarsko rastjo in obremenjevanjem okolja
analiza snovnih pretokov materialov in odpadkov.
Graf 1: Neposredni letni vnos snovi v Sloveniji

Vir: ARSO, 2007
Leta 2003 smo v Sloveniji pridelali in uvozili skupno nekaj več kakor 47 milijonov ton
različnih snovi. Skoraj polovica (45 %) so v Sloveniji pridobljene mineralne snovi,
predvsem tehnični kamen ter prod in pesek, ki jih vgrajujemo v objekte. Od leta 1993 do
2003 je količina surovin za gradbeništvo, pridobljenih v Sloveniji, narasla za polovico in
bistveno prispevala k povečanju rabe snovi na prebivalca, in sicer s 17,2 tone leta 1992 na
23 ton leta 2003. Precej je narasla tudi skupna masa predmetov, ki jih uvozimo in
pomenijo že skoraj tretjino na leto uporabljenih snovi. Delež doma pridobljenih
obnovljivih snovi v obliki biomase, to je kmetijskih pridelkov, ulova in lesne biomase, je
slaba petina vseh snovi in, po grobi oceni, četrtina uvoženih.
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Zaradi še vedno precejšnje nedodelanosti v metodologiji prikaza neposrednega vnosa snovi
so podatki za primerjavo z EU ustrezni le pogojno. Nedvomno pa kažejo, da je bil ta v EU15 v 90. letih precej stabilen (okoli 19 ton na prebivalca oziroma po drugem viru okoli 17
ton), medtem ko se masa vnesenih snovi v Sloveniji precej hitro povečuje. Da je to
povezano s slovenskim gospodarskim razvojem, lahko razberemo iz primerjave z gibanjem
realnega BDP, ki narašča nekoliko hitreje od neposrednega vnosa snovi. Podoben razvoj je
potekal v 80. letih v državah EU-15. Predvsem zaradi večanja deleža storitvenih dejavnosti
v BDP je opazno relativno razdruževanje rasti neposrednega vnosa snovi in BDP, kar je
eden izmed prednostnih ciljev Strategije trajnostnega razvoja EU.
Graf 2: Primerjava gibanja realnega BDP in neposrednega vnosa snovi v Sloveniji in
EU-15.

Vir: ARSO, 2007
Navajanje tega kazalca je potrebno za prikaz odvisnosti slovenskega nacionalnega
gospodarstva od uvoza snovi oziroma prikaza intenzivnosti rabe naravnih virov v
primerjavi z gibanjem realnega bruto domačega proizvoda (BDP).
Te podatke pa moramo brati v luči nastalih odpadkov v državi. V letu 2003 je v Sloveniji
nastalo več kot 5.000.000 ton različnih vrst odpadkov - od tega 768.608 ton komunalnih
odpadkov. Če je bil BDP na prebivalca v letu 2003 12.319 € lahko zelo hitro izračunamo,
koliko odpadkov smo proizvedli na 1 €, ki ga je posameznik zaslužil. Slika bi bila
primerljivo še mračnejša, če bi izračunali potreben (skriti) tok snovi v kilogramih, da
ustvarimo zgoraj omenjeni 1 €. (Keuc, 2005)
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4.1.2. Ravnanje z odpadki v Sloveniji
Z naraščanjem standarda in urbanizacijo naselij narašča tudi število odpadkov, ki jih
proizvedejo gospodinjstva. Razvite države pridelajo že več kot 600 kg odpadkov letno na
prebivalca. Slovenska gospodinjstva še ne dosegajo takih količin, vendar za razliko od
okoljsko najbolj osveščenih držav odložimo skoraj vse odpadke in tako problem odpadkov
prenašamo na bodoče generacije. Države članice EU se pri izvajanju ravnanja z odpadki
precej razlikujejo. V nekaterih so poleg obsežnih akcij izobraževanja in usposabljanja
prebivalcev s ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov razvili učinkovite sisteme in
ustrezno infrastrukturo (centri za popravilo in prenos lastništva za staro opremo, bolšji trg,
ločeno zbiranja odpadkov, reciklažo odpadkov, kompostarne, sortirnice, ponovno snovno
uporabo odpadnih surovin ipd.) ter uvedli različne ekonomske in davčne instrumente, ki
vplivajo na zmanjševanje nastajanja odpadkov in na večjo snovno ter energetsko izrabo. V
drugih državah pa je sicer čutiti napredek, a se večina odpadkov še vedno odlaga na
odlagališčih.
Slovenija se postopoma približuje najboljši evropski praksi. Sprejemamo nove pravilnike
in uredbe, ki so evropsko naravnani. Usmeritev je v ločenem zbiranju posameznih
odpadkov in ponovni snovni izrabi odpadkov, kjer je to mogoče in ekonomsko
opravičljivo. Z uvajanjem takse na odlaganje odpadkov se spodbuja ločeno zbiranje in
snovno ter energetsko uporaba odpadkov. Zaradi novih predpisov in spreminjanja odnosa
do odpadkov se včerajšnji še enostavni sistem ravnanja z odpadki močno zapleta.
Pravilnik o ravnanju z odpadki je predpisal obveznost poročanja o nastajanju, zbiranju,
interni in zunanji predelavi ter odstranjevanju odpadkov za vse povzročitelje odpadkov, pri
katerih v posameznem koledarskem letu nastane najmanj 10 ton nenevarnih odpadkov ali
najmanj 5 kilogramov nevarnih odpadkov (nekomunalnega izvora). Poleg povzročiteljev
so ti zavezanci tudi zbiralci, predelovalci ali odstranjevalci nenevarnih in nevarnih
odpadkov, nastalih v industrijskih in predelovalnih dejavnostih. Obveznost poročanja je
omogočila pridobivanje relativno celovite slike o snovnih tokovih glede odpadkov v
Republiki Sloveniji. Posledično to tudi pomeni kakovostno podlago za identificiranje
prednostnih industrijskih in predelovalnih dejavnosti na eni in prednostnih vrst odpadkov
na drugi strani, za krepitev dejavnosti za ciljno preprečevanje in zmanjševanje količin
odpadkov v prihodnosti. To je kvantitativen element načela preprečevanja. Pozitivna stran
razpoložljivih podatkov je tudi to, da vsebujejo podatke o nastajanju nevarnih odpadkov,
torej takih, ki imajo določene nevarne lastnosti, kar nas privede do vprašanja, koliko so z
nevarnimi snovmi (uporabljanimi v proizvodnji ali pri izvajanju določene storitve)
obremenjeni končni izdelki. To je drugi, kvalitativen element načela preprečevanja in
zmanjševanja količin odpadkov. (Keuc, 2005)
Ravnanje z odpadki prikazuje razmerje med predelanimi in odstranjenimi odpadki v
posameznih letih. Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali
njihovih sestavin in zajema predvsem ponovno uporabo, snovno predelavo in energetsko
izrabo odpadkov, pri čemer gre za uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali
industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Postopke predelave
odpadkov, določa priloga 4 Pravilnika o ravnanju z odpadki. Sežiganje komunalnih in
drugih odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava
odpadkov. (ARSO, 2007)
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Predelava odpadkov tudi v Sloveniji vedno bolj pridobiva na pomenu. Eden od razlogov je
okoljska dajatev za odlaganje odpadkov, hkrati pa obstajajo tudi vedno boljše tehnične
možnosti za predelave odpadkov, ki so poleg tega, da manj obremenjujejo okolje, tudi
ekonomsko upravičene. K uporabi materialov, ki se jih da reciklirati, vzpodbujajo tudi
nove okoljske dajatve za embalažo, avtomobilske gume in odpadno električno in
elektronsko opremo.
Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče
predelati. Postopki odstranjevanja so predvsem obdelava odpadkov z biološkimi,
termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami, sežiganje in odlaganje odpadkov. Določeni
so v prilogi 5 Pravilnika o ravnanju z odpadki. (ARSO, 2007)
Cilji:
Čim večja ponovna uporaba in predelava odpadkov:
v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % nastalih količin
komunalnih odpadkov ter snovno izrabiti vsaj 42 %,
v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % nastalih količin
industrijskih odpadkov,
nadaljevanje trenda zmanjševanja nastajanja količin nevarnih odpadkov, in sicer od
5 do 10 % na letni ravni.
Zmanjševanje vplivov na okolje predvsem v povezavi z odlaganjem odpadkov (emisije
toplogrednih plinov, izcedne vode).
Graf 3: Količine predelanih in odstranjenih odpadkov glede na postopke predelave
(podatki za leto 2001 so informativni)

Vir: ARSO, 2007
Skupne količine odpadkov v Sloveniji so leta 2005 znašale 5,3 mio ton in so se od lata
2002 povečale za 18%. Glavni razlog za veliko rast gre na račun industrijskih odpadkov,
količine katerih so se v danem obdobju povečale za 21 %. Večino nastalih odpadkov so
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leta 2005 predstavljali s 86 % industrijski odpadki, s 13 % jim sledijo gospodinjski
odpadki, 1 % pa je nevarnih odpadkov.
Kljub temu, da predelava odpadkov narašča (leta 2005 je bilo predelanih 63 % skupne
količine odpadkov, odstranjenih pa 37 %), absolutne količine odloženih odpadkov ne
upadajo. Ni nam namreč še uspelo prekiniti povezave med rastjo bruto domačega
proizvoda in naraščanjem količin vseh vrst odpadkov.
Graf 4: Delež predelanih in odstranjenih odpadkov glede na postopke predelave
(podatki za leto 2001 so informativni).

Vir: ARSO, 2007
Pri industrijskih odpadkih gre od leta 2002 v postopke predelave okrog 65 % nastalih
odpadkov, s čimer industrija že od lata 2002 dosega cilj, po katerem mora do leta 2008 v
postopke pred odstranjevanjem usmeriti vsaj 65 % nastalih količin industrijskih odpadkov.
Leta 2005 je šlo tako v predelavo 72 % industrijskih odpadkov, odloženih je bilo 28 %
odpadkov, 0.3 % pa jih je bilo odstranjene na druge načine. S tem je mišljen večinoma
elektrofilterski pepel, ki se uporablja za zapolnjevanje rudniških rovov ter žlindra, ki se
uporablja kot gradbeni material (ARSO, 2007).
V Sloveniji je odlaganje še vedno najbolj razširjen način odstranjevanja komunalnih
odpadkov. V letu 2005 je bilo odloženih 94 %, kar je daleč od zastavljenega cilja, ki je v
postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % nastalih količin komunalnih
odpadkov ter snovno izrabiti vsaj 42 %. Kljub temu, da so leta 2004 vsi izvajalci lokalnih
javnih služb zbirali odpadke ločeno, pa je bilo ločeno zbranih in predelanih zelo malo
komunalnih odpadkov (leta 2005 6 %), kar kaže na to, da sama postavitev zbiralnic ne
zadostuje. Potrebno bo še veliko naporov v obliki osveščanja in izobraževanje ter morda
zakonskih ukrepov, da se bodo prebivalci Slovenije začeli zavedati svoje moralne
odgovornosti kar zadeva odpadke ter tudi varstva okolja.

22

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

Kot kažejo podatki, so leta 2005 kot gorivo uporabili 30 % nevarnih odpadkov, 24% je bilo
sežiganih, 24 % se jih je predelalo, odstranjenih je bilo 19 %, odloženi pa so bili 3%.

4.1.3. Komunalni odpadki
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim po sestavi podobni odpadki, kosovni
odpadki, odpadki z živilskih trgov in od čiščenja ulic, ločeno zbrane frakcije ipd., ki
nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in
objektih v javni rabi in so pretežno trdni ter po svoji sestavi raznovrstni (heterogeni).
Zaradi razpršenosti virov njihovega nastanka in njihove količine pri viru nastanka se
ravnanje s komunalnimi odpadki zagotavlja na krajevni ravni. Večinoma za njih poskrbijo
komunalna podjetja ali druga podjetja, ki skrbijo za zbiranje, sortiranje, predelavo,
odlaganje in druge načine ravnanja s tovrstnimi odpadki. Komunalne odpadke najpogosteje
sestavljajo: biološko razgradljivi odpadki, ostanki papirja in lepenke, steklovina, odpadki
umetnih mas in gumija (plastika), kovinski odpadki ter druge organske in anorganske ali
mineralne snovi. Komunalni odpadki so v Klasifikacijskem seznamu odpadkov iz
Pravilnika o ravnanju z odpadki razvrščeni v skupino 20: Komunalni odpadki in njim
podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi
frakcijami. (SURS, 2005)
Do leta 2002 smo v Sloveniji razpolagali samo z ocenami o količinah nastalih odpadkov.
Stanje se je temeljito spremenilo s sprejemom pravilnika o ravnanju z odpadki in odredbe o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki, ki so predpisali obvezno tehtanje odpadkov pred odlaganjem na odlagališčih
komunalnih odpadkov, vodenje evidenčnih listov (povzročitelji, zbiralci, predelovalci,
odstranjevalci odpadkov) ter vpeljali obveznost poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju
z odpadki, ki spadajo v skupino 20 in v skupino 15 01 po klasifikacijskem seznamu
odpadkov, to je o količinah zbranih mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij
komunalnih odpadkov in embalaže iz gospodinjstev ter iz gospodarskih in storitvenih
dejavnosti. (Keuc, 2005)
Na podlagi te zakonske obveznosti je Agencija RS za okolje (ARSO) razvila sistem
zajemanja in obdelave poročil, ki nam danes omogoča kakovosten in preverljiv vpogled v
dogajanje na področju nastajanja in količin odpadkov v državi. Količine nastalih
komunalnih odpadkov spremlja tudi Statistični urad Republike Slovenije in jih objavlja na
spletnem podatkovnem portalu SI-STAT. (ARSO, 2007)
Dane podatke je potrebno interpretirati v luči sprememb, ki so se dogajale v preteklem
obdobju. Uvajajo se novi predpisi o odpadkih (ekološka taksa, obvezno ločevanje, predpisi
za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov), spreminja se sistem zbiranja podatkov,
spreminja se odnos povzročiteljev do odpadkov in ekološka zavest nasploh (in s tem
povezano spreminjanje vzorcev vedenja), narašča potrošništvo, narašča družbena
učinkovitost sistemov za ravnanje z odpadki, ostri se nadzor nad ravnanjem z odpadki,
gospodarstvo se še naprej prestrukturira itd. Iz teh razlogov moramo primerjave podatkov s
predhodnimi leti delati z ustrezno rezervo. (MOP, 2007)
Pravno formalno je ravnanje s komunalnimi odpadki naloga lokalnih skupnosti. Delež
prebivalstva, vključenega v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
nenehno narašča. Od leta 1995 se je povečal iz 76 % na 93,4 % leta 2001 (1.820.193
vključenih prebivalcev v redno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov). (ARSO, 2002)
23

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

Kljub relativno veliki pokritosti sistema rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
pa naj bi bilo v Sloveniji po nekaterih ocenah 50 000 - 60 000 divjih odlagališč, večjih od
1m3 (Šebenik, 1994). Njihova lega je v številnih primerih neugodna tako z vidika
onesnaževanja okolja kot seveda tudi zaradi videza pokrajine, kar je neposredno povezano
s kakovostjo bivalnega okolja.
Pretežni del načrtovanja na področju zajema komunalnih odpadkov, priprave ločeno
zbranih frakcij, določene stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred
odlaganjem ter zagotavljanje odlagalnih površin se odvija na medobčinski ravni. To so v
osnovi zbirna območja, ki so pripadala pred 10 leti posameznim večjim občinam. V
slovenskem prostoru si za razvoj in rešitev problema ravnanja z odpadki in zlasti odlaganja
najintenzivneje prizadevajo na območjih, kjer je odlagalni prostor postal največji problem.
(ARSO, 2002)
Odlaganje je v Sloveniji v bistvu edina oblika končne oskrbe oziroma odstranjevanja
mešanih odpadkov, preostalih po ločenem zbiranju. Med drugimi rešitvami so: odvoz
drugam oziroma prevzem odpadkov v odlaganje na drugih lokacijah, baliranje in začasno
skladiščenje baliranih odpadkov.
Po uradni evidenci Agencije RS za okolje do konca leta 2005 je bilo v Sloveniji
evidentiranih 59 odlagališč nenevarnih – komunalnih odpadkov, ki so javna infrastruktura
ter 23 odlagališč industrijskih odpadkov. (MOP, 2007)
Od 59 odlagališč komunalnih odpadkov le 7 odlagališč izpolnjuje predpisane zahteve (med
njimi tudi Barje - IV in V polje), 28 pa se postopoma približuje izpolnjevanju zahtev. Za
24 odlagališč nenevarnih - komunalnih odpadkov je predvideno zapiranje v skladu z
zakonodajo s področja odlaganja odpadkov. (MOP, 2007).
Glede na prostorske, naravne, poselitvene in druge danosti slovenskega prostora ter tudi
zaradi tehnično-tehnoloških možnosti, ekonomičnosti in logistike strateške usmeritve
ravnanja z odpadki se danes uveljavlja reševanje problematike odpadkov na regijski ali
medobčinski ravni s t.i. regijskimi centri za ravnanje z odpadki, ki jih bo 11 (nekateri že
obratujejo, drugi so v pripravi). Ravnanje s komunalnimi odpadki je namreč lahko
učinkovito in racionalno le pri razmeroma velikih količinah odpadkov, saj z velikostjo
oziroma kapaciteto naprav padajo stroški na enoto odpadka. Zaradi izrazite razpršrnosti
poselitve bodo na posameznih območjih Slovenije v okviru regijskih centrov delovali tudi
»podcentri«. (ARSO, 2002)
Vplivi na okolje se bodo z izgradnjo regijskih centrov zmanjšali, saj bodo ta zgrajena v
skladu s predpisi, hkrati pa tako ne bo imela skoraj vsaka občina svoje deponije. Zaradi
predelave bodo potrebne manjše površine deponijskega prostora.
Kljub splošni in deklarativni podpori stroke in lokalnih skupnosti je izvedljivost nekaterih
regijskih centrov močno otežena zaradi nasprotovanje nekaterih lokalnih skupnosti zaradi
ozkih političnih interesov, pomanjkanja mehanizmov in zakonskih podlag za udejanjanje
regijskega koncepta ter izrazitega odpora lokalnega prebivalstva (NIMBY efekt) proti
gradnji infrastrukturnih objektov in naprav za ravnanje z odpadki. (ARSO, 2002)
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Cilji:
Zmanjševanje količin odpadkov s povezovanjem proizvodnih in porabniških vzorcev
ter navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih dejavnosti in ukrepov
ter demografskih sprememb.
Graf 5: Količine komunalnih in njim podobnih odpadkov v letih 2001-2004
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Vir: MOP, 2007
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Skupne količine zbranih komunalnih in njim podobnih odpadkov so v letu 2004 znašale
792.046 ton. Od leta 2001 so se količine zmanjšale za 6 %, kar je posledica zmanjšanja
komunalnim odpadkom podobnih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti.
Zbrane količine gospodinjskih odpadkov kažejo na 8 %-ni porast od leta 2001. To je
verjetno posledica več faktorjev: povečanega števila vključenega prebivalstva, višanja
življenjskega standarda (večja potrošnja), širitev sistemov zbiranja na javne površine in
objekte ipd..
Količina zbranih komunalnim podobnih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti
so v upadanju, kar je po vsej verjetnosti posledica zaostrene zakonodaje in vse večjih
stroškov z odpadki, ki silijo povzročitelje v minimizacijo nastajanja in skrbnejše ravnanje z
odpadki (npr. ločeno zbiranje vse več vrst odpadkov, tako komunalnim podobnih kot
proizvodnih).
Trendi torej kažejo na ustalitev skupnih količin komunalnih odpadkov.

25

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

Graf 6: Količina komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji in EU-27

Vir: ARSO, 2007 (podatki po SURS, ARSO, EUROSTAT)
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje se v Sloveniji proizvede okrog 400 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca na leto. Po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije za leti 1995 in 1998 je bila ta številka nekoliko višja (515 in 523 kg/prebivalca
na leto), vendar pa je bila metodologija zbiranja teh podatkov nekoliko drugačna, zato
težko sklepamo, da se je količina nastalih odpadkov dejansko toliko zmanjšala. Po
podatkih za leto 2002 je bilo v Sloveniji zbranih 411 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca, v letu 2005 pa 398 kg na prebivalca. (ARSO, 2007)
Podatki, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, se zaradi drugačne
metodologije nekoliko razlikujejo od podatkov ARSO, a prav tako ne izkazujejo izrazitega
povečevanja ali zmanjševanja količine nastalih komunalnih odpadkov v Sloveniji v zadnjih
letih. (ARSO, 2007)
V večini držav članic EU količina komunalnih odpadkov narašča. V 5. okoljskem
akcijskem programu je bil zapisan cilj, da je treba na ravni EU do leta 2000 stabilizirati
nastajanje komunalnih odpadkov (na 300 kg/prebivalca na leto), a se je izkazal kot težko
dosegljiv – leta 2004 je bila povprečna količina na ravni EU-25 okrog 530 kg/prebivalca na
leto. (ARSO, 2007)

4.1.4. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov
Ločeno zbrane frakcije odpadkov so različne vrste odpadkov, ki se zbirajo ločeno na
določenih zbirnih mestih v posebnih zabojnikih (kontejnerjih), namenjenih samo eni vrsti
odpadkov, npr. za biomaso, papir, embalažo ipd. Ločeno zbrane frakcije komunalnih
odpadkov so v Klasifikacijskem seznamu odpadkov iz Pravilnika o ravnanju z odpadki
razvrščeni v skupino 20 01. (SURS, 2005)
Na posameznih območjih v Sloveniji že vrsto let poteka sistem ločenega zbiranja
posameznih frakcij komunalnih odpadkov, za katere je bilo mogoče najti obliko predelave
za plačilo. Predelave ločeno zbranih frakcij je bilo v preteklosti sorazmerno malo in se je
izvajala le tam, kjer se je življenjska doba odlagališča praktično iztekla, večinoma pa so
odpadki brez trga končali v mešanih odpadkih. Zato tudi objekti za razvrščanje mešanih ali
ločeno zbranih frakcij v okviru komunalnega sektorja niso zaživeli, ampak so bili na voljo
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samo v specializiranih 12 podjetjih za ravnanje z odpadki, kjer so predelovalne
zmogljivosti dovolj velike za sprejemljivo doseganje pragov rentabilnosti. (ARSO, 2002)
V preteklosti sta se pri gospodinjstvih najpogosteje ločeno zbiralo papir/karton in steklo.
Danes ločeno zbiranje odpadkov izvajajo vse javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki, ki so bile dolžne po zakonu vzpostaviti sistem ločenega zbiranja frakcij do
31.12.2003, ločenega zbiranja nevarnih odpadkov pa do 1.1.2002 (Odredba..., 2001).
Ločeno zbiranje odpadkov poteka v zbiralnicah in zbirnih centrih, ki jih je v Sloveniji 120.
V zbiralnici so postavljeni vsaj po trije zabojniki za različne embalažne materiale (papir in
karton, steklo ter plastenke in pločevinke), število le teh vsako leto narašča. V Sloveniji je
danes že prek 7800 takšnih zbiralnic, kar pomeni, da je na 250 prebivalcev postavljena vsaj
ena zbiralnica. (Slopak, 2007)
Danes se ločeno zajema tudi biološko razgradljive odpadke, večje količine zelenih
odpadkov pa prebivalci v veliki meri odvažajo do odlagališč, kjer imajo nekatera
komunalna podjetja urejene majhne kompostarne.
Ločeno zbiranje oblačil in odpadnega tekstila iz gospodinjstev, odpadnih jedilnih olj in
maščob, lesa ter odpadkov iz čiščenja dimnikov, se izvaja zelo redko ali pa se sploh ne
izvaja. (ARSO, 2002)
Kosovne odpadke morajo javne službe izvajati vsaj enkrat letno ne glede na število
prebivalcev v naselju. Na posameznih območjih poteka zajem kosovnih odpadkov po
sistemu pomladanskega in jesenskega čiščenja, po sistemu od vrat do vrat in po sistemu t.
i. »zelenih zabojnikov«, ki so lahko postavljeni v posameznih delih naselij, pripeljati pa jih
je mogoče tudi v zbirni center. (ARSO, 2002)
Zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov v naseljih z več kot 1000 prebivalcev, kjer
ni urejenih zbiralnic nevarnih odpadkov, se najpogosteje izvaja s pomočjo mobilne
zbiralnice najmanj enkrat do dvakrat letno. (Odredba..., 2001)
Za odpadno embalažo skrbi Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki organizira
in izvaja prevzem, razvrščanje, predelavo in reciklažo odpadne embalaže po vsej Sloveniji
ter podjetjem svetuje pri ravnanju z embalažo.
Količine ločeno zbranih frakcij
Komunalne odpadke po kalsifikacijskem seznamu delimo na ločeno zbrane frakcije
(skupina 20 01 in embalaža - skupina 15 01), odpadke z vrtov in parkov (skupina 20 02) ter
druge komunalne odpadke (skupina 20 03).
Večina oz. 88 % komunalnih odpadkov (graf 7) je lata 2005 pripadalo po klasifikacijskem
seznamu skupini 20 03, to so drugi komunalni odpadki, med katerimi glavni delež
odpadkov z 78 % obsegajo mešani komunalni odpadki, 6 % je kosovnih odpadkov, 3 %
grezničnega mulja in 1 % odpadkov nastalih pri čiščenju cest.
Ločeno zbranih frakcij se zbere le 9% (po klasifikacijskem seznamu pripadajo skupini 20
01 in embalaža skupini 15 01), kar kaže na to, da je ločeno zbiranje še zelo neučinkovito (v
EU se jih zbere nad 50 %). Največji delež ločeno zbranih frakcij dosega papir in karton (2
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%), organski kuhinjski odpadki (1%), kovine (1 %) ter embalaža s 3 % (podrobneje je
predstavljena v naslednjem podpoglavju). Stekla in plastike je skupno manj kot 0.5 %
komunalnih odpadkov.
Preostale 3 % obsegajo odpadki z vrtov in parkov, ki jih delimo na odpadke primerne za
kompostiranje, zemljo in kamenje in druge odpadke, ki niso primerni za kompostiranje.
Kar 75 % komunalnih odpadkov prispevajo gospodinjstva, preostalih 25 % pa so
komunalnim podobni odpadki iz proizvodnje in storitvene dejavnosti ter javnega sektorja.
Graf 7: Delež ločeno zbranih frakcij (skupaj z embalažo) in mešanih komunalnih
odpadkov, zbranih z javnim odvozom odpadkov (tone), Slovenija leta 2005
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Vir: SURS, 2007
Graf 8 prikazuje količine ločeno zbranih frakcij zbranih z javnim odvozom v obdobju
2002-2005. Podatki kažejo, da so se v danem obdobju količine ločeno zbranih frakcij
kosovnih odpadkov, embalaže, organskih kuhinjskih odpadkov in papirja povečale,
zmanjšale pa so se količine kovin in stekla, kar je po vsej verjetnosti posledica vse večje
uporabe plastične embalaže.
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Graf 8: Skupne količine ločeno zbranih frakcij, zbranih z javnim odvozom odpadkov
(tone), Slovenija med leti 2002-2005.
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Organski kuhinjski odpadki
Organski kuhinjski odpadki predstavljajo ločeno frakcijo komunalnih odpadkov s
klasifikacijsko številko 20 01 08. Ravnanje z njimi določa Pravilnik o ravnanju z
organskimi kuhinjskimi odpadki (Pravilnik..., 2004). Skladno s pravilnikom ločimo
organske kuhinjske odpadke na nastale v gostinstvu in na nastale v gospodinjstvu. Namen
pravilnika je, da se iz komunalnih odpadkov izloči čim več organskih kuhinjskih odpadkov
ter da se zagotovi njihova predelava. (ARSO, 2007)
Povzročitelj organskih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva mora skladno z določbami
pravilnika prepustiti organske kuhinjske odpadke izvajalcu javne službe, organske
kuhinjske odpadke oddati upravljavcu male komunalne kompostarne ali sam zagotoviti
kompostiranje svojih organskih kuhinjskih odpadkov v hišnem kompostniku. Ločeno
zbiranje in oddajo zbiralcu ali neposredno predelovalcu organskih kuhinjskih odpadkov pa
mora zagotoviti tudi povzročitelj organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva, če pripravi
v letnem povprečju dnevno 20 ali več obrokov hrane. (ARSO, 2007)
Vsi upravljavci odlagališč, na katerih se odlagajo komunalni odpadki in so si uspeli
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča, imajo v skladu z
zahtevami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uredba o odlaganju..., 2006) v
dovoljenju določeno količino odpadkov, ki jo v posameznem koledarskem letu odložijo.
Dovoljeno je odlagati komunalne odpadke, ki so obdelani tako, da je delež biološko
razgradljivih sestavin v njih enak deležu, ki ga v okoljevarstvenem dovoljenju za
obratovanje odlagališča določi ministrstvo, to pa določi za posamezno koledarsko leto tak
delež biološko razgradljivih sestavin odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih, da ne
presega deleža, ki je določen v prilogi 4 Uredbe. Pri določitvi deleža biološko razgradljivih
sestavin ter števila odlagališč za nenevarne odpadke, kjer je dovoljeno odlagati mehanskobiološko obdelane komunalne odpadke, ministrstvo upošteva tudi usmeritve v zvezi z
zmanjševanjem odlaganja biološko razgradljivih sestavin komunalnih odpadkov iz
Operativnega programa in podatke o ravnanju z biološko razgradljivimi ločenimi
frakcijami komunalnih odpadkov iz Načrta ravnanja z odpadki, ki ga mora vlagatelj
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priložiti k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča.
Predvidena količina komunalnih odpadkov, odloženih v enem letu, je 431 kg na
prebivalca. (MOP, 2007)
Cilji:
Izločitev vseh organskih odpadkov in jih biološko predelati,
Vzpostavitev ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva.
Zagotovitev kompostiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva v malih
komunalnih kompostarnah najmanj na geografsko zaokroženih območjih poselitve z
več kot 500 prebivalci in z gostoto poselitve več kot 10 prebivalcev na 1 ha.
Graf 9: Zbrani organski kuhinjski odpadki, Slovenija 2002-2005.
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V letih pred vzpostavitvijo sistema ločenega zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov je
pretežni del le-teh pristal v mešanih komunalnih odpadkih in se na ta način odlagal na
odlagališčih. Tudi danes kljub postavitvi zabojnikov za ločeno zbiranje organskih
kuhinjskih odpadkov ti predstavljajo le 1 % ločeno zbranih frakcij (od okoli 30 %
potenciala), kljub temu, da se je njihova količina od lata 2002 skoraj podvojila. Med načini
predelave prevladuje kompostiranje.
Po podatkih ARSO tudi opravljene sejalne analize upravljavcev odlagališč kažejo, da
rezultati nikakor ne dosegajo količin biološko razgradljivih sestavin v komunalnih
odpadkih, ki jim jih je določilo ministrstvo. (MOP, 2007)
Načini ravnanja z mešanimi in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov
Načine ravnanja z mešanimi in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov leta
(brez odpadne embalaže) v Sloveniji prikazuje graf 10.
Skupno se je lata 2004 odložilo okoli 82 % odpadkov, 5.5 % odpadkov pa se začasno
skladišči (največ-99 % celotne količine- jih skladišči Snaga Maribor in sicer v obliki
baliranih odpadkov).
Ostali načini ravnanja oskrbijo nekaj manj kot 13 % vseh odpadkov. Tako se je s predelavo
odpadkov po raznih reciklažnih postopkih (predvsem reciklaža sekundarnih surovin npr.
plastike in kovin) odstranilo 1,4 % vseh odpadkov, s kompostiranjem (1.4 %), sežig in
sosežig (0,8 % - predvsem gre za lesne odpadke v komunalnih kotlovnicah na biomaso in v
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industrijskih kotlovnicah na trda goriva), predaja SLOPAKU (0,7 % vseh komunalnih
odpadkov - kar kaže na to, da je naknadno ločeno zbiranje (prebiranje) odpadkov iz
mešanih komunalnih odpadkov še zelo nerazvito) in drugim predelovalcem sekundarnih
surovin (drugi zbiralci odpadkov prevzemajo zelo majhne količine odpadkov, predvsem
nevarne vrste). Drugi načini predelave ali vnovične uporabe prispevajo k odstranitvi skoraj
6 % odpadkov. Izvoz v tujino je minimalen (0,04 % odpadkov), kar je razumljivo, saj gre
za komunalne odpadke, za katere naj bi veljal princip lokalne oskrbe.
Graf 10: Načini ravnanja z mešanimi in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih
odpadkov (brez odpadne embalaže) leta 2004.
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Ločeno zbrana odpadna embalaža
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa vrsto obveznosti subjektom,
ki embalažo dajo na trg, izvajalcem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, družbi za
ravnanje z odpadno embalažo in tistim, ki lahko sami zagotavljajo ravnanje z odpadno
embalažo. (Uredba o ravnanju..., 2006)
Glavni namen pravilnika je zmanjševanje količine odpadne embalaže, preprečevanje in
zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi materialov in snovi, ki jih vsebuje
embalaža ali odpadna embalaža, ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na
okolje pri proizvodnji, prometu, razdeljevanju in uporabi embalaže ter pri predelavi ali
odstranjevanju odpadne embalaže. (Uredba o ravnanju..., 2006)
Ponovna uporaba, recikliranje, energetska predelava in drugi načini predelave odpadne
embalaže imajo prednost pred njenim odstranjevanjem, če to ob razumno višjih stroških
omogočajo v praksi uspešno preskušene in na trgu dostopne tehnologije in postopki.
Proizvajalci, uvozniki, embalerji in v nekaterih primerih tudi trgovci morajo za embalažo,
ki jo dajo v promet na slovenskem trgu, na svoje stroške zagotoviti redno prevzemanje
odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, od izvajalcev javne službe ravnanja s
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komunalnimi odpadki in prevzemanje ter zbiranje odpadne embalaže, ki ni komunalni
odpadek, od končnih uporabnikov ter zagotoviti njeno ponovno uporabo, predelavo ali
odstranjevanje skladno s predpisi. Obveznost veljajo tudi za trgovce, ki prodajajo blago v
prodajni embalaži, ki ni komunalni odpadek, če za to embalažo ni predpisan poseben
način prepuščanja in zbiranja. (Uredba o ravnanju..., 2006)
V zvezi z naštetimi obveznostmi je bila leta 2004 ustanovljena gospodarska družba t.j.
družbo za ravnanje z odpadno embalažo – SLOPAK , ki skladno s predpisi zagotavljala
ravnanje z odpadno embalažo. Kasneje pa je MOP izdal še eno dovoljenje za zbiranje
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, in sicer podjetju Interseroh, ki se osredotoča
predvsem na podjetja (in manj na komunalna podjetja). (MOP, 2006)
V letu 2007 je v sistem družbe Slopak vključenih 1636 podjetij. Sistem vključuje podjetja,
ki skupaj dajejo na slovenski trg preko 80 % skupnih količin embalaže v Sloveniji. Vsa
podjetja, ki so na družbo Slopak prenesla svoje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
imajo pravico, da na svoji embalaži uporabljajo znak Zelena pika. To je
mednarodni znak, ki sporoča, da je embalaža vključena v sistem zbiranja in
predelave ter reciklaže, v Sloveniji pa ga lahko podeljuje le Slopak. (Slopak, 2007)
Slopak prevzame zbrano odpadno embalažo od vseh javnih služb ravnanja z odpadki (na
podlagi Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki), od trgovcev, kjer nastaja predvsem odpadna transportna
embalaža, z industrijskih dvorišč ter končnih uporabnikov. Prevzeta embalaža se v
organizaciji družbe Slopak sortira po posameznih materialih in ustrezno predela oziroma
reciklira. Mreža prevzemnih mest družbe Slopak se vsako leto izpopolnjuje, saj je začela
prevzemati odpadno embalažo tudi iz 120 zbirnih centrov po Sloveniji. Prav tako se je
povečalo število zbiralnic odpadne embalaže namenjenih prebivalcem, ki jih sestavljajo
vsaj po trije zabojniki za različne embalažne materiale. V Sloveniji je sedaj že prek 7800
takšnih zbiralnic, kar pomeni, da je na 250 prebivalcev postavljena vsaj ena zbiralnica.
Tako komunale nimajo več skrbi z oddajo odpadne embalaže, privarčujejo pa tudi
dragocen odlagališčni prostor. (Slopak, 2007)
Poleg 56 izvajalcev javne službe, embalažo družbi Slopak predaja tudi 10 pooblaščenih
zbiralcev (Dinos, Surovina, Papir servis.), ki zbrano odpadno embalažo na stroške družbe
Slopak sortirajo ter balirajo v enajstih slovenskih krajih.
Odpadno embalažo prevzamejo predelovalci vključeni v sistem Slopak. V Sloveniji so to
Količevo karton, Omaplast, Acroni, Paloma, Tisa, Lepenka Tržič. (Slopak, 2007)
Zavezanci, vključeni v sistem družbe Slopak, so v letu 2006 dali na slovenski trg 154.580
ton embalaže (80 % skupnih količin embalaže v Sloveniji), skupaj zbrane in predelane pa
je bilo 76.522 ton odpadne embalaže, kar predstavlja 49.5% odpadne embalaže, vključene
v sistem Slopak. S tem je družba Slopak za 3 % presegla nacionalni cilj predelave in za
12,5 % nacionalni cilj reciklaže, določena z Operativnim programom za Slovenijo. Cilji
leta 2012, ki jih Sloveniji določa evropska direktiva, so predelati 60 % embalaže dane na
trg RS. (Slopak, 2007)
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Cilji:
Do konca leta 2007 mora biti pri ravnanju z odpadno embalažo, ki nastane z dajanjem
embalaže v promet, zagotovljeno, da se:
predela najmanj 50% ali največ 65% skupne mase odpadne embalaže in
reciklira najmanj 25% in največ 45% skupne mase odpadne embalaže materialov,
od tega najmanj 15% mase posameznega materiala.
Graf 11: Delež posameznih vrst embalažnih odpadkov (skupina15) leta 2005.
2%
6%

0%

papirna in kartonska
embalaža

0%

steklena embalaža

13%

mešana embalaža

34%

plastična embalaža
lesena embalaža

13%

kovinska embalaža
emb. ones. z nevarnimi
snovmi

32%

sestavljena embalaža

Vir: SURS, 2007

Razmerje komunalnih in embalažnih odpadkov je 30:1, torej je potencial za zbiranje
ločeno zbranih frakcij s ciljem reciklaže materialov še zelo velik.
Od embalažnih odpadkov (po klasifacijskem seznamu spadajo v skupino 15 01) predstavlja
papir in karton 34 %, steklo 32 %, mešana embalaža 13 %, plastika 13 %, lesena embalaža
6 % in kovine 2 %. Največ jih (63%) prispevajo gospodinjstva. V komunalnem sektorju se
je lata 2005 zbralo dvakrat več papirja in kartona kot v embalažnem sektorju in dvanajskrat
več kovin, v embalažnem sektorju pa se je zbralo dvakrat več plastike in skoraj šestkrat več
stekla.
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Graf 12: Skupne količine ločeno zbranih frakcij embalaže med leti 2002-2005.
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Trend naraščanja ločeno zbranih količin embalaže se kaže za vse vrste embalaže.
Naraščanje količin plastične in kovinske odpadne embalaže je posledica postavitve
dodatnih zabojnikov za embalažo v sistem zbiranja.
Graf 13: Količine zbrane komunalne odpadne embalaže na prebivalca po posameznih
območjih (v kg/prebivalca letno).
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Vir: MOP, 2007
Rezultati analize prevzetih količin ločeno zbranih frakcij po posameznih prispevnih
območjih in po številu prebivalstva kažejo precejšnja odstopanja med posameznimi
območji. Vrsta odpadne embalaže zbrane oziroma prevzete od izvajalcev javnih služb se
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razlikuje po posameznih prispevnih območjih, na kar vpliva predvsem prisotnost industrije
in storitvene dejavnosti vključene v sistem zbiranja preko javnih služb, kupna moč
populacije ter način zbiranja in sortiranja zbranih odpadkov. Največje količine odpadne
embalaže na prebivalca se tako zbere v Osrednji Sloveniji, najmanjše pa v Pomurju.
Načini ravnanja z odpadno embalažo
Večino odpadne embalaže je lata 2004 prevzelo specializirano podjetje SLOPAK (59 %),
kar 21 % pa se je zaradi preslabe kvalitete, nerazvitega tržišča in pomanjkanja
predelovalnih kapacitet še vedno odložilo na odlagališča. Specializirani predelovalci so
prevzeli 11 % odpadne embalaže, ostali načini pa so prispevali k odstranitvi manj kot 10 %
količin odpadne embalaže.
Graf 14: Načini ravnanja z odpadno embalažo leta 2004.
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Nevarni odpadki
Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive
(npr. vnetljivost, dražljivost, strupenost, mutagenost, oksidativnost, infektivnost, idr.).
Seznam odpadkov je objavljen v prilogi Pravilnika o ravnanju z odpadki, v kateri so
nevarni odpadki ob klasifikacijski številki označeni z zvezdico. (Pravilnik..., 1998)
Cilj:
Nadaljevanje trenda zmanjševanja nastajanja količin nevarnih odpadkov, in sicer od 5
do 10 % na letni ravni.
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Graf 15 : Količine ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev, proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter javnega sektorja
v letih 2001-2004.
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Vir: MOP, 2007
Skupna količina nevarnih komunalnih odpadkov je v porastu, in se je od leta 2001 več kot
podvojila (indeks 2.4), kar je po vsej verjetno posledica vse bolj učinkovitega zbiranja. K
skupni količini so leta 2004 prispevala gospodinjstva 87 % ločeno zbranih nevarnih frakcij
komunalnih odpadkov, ostalo pa proizvodnja in dejavnosti.
Generacijski koeficient nevarnih komunalnih odpadkov v RS je okoli 0,4 kg/preb/leto, kar
je še daleč od povprečja v EU (okoli 1 kg), čeprav kemiziranost življenja v obeh prostorih
verjetno ni tako različna.
Strukturno je največ naslednjih vrst nevarnih komunalnih odpadkov: baterije 23 %,
električna oprema 18 %, odpadki s freoni 16 %, premazi 13 %, olja 9 %, embalaža 8 %, les
4 %, pesticidi 3 % itd. (MOP, 2007)
Podatki Eurostata kažejo, da v večini držav članic EU količina nevarnih odpadkov narašča,
se pa tudi na mednarodni ravni srečujemo z metodološkimi težavami pri opredeljevanju
količin nevarnih odpadkov in medsebojno primerljivostjo. (MOP, 2007)
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5. ODPADKI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Zaradi predpisov EU, naraščajočih deponijskih taks, naraščajočih stroškov nakupa novih
zemljišč za deponijo in stroškov pokritja ter vzdrževanja deponije po zapolnitvi, bo v
bodoče odlaganje odpadkov zelo drago. To je vzpodbudilo tudi večino slovenskih občin k
ukrepanju.
V MOL danes živi okoli 267 000 prebivalcev (SURS, 2007), njihovo število se zaradi
priseljevanja iz preostale Slovenije še povečuje. Naraščanje standarda vzpodbuja
potrošništvo, večina izdelkov je še vedno izdelana netrajnostno. Vse to je razlog za
naraščanje količin odpadkov in prehitro zapolnjevanje odlagališča nenevarnih odpadkov
Barje.
Občine oz. komunalna podjetja (izvajalci lokalnih javnih služb za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov) so pravno zavezana k ločevanju odpadkov, hkrati pa morajo tudi
proizvajalci in predelovalci, oziroma vsi, ki dajejo embalažo in izdelke na trg, zagotoviti
minimalen obseg in način ravnanja z ločeno zbranimi odpadki.
Med tem ko se gospodarstvu bolj trajnostno ravnanje z odpadki danes obrestuje in je bilo
vanj prisiljeno, pa je s potrošniki popolnoma drugače. Tudi ti bi na deklarativni ravni
morali ločevati svoje odpadke, vendar se nadzor ne izvaja, občutek moralne odgovornosti
pa se šele oblikuje. Posledica so zelo majhne količine ločeno zbranih frakcij. Seveda pa
učinkovitost ločenega zbiranja ni odvisna samo od dobre volje ljudi, ampak tudi od
ustrezne postavitve zbiralnic, rednega obveščanja in seznanjanja s pravilnim sortiranjem
komunalnih odpadkov, česar pa je bilo v preteklosti premalo.
Ljubljana se skupaj z javnim podjetjem Snaga reševanja problematike ravnanja z odpadki
loteva celovito, čeprav nekoliko pozno v primerjavi z nekaterimi drugimi občinami, ki so z
ločenim zbiranjem odpadkov pričele že mnogo prej - podjetje Saubermacher Murska
Sobota leta 1990, KP Vrhnika 1995 in Snaga Maribor 1996. (Ribič, 2005)
V Ljubljani je bil sistem ločenega zbiranja papirja, stekla, plastične in kovinske embalaže
uveden leta 2002, s koncem leta 2005 pa so začeli z uvajanjem sistema ločenega zbiranja
biorazgradljivih odpadkov. Vsi občani imajo zagotovljeno tudi zbiranje kosovnih in
nevarnih odpadkov.
Količine gospodinjskih odpadkov, ki so leta 2006 znašale 382 kg na prebivalca (Snaga,
2007a), so sicer nižje kot v razvitih državah EU, vendar pa se večina odpadkov (90%)
kljub ločenemu zbiranju odloži. Majhne količine ločeno zbranih frakcij so predvsem
posledica nizke osveščenosti prebivalstva. Kaže se nujnost izdelave programa, po katerem
bi uspeli zmanjšati zbrano količino odpadkov na prebivalca po smernicah EU.
Kljub temu, da je v MOL v redni odvoz odpadkov vključenih 99 % prebivalcev (Snaga,
2007b), se Ljubljana spopada z velikim številom divjih odlagališč, ki še posebej na
vodovarstvenih območjih ogrožajo podtalnico.
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje je zgrajeno skladno s predpisi, načrtuje se tudi
izgradnja čistilne naprave za izcedne vode, ki danes občasno presegajo mejne vrednosti za
izpust v kanalizacijo. Leta 2006 so posodobili zbirni center na Barju, načrtuje pa se
izgradnja še treh novih centrov. Načrtujejo tudi predelavo ločeno zbranih biorazgradljivih
odpadkov v kompost in predelavo ostankov odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov,
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s katerimi bodo občutno zmanjšali obremenjevanje okolja. Vsi objekti se bodo gradili
postopoma in bodo po načrtih začeli delovati leta 2010. Za objekte predelave je predvideno
sofinanciranje tudi iz kohezijskega sklada Evropske unije. (Snaga, 2006a)
Od začetka leta 2001 ima Mestna občina Ljubljana sprejet in potrjen Operativni program
gospodarjenja z odpadki, ki ga je pripravila na osnovi Strategije ravnanja z odpadki v
Ljubljanski regiji. Izhodišče in cilj programa je v zmanjšanju volumna odpadkov, ki jih bo
treba odlagati. Operativni program pretežno pokriva le ločeno zbiranje odpadkov in ne
zajema novih predpisov s področja kuhinjskih odpadkov in kompostiranja, zato je bila
ustanovljena posebna komisija za prenovo in prilagoditev novim predpisom obstoječega
Operativnega programa gospodarjenja z odpadki (izšel bo predvidoma septembra 2007).
Nekaj novosti prinaša tudi novi odlok o ravnanju z odpadki v Mestni občini Ljubljana, v
katerem je opredeljeno tudi število zbirnih mest in število odvozov glede na dostopnost in
gostoto prebivalcev. (OIKOS, 2005)
Ključni akterji (OIKOS, 2005):
Oddelek za gospodarske javne službe in promet (nadzor izvajanja izvajalca javne
službe, priprava operativnih načrtov za ravnanje z odpadki in spremljanje
uresničevanja lokalne strategije ravnanja z odpadki, priprava programa zmanjševanja
količin komunalnih odpadkov po smernicah EU),
Zavod za varstvo okolja MOL (osveščanje in sodelovanje z javnostjo),
Občinska redarska služba (nadzor ravnanja s komunalnimi odpadki, nadzor nad
nastajanjem nelegalnih odlagališč, lokacij zapuščenih vozil),
Snaga (priprava letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki, upravljanje
odlagališča komunalnih odpadkov Barje, sodelovanje z javnostjo),
Ministrstvo za okolje in prostor (ravnanje z odpadki v regiji),
Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Ljubljana (nadzor izvajanja državne
zakonodaje s področja varstva okolja, ukrepi v primeru kršitev),
Ministrstvo za gospodarstvo (določitev cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki),
Pooblaščene organizacije za ravnaje z nevarnimi odpadki (prevzemanje nevarnih
odpadkov),
Gospodinjstva (viri odpadkov),
Gospodarske dejavnosti (viri odpadkov),
Negospodarske dejavnosti (viri odpadkov).
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5.1. OKOLJSKI VPLIVI ODLAGALIŠČ ODPADKOV V MOL
Neurejena odlagališča negativno vplivajo na vrsto pokrajinskih elementov in dejavnosti:
vode, prst, zrak, vegetacijo, živalstvo, kakovost življenjskega okolja in tudi turizem
(Šebenik, 1994, str. 96) in predstavljajo grožnjo za okolje. Z odložitvijo odpadkov na neko
lokacijo se namreč takoj začnejo procesi, ki so značilni za naravne, odprte sisteme. Na
odpadke delujejo eksogene sile preoblikovanja površja: voda (padavinska, podtalna,
vodotoki) in veter. Veter povzroča zasmetenje okoliških površin, s čimer se poveča vplivno
območje onesnaževanja, poleg tega v ozračje razširja smrad ter škodljive snovi. V zrak se
iz odlagališč sproščajo emisije metana, ki prispevajo k podnebnim spremembam. V prsti se
kopičijo težke kovine in strupene snovi. Prihaja do tveganja za vnos škodljivih substanc v
prehranjevalno verigo. (Kušar po Nebel, Wright, 1998, str.349).
Voda zaradi gravitacijske sile izpira odložene odpadke. Pri prehodu se zaradi lastnosti
odlagališča navzame škodljivih snovi in prenaša onesnaženje v prst in podtalnico. (Kušar,
2000). Izcedne vode (tekočina, ki se izceja iz odloženih odpadkov) predstavljajo enega
glavnih možnih vplivov neurejenih odlagališč na okolje (Šebenik, 1994).
Slika 5: Odlagališče odpadkov kot prostorski sistem.

Vir: Kušar, 2000.
Odlagališča odpadkov se po vplivu na okolje med seboj razlikujejo. Presoja okoljskega
vpliva posameznih odlagališč je temelj za načrt njihove sanacije. Med lastnostmi
odlagališč, ki vplivajo na njihove negativne vplive na okolje, so najpomembnejše: tip
materiala, velikost odlagališč, trajanje odlaganja ter lega odlagališč.
Odlagališča vplivajo tudi na kakovost življenjskega okolja. Če deponija ni pravilno
vzdrževana, negativno vpliva na okolico predvsem z vonjavami in širjenjem glodalcev,
hkrati pa negativno vpliva na pejsaž.
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Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje
Okoljski vplivi:
Hitro zapolnjevanje odlagališča zaradi:
♦ Velikih količin odloženih odpadkov na odlagališču
♦ Majhnega deleža ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah
♦ Majhnega deleža ločeno zbranih bioloških odpadkov
Neustrezno čiščenje odpadnih in izcednih vod iz odlagališča
Emisije odlagališčnih plinov
Za odlaganje zbranih komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Ljubljana služi
odlagališče nenevarnih odpadkov Barje (obratuje od leta 1964), na katerem se odlagajo
tudi odpadki iz primestnih občin in občin Kamnik, Komenda, Vrhnika in Borovnica
(Snaga, 2006b).
Odlagališče Barje je zavezanec za pridobitev okoljskega dovoljenja po t.i. IPPC Direktivi.
Skupna površina odlagališča je okrog 89 ha in se deli na stari in novi del odlagališča. Novi
del odlagališča odpadkov Barje, sestavljen iz petih odlagalnih polj (pribl. 41ha), se
postopoma ureja in gradi. Prva tri odlagalna polja so bila zapolnjena leta 2003, zato od
takrat odlaganje poteka na enovitem IV. in V. odlagalnem polju. Iz deponijskega plina
pridobivajo električno energijo. Ob sedanji dinamiki dovoza odpadkov, ki znaša več kot
200.000 ton letno, in obstoječem stanju izločanja uporabnih frakcij, bo predvidoma
razpoložljivi prostor zapolnjen v prvih letih naslednjega desetletja. (OIKOS, 2005)
V skladu z veljavnimi predpisi Snaga spremlja vplive odlagališča na okolje. Obratovalni
monitoring obsega spremljanje meteoroloških parametrov, emisije snovi pri odvajanju
izcedne, površinske in padavinske vode ter meritve onesnaženosti podzemnih voda. Izvaja
se redno geotehnično opazovanje posedkov. Na vhodu na odlagališče se izvaja vizualna
kontrola pripeljanih odpadkov, na odlagalnem polju se pred odlaganjem preverja
istovetnost pripeljanih odpadkov, odvzemajo se reprezentativni vzorci za morebitno
kasnejšo kemijsko analizo. Vsi odpadki, razen komunalnih odpadkov, morajo imeti pred
odlaganjem izdelano oceno odpadkov, ki omogoča sprejem in odlaganje, skladno s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki. (Snaga, 2006b)
Na odlagališču se sprošča odlagališčni plin, ki je produkt anaerobnega razkrajanja
odpadkov biološkega izvora. Približno 50 % odlagališčnega plina tvori metan. Emisije
metana so nestrupene, a za okolje škodljive zaradi njegovega toplogrednega učinka. Izvaja
se redno črpanje in izgorevanje metana v plinskih motorjih in v bakli. Izpuhi iz omenjenih
naprav ne presegajo mejnih vrednosti po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaženja. V prihodnje naj bi se s povečanim deležem ločeno zbranih bioloških
odpadkov emisije zmanjšale. (OIKOS, 2005)
Kljub preureditvi odvoda meteornih vod s področja odlagališča je bilo v letu 2003 v javno
kanalizacijo odvedeno 110.495 m3 odpadne vode. Izcedne vode iz odlagališča so občasno
presegale dovoljene mejne parametre (sulfiti, sulfati, bor, biološka razgradljivost, AOX)
za izpust v kanalizacijsko omrežje. Trenutno odlagališče nima urejene čistilne naprave za
izcedne vode. Izcedne vode iz odlagališčnega telesa se najprej stekajo v zadrževalni bazen
izcednih vod, nato pa v javno kanalizacijo. V bližnji prihodnosti načrtujejo gradnjo
biološke čistilne naprave. (OIKOS, 2005)
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V letu 2006 je bilo skupno zbranih 198 tisoč ton odpadkov, od tega 76,4 % komunalnih
odpadkov in 23,6 % nekomunalnih odpadkov ter komunalnih odpadkov iz občin
nedružbenic. Od skupno zbranih količin se je leta 2006 odložilo 90 % vseh odpadkov in
predelalo le 10 % odpadkov. (Snaga, 2007c)
V Operativnem programu gospodarjenja z odpadki so opredeljeni cilji, ki se navezujejo
predvsem na zmanjšanje volumna odpadkov, ki jih bo treba odlagati.
Program predvideva, da bo sistem okrog 1300 zbiralnic in 4 zbirnih centrov zajel okrog 40
% odpadkov iz gospodinjstev kot ločeno zbrane frakcije. Za preostalih 60 % je predvideno
razvrščanje odpadkov v strojno-ročni sortirnici. (MOL, 2001)
Stopnje obdelave bodo obsegale mehansko ločevanje na lahko in organsko frakcijo,
priprava sekundarnega goriva in anaerobna fermentacija razgradljive frakcije z delnim
kompostiranjem za frakcijo ločeno zbranih bioloških odpadkov. Uvedba predhodne
obdelave pred odlaganjem je predvidena na lokaciji odlagališča Barje. Predvideno je, da bo
Snaga upravljalec bodočega RCERO - Centra za ravnanje z odpadki Ljubljana. S tem bo
podjetje zmanjšanje aktivnosti na dejavnosti odlaganja odpadkov preneslo na procese
obdelav le-teh. Uresničitev načrtov je predvidena s pomočjo pridobitve finančnih sredstev
iz kohezijskih skladov EU do leta 2012. (Snaga, 2007c)
Program predvideva tudi zmanjševanje vsebnosti celotnega organskega ogljika v preostalih
odpadkih. Vsebnost tega naj bi zmanjšali do konca leta 2004 na 10 %, do konca leta 2009
pa pod 5 %, kar pa je realno mogoče doseči le s termično obdelavo. (MOL, 2001)
Slika 6: Ravnanje z odpadki v MO Ljubljana danes.

Vir: Snaga, 2006b
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Slika 7: Ravnanje z odpadki v MO Ljubljana leta 2010

Vir: Snaga, 2006b
Nelegalna odlagališča odpadkov
Okoljski vplivi:
Negativen vpliv na vrsto pokrajinskih elementov in dejavnosti: vode, prst, zrak,
vegetacijo, živalstvo in turizem.
Veliko število divjih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih - možnost
izpiranja nevarnih snovi v podtalnico.
Vizualno kazijo podobo mesta in zmanjšujejo privlačnost za rekreacijo primernih
območij.
Kljub temu, da je v odvoz odpadkov v Mestni občini Ljubljana vključenih 99 %
prebivalcev (Snaga 2007b), se Ljubljana spopada s številnimi nelegalnimi odlagališči
gradbenih in kosovnih odpadkov, ki pogosto vsebujejo tudi nevarne odpadke. Nelegalna
odlagališča predstavljajo točkovne vire onesnaževanja.
Leta 2006 je Geografski inštitut izvedel terensko raziskavo in na vodovarstvenih območjih
mestne občine Ljubljana odkril 1473 divjih odlagališč s 215 000 m3 odpadkov (Smrekar
idr., 2006). Skoraj tri četrtine odpadkov je gradbenega izvora, sledijo avtomobilske gume,
kosovni odpadki in bela tehnika. Glede na rezultate izvedenih monitoringov podtalnice je
podan zaključek, da ne prihaja do izpiranja nevarnih snovi iz nelegalnih (divjih) odlagališč.
Vendar je potrebno opozoriti, da je slaba petina vseh odpadkov nevarnih, med katerimi
prednjačijo gradbeni odpadki (salonitne plošče, asfalt, steklena volna…). V katastru je
navedeno, da je za večino nelegalnih odlagališč potrebno izvesti takojšnjo sanacijo, saj se
nahajajo na ožjem vodovarstvenem območju. Od tega je potrebno takoj sanirati še aktivna
nelegalna odlagališča in preprečiti dostop do njih. (OIKOS, 2005)
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Poleg nevarnosti onesnaženja podtalnice pa divja odlagališča tudi vizualno kazijo podobo
mesta in zmanjšujejo privlačnost za rekreacijo primernih območij, saj pogosto ležijo ob
sprehajalnih poteh, potokih in območjih vrtičkarskih dejavnosti.
Postopno čiščenje nelegalnih odlagališč izvaja JP Snaga, stroške odvoza odpadkov pa
plača Mestna občina, ki ima za čiščenje nelegalnih odlagališč posebno postavko v
občinskem proračunu. Nelegalna odlagališča se večinoma ponavljajo na določenih mestih,
zato je potreben reden odvoz. (OIKOS, 2005)

5.2. KOMUNALNI ODPADKI V MOL
Glavne značilnosti:
Majhen delež ločeno zbranih odpadkov na zbiralnicah.
Majhen delež ločeno zbranih bioloških odpadkov.
Naraščajoče količine gospodinjskih odpadkov;
cilj: znižanje na 300 kg do leta 2009.
Naraščajoče količine nevarnih odpadkov.
Gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v Mestni občina Ljubljana izvaja Javno
podjetje Snaga, ki svoje delo izvaja na podlagi sprejetega operativnega programa.
Količine gospodinjskih odpadkov naglo naraščajo in so se od leta 2002 povečale za 12 %.
Naraščanje je predvsem posledica višjega življenjskega standarda (večja potrošnja) in
večjega števila prebivalcev, vključenega v sistem zbiranja odpadkov.
Graf 16: Količine zbranih gospodinjskih odpadkov skupaj z ločeno zbranimi
frakcijami na zbiralnicah, kosovnimi odpadki in nevarnimi odpadki iz
gospodinjstev od 2002-2006.
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Vir: Snaga, 2007
V povprečju je v MO Ljubljana in devetih primestnih občinah zbranih 441 kg komunalnih
odpadkov na prebivalca, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem (leta 2005 je bilo
400 kg komunalnih odpadkov na prebivalca (MOP, 2007)) za 10 % več. Bolj natančni
podatki, ki so zbrani le za gospodinjske odpadke v MOL pa kažejo, da prebivalci Ljubljane
letno proizvedejo 382 kilogramov gospodinjskih odpadkov na prebivalca (Snaga, 2007a),
kar je 28 % nad slovenskim povprečjem (leta 2004 je bilo 297 kg gospodinjskih odpadkov
na prebivalca (MOP, 2007)).
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Večinski delež zbranih komunalnih odpadkov predstavljajo mešani odpadki, ki skupaj
predstavljajo kar 84 % komunalnih odpadkov. Od tega večino zavzemajo (69%) mešani
komunalni odpadki iz gospodinjstev, 15 % delež pa mešani komunalni odpadkov iz drugih
dejavnosti (iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti). (Snaga, 2007c)
Ker MO Ljubljana še nima sistema sortiranja mešanih komunalnih odpadkov, se večina
odloži na odlagališču Barje, ki se zato hitro polni. S povečanim ločenim zbiranjem
odpadkov na izvoru in z dodatnim recikliranjem mešanih odpadkov se bo v prihodnje
odlagalo veliko manj odpadkov.
Leta 2006 je bilo skupno zbranih ločeno le 10.6 % frakcij, od tega 6 % papirja, stekla in
embalaže zbranih na zbiralnicah, 2 % ločenih frakcij zbranih v zbirnem centru ter 2 %
bioloških odpadkov. Nevarni odpadki predstavljajo 0.05 % deleža zbranih odpadkov.
(Snaga, 2007a)
Delež kosovnih odpadkov je lata 2006 predstavljal 5.5 % vseh zbranih odpadkov. (Snaga,
2007c)
Graf 17: Delež zbranih in odpeljanih odpadkov po vrstah v letu 2006.

Vir: Snaga, 2007c
Komunalni odpadki na splošno in v okviru njih mešani (neločeni) gospodinjski odpadki so
razmeroma heterogena »surovina«, zato je dobro poznavanje njihove sestave zelo
pomembno pri načrtovanju obratov za ravnanje z odpadki (kompostarne, sortirnice,
sežigalnice, odlagališča).
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Graf 18: Sestava a) mase in b) prostornine mešanih (neločenih) gospodinjskih
odpadkov v Ljubljani pozimi 2005/06 glede na glavne sestavine.
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Sestava mešanih gospodinjskih odpadkov (Mele, 2006):
• organske, biološko razgradljive sestavine, predstavljajo več kot 48 masnih % oz. nad
21 prostorninskih %, kar kaže na to, da bi se z ločevanjem le–teh lahko količine
mešanih gospodinjskih odpadkov močno zmanjšale;
• sledijo jim papir, karton in lepenka s 16 masnih % oz. 32 prostorninskih %;
• plastika predstavlja 10 masnih % oz. 33 prostorninskih %;
• 6 masnih % oz. 2 prostorninska % je delež stekla;
• kovine zavzemajo 4 masne % oz. 3 prostorninske %;
• tekstil in ostale sestavine dosežejo nekaj več kot 15 masnih % oz. 9 prostorninskih %.

5.2.1. Ločeno zbrane frakcije
V diplomskem delu sem posebno pozornost namenila temi ločenega zbiranja odpadkov.
Pomembno je namreč, da kadar preprečevalne aktivnosti niso dovolj uspešne in pride do
nastanka odpadka, z njim ravnamo na način, ki vključuje vse aktivnosti, katerih cilj je
njegova varna končna oskrba oz. odstranitev.
Pomen ločenega zbiranja odpadkov je :
ustvarjeni so pogoji za zmanjševanje količin odpadkov, predvsem zaradi ločenega
zajema in obdelave biorazgradljivih odpadkov, papirja, stekla, kovin, lesa, gume itn.,
izločene so nevarne snovi iz celotnega snovnega toka odpadkov,
zmanjšani so negativni vplivi odlagališča na okolje (izcedne vode, onesnažen zrak,
manjša poraba odlagalnega prostora).
dosežejo se optimalne osnove za ponovno izrabo snovnih in energetskih lastnosti
odpadkov, ob minimalnih stroških priprave, čiščenja in zmanjševanja tveganja,
doseženi so optimalni načini končne oskrbe za odpadke, katerih snovnih lastnosti ni
mogoče koristno izrabiti,
omogočene so možnosti izbire in gradnja lastnega sistema za vsako frakcijo odpadka,
45

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

povzročitelji so motivirani za dojemanje odpadkov kot problema vsakega posameznika,
in za samoiniciativnost glede zmanjševanja količin ter uvajanja urejenega sistema
končne in varne oskrbe.
Danes se kljub postavitvi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov zbere v Sloveniji in tudi
Ljubljani zelo majhen delež frakcij ločeno, kljub temu, da po Odloku o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki povzročitelji komunalnih
odpadkov ne smejo (Odredba..., 2001):
mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati
posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno
izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih
frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so
zmešane nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
prepuščati odpadkov iz vrtov v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah,
ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov in
prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v
posodah in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.
Za povzročitelja komunalnih odpadkov, ki ne ravna v skladu z določbami, je predvidena
tudi denarna kazen, ki pa je v Sloveniji v večini občin inšpektorat ne izvaja.
Glavni problem je predvsem neosveščenost ljudi, zaradi česar bo potrebno nenehno
izobraževanje in osveščanje na način, ki bo dano problematiko približal vsem državljanom.
V Mestni občini Ljubljana so z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov v zbiralnicah
začeli septembra 2002. Do danes je bilo postavljenih v MOL 1393 zbiralnic (Snaga,
2007c), torej je postavljena ena zbiralnica ločenih vrst odpadkov na 185 prebivalcev.
Jeseni 2005 so v Ljubljani začeli ločeno zbirati tudi biološke odpadke. Z zbiranjem teh
odpadkov so začeli v Šiški, spomladi 2006 pa so zbiranje postopno razširili na celo
Ljubljano z okoliškimi občinami. Od leta 1997 se zbira tudi nevarne odpadke iz
gospodinjstev. Od štirih načrtovanih je zgrajen en zbirni center. (Snaga, 2007a)
Za odpadno embalažo skrbi podjetje Slopak, z ločenim zbiranjem odpadkov in njihovo
predelavo pa se ukvarjajo tudi nekateri posamezniki, ki pa večinoma za opravljanje
tovrstne dejavnosti nimajo ustreznih dovoljenj. To ima negativne posledice na stanje
elementov okolja, negativno pa vpliva tudi na kakovost bivalnega okolja okoliških
prebivalcev. (OIKOS, 2005)
Vendar pa se je potrebno zavedati, da z uvajanjem ločenega zbiranja, recikliranja in
kompostiranja, problem glede odpadkov ne bo odpravljen. To je namreč le prvi korak na
poti k odgovornemu gospodarjenju z naravnimi viri. Za zmanjšanje naraščajočih količin
odpadkov bo potrebna usmeritev k preprečevanju nastajanja odpadkov, torej k izvajanju
ukrepov kot so: okoljsko izobraževanje oblikovalcev izdelkov, tehnologov, potrošnikov,
motiviranje posameznikov in družbenih skupin za okoljsko odgovorno ravnanje, in ne
zgolj ukrepov za (velikokrat neustrezno in slabo premišljeno) razmeščanje ekoloških
otokov oz. zbiralnic.
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Količine ločeno zbranih frakcij
Trend ločeno zbranih frakcij je v naraščanju. Leta 2002 (začetki zbiranja september 2002)
se je tako ločeno zbralo (skupno s kosovnimi odpadki) 4 % od celotne količine zbranih
odpadkov, leta 2003 7 %, leta 2004 9 %, leta 2005 12 %, leta 2006 pa 16 %. (Snaga,
2007a)
Graf 19: Količine ločeno zbranih frakcij v obdobju 2002-2007 v MOL in občinah
družbenicah.
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Vir: Snaga, 2007a
Količine ločeno zbranih frakcij papirja, stekla in embalaže od začetkov zbiranja hitro
naraščajo, prav tako tudi količine bioloških odpadkov, ki se jih je začelo zbirati leta 2006.
Kljub temu skupno predstavljajo le 8 % celotne količine komunalnih odpadkov. Skupaj s
kosovnimi odpadki in frakcijami zbranimi v zbirnem centru, je bilo leta 2006 izločenih 16
% komunalnih odpadkov.
Graf 20: Ločeno zbrane frakcije po deležih, MOL in občine družbenice, leto 2006.
27%

45%

papir
steklo
embalaža
biološki odpadki

11%

17%
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Od skupne količine ločeno zbranih frakcij predstavlja (Snaga, 2007a):
papir skoraj polovico (45%) oz. 4 % od celotne količine komunalnih odpadkov,
biološki odpadki četrtino (27%) oz. 2 % od celotne količine komunalnih odpadkov,
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steklo (17%) oz. nekoliko več kot 1% od celotne količine komunalnih odpadkov,
najmanj pa se zbere embalaže (11%) oz. manj kot 1 % od celotne količine komunalnih
odpadkov
Slika 8: Pravilno odlaganje posameznih vrst odpadkov

Vir: Snaga, 2007d
Mešani ostanek odpadkov
Mešani ostanki odpadkov predstavljajo 90 % vseh komunalnih odpadkov.
Odlaga se jih na zbirnih mestih v zabojnike črne ali sive barve.
Med ostanke odpadkov sodi: plastificiran papir, manjše količine stiropora in zamaščene
folije, plenice, ohlajen pepel, šiviljski odpadki...
Reden odvoz teh odpadkov je organiziran v vseh naseljih MOL, vanj pa je vključenih 99
odstotkov vseh prebivalcev. V ožjem mestnem središču se prevzem mešanih komunalnih
odpadkov opravlja trikrat tedensko v nočnem času. V predelih MOL, kjer prevladujejo
predvsem stanovanjski bloki, se te odpadke prevzema dvakrat tedensko, enkrat tedensko pa
reden odvoz mešanih komunalnih odpadkov opravijo v predelih, kjer prevladujejo
individualne hiše. (Snaga, 2006a)
Ostanek odpadkov se odloži na odlagališče odpadkov.
Papir in karton
Papir in karton se zbira na zbiralnicah v posodah z modrim pokrovom. Vanje sodijo
časopisi, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi, pisemske ovojnice, pisarniški papir,
ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, kartonska embalaža, lepenka …
Ločeno zbrano frakcijo prevzame družba Slopak. V papirnicah potem papir in karton
pripravijo za obdelavo - odstranijo lepilo, vezavo, kovinske dele in smeti ter surovine
primerno predelajo. Nato iz predelanega kartona in papirja izdelajo papirnate vrečke,
toaletni papir in papirnate brisače, kartonsko embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape …
Ena tona recikliranega papirja porabi 64 % manj energije, 50 % manj vode in za 74 %
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zniža emisije nevarnih snovi v zrak v primerjavi s tono papirja, narejenega iz lesa. (Snaga,
2006a)
Biorazgradljivi odpadki
Ključno pri ločenem zbiranju odpadkov je ločevanje bioloških odpadkov. Šele z
ločevanjem le-teh namreč dobimo možnost za separiranje in nadaljnje recikliranje
odpadkov. Poleg tega predstavljajo velik delež v skupni količini komunalnih odpadkov
(skoraj 50 % mase gospodinjskih odpadkov in 22 % prostornine), iz česar sledi, da bi lahko
z ločenim zbiranjem zmanjšali količino odpadkov na odlagališču za skoraj polovico in s
tem podaljšali njegovo življenjsko dobo. Poleg tega na ta način preprečujemo tudi
nastajanje metana, organskih kislin in smradu. (Oblak, 2000)
Biorazgradljivi odpadki v osnovi sicer ne nudijo preprečevalnega potenciala, so pa edina
snovna skupina odpadkov, ki se lahko v mnogih primerih izkoristi s kompostiranjem že na
samem viru (mestu) nastajanja odpadka.
Biološke odpadke se odlaga v rjave posode na zbirnih mestih za biološke odpadke. Za lažje
ločevanje bioloških odpadkov v domači kuhinji lahko na Snagi občani brezplačno dobijo
praktično sedem- ali desetlitrsko plastično posodo (razdeljenih je bilo 2.900 posod).
(Snaga, 2006a)
V sistem zbiranja bioloških odpadkov je vključenih 97 % prebivalcev Ljubljane. V naseljih
z več kot 2000 (naselje Ljubljana) prebivalci je za ločeno zbiranje bioloških odpadkov iz
gospodinjstev na prevzemna mesta nameščenih 16.000 posod rjave barve, v naseljih z
gostoto prebivalstva več kot 500 in manj kot 2000 prebivalcev na kvadratni kilometer je
zbiranje organizirano prek skupnih zabojnikov (Črna vas, Spodnje, Srednje in Zgornje
Gameljne in Stanežice), na območjih poselitve z manj kot 500 prebivalci pa so
povzročitelji odpadkov dolžni sami zagotoviti kompostiranje bioloških odpadkov v hišnem
kompostniku. (Snaga, 2007a)
V rjavo posodo sodijo:
Kuhinjski odpadki: zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki, odpadki solate,
zelja, korenja, redkve, zelene itd.), olupki in ostanki sadja, kavna gošča ter kavni filtri, čaj
in čajne vrečke, ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez tekočin
in embalaže), papirnate vrečke za sadje in zelenjavo, papirnati robčki itd.
Vrtni odpadki: rože, pokošena trava, listje, rezano grmičevje in veje, plevel, stara zemlja
lončnic, gnilo sadje in zelenjava ter podobno.
V ožjem mestnem središču je odvoz organiziran dvakrat tedensko, v predelih pretežno
blokovne gradnje enkrat tedensko, v predelih pretežno individualne gradnje pa enkrat na
dva tedna. (Snaga, 2007b)
Biološke odpadke prevzame podjetje KOTO. To je leta 2004 pridobilo Okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje naprave za predelavo bioloških odpadkov in jedilnih olj ter
maščob in dovoljenje za zbiranje omenjenih odpadkov. (Snaga, 2006a)
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Steklo
Steklo se zbira na zbiralnicah v posodah z zelenim pokrovom. Vanje sodijo steklenice živil
in pijač, steklena embalaža zdravil in kozmetike, kozarci vloženih živil …
Ločeno zbrano frakcijo prevzame družba Slopak. Steklo v steklarnah nato predelajo v nove
izdelke, pri postopku pa skorajda ni odpadkov ali neželenih stranskih produktov. Steklo je
izjemno hvaležna surovina, saj ga je mogoče stoodstotno reciklirati in uporabljamo ga
lahko vedno znova, ne da bi izgubil na kakovosti. Ena tona odpadnega stekla nadomesti
približno 1,2 tone surovin, hkrati pa privarčujemo tudi z energijo. (Snaga, 2006a)
Embalaža
Izhodiščni smisel embalaže je bil in je še vedno v varovanju blaga v mnogih pogledih
(pred lomom, krajo, poškodbo, pokvarljivostjo itn.). V današnjem času se embalaža
uporablja tudi kot sredstvo reklame, zato je njena uporaba večplastna. S pomočjo analiz
odpadkov je bilo ugotovljeno, da največji delež nepovratne embalaže nastaja v
gospodinjstvih.
Embalažne odpadke se na zbiralnicah odlaga v posode z rumenim pokrovom. Vanje sodijo
plastenke pijač in živil, plastenke čistil in pralnih sredstev ter pločevinke živil in pijač,
votla embalaža od mleka, sokov ipd., plastični lončki …
Ločeno zbrano frakcijo prevzame družba Slopak. Iz plastične embalaže se izdelujejo ohišja
za kemične svinčnike in vžigalnike, različne cevi, vrečke ... Iz votle embalaže za tekoča
živila (mleko, sok ipd.), ki je sestavljena iz kartona, polietilena in aluminijeve folije, s
postopkom termičnega stiskanja izdelujejo tudi posebne plošče Tectan, ki se uporabljajo v
pohištveni industriji. (Snaga, 2006a)
Nevarni odpadki iz gospodinjstev
Okolje zastrupljamo z nepremišljenim odlaganjem odpadkov, ki so na videz povsem
nedolžni. Ostanki čistil in barv ter njihova embalaža lahko močno onesnažijo podtalnico,
zato zahtevajo posebno ravnanje in jih ne smemo odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki.
Nevarne odpadke se oddaja v premično zbiralnico – zabojnik, s katerim v MOL zbiranje
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev poteka dvakrat letno na 18-ih lokacijah – na vsaki je
zabojnik dva dni. Vedno je ob zabojniku usposobljen predstavnik podjetja, ki odpadke
sprejema. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko občani oddajo tudi v zbirnem centru.
(Snaga, 2006a)
Med nevarne odpadke sodijo stari akumulatorji, baterije, barve in topila, kemikalije, olja in
masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva, zdravila, neonske cevi itd.
V letu 2006 so v MOL s premičnim zabojnikom zbrali okoli 26 ton nevarnih odpadkov, 37
ton nevarnih odpadkov pa so zbrali v zbirnem centru na odlagališču Barje. (Snaga, 2007a).
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se začasno skladiščijo v prehodnem skladišču na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Iz prehodnega skladišča se nevarni odpadki
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predajo specializirani organizaciji, ki je registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih
odpadkov. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in
razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo,
baterije pa predelajo. (Snaga, 2006a)
Kosovni odpadki
Kosovni odpadki nastajajo kot posledica uporabe (dotrajanost) oz. zastaranosti (tehnološko
staranje, časovno staranje itn.) opreme, strojev in naprav, ki so večjih dimenzij oz. večje
teže (neposredno nastajanje kosovnih odpadkov) ter kot posledica proizvodnje (posredno
nastajanje odpadkov).
Zaradi lastnosti kosovnih odpadkov in pomembnosti (vrednosti) njihovih posameznih
sestavnih delov ter materiala je preprečevanje njihovega nastajanja pomembno tudi z
gospodarskega vidika.
Kosovne odpadke se zbira dvakrat letno. Postavi se jih na prevzemnih mestih za
komunalne odpadke, kjer Snaga organizira odvoz kosovnih odpadkov po vnaprej
določenem urniku ali v zbirnem centru. Snaga jih prevzame tudi po naročilu, vendar je
njihov prevzem in odvoz treba plačati v skladu s cenikom. Kosovni odpadki, pripravljeni
poleg zabojnikov, morajo biti razvrščeni po vrstah (kovine, les …), saj se na odlagališče
odložijo le za predelavo neuporabni odpadki. (Snaga, 2006a)
Med kosovne odpadke sodijo kopalniška oprema, pohištvo, oblazinjeno pohištvo in
vzmetnice, svetila in senčila…
Zbrane odpadke Snaga preda pooblaščenim organizacijam, neuporabni del pa odloži na
odlagališču. (Snaga, 2006a)
Gradbeni odpadki
Odložiti jih je mogoče v zbirnem centru na odlagališču Barje. Mednje sodi: kritina, opeka,
beton, keramika …
Večina gradbenih odpadkov se odloži na odlagališču, del teh odpadkov pa se reciklira.
Gradbeni odpadki sicer predstavljajo eno četrtino vseh nastalih odpadkov v slovenskem
prostoru. (Snaga, 2006a)
Izrabljene avtomobilske gume
Od decembra 2003 je na odlagališča prepovedano odlagati cele rabljene gume, od
decembra 2006 pa je prepovedano odlagati tudi razrezane rabljene gume. Za zbiranje in
ravnanje s temi odpadki so v Sloveniji pooblaščeni trije koncesionarji; v MOL je to
podjetje GET inženiring iz Kresnic. (Snaga, 2006a)
Izrabljene pnevmatike ponavadi oddamo pri vulkanizerjih ali pri koncesionarju; s prvim
julijem 2006 je njihova oddaja brezplačna. Odpadne gume se snovno predela (mletje) ali se
kot sekundarno gorivo uporabi v cementarnah. Zaradi sežiga pri visoki temperaturi je ta
postopek okolju prijazen in prihrani velike količine primarnega goriva, kar pomeni tudi
varovanje naravnih virov. (Snaga, 2006a)
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Avtomobili
Z vstopom v Evropsko unijo je začel delovati tudi nov sistem ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili. To pomeni, da mora zadnji lastnik izrabljeno vozilo dostaviti na eno
izmed 35 prevzemnih mest po Sloveniji (prebivalci MOL vozilo odpeljejo v podjetje Špan
na Brezovico pri Ljubljani ali v Avto Mlakar na Dolenjsko cesto). Oddaja vozila je
ponovno brezplačna, ob dostavi pa zadnji lastnik prejme potrdilo o razgradnji, s katerim
lahko vozilo odjavi iz prometa. Nov sistem tako preprečuje onesnaževanje okolja
(predvsem je ogrožena podtalnica), ki ga povzročajo izrabljena motorna vozila, zapuščena
v okolju ali na neustrezno opremljenih avtoodpadih, s ponovno uporabo materialov pa se
ohranja naravne vire. (Snaga, 2006a)
Azbestni odpadki
Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken. Odporen je na kislino, lužila in
visoko temperaturo, zaradi omenjenih lastnosti pa so ga v preteklosti v veliki meri
uporabljali v industriji in gradbeništvu, predvsem za toplotno izolacijo. Znanih je približno
3000 izdelkov, ki vsebujejo azbest. Mednje sodijo salonitne plošče, azbestno-cementna
kritina, azbestcementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na
ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …
Azbest je nevaren zaradi vlaknate zgradbe. Vlakna se pogosto vzdolžno lomijo, pri čemer
nastajajo tanjša, iglam podobna vlakna. Ker so tako majhna, da jih ne vidimo, in nimajo
vonja, jih lahko vdihavamo, ne da bi za to vedeli. Pri vdihavanju lahko vlakna pridejo
globoko v pljuča in povzročijo bolezni, kot so azbestoza in rak pljuč.
Po zakonu je treba vse materiale, ki vsebujejo azbest, odstraniti na poseben način. V
Sloveniji obstaja več podjetij, ki imajo dovoljenje za njegovo odstranjevanje, pri delih
manjšega obsega pa lahko za pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki poskrbimo sami.
Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako,
da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni, odstranjuje pa se jih z odlaganjem
na odlagališče nenevarnih odpadkov. (Snaga, 2006a)
Odpadna električna in elektronska oprema
Odpadno električno in elektronsko opremo je treba zaradi spremenjene zakonodaje zbirati
ločeno in ne več v okviru odvoza kosovnih odpadkov. Električna in elektronska oprema
namreč vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC
plini itd., ki jih s posebnimi postopki, prilagojenimi posamezni vrsti aparata oziroma
opreme, uničijo ali ponovno uporabijo. Za zbiranje odpadne električne in elektronske
opreme je v zbirnem centru na odlagališču Barje postavljenih šest zabojnikov. (Snaga,
2006a)
Zbirni center na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
Pred odlagališčem nenevarnih odpadkov Barje je organiziran zbirni center za razvrščanje
še uporabnih odpadkov, ki so ga leta 2006 posodobili. V prihodnje se načrtuje izgradnja še
treh novih centrov.
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V zbirnem centru lahko občani Mestne občine Ljubljana odpadke brezplačno oddajo, če jih
pripeljejo z osebnim vozilom oz. osebnim vozilom s prikolico v količini do cca 0,5 m3 za
določene vrste odpadkov. Zbirajo se (Snaga, 2006a):
nevarni gospodinjski odpadki (motarna, strojna in mazalna olja; jedilna olja in
maščobe; barve in laki; topila; pesticidi, fungicidi, zdravila in kemikalije; čistila;
baterije, fluoresentne, halogenske in varčne žarnice; akumulatorji ),
barvne kovine (kabli, vodovodne armature, lite platišča, bakreni žlebovi, medenina,
svinčene cevi itd.),
masivno železo (radiatorji, bloki motorjev, jekleni profili, masivni kosi in litine),
kovinska embalaža (sodi, ročke, kantice, konzerve, pločevinke ...),
trda plastika (gajbice),
plastična embalaža (nosilke, ročke, plastenke, ovitki CD in kaset),
elektronska oprema – ekrani, TV, radio, računalniki, telefoni, ... ,
biološki odpadki,
bela tehnika (hladilniki, štedilniki, prali pomivalni stroji, gospodinjski aparati...),
pločevina (pokrovi motorjev, bojlerji, pocinkana pločevina, kolesa)
Slika 9: Zbirni center na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.

Vir: Snaga, 2006a

5.2.2. Učinkovitost ločenega zbiranja gospodinjskih odpadkov
V Ljubljani se ločeni odpadki zbirajo na 1393 zbiralnih »otokih« po celem mestu,
dostopnost zbiralnic za prebivalce Ljubljane pa je v primerjavi z drugimi mesti v EU zelo
visoka. Vendar pa je količina zbranih odpadkov v Ljubljani relativno nizka, kar lahko
pripišemo predvsem še vedno nizki osveščenosti prebivalstva o pomembnosti recikliranja
odpadkov.
Primerjava učinkovitosti ločenega zbiranja odpadkov med Ljubljano in nekaterimi
drugimi mesti v EU (Snaga, 2005)
Zanimiva je študija, ki jo je Snaga pripravila leta 2005 za primerjavo njene uspešnosti v
primerjavi z nekaterimi mesti v EU, ki imajo podobno število prebivalcev, gostoto
naseljenosti in klimatske razmere.
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Tabela 1: Količine gospodinjskih odpadkov na prebivalca ter delež ločeno zbranih
frakcij za Ljubljano in nekatera druga mesta v EU leta 2005.

Vir. Snaga, 2005
V primerjavi z drugimi mesti Ljubljana sicer beleži najnižjo količino odpadkov na
prebivalca, vendar pa večino teh odloži. Ločeno se zbere le 12% odpadkov, kar je v
primerjavi z drugimi mesti primerjalne študije zelo malo.
Tabela 2: Načini ravnanja z odpadki v Ljubljani in nekaterih drugih mestih v EU leta
2005.

Vir. Snaga, 2005
Kot kaže zgornja tabela, se v Ljubljani kar 95 % mešanih odpadkov (324 kg/prebivalca)
odloži na deponijah. Nekatera mesta poleg velikega deleža ločeno zbranih frakcij še
dodatno reciklirajo mešane odpadke in tako dosegajo izvrstne rezultate. Magdeburg in
Ham tako na odlagališča odložita le okoli 150 kg odpadkov/prebivalca. Najboljše rezultate
dosega mesto Münster, ki ločeno zbere 69 % vseh odpadkov, tako da je količina
preostanka mešanih odpadkov le 128 kg /prebivalca, žal pa ni podatkov, kako se ravna z
mešanimi odpadki. Vsekakor nekatera mesta dosegajo rezultate, h katerim mora stremeti
tudi Ljubljana. Želimo si lahko le, da se bo tehtnica od sežigalnic (proti katerim je
nastopila tudi ljubljanska javnost) prevesila v prid reciklaži in s tem povezanimi ukrepi, ki
so jih morala uvesti tudi zgoraj našteta uspešna mesta, da danes lahko dosegajo tako dobre
rezultate.
Učinkovitost ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov v stanovanjskih hišah
in blokovskih naseljih (Mele, 2006)
Tabela 3: Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov in čistost frakcije.
% zbranih bio. odp. v primerjavi s
potencialnimi količinami:
- masni delež
- volumenski delež
Nezaželene sestavine v zbranih
bioloških odpadkih:
- masni delež
- volumenski delež

Stanovanjske hiše

Bloki

24%
12%

3%
1.5%

0.8 %
1.6 %

6.9 %
30.7 %

Vir: Snaga, 2005
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Konec leta 2005 je bilo zabojniki za zbiranje organskih kuhinjskih odpadkov gospodinjstev
(v nadaljevanju bioloških odpadkov) poskusno opremljeno območje Šiške. Nekaj mesecev
kasneje je Snaga opravila analize sestav vzorcev mešanih (neločenih) gospodinjskih
odpadkov ter ločenih bioloških odpadkov in ugotovila, da so velike razlike med
stanovanjskimi hišami in bloki kar zadeva količino ločeno zbranih frakcij ter tudi samo
čistost le-teh.
Pri stanovanjskih hišah je bilo ločeno zbranega nekaj nad 24 masnih % oz. 12
prostorninskih % potenciala bioloških odpadkov (vključno s papirjem, kartonom in
lepenko), medtem ko sta primerjalna izplena pri stanovanjskih blokih nekaj nad 3 masne %
oz. 1,5 prostorninskih %.
V postopek predelave bioloških odpadkov je bilo tako usmerjenih le 6 % odpadkov,
preostalih 94 % mase pa je bilo odloženih na odlagališču nenevarnih odpadkov Snage na
Barju v obliki neželenih primesi izločenih iz bioloških odpadkov pri predelovalcu KOTO
ter preostanka mešanih gospodinjskih odpadkov.
Delež neželenih sestavin v vzorcih bioloških odpadkov stanovanjskih hiš je bil manj kot 1
masni % oz. nekaj nad 1,5 prostorninskih %, kar kaže na dobro upoštevanje navodil za
ločeno zbiranje te vrste odpadkov pri stanovalcih hiš.
Drugačen pa je bil rezultat pri analizi sestave vzorcev bioloških odpadkov iz stanovanjskih
blokov, ki kažejo, da je delež neželenih sestavin 7 masnih % oz. skoraj 31 prostorninskih
%, kar je v primerjavi s stanovanjskimi hišami bistveno več. To seveda govori o premalo
skrbnem ločevanju bioloških odpadkov stanovalcev blokov.
Glede na to, da je na obravnavanem območju uvedeno ločeno zbiranje papirja, kartona,
lepenke, plastične, kartonske, kovinske in steklene embalaže (zbiralnice), bi pričakovali, da
bo delež navedenih sestavin in seveda tudi bioloških odpadkov, v vzorcih preostanka
mešanih odpadkov, bistveni nižji kot v npr. mešanih, neločenih gospodinjskih odpadkih.
Vendar pa se je izkazalo, da je tako v stanovanjskih hišah (s 54 masnimi % oz. 23
prostorninskimi %) kot tudi v blokih (47 masnih % oz. 17 prostorninskih % ) delež
organskih, biološko razgradljivih sestavin kljub ločenemu zbiranju teh sestavin zelo visok.
Pri uvedbi ločenega zbiranja odpadkov je bila prebivalcem stanovanjskih hiš dopuščena
možnost, da organske kuhinjske odpadke ločeno zbirajo in kompostirajo na lastnem
zemljišču oz. vrtu.
Z izvedbo sejalne in sortirne analize pa je bilo ugotovljeno, da je delež bioloških odpadkov
kljub s strani povzročiteljev gospodinjskih odpadkov pisno izraženi zavezi po njihovem
ločenem zbiranju in lastnem kompostiranju na domačem vrtu, v ostanku mešanih
odpadkov delež bioloških odpadkov zelo visok ( 53 masnih % ali 23 prostorninskih %).
Če prištejemo še papir, karton in lepenko, pa je navedeni delež še višji.
Podatki kažejo, da se povzročitelji gospodinjskih odpadkov ne držijo zaveze po lastnem
kompostiranju ločeno zbranih organskih, biološko razgradljivih odpadkov.
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Tabela 4: Količine mešanih (neločenih) gospodinjskih odpadkov Ljubljane po
poselitvenih območjih pozimi 2005/2006.

Vir: Snaga, 2006
Na območjih pozidanih s stanovanjskimi bloki oz. z mešano poslovno-stanovanjsko
strukturo (tabela 4, območji 4 in 5) nastane kar 61 % mase oz. 71 % prostornine mešanih
(neločenih) gospodinjskih odpadkov. Prav ta območja so pri ločevanju odpadkov tudi
najmanj učinkovita, zato bi bilo potrebno z dodatnimi raziskavami ugotoviti razloge za to
in ustrezno reagirati.
Na območjih pozidanih s stanovanjskimi hišami v in izven mesta Ljubljana (območji 1 in
2) nastane okoli 36 % mase oz. 31 % prostornine mešanih (neločenih) gospodinjskih
odpadkov, kmečka pozidava pa predstavlja s tremi odstotki mase oz. prostornine
gospodinjskih odpadkov najmanjši delež.
Slaba učinkovitost ločenega zbiranja bioloških odpadkov nakazuje potrebo po drugačnem
pristopu. Ločeno zbiranje bioloških odpadkov bi moralo biti obvezno (obvezna postavitev
in uporaba dveh vrst zabojnikov, enega za biološke odpadke in drugega za mešani
preostanek odpadkov, večja propaganda pravilnega ravnanja z odpadki ipd.), hkrati pa bi
bilo potrebno sankcioniranje (pristojni inšpektorati) ravnanja v nasprotju z veljavnim
ljubljanskim Odlokom o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

56

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

5.2.3. Odnos prebivalcev MOL do trajnostnega ravnanja z odpadki
Ugotovitve zgoraj navedene raziskave, ki kaže na velike razlike med uspešnostjo ločevanja
odpadkov v stanovanjskih hišah in blokih, so bile podlaga za nadaljnje raziskovanje. Z
anketiranjem sem poskušala najti razloge za takšno stanje.
Analiza vprašalnika (glej prilogo 9.3 - anketa)
Vprašalnik sem razdelila na več tematskih sklopov.
V začetnem sklopu vprašanj (vprašanja od številke 1 do 2) sem skušala ugotoviti, kako
dojema anketiranec odgovornost za urejenost okolja, v katerem živi ter kaj ga moti v
ravnanju z odpadki v njegovem okolju.
V naslednjih vprašanjih (3-6) sem ugotavljala, ali je anketirani že opazil zbiralnice ter
katere odpadke se ločeno zbira na njih.
Zanimalo me je tudi, ali ima dovolj informacij za pravilno ravnanje z odpadki in preko
katerega medija jih je dobil največ.
V vprašanjih, ki sledijo, sem skušala dobiti podatke o tem, ali prebivalci ločujejo odpadke
in če jih, kako pogosto (7 vprašanje) in katere (vprašanja 9a, 9e, 9f).
Vprašanja 8a, 8b in 8 c so bila namenjena tistim, ki so odgovorili da odpadkov ne ločujejo.
Z njimi sem želela priti do informacij, zakaj odpadkov ne ločujejo, kaj bi jih k pravilnemu
ravnanju z odpadki vzpodbudilo in kakšen je po njihovem mnenju pomen ločenega
zbiranja odpadkov.
Vprašanja pod številko 9 so bila namenjena tistim, ki ločujejo vse ali pa le določene vrste
odpadkov. Zanimalo me je, katere odpadke zbirajo ločeno (vprašanje 9a), kdo se v
anketirančevi družini ukvarja z ločevanjem odpadkov (vprašanje 9b), če jih ločevanje
dodatno zaposluje (vprašanje 9g) in zakaj so se odločili, da bodo odpadke zbirali ločeno
(vprašanje 9d).
Ker je pri tej tematiki velika možnost družbeno bolj sprejemljivih odgovorov, sem sklenila,
da z dvema kontrolnima vprašanjema preverim, koliko odgovori anketirancev držijo.
Predvidevala sem, da bodo na sledeči vprašanji anketiranci znali pravilno odgovoriti le, če
odpadke res zbirajo ločeno.
Vprašanje 9c sprašuje, katerih odpadkov je zbralo gospodinjstvo v zadnjih dveh dneh
volumensko največ, mešanih, bioloških ali embalaže. Izkušnje kažejo, da pri vestnem
ločevanju odpadkov mešanih odpadkov skoraj ni, največ pa se volumensko zbere embalaže
(po podatkih analiz 32 % plastike, 3 % kovin, hkrati pa se mednje odlaga tudi tetrapaki, kar
skupno znaša več kot 35 % vseh odpadkov), sledijo pa biološki odpadki (21 volumenskih
%), ki pa lahko v hišah (zaradi urejanja okolice) in pri starejših ljudeh, ki uporabljajo
veliko manj izdelkov v plastični in kovinski embalaži, celo presežejo embalažo.
Naslednje vprašanje (9f) preverja anketirance, ki ločeno zbirajo embalažo. Sprašuje jih po
tem, katere odpadke odlagajo v zabojnik za embalažo. Odgovori bodo pokazali, ali ljudje
pravilno odlagajo embalažo in če odlagajo prav vse sestavine, ki v ta zabojnik sodijo.
Z vprašanjem pod številko 10 sem skušala izvedeti, ali se zdi prebivalcem razdalja do
zbiralnic primerna in če ne, kakšna bi še bila sprejemljiva oddaljenost do njih.
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Vprašanja pod številkami 11-13 odgovarjajo na vprašanja, kako ravnajo anketiranci s
kosovnimi odpadki, baterijami in zdravili. Pri slednjih dveh odprti tip vprašanja dobro
prikaže, kakšno je resnično ravnanje z njimi.
Zanimalo me je tudi, ali prebivalci opažajo, kako njihovi sosedje ravnajo z odpadki
(vprašanje 14) in kakšni so po njihovem mnenju razlogi, da se zbere razmeroma majhen
delež frakcij ločeno (vprašanje 15). Vprašanje 16 preverja, ali se zdijo ljudem napisi na
zabojnikih jasni in razumljivi, kar bo koristna informacija tudi za Snago. Odgovor na to,
kako ravnajo ljudje v primeru, če so zabojniki v zbiralnicah ali pa za mešane odpadke
polni, daje vprašanje s številko 17.
Kakšne so nakupovalne navade ljudi in če se pri nakupu čistil ozirajo tudi na vplive, ki jih
imajo le-ta na okolje, kaže 18. vprašanje. Zadnje vprašanje podaja predloge ljudi v zvezi z
ločenim zbiranjem odpadkov.
Nazadnje je sledil še sklop o demografskih podatkih.
Rezultati anketiranja
Anketiranje je bilo izvedeno v obdobju od 20. do 28.7.2007 na 70 prebivalcih hiš in blokov
znotraj ljubljanske obvoznice ter 20 prebivalcih hiš (Sostro, Javor) zunaj nje. Rezultate
anket, opravljene na območju Ljubljane znotraj obvoznice, sem skušala primerjati z
rezultati anketiranja na območju strnjene vaške poselitve (Sostro) in razpršene poselitve
Javorja, ki leži na obronkih Posavskega hribovja. Kot že omenjeno, je bila anketa
analizirana predvsem z vidika primerjave blokovskih naselij in naselij individualnih hiš.
Primerjave s podeželsko poselitvijo pa nam lahko pomagajo razumeti stanje na področju
ravnanja z odpadki v celotni občini.
Kjer razlike med blokovskimi naselji in naselji individualni hiš niso dovolj velike ali
primerjave za posamezne ugotovitve niso potrebne, so narejene analize za vsa območja
skupaj.
Vzorec glede na demografske značilnosti.
Graf 21: Anketiranci glede na starostne skupine.
36%

37%
18-40
41-60
nad 61

27%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 21.

N=70

Podatki o starosti so bili združeni v tri razrede (Priloga 9.4). Anketiranci so bili dokaj
enakomerno zastopani v posameznih starostnih razredih. Tako je bilo v starostnem razredu
od 19-40 let anketiranih 37 % ljudi, v razredu 41-60 let 27 % ljudi in v razredu nad 60 let
36 % ljudi. Vzorec se precej sklada tudi z dejanskim stanjem, saj je leta 2006 v Ljubljani
živelo 37 % prebivalcev starih od 19-40 let, 36 % od 41-60 let in 27 % nad 60 let (SURS,
2007).
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Graf 22: Anketiranci glede na izobrazbo.
10%
nedokončana OŠ in OŠ

39%

poklicna in srednja šola
višja, univerza in več
51%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 22.

N=70

Zadnje vprašanje je anketirance spraševalo po dokončani stopnji izobrazbe. Podatki so bili
razvrščeni v tri razrede (Priloga 2, Tabela 18). V prvi razred sem združila anketirance, ki
so dokončali osnovno šolo ali manj- ta je obsegal 10 % anketirancev. Sledil je največji
razred glede na dokončano stopnjo izobrazbe, saj je kar 51 % anketirancev takih, ki imajo
dokončano poklicno ali srednješolsko izobrazbo. V zadnji razred pa sem združila vse tiste,
ki so dokončali višjo, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo in tiste, ki so dokončali
magisterij ali doktorat, slednjih je bilo 39 %.
Vzorec anketirancev se je glede na izobrazbeno strukturo približal dejanskemu stanju
prebivalstva v MO Ljubljana le v razredu s poklicno in srednješolsko izobrazbo, v katerem
je v Ljubljani 54 % prebivalstva. Sicer pa ima vzorec večji delež nadpovprečno
izobraženih kot je dejansko stanje, saj je namesto 21 % le 10 % anketirancev v razredu
osnovnošolske izobrazbe in manj, ter namesto 24 % kar 39 % anketirancev v razredu tistih,
ki imajo več kot srednješolsko izobrazbe (Statistični letopis RS, 2002).
Tudi anketirani v Sostru in na Javorju so nadpovprečno izobraženi, saj kar polovica od njih
dosega izobrazbo višjo od srednješolske. Razlog za to lahko iščemo tudi v tem, da
velikokrat starejši, ki so po vsej verjetnosti tudi manj izobraženi, niso želeli odgovarjati,
hkrati pa tudi v dejstvu, da v krajih, ki jih je dosegla suburbanizacija (Sostro in Javor),
živijo v povprečju bolj izobraženi ljudje kot pa v blokovskih naseljih. Velika izobraženost
se navezuje tudi na starost, saj je bilo le 15 % anketiranih starejših od 60 let, 40 % pa je
bilo mlajših od 40 let., za te pa je v povprečju značilna višja izobraženost kot za starejše.
Odnos prebivalcev do odgovornosti za urejeno in čisto okolje
Graf 23: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kdo je po vašem mnenju najbolj
odgovoren za urejeno in čisto okolje v vaši soseski?«
13%
1%
občina

14%

država
Snaga
vsak posameznik

72%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 1.
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Rezultati analize (Graf 23) so pokazali, da se je večina anketirancev (72%) opredelila za
najbolj odgovorne za urejeno in čisto okolje, v katerem živimo.
Podjetje Snaga kot najbolj odgovorno za urejeno in čisto okolje je sledilo s 14 %, občina s
13 % , na zadnjem mestu pa država z 1 %
S tem lahko ovržem prvo raziskovalno domnevo pri kateri predvidevam, da se večina
prebivalcev MO Ljubljana ne zaveda svoje odgovornosti za urejeno in čisto okolje.
Kljub temu pa je potrebno poudariti, da se večina sicer strinja, da je vsak posameznik
osebno odgovoren za okolje, vendar pa tem načelom kar zadeva dejanj mnogi ne sledijo.
Če si pogledamo rezultate anket za hiše in bloke ločeno, vidimo, da prihaja tu do razlike,
saj je kar 82 % prebivalcev hiš (skupno s tistimi živečimi na Javorju in v Sostru) in le 66 %
prebivalcev blokov, opredelilo kot najbolj odgovornega za okolje vsakega posameznika.
Rezultati kažejo, da slednji velikokrat prelagajo odgovornost za okolje, v katerem živijo,
na inštitucije, saj so le lastniki stanovanja, v katerem živijo, ne pa tudi same okolice, zato
pričakujejo, da bodo za red v njihovem okolju poskrbeli drugi.
Prebivalci hiš se bolj zavedajo svoje odgovornosti za čisto okolje in so tudi bolj v stiku s
problematiko odpadkov kot tisti živeči v bloku. Za primer lahko navedem Javor, v katerem
še pred letom dni ni bilo odvoza odpadkov, zato jim ti že od nekdaj predstavljajo problem.
Z začetki odvoza odpadkov pa so ti postali tudi strošek - večji zabojnik pomeni višje
stroške- zato vse odpadke, ki jih je možno uporabiti, kompostirajo ali sežgejo in si tako
znižajo stroške odvoza oz. na ta način poskrbijo, da je v njihovem zabojniku dovolj
prostora do naslednjega praznjenja. Seveda pa se jim kompostiranje tudi izplača, saj na ta
način dobijo rodovitno prst, ki jo sami uporabijo na svojih obdelovalnih površinah.
Podobno je tudi s prebivalci Sostra in individualnih hiš znotraj obvoznice.
Za razliko od njih pa se mnogi prebivalci blokov ne zavedajo svoje odgovornosti za okolje,
saj namesto njih za urejenost skrbijo drugi, hkrati pa so tudi s problematiko odpadkov niso
v stiku v takšni meri kot prebivalci hiš. Njihovo ravnanje z odpadki namreč ni omejeno s
prostornino zabojnika kot je to v hiši, s tem, ko odvržejo odpadke v skupni zabojnik, pa
tudi niso v stiku z velikimi količinami odpadkov, ki jih proizvedejo.
Sistem, pri katerem se bo v bodoče plačevalo odpadke glede na realne proizvedene
količine, ki jih proizvede gospodinjstvo, pa žal ponovno ne bo zajel prebivalcev, ki
proizvedejo največji delež mešanih odpadkov, to so prebivalci blokov.
Kaj prebivalce moti v ravnanju z odpadki
Naslednje vprašanje je bilo odprtega tipa. Ljudje so v njem lahko povedali, kaj jih najbolj
moti v ravnanju z odpadki v njihovem lokalnem okolju. Pred odgovorom na to vprašanje
anketiranci še niso vedeli, da je anketa v večini posvečena tematiki ločenega zbiranja
odpadkov, zato so problemi, ki jih navajajo, resnično tisto, kar jih moti.
Odgovori na to vprašanje se precej razlikujejo med prebivalci hiš in blokov živečih znotraj
obvoznice ter tistih, ki živijo zunaj nje. Znotraj obvoznice so namreč zbiralnice zaradi
večje gostote poselitve v večini postavljene zelo na gosto, zato dostopnost do njih
največkrat ni problematična. Spet drugače pa je zunaj nje (Sostro in Javor), kjer je manj
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov ali pa jih sploh ni in se morajo tako prebivalci do
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njih velikokrat peljati z avtomobilom. Glede na to, da prebivalci Javorja v njihovi bližini
nimajo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, pa jih bolj kot to, v povezavi z odpadki
motijo spet druge stvari.
Graf 24: Odgovori anketirancev živečih v blokih na vprašanje » Kaj vas najbolj moti
v ravnanju z odpadki v vašem lokalnem okolju? «.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 2.

Nbloki=40

Blokovska naselja
Medtem ko je v hišah kar 63 % odgovorov, kaj najbolj moti anketirance v ravnanju z
odpadki, povezanih z ločenim zbiranjem odpadkov, pa je v blokih takih le 37 %.
 Najpogosteje omenjajo da jih moti, ker drugi ljudje ne ločujejo odpadkov (22 %
odgovorov), zanimivo pa je, da je med njimi več kot polovica takšnih (55%), ki
ločujejo le določene vrste odpadkov ali pa jih ločujejo le včasih, torej tudi sami niso
najbolj vestni pri ravnanju z odpadki.
 Preostali odgovori (10 %), povezani z ločenim zbiranjem odpadkov so naslednji: moti
jih, da se za ločevanje odpadkov porabi veliko časa, ropot zaradi ekološkega otoka pod
oknom, kraja zabojnika za biološke odpadke, neosveščenost ljudi,
 nekatere (2%) moti tudi dejstvo, da se v trgovini uporablja preveč embalaže.
Največ anketirancev, živečih v bloku (27%), najbolj motijo smeti razmetane po tleh okoli
njihovega bloka. Smrad iz zabojnikov, ki je še posebej izrazit poleti, navaja kot moteč 15
% anketirancev. Nad tem, da ljudje stresejo smeti kar ob zabojnik, se pritožuje 8 % ljudi, 5
% pa jih pravi, da odvozi odpadkov niso dovolj pogosti. Ostalih 8 % omenja kot moteče v
zvezi z odpadki v njihovem okolju naslednje stvari: zabojniki so preveč opazni-morali bi
biti pod zemljo, Snaga ne pobere smeti, ki ležijo izven zabojnika in divje odlagališče pri
razpadajoči hiši.
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Graf 25: Odgovori anketirancev živečih v hišah na vprašanje » Kaj vas najbolj moti v
ravnanja z odpadki v vašem lokalnem okolju? «.
ljudje ne ločujejo odpadkov

20%

odgovori v povezavi z ločevanjem
odpadkov
smetarji vse smeti vržejo na en
kup
prepolne zbiralnice

23%

11%
17%

6%
6%

preveč oddaljene zbiralnice
smrad iz zabojnikov poleti

6%

11%
smeti po tleh
drugo

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 2.
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Naselja individualnih hiš
Najbolj moteče stvari v povezavi z ravnanjem z odpadki so za prebivalce hiš povezane z
ločenim zbiranjem odpadkov (63% odgovorov).
 Anketirance najbolj moti (23 %), da drugi ljudje ne ločujejo odpadkov. Od teh, ki so to
navedli kot moteče, jih 75 % ločuje vse vrste odpadkov, 25 % pa le določene vrste.
 Naslednje, čemur bi morala Snaga nameniti več pozornosti je prepričanje ljudi (11%),
da ločeno zbrane frakcije na koncu odložijo skupaj z mešanimi odpadki in jih ne
predelajo. Ljudje se namreč ne zavedajo, da imajo nekatera vozila prekate, zato bi jim
bilo potrebno bolj jasno povedati, kaj se zgodi z ločeno zbranimi frakcijami.
 6% anketirancev moti, da so zbiralnice prepolne, torej bi jih bilo treba večkrat prazniti,
 6% pa tudi to, da so zbiralnice preveč oddaljene. Tu je potrebno opozoriti tudi na to, da
ljudje z zdravstvenimi težavami težko nosijo velike vreče odpadkov, četudi le 100 m
daleč. Hkrati pa je sistem zbiranja odpadkov preko zbiralnic metoda, ki učinkuje le pri
najbolj osveščenih. Če bi hoteli, da se zbere večje količine ločenih frakcij, bi bilo
potrebno zabojnikoma za mešane in biološke odpadke dodati še zabojnik za papir in
embalažo, kot kaže praksa nekaterih drugih evropskih držav.
 Nadaljnji (skupno 17 %) odgovori, povezani z ločenim zbiranjem odpadkov so: želijo
si razgradljivih vrečk za organske kuhinjske odpadke, želijo si večjega zabojnika za
organske odpadke, premalokrat kosovni odvoz, neurejenost prostora pri zbiralnicahodpadki po tleh, vsi bi morali imeti zabojnike tudi za embalažo, steklo, papir in ne
samo za mešane in biološke odpadke
Preostalih 36 % odgovorov kot moteče v ravnanju z odpadki navaja: smeti po tleh (11 %),
smrad iz zabojnikov poleti (6%), skupno 20 % pa predstavljajo naslednji odgovori: ljudje
skrbijo le za čistočo znotraj in v okolici njihovih domov, zunaj njih pa ne, divja
odlagališča, premalo košev za smeti, komunala ne pomete za sabo, komunala ne izprazni
vseh košev, komunala se ne zmeni za opozorila, metanje odpadkov mimoidočih na vrt.
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Sostro in Javor
Odvoz mešanih odpadkov poteka v Javorju šele leto dni, pred tem je bilo eno zbirno mesto
za odpadke pri pokopališču. To se je hitro zapolnilo, zato so nekateri ljudje odpeljali
odpadke v dolino, nekateri pa na divja odlagališča, ki so v tem okolju najbolj moteč
problem (ta motijo 9 od 10 anketirancev, v Sostru pa 2 od 10 anketirancev). Le eden od
anketirancev živečih na Javorju omenja, da ga moti prevelika oddaljenost zbiralnic.
V Sostru sta le dve zbiralnici za ločeno zbiranje odpadkov, ki sta od mnogih hiš tako
oddaljeni, da se morajo prebivalci , če hočejo ločevati odpadke, do njih pripeljati z avtom.
V primerjavi z blokovskimi naselji in naselji individualnih hiš znotraj obvoznice, kjer je
gostota zbiralnic večja, imajo prebivalci Sostra, še posebej pa Javorja, veliko slabše pogoje
za ločeno zbiranje odpadkov.
Tako je v Sostru, veliko bolj kot v Javorju, izpostavljen problem ločevanja odpadkov.
Ljudi motijo predvsem preveč oddaljene zbiralnice (4 anketiranci), to, da drugi ljudje ne
ločujejo odpadkov (3 anketiranci), hkrati pa se je pokazalo, da tudi tu nekateri (2
anketiranca) menijo, da Snaga ločeno zbrane frakcije na koncu zmeša s preostankom
mešanih odpadkov. Kljub temu jih takšno razmišljanje, kot se pokaže pri nadaljnjih
odgovorih, ni odvrnilo od ločevanja odpadkov. Enega od anketirancev moti, da ljudje
odlagajo smeti poleg zabojnikov na zbiralnicah, enega pa kosovni odpadki, ki so moteči
predvsem iz estetskega vidika. Kor vidimo, je bilo kar 77 % odgovorov anketiranih v
Sostru povezanih z ločenim zbiranjem odpadkov.
Poznavanje sistema ločenega zbiranja odpadkov
Graf 26: Delež prebivalcev, ki so znali našteti vse sestavine odpadkov, ki jih ločeno
odvažajo na njihovem območju.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 4.

N=80

Večina prebivalcev hiš in blokov (skupno 94 %) je znala pravilno našteti vse sestavine
odpadkov, ki jih ločeno odvažajo na njihovem območju. Če pogledamo podatke
natančneje, jih ni znalo pravilno našteti 9 % prebivalcev blokov in 4 % prebivalcev hiš
(vključno s Sostrom). Zanimivo je, da so znali prebivalci blokov pravilno našteti vse
sestavine razen bioloških odpadkov. V tem lahko iščemo tudi razloge za veliko
onesnaženost bioloških odpadkov z ostalimi vrstami odpadkov v blokovskih naseljih. Kot
kaže, nekateri prebivalci ne vedo, da so rjavi zabojniki namenjeni ločenemu zbiranju
bioloških odpadkov in zato vanje mečejo mešane odpadke. Do tega v individualnih hišah
ne more priti, saj ima vsaka hiša za zbiranje teh svoj zabojnik.
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Na Javorju na to vprašanje anketiranci niso odgovarjali, saj na njihovem območju zaradi
gostote prebivalcev pod 300 na km2 zbiralnic nimajo in tudi tistih v dolini ne uporabljajo.
Informiranost prebivalcev o pravilnem ravnanju z odpadki
Graf 27: Odgovori anketirancev na vprašanje »Ali imate dovolj informacij za
pravilno ravnanje z odpadki? «.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 5.
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Večina anketirancev (91%) meni, da ima dovolj informacij za pravilno ravnanje z odpadki.
Zanimivo je, da le 9 % anketirancev meni, da nima dovolj informacij, nadaljnji odgovori
pa so pokazali, da prav vsi od njih ločujejo vse ali vsaj posamezne vrste odpadkov.
Med 91 % tistih, ki menijo, da imajo dovolj informacij, pa je kar 15 % takih, ki odpadke
ločujejo včasih ali nikoli. To kaže, da se ravno pri ljudeh, ki se odločijo za ločevanje
odpadkov, 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.
Nadaljnji odgovori še dodatno potrjujejo, da ljudje nimajo dovolj informacij, kako pravilno
ravnati z odpadki, ali pa jih ta tematika sploh ne zanima. Pri ločevanju embalaže se je
pokazalo, da jo pravilno zbira le 40 % anketirancev, ki vedno ali občasno ločujejo
embalažo, nevarne odpadke pa le 13 % ljudi.
Tako lahko potrdimo drugo raziskovalno domnevo, da večina ljudi nima dovolj informacij
v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov, čeprav so prepričani ravno v nasprotno.
Graf 28: Odgovori anketirancev na vprašanje » Iz katerega medija ste doslej največ
izvedeli o ločenem zbiranju odpadkov?«.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 6.
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Največ anketirancev (41%) se je z ločenim zbiranjem odpadkov najbolj seznanilo s
pomočjo Snaginih zloženk, kar kaže, da so učinkovito sredstvo za obveščanje občanov.
Snaginim brošuram kot najpomembnejšem viru informacij sledi odgovor, da niso o tem
izvedeli iz nobenega medija (21%). 37% od teh pojasnjuje, da so jim o ločevanju največ
povedali njihovi otroci, da so tem veliko izvedeli v službi, med življenjem v tujini ali pa iz
napisov na zabojnikih.
To kaže na veliko pomembnost izobraževanja oz. vzgoje mladih, ki z informacijami o
pomembnosti ločevanja lahko vplivajo na starše. Poleg tega pa tudi na pomembnost
razširjanja pravilnega ravnanja z odpadki na podjetja in vse ostale institucije, kjer bi morali
obstajati zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Tudi služba je lahko namreč zelo
pomemben vir informacij.
Naslednja, glede na pomembnost posredovanja informacij o pravilnem ravnanju z odpadki,
je z 20 % televizija. Ljudje danes zelo veliko časa preživijo pred njo, zato je pomemben vir
informacij. To dejstvo bi bilo treba izkoristiti in ljudi tudi preko tega medija bolj osveščati
z oglasi, oddajami, okroglimi mizami. Poleg tega je televizija medij, ki doseže vse
populacije, od mladih do starih.
Podobno je s časopisom (12 % anketirancev), ki pa doseže predvsem nekoliko starejšo
populacijo. Tudi tu bi bilo lahko več informiranja in propagiranja pravilnega ravnanja z
odpadki, čeprav je bilo v zadnjem času zaslediti kar nekaj člankov v zvezi s to tematiko.
Iz interneta je največ informacij o ločenem zbiranju odpadkov dobil le majhen delež (4%)
vprašanih, predvidevamo pa lahko, da so bili to tisti bolj osveščeni, ki se jim informacije,
ki so jih dobili drugod, niso zdele zadostne. To, da so bili sami pripravljeni poiskati
informacije o ločevanju odpadkov, kaže na zelo veliko zainteresiranost za pravilno
ravnanje z odpadki. Pri vseh ostalih medijih namreč informacije »same pridejo do
človeka«, na internetu pa mora vsak posameznik sam do njih. Snaga ima v ta namen
pripravljeno spletno stran, kjer lahko vsakdo izve vse o ločevanju odpadkov. Žal se je, kot
vidimo, poslužuje (pre)majhen delež prebivalcev.
Internetu z 2 % sledi radio, ki prav tako doseže nekoliko starejšo populacijo Tudi tu bi bilo
lahko več reklam in oddaj na to tematiko.
Pravilno ravnanje z odpadki bi se moralo torej razširiti na vse nivoje človeškega delovanje
od vrtcev, šol, podjetij in javnih ustanov, saj bi le tako državljani spoznali, kako zelo je
pomembno. Z večjo zastopanostjo te teme v medijih bi se počasi, vendar vztrajno, krepila
tudi osveščenost oz. občutek odgovornosti vsakega posameznika, res pa je, da bi se moralo
tudi na zakonodajnem področju še marsikaj spremeniti, če si želimo napredka nekaterih
drugih na tem področju zelo uspešnih držav.
Ločeno zbiranje odpadkov
Pri nekaterih nadaljnjih izračunih sem poleg števila anketirancev upoštevala tudi njihove
družinske člane, saj skupno število pokaže bolj realne rezultate kar zadeva količine ločeno
zbranih frakcij, še posebej zato, ker so znotraj posamezne družine predstavniki več
generacij in različne izobrazbe, zato lahko izničimo vpliv izobrazbe in starosti na ločevanje
odpadkov.
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Graf 29: Prebivalci glede na ravnanje z odpadki vključno s člani anketirančeve
družine.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7, 9b in 20.

Nbloki=98; Nhiše=122

Hiše in Bloki
Rezultati anketiranja kažejo, da vedno ločuje vse vrste odpadkov 22 % anketirancev in
njihovih družinskih članov, kar 59 % pa ločeno zbira vsaj eno od sestavin posameznih vrst
odpadkov. Včasih ločuje odpadke 15 %, nikoli pa 4 % anketirancev in njihovih družinskih
članov.
Razlike med bloki in hišami so precejšnje, saj v blokih vedno ločuje odpadke 14 %
anketirancev in njihovih družinskih članov, v hišah pa dvakrat več (30 %). Le določene
vrste odpadke ločuje v blokih 55 %, v hišah pa 62 % anketirancev, večji delež anketirancev
v blokih pa odpadke ločuje le včasih in sicer 26 %, v hišah pa 6 %. Nikoli odpadkov ne
ločuje 6 % anketirancev živečih v blokih in 2 % živečih v hišah.
Če predvidevamo, da na rezultate vpliva tudi izobraženost anketiranca, dobimo morda
zaradi večjega deleža anketirancev z visoko izobrazbo in manjšega deleža anketirancev z
nizko izobrazbo (glej zgoraj - izobraženost) boljše rezultate kot so dejanski, vendar
odstopanja zaradi tega ne morejo biti velika.
Pri interpretaciji rezultata je potrebno upoštevati tudi nadaljnje analize, še posebej
kontrolna vprašanja, ki so pokazala, da pri ločenem zbiranju embalaže le-to pravilno ločuje
samo 40 % od tistih anketirancev (skupaj z družinskimi člani), ki vedno ali včasih ločujejo
embalažo. Nadaljnjih 45 % je menilo, da vedno ločuje vse vrste embalaže, vendar pa so
kontrolna vprašanja pokazala, da temu ni tako. Nekateri od njih ne ločujejo vseh vrst
embalaže (28 %), nekaterim (17%) pa se kljub temu, da naj bi vedno zbirali ločeno vse
vrste embalaže, še vedno nabere več mešanih odpadkov kot embalaže, kar pa ni verjetno,
če bi jo resnično vestno ločevali.
Pri interpretaciji teh odgovorov je treba biti zato previden, saj je dojemanje človeka zelo
subjektivno in se mu tako mnogokrat zdi, da je že zaradi občasnega ločevanja zelo vesten v
ravnanju z odpadki. Če bi dane rezultate kontrolnih vprašanj, ki so zajemala le ravnanje z
embalažo, posplošili tudi na ostale vrste ločeno zbranih frakcij, bi bil delež pri vsakih od
njih za 60 % manjši kot je bilo preračunano na podlagi odgovorov. Pri takšnih vprašanjih
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moramo zato upoštevati tudi možnost odgovarjanja skladno z družbeno bolj sprejemljivimi
nazori, hkrati pa subjektivnosti dojemanja pomena pojmov vedno, včasih itd.
Vprašanje, kako vestno ločujejo anketiranci odpadke, zaradi zgoraj navedenih razlogov ne
odraža realnega stanja. Na podlagi ankete bi namreč lahko sklepali, da se ločeno zbere
veliko večji delež frakcij, kot se jih dejansko.
Sostro in Javor
Vsi prebivalci Javorja ločeno zbirajo le posamezne vrste odpadkov, saj zaradi odsotnosti
zbiralnic ne ločujejo embalaže in stekla (tega nekateri uporabijo za vlaganje).
V Sostru zbira ločeno polovica od anketiranih vse frakcije, trije le posamezne frakcije,
eden ločuje odpadke le včasih, en pa nikoli.
Graf 30: Odgovori anketirancev (vključno z njihovimi družinskimi člani) na
vprašanje »Če odpadke ločujte, povejte katere?« - skupno bloki in hiše.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 9a, 9b in 20.
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Graf 31: Odgovori anketirancev (vključno z njihovimi družinskimi člani) na
vprašanje »Če odpadke ločujte, povejte katere?«.

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 9a, 9b in 20.
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Biološki odpadki
Če pogledamo delež anketirancev in njihovih družinskih članov, ki ločujejo posamezne
sestavine odpadkov vidimo, da največ anketirancev ločuje biološke odpadke (75 %).
Razlika med bloki in hišami je tu velika.
Visok skupen delež tistih, ki ločujejo biološke odpadke, gre na račun hiš, kjer te odpadke
vedno ločuje 92 % anketirancev (bloki 53 %), 6 % včasih in le 2 % nikoli (bloki 47 %).
Tako visok delež ločevanja je tu vsekakor posledica uvedbe dodatnih zabojnikov, ki ga
uporablja 57 % anketirancev. Kompostira in hkrati uporablja zabojnik 31 % anketirancev,
11 % pa jih le kompostira. Upoštevati je potrebno tudi, da večina prebivalcev hiš že od
nekdaj ločuje biološke odpadke in se jim na to ni bilo potrebno dodatno navaditi.
Pomembno pa je tudi, da je bilo ob postavitvi rjavih zabojnikov pri vsaki hiši ljudem
predstavljeno, kako pomembno je ločevanje bioloških odpadkov in tako na vsakega
posameznika posebej naslovljena prošnja k pravilnemu ravnanju z biološkimi odpadki. To
je vsekakor faktor, ki je pozitivno vplival na ljudi, hkrati pa jih rjavi zabojnik nenehno
opozarja na to, da naj biološke odpadke ločujejo. Akcija, v kateri Snaga nalepi na zabojnik,
v katerem so odpadki odloženi napačno, nalepko s sporočilom, da so bili odpadki v
zabojniku odloženi napačno, vsekakor še dodatno vzpodbuja prebivalce hiš.
Seveda pa v blokovskih naseljih, kjer se zbere kar 61 masnih oz 71 volumenskih odstotkov
vseh odpadkov, to ni mogoče. Prebivalci blokov namreč odlagajo biološke odpadke v
skupne rjave zabojnike, ki se nahajajo v neposredni bližini zabojnikov za preostanek
mešanih odpadkov. Zaradi nevednosti nekaterih prebivalcev (to se je izkazalo tudi pri
samem anketiranju, ko nekateri prebivalci sploh niso vedeli, da za biološke odpadke
obstaja poseben zabojnik) in neustrezne postavitve le teh (velikokrat je dostop do rjavih
zabojnikov lažji od dostopa do zabojnikov za mešane odpadke) velik delež ostanka
mešanih odpadkov pristane med biološkimi, kar onemogoča nadaljnjo predelavo. Poleg
tega mešanost odpadkov v rjavih zabojnikih vzpodbudi tudi ljudi, ki ločujejo odpadke, k
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razmišljanju, da se njihov trud ne izplača, saj na koncu vsi odpadki pristanejo na
odlagališču.
S tem lahko potrdimo šesto raziskovalno domnevo, da zbira biološke odpadke veliko več
prebivalcev hiš kot blokov.
Papir in karton
V potrošniški dobi se porabijo ogromne količine papirja za reklamiranje, zato je še posebej
pomembno, da se ta ločene zbere in vrne v predelavo.
Skupno papir vedno ločeno zbira 74 % anketirancev in njihovih družinskih članov, skupno
s tistimi, ki ga zbirajo le včasih, pa delež naraste na 86 %, kar je največ med vsemi
frakcijami.
Opazne pa so razlike v ravnanju z njim med bloki in hišami. V slednjih ga zbira kar 84 %
anketiranih, v blokih pa 61 %. Papir je ena od sestavin, ki se že zelo dolgo zbira po vsej
Sloveniji. Zbiralne akcije papirja v šolah in tekmovanja v količini zbranega papirja so
pozitivno vplivala na ljudi že v preteklosti. V hišah, kjer se ogrevajo na leseno biomaso, se
papir zbira ločeno, saj ga uporabijo za pomoč pri kurjenju. Pri stanovalcih hiš je bilo
mnogokrat zaslediti tudi odgovor, da pustijo papir na določene dni pred hišo, od koder ga
odpelje neka brezposelna oseba, ki prej pusti letak, kdaj bo zbirala papir-zbiranje papirja ji
pomaga preživeti. Papir pa zbirajo po hišah tudi iz časopisne hiše Delo in sicer pri ljudeh,
ki so nanj naročeni.
Steklo
Steklo je v današnjem času v večini že zamenjala plastična embalaža in pločevinke,
uporablja se ga le še za konzerviranje določenih živil in redkih pijač. V preteklosti je bila
večina od steklene embalaže povratna, zato so se jo ljudje navadili zbirati in kasneje vrniti
v trgovini. Velikokrat ljudje tudi omenjajo, da steklo shranijo in ga uporabijo za vlaganje
sadja in zelenjave.
Steklo vedno ločeno zbira 69 % anketirancev in njihovih družinskih članov, skupno s
tistimi, ki ga zbirajo le včasih, pa delež naraste na 79 %.
Razlike v ravnanju s steklom niso med bloki in hišami niso zelo očitne. V slednjih ga zbira
71 % anketiranih (4 % le včasih), v blokih pa vedno 65 % (16 % le včasih).
Embalaža
Najmanj anketirancev zbira ločeno embalažo, saj so zabojniki za to postavljeni najmanj
časa (od leta 2003). Skupno 27 % anketirancev in njihovih družinskih članov zbira vedno
vse vrste embalaže, 19 % vedno zbira le posamezne vrste (največkrat le plastiko,
tetrapakov in kovinske embalaže pa ne), 10 % pa zbira embalažo le občasno. Kar 12 %
anketirancev pravi, da vestno zbira embalažo, vendar pa se pri kontrolnem vprašanju
pokaže, da ni tako. Embalaže nikoli ne ločuje 32 % anketirancev in njihovih družinskih
članov.
Od tistih, ki zbirajo embalažo ločeno, jo pravilno ločuje samo 40 % anketirancev (skupaj z
družinskimi člani). Nadaljnjih 45 % pa je menilo, da vedno ločuje vse vrste embalaže,
vendar pa so kontrolna vprašanja pokazala, da temu ni tako. Nekateri od njih ne ločujejo
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vseh vrst embalaže (28 %), nekaterim (17%) pa se kljub temu, da naj bi vedno zbirali
ločeno vse vrste embalaže, še vedno nabere več mešanih odpadkov kot embalaže, kar pa ni
verjetno, če bi jo resnično vestno ločevali. 15 % ločuje embalažo le občasno.
V ravnanju z embalažo med bloki in hišami ni opaznih večjih razlik.
V slednjih zbira vedno vse vrste embalaže 30 %, le določene vrste pa 17 %, v blokih pa vse
vrste 24 %, le določene vrste pa 20 % anketiranih in njihovih družinskih članov.
Občasno zbira embalažo v hišah 4 %, v blokih pa 17 % anketirancev. Če predvidevamo, da
tisti, ki trdijo da vedno ločeno zbirajo vse vrste embalaže, pa kljub temu še vedno zberejo
največje količino mešanih odpadkov, vsaj občasno ločujejo embalažo, je skupni delež
tistih, ki jo ločujejo le včasih v hišah 13 %, v blokih pa kar 38 %. Embalaže nikoli ne
ločuje 40 % prebivalcev hiš in 23 % anketirancev in njihovih družinskih članov živečih v
blokih.
Kot je bilo omenjeno že zgoraj, moramo tudi delež preostalih ločeno zbranih frakcij
interpretirati v luči podatkov, ki smo jih dobili s kontrolnimi vprašanji za embalažo.
Sostro in Javor
Na Javorju biološke odpadke že od nekdaj ločujejo vsi anketiranci, saj tako pridobijo
kompost. Tudi papir večina (6 anketirancev) sežiga v peči in ga tako ne odlaga med
mešane odpadke. Ob zbiralnih akcijah papirja dajo nekateri papir tudi otrokom, ki ga
odnesejo v šolo.
V Sostru so zbiralnice postavljene dve leti, pred letom dni pa so vsi prebivalci (tisti, ki ne
kompostirajo) dobili tudi rjave zabojnike za ločeno zbiranje organskih kuhinjskih
odpadkov.
Papir ločuje vedno 7 od 10 anketirancev, steklo 6 in tudi embalažo 6 anketirancev.
Biološke odpadke zbira ločeno 8 anketirancev. Polovica anketirancev biološke odpadke
sama kompostira doma, eden kompostira in hkrati uporablja tudi rjav zabojnik, eden samo
rjav zabojnik, dva pa organskih odpadkov ne zbirata ločeno.
Nevarni odpadki
Graf 32: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako odlagate baterije«?.
pravilno

42%

nepravilno
58%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 12.

N=90

Z nevarnimi odpadki bi bilo potrebno ravnati še posebej previdno, kako z njimi ravnajo
prebivalci MO Ljubljana, pa kažeta Graf 32 in Graf 33. Rezultati kažejo, da odlaga baterije
nepravilno kar 58 % anketirancev, zdravila pa 78 % anketirancev. Le 13 % anketirancev
pravilno odlaga tako baterije kot tudi zdravila.

70

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

Graf 33: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako odlagate zdravila«?.
22%

pravilno
nepravilno

78%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 13.

N=70

Rezultati kažejo, da bi bilo potrebno prebivalce osveščati ne le o pravilnem ločevanju
količinsko bolj izdatnih odpadkov, temveč tudi o ravnanju z nevarnimi odpadki. Kaže se
velika potreba po postavitvi zabojnikov za nevarne odpadke, saj akcije pobiranja nevarnih
odpadkov, ki potekajo le dvakrat letno, ne zadostujejo. Razlog se po vsej verjetnosti skriva
v neosveščenosti ljudi, ki se jim zdi, da se zaradi majhnih količin teh odpadkov z njimi ni
potrebno posebej ukvarjati, hkrati pa so potujoče zbiralnice še zelo neprepoznavne.
Možnost odlaganja baterij na bencinskih črpalkah in v nekaterih trgovinskih centrih ter
pretečenih zdravil v lekarnah pa je poznana le redkim. V prihodnje bi bilo potrebno ljudi
bolj informirati, kateri so nevarni odpadki, kakšne so lahko posledice, če z njimi ravnamo
nepravilno in kam jih je potrebno odlagati.
Kosovni odpadki
Graf 34: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako odlagate kosovne odpadke«?.
9%

odpeljem jih na
odlagališče
počakam na organiziran
odvoz

91%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 11.

N=93

Divja odlagališča že od nekdaj kvarijo izgled naravnega okolja, poleg tega pa so tudi vir
onesnaževanja podtalnice, vir smradu, ustvarjajo pogoje za razmnoževanje insektov in
glodalcev ter so nenazadnje vzrok številnih požarov. V MO Ljubljana skušajo ta problem
rešiti z načrtnimi akcijami zbiranja kosovnih odpadkov. Preveriti sem želela, ali so te
akcije učinkovite oziroma ali se jih anketiranci poslužujejo. Kot kaže graf 34, kar 91 %
anketirancev počaka na odlaganje kosovnih odpadkov do organiziranega odvoza, ostalih 9
% pa jih sami odpeljejo na odlagališče. Nekateri anketiranci menijo, da bi moral biti odvoz
kosovnih odpadkov večkrat.
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Zavedati se moramo, da je s to tematiko povezanem vprašanju možnost podajanja
družbeno sprejemljivih odgovorov, vendar pa smo lahko prepričani, da večina anketirancev
za odlaganje kosovnih odpadkov res počaka na organiziran odvoz, saj je to zanje najbolj
enostavno.
Povezanost med ločenim zbiranjem odpadkov in izobraženostjo anketirancev
S četrto raziskovalno domnevo sem želela preveriti, ali obstaja povezanost med ločenim
zbiranjem odpadkov in izobrazbo porabnikov v MO Ljubljana. Da bi lahko domnevo
preverila, sem uporabila preizkus domneve o povezanosti dveh spremenljivk. Pri omenjeni
domnevi sem pričakovala, da bodo tisti, ki so dokončali višjo stopnjo izobrazbe, dejansko
tudi ločevali odpadke.
Analizirala sem vprašanje številka 7 in vprašanje številka 22. Pri vprašanju številka 7 sem
odgovore razdelila na tri skupine, in sicer na tiste, ki ločujejo vse vrste odpadkov, tiste, ki
ločujejo le posamezne vrste odpadkov ter tiste, ki jih ločujejo le včasih ali pa nikoli.
Stopnje izobrazbe sem združila v tri razrede (kot je opisano v podpoglavju demografske
značilnosti: »Izobrazbena struktura anketirancev«).
Iz kontingenčne tabele (priloga 9.5, tabela 6) lahko razberemo, da med nizko izobraženimi
nihče vedno ne ločuje odpadkov, med srednje izobraženimi je bilo takih 22,2 %, med
visoko izobraženimi pa 42% anketirancev, ki odpadke vedno ločeno oddajajo v zabojnike.
Povezanost sem preverila še s χ2-preizkusom (priloga 9.5, tabela 10 in 11). Iz izračuna je
sicer razvidna povezanost med izobraženostjo in stopnjo ločevanja odpadkov na danem
vzorcu. Izračunani HI-kvadrat je 17.34 in je statistično pomemben na ravni α=0.002 ,
vendar pa korelacije ni mogoče posplošiti na celotno prebivalstvo zaradi premajhnih
pričakovanih frekvenc. Delež anketiranih z izobrazbo nižjo od srednješolske je namreč
prenizek, hkrati pa tudi tistih, ki odpadkov ne ločujejo ali pa jih ločujejo le občasno. Jakost
povezave prikaže Cramerjev kontingenčni koeficint, ki je Cr=0,40.
Povezanosti med izobrazbeno strukturo anketirancev in pravilnostjo ravnanja z odpadki
torej na mojem vzorcu obstaja, ni pa je mogoče posplošiti. S tem ne moremo tretje
raziskovalne niti ovreči, niti je potrditi.
Povezanost med ločenim zbiranjem odpadkov in starostjo anketirancev
S peto raziskovalno domnevo sem želela preveriti, ali obstaja povezanost med ločenim
zbiranjem odpadkov in starostjo prebivalcev v MO Ljubljana. Da bi lahko domnevo
preverila, sem uporabila preizkus domneve o povezanosti dveh spremenljivk. Pri omenjeni
domnevi sem pričakovala, da bodo starejši zaradi nižje izobraženosti in drugačnih navad v
preteklosti manj ločevali odpadke kot mlajši.
Analizirala sem vprašanje številka 7 in vprašanje številka 21. Pri vprašanju številka 7 sem
odgovore razdelila na tri skupine, in sicer na tiste, ki ločujejo vse vrste odpadkov (skupina
3), tiste, ki ločujejo le posamezne vrste odpadkov (skupina 2) ter tiste, ki jih ločujejo le
včasih ali pa nikoli (skupina 2). Podatke o starosti sem združila v tri razrede (kot je opisano
v podpoglavju demografske značilnosti: »Anketiranci glede na starostne skupine«).
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Iz kontingenčne tabele (priloga 9.5, tabela 6) sem razbrala, da vedno ločuje vse vrste
odpadkov 20 % starejših, 32 % anketirancev srednje starosti in 31 % mladih. Povezanost
sem preverila še s χ2-preizkusom (priloga 9.5, tabela 7) ki kaže, da razlika ni značilna
(P=0.086), zato ne morem zavrniti ničelne domneve, kar posledično pomeni, da ni
povezanosti med starostjo in ločenim zbiranjem odpadkov.
S tem moram zavrniti četrto raziskovalno domnevo, ki predvideva povezanost med
izobrazbo in ločevanjem odpadkov.
Povezanost med ločenim zbiranjem odpadkov anketiranca in ločevanjem odpadkov
preostalih družinskih članov
Graf 35: Odgovori anketirancev na vprašanje » Kdo v vašem gospodinjstvu se
ukvarja z ločenim zbiranjem odpadkov?«.

6%

samo anketiranec
vsi v družini
94%
Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 9b.

N=90

Rezultati kažejo, da je morda bolj kot izobrazba ali starost anketiranca pomembno pri
ločevanju odpadkov to, ali jih tudi ostali družinski člani ločujejo ali ne. Rezultati kažejo,
da kar pri 94 % anketirancih odpadke ločeno zbirajo vsi v družini in le pri 6 % eden ali oba
starša, otroci pa ne.
To kaže, kako pomemben je vpliv vedenjskih vzorcev posameznika v družini na ostale
člane. Velikokrat je bilo med anketiranjem slišati, da je predvsem eden od staršev ali otrok
zelo natančen glede pravilnega ravnanja z odpadki in morajo zato to početi tudi ostali člani
družine. Hkrati pa to tudi pomeni, da tam, kjer anketiranec ne zbira odpadkov ločeno, tudi
njegovi družinski člani tega ne počno. Ta ugotovitev je pomembna zato, ker je tako
namesto dveh milijonov Slovencev potrebno za pravilno ravnaje z odpadki prepričati le
enega od družinskih članov, nato pa bo ta prepričal še preostale.
S tem lahko potrdimo peto raziskovalno hipotezo, ki se glasi: »Če odpadke zbira ločeno
anketiranec, pravilno ravnajo z odpadki tudi njegovi družinski člani«.
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Primernost razdalje do zbiralnic
Graf 36: Odgovori anketirancev na vprašanje »Ali je razdalja do ekološkega otoka
zbiralnice primerna«?.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 10 in 10a.

Nbloki=35; Nhiše=45

Naslednje vprašanje je bilo povezano s primernostjo oddaljenosti do zbiralnice. Pokazalo
se je, da je v blokih večina zadovoljna z bližino (94 %), saj so zaradi gostote naseljenosti
zbiralnice zelo blizu blokov. Kljub temu 6 % anketirancev meni, da bi morale bit bliže in
sicer v do 20 m oddaljenosti od bloka.
Zanimivo pri odgovorih je bilo to, da se bile zahteve čim večje, tem bliže je bila obstoječa
zbiralnica. V blokih, kjer oddaljenost do zbiralnic po vsej verjetnosti ni nikoli večja od 100
m, so bile želje nekaterih, da bi bile še bliže.
V hišah, kjer so zaradi manjše gostote poselitve zbiralnice lahko že precej oddaljene, so
bile želje manjše. V hišah (9 %), kjer je bila zbiralnica oddaljena nekaj več kot 100 m, so si
želeli, da bi bila bliže (v oddaljenosti 20 -100 m), v samem Sostru, kjer sta le 2 zbiralnici,
pa so si nekateri anketiranci (11%), ki se morajo sedaj do njih peljati z avtom, želeli, da bi
bila zbiralnica v oddaljenosti 300-500 m.
Poudariti je potrebno, da je oddaljenost zbiralnice zelo pomembna za to, ali bodo ljudje
zbirali odpadke ločeno ali ne. To kaže tudi ravnaje z odpadki v Javorju, kjer nihče ne vozi
ločeno zbranih frakcij v dolino. Seveda pa postavitev zbiralnic ni ključna, saj je bilo med
anketiranjem dobro opazno, da nekateri ljudje ne ločujejo, čeprav živijo zelo blizu
zbiralnic, spet drugi pa ločeno zbrane frakcije vozijo z avtom do zbiralnic.
Udobnost sistema je ljudem pri današnjem življenjskem stilu zelo pomembna, zato bi bilo
vsekakor veliko več zbranih frakcij ločeno, če bi pri prebivalcih hiš prešli iz prinašalnega
sistema na zbiranja embalaže in papirja pri vsaki hiši.
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Razumljivost napisov na zabojnikih
Graf 37: Odgovori anketirancev na vprašanje »Ali so napisi na zabojnikih jasni in
razumljivi?«.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 16.

N=80

Velika večina anketirancev (94 %) meni, da so napisi na zabojnikih jasni in razumljivi,
mnogi so dodali, da so ti napisi njihov glavni vir informacij o pravilnem ločevanju
odpadkov. Le 6 % anketirancem se napisi ne zdijo najbolj razumljivi, največkrat je bila
nerazumljivost povezana z napisi na zabojniku za embalažo, kjer po mnenju anketirancev
ni dovolj jasno napisano, kaj vse sodi vanj. Morda je prav s to nejasnostjo povezano tudi
to, da kar 28 % tistih, ki vedno ločujejo embalažo, ne ločuje vseh vrst.
Zamudnost ločenega zbiranja odpadkov
Graf 38: Odgovori anketirancev na vprašanje »Ali vas ločeno zbiranje odpadkov
dodatno zaposluje«?.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 9g.

N=90

Anketiranci, ki ločujejo vse vrste ali le določene vrste odpadkov vedno ali le včasih pravijo
(99 %), da jim to ne vzame veliko več časa kot pa jim ga je vzelo ravnaje z odpadki preden
so začeli z ločevanjem. Vendar pa nam analiza prejšnjih odgovorov kaže, da nekateri kljub
temu ne ločujejo vseh vrst odpadkov, ali pa jih ločujejo le občasno. Kot kaže je najbolj
težka sprememba navad, ki pa jo bo posameznik pripravljen narediti le ob zelo dobrih
argumentih za tako ravnanje (kazni, informacije o pomembnosti takšnega ravnanja).
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Poznavanje ravnanja z odpadki ljudi, ki živijo v naši bližini (sosedje)
Graf 39: Odgovori anketirancev na vprašanje »Ali vaši sosedje ločeno zbirajo
odpadke?«
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 14.

Nbloki=35; Nhiše=55

Zanimive odgovore je dalo tudi vprašanje, »ali vaši sosedje ločeno zbirajo odpadke?«. V
hišah ljudje veliko bolj vedo, kako ravnajo s svojimi odpadki sosedje, saj je na to vprašanje
vedelo odgovor kar 70 % anketirancev živečih v hiši, v blokih pa manj kot 50 %
anketirancev. Kar 40 % prebivalcev hiš meni, da njihovi sosedje ločujejo odpadke, v
blokih pa je takšnih le 6 %. S tem se naselja individualnih hiš približujejo okolju, v
katerem se zdi pravilno ravnanje z odpadki nekaj vsakdanjega in edino sprejemljivega, zdi
pa se, da so blokovska naselja še daleč od tega. Še vedno namreč tisti, ki ne ločuje, ne
izstopa iz okolice, ki v povprečju še vedno ne ravna pravilno z odpadki. Da nekateri
ločujejo, nekateri pa ne, meni 20 % prebivalcev hiš in 35 % prebivalcev blokov, da
odpadkov ne ločujejo pa meni 11 % prebivalcev hiš in 6 % prebivalcev blokov.
Kot vidimo, v Sloveniji še vedno ni ustvarjeno okolje, v katerem bi bilo ločevanje
odpadkov nekaj povsem vsakdanjega, nekaj, kar počne večina. Slovenec, ki je v preteklosti
živel v Nemčiji, je dejal: » V Nemčiji vsi ljudje ločujejo odpadke, ker vedo, da se jih mora
ločevati in za to sploh ni drugačnih možnosti. Če odpadke napačno odložijo, jih smetarji ne
odpeljejo«.
Graf 40: Odgovori anketirancev, ki živijo v bloku in ločujejo biološke odpadke, na
vprašanje, »Ali vaši sosedje ločeno zbirajo odpadke?«.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 14.
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V sedmi raziskovalni hipotezi sem predvidevala, da bodo anketiranci, ki ločujejo biološke
odpadke in živijo v bloku, vedeli, da nekateri njihovi sosedje ne ločujejo odpadkov, saj
lahko v zabojniku za ločene frakcije (še posebej v tistem za biološke odpadke) vedno
znova vidijo pomešanost vseh vrst odpadkov med sabo. Menila sem, da bo ljudi, ki se
trudijo z ločevanjem, takšno vedenje preostalih močno motilo, vendar pa sedme
raziskovalne domneve ne morem potrditi, saj večina (54%) anketiranih ni vedela, ali
njihovi sosedje odpadke ločujejo ali ne. Le 32 % anketiranih meni, da nekateri ločujejo in
nekateri ne, 5 % pa, da njihovi sosedje odpadke ločujejo.
Ravnanje z odpadki v primeru napolnjenega zabojnika
Graf 41: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako ravnate v primeru, če naletite
na poln zabojnik za mešane odpadke ali polne zbiralnice?«.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 17.

Nbloki=35; Nhiše=45

Večina anketirancev bi v primeru, če bi bili zabojniki v zbiralnicah polni, te odnesla
domov in jih odložila šele, ko bi jih izpraznili. Odpadke bi poleg zabojnika odložilo 33 %
ljudi (nekateri ljudje v hišah kupijo pri Snagi vrečke, v katerih je vračunan odvoz
odpadkov), 13 % pa bi poiskalo najbližji še nenapolnjen zabojnik. V primeru ločevanja
odpadkov so najbolj težavni tisti, ki ločene frakcije odložijo v zabojnik za mešane
odpadke. Takšnih je bilo 6 % anketirancev.
Upoštevanje vpliva izdelkov na okolje pri nakupih
Graf 42: Odgovori anketirancev na vprašanje »Na kaj ste pri nakupu čistil najbolj
pozorni?«
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 18.
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Večina anketirancev (67%) je pri nakupu čistil najbolj pozorna na ceno in učinkovitost. Le
29 % anketirancev je pozornih tudi na vplive, ki jih ima čistilo na okolje. To kaže na
netrajnostno potrošnjo, ki se ne ozira na to, kakšne posledice bo imela na okolje. Danes
ljudje večinoma kupujejo več stvari, kot jih v resnici potrebujejo, kupujejo izdelke za
enkratno uporabo namesto tistih za večkratno, hkrati pa večinoma niso pozorni, kakšen
vpliv ima določen izdelek na okolje.
Tako lahko potrdim osmo raziskovalno domnevo, ki se glasi: Večino anketirancev zanima
pri nakupu čistil cena in učinkovitost čistila in ne vplivi, ki jih ima čistilo na okolje.
Razlogi za ločeno zbiranje odpadkov
Graf 43: Odgovori anketirancev na vprašanje » Zakaj odpadke zbirate ločeno?«.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 9d. in 8c.
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Zanimalo me je tudi, zakaj posamezniki ločeno zbirajo odpadke oz. zakaj se jim zdi to
smotrno početi.
Večina anketirancev (71%) meni, da je največja korist ločenega zbiranju odpadkov v
ponovni uporabi surovin, 18 % anketirancev je mnenja, da je to manj onesnaženo okolje, 7
% zmanjšanje količin odpadkov, 3 % pa niso vedeli, kakšna je korist ločenega zbiranja
odpadkov, čeprav odpadke ločujejo.
Omeniti je potrebno, da so le redki znali našteti več kot le eno prednost ločenega zbiranja
odpadkov in da je bila večina pri odgovoru na to vprašanje v zadregi. To kaže na veliko
vrzel v poznavanju dane problematike. Le kako naj se posameznik odloči za ločeno
zbiranje odpadkov, če ne pozna razlogov, zakaj je to sploh smotrno početi. To kaže na
nujnost promoviranja razlogov za pravilno ravnaje z odpadki.
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Razlogi za majhne količine ločeno zbranih frakcij
Graf 44: Odgovori anketirancev na vprašanje »Zakaj se po vašem mnenju ločeno
zbere razmeroma malo papirja in kartona, embalaže, bioloških odpadkov in
stekla?«.
lenoba
neosveščenost
ljudje so drugače navajeni
4%

3%2%

5%

premalo propagiranja-zakaj ločevati

27%

5%

preveč oddaljene in premalo zbiralnic

6%
malomarnost
6%

ni sankcij
7%
10%

ljudje menijo, da Snaga meče vse odpadke na isti kup

25%

bolj enostavno je metati vse skupaj
druge skrbi pomembnejše
drugo

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 15.

N=112

Največkrat sta se med razlogi, zakaj se zbere razmeroma malo frakcij ločeno, pojavila
lenoba (27 %) in neosveščenost (25 %) ljudi. V 10 % odgovorih se je pokazalo, da ljudje
kot razlog navajajo dejstvo, da so ljudje navajeni drugače, v 7 % da ljudje dobijo premalo
informacij, zakaj je ločevanje odpadkov pomembno.
Kot razlog za majhne količine zbranih odpadkov so anketiranci navedli tudi preveliko
oddaljenost in premajhno število zbiralnic (6%), da so ljudje malomarni (6%) in da bi bilo
potrebno uvesti sankcije za nepravilno ravnanje z odpadki (5 %). V 4% odgovorov se
pokaže, da bi se po mnenju anketirancev zbralo več odpadkov ločeno, če bi ljudje ne
mislili, da Snaga vrže vse odpadke na isti kup. Naveden razlog je bil tudi, da je metati vse
smeti skupaj enostavneje kot ločevati (3%), v 2 % pa je naveden razlog za majhne količine
ločeno zbranih frakcij prezaposlenost ljudi z drugimi skrbmi. Ostali navedeni razlogi so
tudi: miselnost, da se prispevek posameznika nič ne pozna, da imajo ljudje premalo časa in
premalo prostora, da bi ločevali, da se zabojnik premalokrat prazni, da starejši ljudje težko
nesejo ločeno zbrane frakcije daleč in da je slaba zakonodaja.
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5.3. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE IN PREPREČEVANJE
ODPADKOV V MOL
Ljubljana je v primerjavi z nekaterimi mesti razvitih držav EU šele na začetku poti
preprečevanja in zmanjševanja odpadkov. Dolga je še pot do tega, da bo večina
prebivalcev razmišljala o odpadkih kot o dragocenih surovinah in o ravnanju z njimi kot
moralni odgovornosti vsakega posameznika. Daleč je še razmišljanje, da količino
odpadkov lahko zmanjšamo tudi s premišljenim nakupovanjem, s katerim lahko prisilimo
proizvajalce, da začnejo proizvajati okolju bolj prijazne izdelke. Kljub urejeni
infrastrukturi se ločeno zbere zelo majhen delež frakcij.
Snaga trenutno pripravlja prenovo obstoječega operativnega programa ravnanja z odpadki.
MOL lahko s sodelovanjem pri pripravi operativnega programa določi skupna izhodišča
ter usmeritve, ter s tem pomaga k celoviti urejenosti sistema ravnanja z odpadki, ki se bo
vsebinsko navezoval na usmeritve nacionalnega in mestnega programa varstva okolja. S
tem bo rešeno ravnanje tudi z vrstami odpadkov, ki jih urejajo novi predpisi (npr.
biorazgradljivi organski odpadki) in ne samo s komunalnimi, kot je bilo do sedaj.
Operativni program bo upošteval vse veljavne zakonodajne zahteve, trende (rast nastajanja
odpadkov) in potrebe (otoki za ločeno zbiranje odpadkov, transportne kapacitete). Upamo
lahko, da se bo z novim operativnim programom ter nato z jasnim izvajanjem njegovih
določil in zastavljenih prioritet povečal delež ločeno zbranih odpadkov in s tem zmanjšala
količina odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, hkrati pa bi se
tako tudi podaljšala življenjska doba odlaganja. Omogočena bo tudi dopolnitev programa
glede na razvoj zahtev pri varstvu vodnih virov v prihodnosti.
Za preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov so na voljo najrazličnejši ekonomski,
zakonski in spodbujevalni ukrepi. V tem poglavju skušam prikazati, katere ukrepe je
Ljubljana že uvedla in katerih bi se bilo morda še smotrno poslužiti, da bi dosegli boljše
rezultate kar zadeva preprečevanja in zmanjševanja količin odpadkov. Pomembno je, da
MOL vključi cilje varstva okolja v načrtovanje razvoja občine, pomembna je učinkovitost
javnih služb, potrebno bo povečati delež sredstev za okoljske projekte, pridobljenih izven
proračuna. Poleg zagotavljanja možnosti za ločevanje odpadkov in pravilno ravnanje z
njimi pa bo za doseganje boljših rezultatov potrebno nepretrgano osveščanje in
izobraževanje občanov.
Cilji:
♦ Zmanjšanje količin odloženih odpadkov;
♦ Učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov;
♦ Povečati število aktivnih udeležencev v sistemu ločenega zbiranja odpadkov;
♦ Izboljšati kakovost ločeno zbranih odpadkov;
♦ Povečati količine ločeno zbranih frakcij;
♦ Spodbujanje lastnega kompostiranja bioloških odpadkov;
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5.3.1 Instrumenti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov
Pomembno je, da je politika o preprečevanju nastajanja odpadkov sestavljena iz različnih
vrst ukrepov, ki bodo vplivali na odločitev proizvajalca za oblikovanje in proizvodnjo
določenih proizvodov (OECD, 2000):
ekonomskih
♦ okoljske dajatve na odlaganje odpadkov-plačevanje glede na količino ali tip
nevarnega odpadka,
♦ taksa na surovine in opuščanje subvencij-povečuje stroške ekstrakcije/rabe surovin,
♦ davčne olajšave za investiranje v čiste tehnologije,
♦ plačilo po količini odpadkov-spodbuja zmanjševanje odpadkov v gospodinjstvu,
♦ depoziti/povračila-povečuje zajem in ponovno uporabo določenih izrabljenih
proizvodov; povračilo = spodbuda,
♦ razširjena uporabnina-v ceni proizvoda se upoštevajo stroški ravnanja proizvoda po
izrabi,
♦ blagovna borza-ustvari mehanizem, v katerem lahko ponudniki sekundarnih
surovin izpolnijo potrebe trga- lahko nadomesti rabo novih surovin.
zakonskih
♦ razširjena odgovornost proizvajalca-ustvarja spodbudo za preoblikovanje izdelkov
in njihovo odstranjevanje iz toka odpadkov,
♦ proizvajalčeva odgovornost-zmanjšuje škodo zaradi nevarnih snovi,
♦ prepoved odlaganj,
♦ dopustni delež izčrpavanja surovin-določa zgornji delež izčrpavanja surovin,
dviguje stroške in spodbuja k dematerializaciji,
♦ delež dopustnega uvoza,
♦ standardi in dovoljenja za naprave-formalizira okoljske zahteve na ravni naprave
(industrijski in nevarni odpadki),
♦ register prenosov in izpustov onesnaževal-javno razkritje podatkov o količinah
odpadkov in drugih izpustih v okolje na ravni podjetja.
spodbujevalnih
♦ določitev ciljev pri preprečevanju odpadkov-poveča vidnost ukrepov za
preprečevanje odpadkov, promovira inovacije, vzpostavlja jasna pričakovanja,
♦ zelena javna naročila-spodbuja trg za nizko-odpadkovne in okoljsko sprejemljive
proizvode in storitve z ustvarjanjem povpraševanja,
♦ okoljsko oblikovanje proizvodov-podpora snovanju in razvijanju proizvodov z
manj odpadkov in manjšim tveganjem,
♦ tehnična podpora-uvajanje spodbud za uvajanje preprečevalnih spodbud na ravni
podjetja,
♦ okoljski znak-potrošnikom omogoča razlikovanje med različnimi proizvodi na
podlagi okoljskih kriterijev,
♦ sistemi okoljskega upravljanj (EMS)-vključuje okoljske dejavnike v proizvodne
procese in odločitve v zvezi z odpadki,
♦ javno-zasebna partnerstva za preprečevanje odpadkov-povečuje transparentnost
okoljskih vplivov določenega podjetja (proizvodi, procesi, odpadki),
♦ izobraževanje in obveščanje.
Pristojnost oz. odgovornost za ravnaje z odpadki:
♦ Politika/Javna uprava : v dogovoru z gospodarstvom pripravi, izvaja in uveljavlja
okvirne programe ravnanja z odpadki ;
♦ Lokalne skupnosti - izvajajo državno odpadkovno politiko;
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Gospodarstvo - po lastni odgovornosti sodeluje pri izvajanju državne politike;
Državljani/Družba – opustiti morajo iracionalne strahove in egoistično motivirano
zavračanje, prevzeti odgovornost za odpadke in sprejeti predlagane tehnološke rešitve.

Slika 10 kaže, da je pri trajnostnem gospodarjenju z odpadki potrebno zagotoviti
sodelovanje različnih udeležencev in sektorjev z uporabo različnih orodij in tehnik za
zagotavljanje rešitev. Izobraževanje in obveščanje različnih akterjev je samo en, vendar
zelo pomemben dejavnik celovitega soočanja s problematiko odpadkov.
Slika 10: Trajnostno gospodarjenje z odpadki.

Vir: Keuc, 2003
Pred pripravo ukrepov v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov moramo vedeti, kaj vpliva
na odzivanje ali ravnanje posameznikov (Odpadki..., 2003):
♦ Kultura udobnosti, v kateri se srečujemo s pomanjkanjem časa, s čimer se ustvarja
pritisk v smeri ponudbe preprostih, lahkih in takojšnjih storitev, dobrin ali dejavnosti.
♦ Kultura uporabnosti: Posameznik pričakuje, da bo blago, ki ga potrebuje za ohranjanje
občutka udobja, pripravljeno tako, da bo neposredno in hitro uporabno (npr.
embalirano).
♦ Kultura tehnologije: Prepričanje, da bodo prej ali slej na razpolago tehnološke rešitve,
s katerimi bo problem odpadkov rešen, zato sodelovanje javnosti ni potrebno.
♦ Kultura neprevzemanja odgovornosti, kar je mogoče povezati z občutkom, da
posameznik ne more bistveno prispevati k pozitivnim premikom; v tem primeru gre
predvsem za osebno racionalizacijo nedejavnosti (»saj jaz bi že, vendar sam ne morem
ničesar spremeniti«).
Britanski raziskovalci so ugotovili težnjo k naraščanju drže neprevzemanja odgovornosti,
kar povezujejo s splošnim stanjem v družbi. Še posebej je to vidno pri potrošnikih, od
katerih se pričakuje etično in odgovorno ravnanje, medtem ko takšno ravnanje ni razvidno
oziroma pričakovano od drugih akterjev v sistemu gospodarjenja z odpadki (lokalne
skupnosti, proizvajalci, trgovci). Potrošniki so prepričani, da ne morejo storiti ničesar, saj
morajo kupovati proizvode. Čigava je potem odgovornost? Britanski raziskovalci so
pripravili posebno shemo, ki so jo poimenovali “Vroč krompir odgovornosti”. (Odpadki...,
2003)
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Slika 11:“Vroč krompir odgovornosti”.

Vir: Odpadki..., 2003
Iz sheme je jasno razvidno, da posamezni akterji odgovornost za problem z odpadki
prenašajo na druge akterje, kar samo še dodatno določa posameznika v njegovi “nemoči”.
Glavno sporočilo tega spoznanja je, da lahko od posameznikov (ali gospodinjstev)
pričakujemo sodelovanje takrat, ko bodo jasno in razvidno predstavljene odgovornosti in
konkretna ravnanja oblasti ter drugih akterjev v sistemu gospodarjenja z odpadki.
(Odpadki..., 2003)
Na podlagi zgoraj napisanega bi morale metode za zmanjšanje količin odloženih
upoštevati naslednje(Odpadki..., 2003):
♦ hitro: dejavnost mora biti organizirana tako, da jo je mogoče izvesti hitro, s čimer ni
okrnjen čas, ki ga posameznik želi porabiti za bolj zanimive dejavnosti,
♦ preprosto: pričakovano ravnanje mora biti izvedeno tako, da zahteva minimalen napor,
♦ razpoložljivo: izvedba mora biti na razpolago posamezniku, glede na njegove zahteve v nobenem primeru razpoložljivost ne sme omejevalno vplivati na posameznikove
dejavnosti,
♦ osebno koristno: čimbolj posameznik razume, zakaj to počne in kako bo njegovo
ravnanje povrnjeno (korist), tem bolj bo dejavnost popularna.
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5.4.2. Predlogi anketirancev v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov
V zadnjem od vprašanj ankete so imeli anketiranci možnost navesti predloge v zvezi z
ločenim zbiranjem odpadkov, torej tisto, kar bi po njihovem mnenju povečalo količine
ločeno zbranih frakcij oz. kar bi bilo potrebno po njihovem mnenju v sistemu ločenega
zbiranja odpadkov izboljšati.
Graf 45: Odgovori anketirancev na vprašanje »Vaši predlogi v zvezi z ločenim
zbiranjem odpadkov?«.
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Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 19.
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Promocija ločenega zbiranje odpadkov
V 36 % odgovorih se je pokazalo, da bi bilo potrebno po mnenju anketirancev ljudi še bolj
informirati. Pokazalo se je, da večina anketirancev ne pozna vseh koristi ločenega zbiranja
odpadkov, zato bi morali ljudi seznaniti z njimi, hkrati pa ločevanje odpadkov propagirati.
Ključnega pomena je, da z osveščanjem začnemo že zelo zgodaj pri otrocih, pri propagandi
za pravilno ravnaje z odpadki pa bi se morali posluževati vseh vrst medijev (televizije,
radia, časopisov...). Še posebno pozornost bi morali posvetiti tudi pravilnemu ravnanju z
nevarnimi odpadki, kar so pokazali tudi rezultati ankete (le 13 % anketirancev pravilno
odlaga tako baterije kot tudi zdravila, ki jim je potekel rok uporabe), hkrati pa ljudi
izobraževati v smeri bolj trajnostnega potrošništva (le 29 % anketirancev je namreč pri
nakupih čistil pozornih na vplive, ki jih imajo ta na okolje).
Zbiralnice
V 19 % odgovorov anketiranci predlagajo postavitev več zbiralnic, saj nekateri menijo, da
se te prehitro napolnijo, spet drugi pa, da so predaleč in tako niso dosegljive vsem ljudem.
Dejstvo je, da je večina prebivalcev pripravljena ločevati odpadke le, če so zabojniki za
ločeno zbiranje odpadkov pred stanovanjem. Glede na to, da prinašalni model ločenega
zbiranja predvideva postavitev ekoloških otokov na najmanj 500 prebivalcev, se mora
lokalna skupnost ali komunalno podjetje pred uvajanjem takšnega modela vprašati, kako
večino občanov, ki so pripravljeni ločevati pod pogojem, da imajo ekološki otok "na
svojem pragu", prepričati, da bodo pripravljeni svoje ločeno zbrane odpadke odnašati do
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ekološkega otoka. Sistem gospodarjenja z odpadki namreč od posameznikov zahteva
spremembo njihovega vedenjskega sloga: ta razkorak med poznavanjem in pripravljenostjo
na spremembo svojega ravnanja kaže tudi anketa, kjer se je pokazalo, da večina pozna
sestavine, ki se jih ločeno odvaža na njihovem območju, vendar pa kljub temu ne ločuje
vseh sestavin odpadkov.
Sankcije in uvedba drugačnega sistema
Kar v 17 % odgovorih se je pokazalo, da se zdi anketirancem primerna rešitev problema v
uvedbi sankcij. Podobno mnenje je izraženo v nadaljnjih 6 % odgovorov, saj v njih
anketiranci predlagajo uvedbo kakšnega od sistemov drugih, v ravnanju z odpadki bolj
uspešnih držav. Za primer se navaja nemški, avstrijski in švedski sistem-anketiranci, ki so
v preteklosti živeli v teh državah, so pripovedovali o svojih izkušnjah.
V Nemčiji ljudje zaklepajo zabojnike, saj nepravilno odloženih odpadkov komunale ne
odpelje. Podobno je na Švedskem, kjer imajo zato prozorne vrečke. V nekaterih državah
naj bi bila kazen za nepravilno odlaganje višji strošek smetarine v naslednjem mesecu, zato
so vsi prebivalci pozorni, če kdo nepravilno odlaga odpadke. V omenjenih državah se
plačuje odpadke glede na težo (le mešane in biološke). Vsaka hiša ima poleg zabojnika za
biološke in mešane odpadke tudi zabojnik za papir in posebno vrečko, v katero se odlaga
embalaža. Ločevanje odpadkov je v omenjenih državah stvar navade-ljudje to počnejo, ker
ne vidijo druge možnosti, saj to morajo delati.
Nekateri anketiranci so omenili tudi uspešnost hrvaškega sistema, ki deluje na principu
nagrade. Povratna embalaža spodbuja ljudi, da jo vrnejo in s tem poskrbijo, da večina
embalaže prihaja ponovno v obtok. Pozitivno je tudi to, da daje ta način možnost
dodatnega zaslužka revnim, ki prevzamejo funkcijo zbiralcev embalaže tudi od tistih, ki se
jim to ne zdi smotrno.
Občine v Sloveniji imajo možnost uveljavitve posebne okoljske dajatve, kadar gre za
onesnaževanje okolja lokalnega pomena (OIKOS, 2005). To možnost bi lahko MO
Ljubljana uveljavila pri nepravilnem ravnanju z odpadki.
Ljudem je potrebno povedati, da ne »pristane vse na istem kupu«
V 4 % odgovorov se je pokazalo, da bi bilo potrebno po mnenju anketirancev povedati
javnosti, da se ločene frakcije na koncu ne odložijo skupaj s preostankom mešanih
odpadkov, temveč se predelajo. Tovrstne informacije imajo zelo negativen vpliv in
spodbijajo smotrnost pravilnega ravnanja z odpadki. Pojasniti je potrebno predvsem način
odvažanja ločeno zbranih odpadkov iz ekoloških otokov. Pogosto komunalna podjetja
uporabljajo tovornjake s pregrado, ki jim omogočajo odvoz odpadkov z nižjimi stroški,
vendar pa uporaba takšnih tovornjakov lahko daje napačen vtis, da se ločeno zbrani
odpadki na tovornjaku spet pomešajo.
Manj in bolj ekološka embalaža
V 3% odgovorov anketiranci razmišljajo, da bi bilo potrebno prepovedati odvečno
embalažo in preiti na bolj ekološko embalažo, ki bi jo bilo mogoče večkrat predelati (npr.
prehod iz plastične in sestavljene embalaže na stekleno embalažo).
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Razgradljive vrečke za organske kuhinjske odpadke
V 3 % odgovorov je bil podan predlog, da bi Snaga ljudem za lažje ločevanje bioloških
odpadkov razdelila razgradljive vrečke. S tem bi vsakega posameznika tudi dodatno
vzpodbudila k pravilnemu ravnanju z njimi in pokazala na koristnost takega početja.
Zabojniki za nevarne odpadke (baterije, zdravila, ki jim poteče rok uporabe)
Rezultati ankete kažejo na zelo slabo poznavanje nevarnih odpadkov in pravilnega
ravnanja z njimi. Postavitev zabojnikov zanje bi bila dobra rešitev, saj so že zabojniki sami
z natančnimi informacijami pomemben vir obveščanja, hkrati pa bi se z boljšo
dostopnostjo več ljudi odločalo za ločeno zbiranje nevarnih odpadkov. Seveda pa se tu
pojavi tudi možnost vandalizma, zato bi bilo treba o najboljšem načinu za zbiranje
nevarnih odpadkov dodatno premisliti. Po vsej verjetnosti bi se z boljšo obveščenostjo o
škodi, ki jo lahko ljudje z napačnim odlaganjem nevarnih odpadkov povzročijo ter ob
večjem propagiranju pravilnega ravnanja z nevarnimi odpadki, lahko bolje obnesle tudi
potujoče zbiralnice za nevarne odpadke.
Smrad iz zabojnikov
Mnogi ljudje so omenili, da jih zelo moti smrad iz zabojnikov, še posebej tistih za biološke
odpadke. Omenjajo, da bi bil zato poleti potreben pogostejši odvoz in umivanje le-teh.
Drugi predlogi
Po mnenju nekaterih se bodo za izboljšanje rezultatov pri ločevanju odpadkov morale
zamenjati generacije. Ta, ki jo danes okoljsko vzgajajo že od ranih let dalje, bo bolj
osveščena in bo zato pripravljena iz zelo preprostega metanja vsega na en kup preiti na
trajnostni način ravnanja z odpadki. Vendar pa izkušnje nekaterih drugih držav kažejo, da
se da spremembe doseči zelo hitro, če seveda za njimi stojijo pravni, ekonomski in drugi
ukrepi. Eden od možnih načinov bi bil tudi, kot je predlagal eden od anketirancev, ljudi
prestrašiti, kako slabo gre našemu planetu. Filmi, kot je An Inconvinient Truth
(Nespodobna resnica), premikajo javnost in njeno osveščenost više, kot jo je bilo sposobno
kar koli do danes. Seveda pa so ob množičnem zavedanju javnosti tudi politika ne more
več pretvarjati, da problemov ni. Kot kaže, bi potrebovali podoben film tudi o odpadkih.

5.4.3. Ukrepi v zvezi z ravnanjem z odpadki v nekaterih evropskih
državah (Balogh et al., 2005)
Izobraževanje in obveščanje javnosti:
Preprečevanje oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov je možno doseči s temeljitim delom z
javnostjo, s povzročitelji odpadkov. Potrebna je motivacija za pravilno ravnanje z odpadki
z izobraževanjem in obveščanjem, kar je še posebej pomembno za ločevanje odpadkov v
gospodinjstvih.
Prebivalce je potrebno izobraziti o njihovi osebni odgovornosti za zmanjševanje
nastajanja odpadkov.
Razviti poznavanje pomena ločenega zbiranja odpadkov.
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Priprava informativnega gradiva za povzročitelje odpadkov, s poudarkom na
aktivnostih za preprečevanje nastajanja odpadkov, ločenem zbiranju, možnostih za
vračanje embalaže, lastnem kompostiranju itn..
Stalno informiranjem občanov o možnostih ravnanja z odpadki.
Razmisliti je potrebno o uvedbi novega učnega programa v šole, ki bi se ukvarjal s
preprečevanjem nastajanja odpadkov in drugimi okoljskimi vprašanji. Zavedati se je
namreč potrebno, da je šolska mladina tista, ki se bo v prihodnje spopadala s temi
težavami.
Priprava iger za otroke na temo ločenega zbiranja odpadkov.
Priprava javnih tribun in posvetovanj na temo novega načina ravnanja z odpadki.
Priprava radijskih oddaj in oddaj na lokalni televiziji.
Oglaševanje na televiziji, radiu, v kinu, na internetu.
Priprava razstav in demonstracij.
Posebna telefonska številka za posredovanje informacij.
Organizacija informativne pisarne za posredovanja navodil.
Priprava poročil o gospodarjenju z odpadki v občini.
Podpirati je potrebno sodelovanje prebivalcev (organizirati srečanja, na katerih bodo
lahko povedali svoja mnenja in stališča ter izmenjali izkušnje).
Ustanovitev foruma, na katerem si lahko prebivalci, politiki in drugi strokovnjaki za
varovanje okolja izmenjajo svoja mnenja in izkušnje.
Ustanovitev skupine, katere člani so prebivalci, ki strogo nadzorujejo uresničevanje
postavljenih ciljev.
Za uresničevanje načrta o gospodarjenju z odpadki ustanovitev komunikacijskih
skupin, naloga katerih je, da na čim več mestih predstavijo pomembnost gospodarjenja
z odpadki (Portugalska, Porto)
Odpadkovni zemljevid - na zemljevidu mesta jasno označimo lokacije in termine
odvoza kosovnih odpadkov, nevarnih gospodinjskih odpadkov ali različnih prireditev.
Za njihovo objavo uporabimo različne prostore (na primer oglasne deske, avle,
čakalnice...).
Odpadkovni koledar - vsebuje vse pomembne termine in lokacije zbiranja kosovnih in
nevarnih gospodinjskih odpadkov ter drugih dogodkov. Odpadkovni koledar
uporabimo tudi za posredovanje podrobnejših obvestil o sistemu gospodarjenja z
odpadki, na primer, kaj so biološki odpadki in kako jih lahko kompostiramo ali
navodila za kakovostno ločevanje odpadkov v gospodinjstvu.
Odpadkovna loterija - v eni izmed lokalnih skupnosti v Illinoisu (ZDA) so se problema
ločenega zbiranja odpadkov lotili zelo inovativno, in sicer so uvedli odpadkovno
loterijo. Enkrat tedensko so izbirali naključno gospodinjstvo, kateremu so pregledali
odpadke. V primeru, da so bili vsi odpadki med seboj pravilno ločeni, je gospodinjstvo
prejelo denarno nagrado, v nasprotnem primeru se je nagrada prenesla v naslednji
teden. V nekaj mesecih so zabeležili, da se je zbrana količina ločenih odpadkov
povečala za 400 % (Oblak, 2000, str. 4).
Kot je pokazala anketa, so večstanovanjske hiše oziroma blokovska naselja v sistemu
gospodarjenja z odpadki (predvsem ločenega zbiranja odpadkov) poseben primer. Zanje je
velikokrat značilno, da imajo:
nižje povprečje ločeno zbranih odpadkov;
večje količine reciklabilnih odpadkov v mešanih odpadkih;
slabše ločevanje na izvoru;
večje količine mešanih odpadkov.
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Zato je pomembno, da se še posebej pozorno in celovito pripravijo programi izobraževanja
in obveščanja v blokovskih naseljih. Pri tem morajo upoštevati tudi lastnosti posameznih
naselij (socialno in lastniško strukturo, trenutno stopnjo sodelovanja, kakovost in količine
ločeno zbranih odpadkov, količine mešanih odpadkov, možnosti za skupno kompostiranje
itd.).

Vir: Odpadki..., 2003
Osveščanje prebivalcev MO Ljubljana
V strateških dokumentih je bilo dviganje zavesti vseh subjektov v družbi glede
problematike odpadkov jasno zapisano kot eden od splošnih ciljev. Vendar pa strateške
usmeritve nikjer ne določajo, kako naj bi ta cilj dosegli in koliko javnih sredstev smo
pripravljeni zanj porabiti. Ker so za gospodarjenje in ravnanje z odpadki izvorno
odgovorne občine, lahko sklepamo, da so lokalne skupnosti prav tako odgovorne za
izvajanje programov izobraževanja in obveščanja javnosti. V večini primerov se nato
izvedba preloži na lokalno komunalno podjetje.
Tudi v Ljubljani se je pokazalo, da samo zagotavljanje možnosti za ločevanje odpadkov ni
dovolj za doseganje rezultatov, ki si jih želimo. Pomembno je tudi nenehno osveščanje in
izobraževanje občanov.
Snaga v zadnjem času posveča informiranju, obveščanju in spodbujanju k ločevanju
odpadkov veliko pozornosti. Poleg tradicionalne brošure Modri nasveti za zeleno okolje z
urniki odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov, z navodili za ločeno zbiranje odpadkov, ki
jo prejmejo vsa gospodinjstva, so ob uvajanju rednega zbiranja bioloških odpadkov
pripravili tudi zloženke:
- Ločeno zbiranje bioloških odpadkov z navodili ločevanja bioloških odpadkov,
- Kompostiranje doma s praktičnimi nasveti kompostiranja na domačem vrtu,
- Ločujmo odpadke za čistejše okolje z nasveti kako ločevati komunalne odpadke.
Občane k ločenemu zbiranju odpadkov vzpodbujajo tudi s plakati z ustrezno vsebino na
plakatnih stebrih in z akcijami »Zmaja pometaja« v trgovskih centrih, namenjenih
najmlajšim.
Na odlagališču Barje je bil v mesecu maju 2006 že sedmo leto organiziran dan odprtih vrat,
kjer so si obiskovalci lahko ogledali posamezne objekte in se seznanili z dejavnostjo
odlaganja odpadkov. Ob dnevu odprtih vrat so pripravili tri nove zloženke in sicer:
- Priročnik za ravnanje z odpadki,
- Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje in
- Abeceda odpadkov.
Na bolj vestno ločevanje opozarjajo tudi z nalepkami, ki jih nalepijo na zabojnike za
ločevanje bioloških odpadkov, če le teh prebivalci hiš ne ločujejo v skladu z navodili.
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Na voljo je tudi telefonska številka za informacije o pravilnem ločevanju odpadkov, hkrati
pa so vse pomembne informacije na voljo na prenovljeni spletni strani. Potrošnike
obveščajo tudi z obvestili na hrbtni strani računov in z obvestili upravnikom
večstanovanjskih hiš. (Snaga, 2006a)
Sodelovanje različnih akterjev
¾ V program je potrebno poleg prebivalstva vključiti tudi državne institucije in
organizacije.
¾ Vsakemu sektorju je treba razložiti, kaj lahko stori za navedene cilje.
¾ Sodelovanje z univerzo in strokovnjaki in podpora razvijanju novih tehnologij
(Portugalska, Porto).
¾ V javnih programih uvedba novih delovnih mest za odvisnike od alkohola in drog ter
za brezdomce (Portugalska, Porto).
¾ Učinke programa je treba nadzorovati, da se lahko program sproti izpopolnjuje.
Zelena javna naročila
¾ Preprečevanje nastajanja odpadkov se mora začeti že v samem procesu načrtovanja
materialov, ki jih javna institucija potrebuje pri svojem vsakdanjem delu. Javne zavode
je potrebno spodbujati k nakupu izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati (Anglija, MiltonKeynes).
¾ Storitve v občini je potrebno organizirati na podlagi preprečevanja nastajanja odpadkov
in izdelati celovit program, ki zajema vodo, naravno okolje, odvoz in vprašanja
energije ter tako zmanjšati količino odpadkov v javnih institucijah.
¾ Javne institucije morajo delovati kot vzor vsem prebivalcem.
¾ Vsaka institucija mora organizirati ločeno zbiranje odpadkov.
MO Ljubljana
Mestna občina Ljubljana je lastnik številnih objektov in Mestna uprava po številu
zaposlenih parira srednje velikemu podjetju, zato je precejšen porabnik naravnih virov,
prostora in storitev. Ker gre za lokalno skupnost, morajo nakupi in naročila potekati po
Zakonu o javnih naročilih, torej mora biti izbor izvajalcev oz. dobaviteljev opravljen na
podlagi predhodno določenih kriterijev in javnih postopkov. Mestna občina med kriterije
za javna naročila in nakupe lahko uvrsti okoljske kriterije, kot so energetska varčnost,
varčnost pri porabi vode, nivo emisij v zrak in hrup, količina embalaže, možnost
recikliranja, poreklo (proizvodi iz bolj oddaljenih dežel imajo zaradi transporta večji vpliv
na okolje). Z uvedbo le-teh bi Mestna občina Ljubljana dolgoročno zmanjšala stroške
delovanje Mestne uprave in obratovanja objektov v njeni lasti. Priložnost se ponuja zlasti
na področju nakupa pisarniškega materiala, varčevanja z vodo in energijo, recikliranja
odpadkov, trajnostnega upravljanja z zemljišči in nepremičninami, pomemben dejavnik pa
je tudi delovanje gospodarskih javnih služb. S primernim pristopom Mestna občina lahko
tudi preko javnega naročanja in nakupov vpliva na rabo prostora in daje zgled občanom.
(OIKOS, 2005)
Uvajanje celovitega sistema zaračunavanja ravnanja z odpadki
Eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje nastajanja odpadkov je zaračunavanje
odvoza odpadkov po volumnu in po teži tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja.
Najučinkovitejši zato, ker vzpodbuja odgovornost za nastajanje odpadkov.
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¾ Diferenciran sistem plačevanja stroškov za ravnanje z odpadki (Flamska regija,
Bruselj, nekaj mest na Finskem) omogoča prebivalcem uporabo različnih vrečk za
odpadke, ki jih ponuja izvajalec zbiranja odpadkov: posebno vrečko za reciklabilne
odpadke in vrečko za preostale odpadke. Cena vrečk za preostale odpadke je odvisna
od njene velikosti, za reciklabilne odpadke pa je cena nižja od prej navedenih in je
fiksna. Potrošnik za gospodarjenje z odpadki torej plača le toliko, kolikor odpadkov
dejansko ustvari. Ta sistem na eni strani spodbuja nakup ponovno uporabljivih in/ali
reciklabilnih izdelkov, na drugi strani pa spodbuja ustvarjanje manjše količine
odpadkov.
¾ Uvajanje plačevanja prispevka za odpadke glede na njihovo težo (Danska). Količina
odpadkov se s pomočjo tehtnice, nameščene na kamionu, tehta ob vsakem prevzemu.
Vsak zabojnik je opremljen s posebnim spominskim procesorjem, tako da se stehtana
količina pri vsakem odvozu odpadkov prišteje k podatkom posameznega lastnika
zabojnika. Zbrane podatke se obračunava mesečno. Pomembno je zagotoviti tudi
nadzor nad izvajanjem sistema, da posamezniki ne bi svojih mešanih, nesortiranih
odpadkov odlagali na javnih mestih (recimo na ekološke otoke ali v zabojnike ob
večjih trgovskih centrih).
¾ Vsako gospodinjstvo v Les Soronies (Francija) mora podpisati pogodbo, da bo aktivno
sodelovalo pri sortiranju odpadkov.
¾ Povezava med količino nastalih odpadkov in zneskom plačila mora biti razvidna
vsakemu gospodinjstvu (Francija, Les Soronies).
¾ Potrebno bi bilo tudi izoblikovati sistem pravičnejše cene za gospodinjstva, pri čemer
bi morala gospodinjstva za ravnanje z odpadki plačevati realno ceno, ki jo danes
subvencionira občina. Na ta način ne bi bilo potrebno dodatno financiranje iz drugih
virov, vsak posameznik pa bi se zavedal odgovornosti za proizvedene odpadke in
stroškov, ki jih ti povzročajo.
MO Ljubljana
Plačevanje komunalnih storitev se med občinami v Republiki Sloveniji razlikuje. Način
obračunavanja komunalnih storitev je določen z Odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki, ki ga sprejme Občinski svet.
V letu 2006 se je Ljubljana z uvajanjem identifikacije praznjenja posod za odpadke začela
približevati obračunu odvoza odpadkov po dejanskih količinah in ne več po urniku. Nov
sistem obračuna nameravajo uvesti leta 2008. S čipi opremljene posode bodo vsebovale
podatke o tem, komu pripada posoda in so hkrati oddajniki, ki podatke o času praznjenja
posode prek sprejemnika na smetarskem vozilu posredujejo v identifikacijski sistem na
vozilu, od tu pa podatki po brezžični poti nadaljujejo svojo pot v informacijski sistem.
Identifikacijski sistem bo zagotavljal obračun po dejanskih odvozih (na mesto praznjenja
se bo postavilo posodo za odpadke samo na tiste dneve odvoza, ko bo polna) in s tem
uporabnikom omogočal zmanjšanje stroškov, preprečeval praznjenje tako imenovanih
»črnih posod«, to je posod brez plačnika, in nenazadnje natančen nadzor nad delom Snage.
(Snaga, 2006c)
Spodbujanje odgovorne ekološke potrošnje
Zaradi naraščajoče potrošnje količina odpadkov nenehno naraščajo.
Potrebno je vedeti, da je za potrošnika pri nakupu izdelka najpomembnejša cena in da le
del potrošnikov zahteva okolju prijazne izdelke. Potrošnika je težko informirati, kateri
izdelki so prijazni okolju, tudi marketinške strategije se ne ukvarjajo s tem vprašanjem,
industrija pa prav tako ni prepričana, da bi bila s proizvodnjo okolju prijaznih izdelkov
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uspešnejša. Spodbujanja k bolj odgovorni potrošnji se je potrebno lotiti z upoštevanjem
zgoraj naštetih dejstev.
¾ Potrebno bo dodatno osveščanje občanov, da je količino odpadkov moč zmanjšati že s
premišljenim nakupovanjem, to je z nadomeščanjem izdelkov »za enkratno uporabo« s
trajnejšimi (prtički iz blaga namesto papirnatih, baterije, ki se jih da ponovno polniti,
pralne pleničke namesto tistih za enkratno uporabo...), s kupovanjem izdelkov v
koncentrirani obliki in izdelkov z možnostjo ponovnega polnjenja, da se kupu
plastičnih vrečk lahko izognemo z uporabo košare ali tekstilnih nakupovalnih vrečk, da
lahko obremenitev okolja zmanjšamo z uporabo okolju prijaznih izdelkov (čistila,
barve, lepila …) in z uporabo ponovno uporabnih materialov (steklo, les itd.), da stvari,
ki so sicer še uporabne, a jih ne potrebujemo več (npr. obleke, čevlji, igrače, knjige,
posoda) odnesemo v komisijske trgovine ali jih podarimo. (Snaga, 2006a)
¾ Potrebna je podpora izdelkom, ki so okolju prijazni.
¾ S pomočjo programa "onesnaževalec plača" je potrebno spodbujati prebivalstvo k
varstvu okolja.
¾ Izdelava načrtov za ekološke nakupe (Dunaj - določitev 12 kategorij; dezinfekcija,
čistila, električni aparati, živila, gradbeništvo, vzdrževanje itd.).
¾ Sistem "ekokartic" ("carte NU"- Nizozemska, Rotterdam). To je elektronska kartica za
zbiranje posebnih točk, če kupiš okolju prijazen izdelek, ki je na zeleni listi. Zbrane
pike omogočajo lastniku, da posebne, okolju prijazne storitve, lahko ugodneje koristi
(mestni promet). Na zeleni listi niso le izdelki, ki imajo zeleno točko, ampak tudi tisti,
ki so varčni, brez dodatkov … Točke se lahko zbirajo tudi s sortiranjem odpadkov ali
zmanjšanjem porabe elektrike. Lastnikom kartic je na voljo cenik, na katerem lahko
sproti preverjajo svoje ugodnosti glede na zbrane točke. Imetniki kartice lahko za
nagrado najamejo kolo, dobijo vstopnico za živalski vrt, kopališče, muzej, knjižnico in
druge kulturne ustanove. Program zasluži pozornost zaradi več razlogov. Je program,
ki mu je k sodelovanju uspelo privabiti prebivalce, trgovce, storitveno dejavnost in celo
banko. Ni osredotočen samo na odpadke, ampak želi spodbuditi okolju prijazno
vedenje (leta 2003 je v programu sodelovalo 11 000 gospodinjstev in nekaj več kot 100
trgovin ter ena najpomembnejših bank, Rabobank. Rotterdam ta sistem ne želi samo
obdržati, ampak ga razširiti, zato iščejo tudi evropske partnerje).
¾ Izoblikovanje partnerstev z okoliškimi prodajalci za prodajo okolju prijaznih izdelkov
(München).
Zmanjševanje količine embalažnih odpadkov
¾ Trgovce je mogoče napotiti k spremembi prodajne politike: plastične vrečke lahko
zamenjajo s papirnatimi, namesto plastične in kompozitne embalaže lahko prodajajo
pijačo v vračljivih steklenicah (Flamska regija).
¾ Šole je potrebno spodbujati k zmanjševanju prodaje pijač v kompozitni embalaži
(Flamska regija).
¾ Prebivalce z informativnimi brošurami prepričati, naj kupujejo izdelke z manj
embalaže ter naj manj kupujejo izdelke v kompozitni embalaži itd..
¾ V italijanskih mestih Suzzara, Mogliano in Valdano je mesto naredilo trgovcem
brezplačno reklamo, če so uresničili tri izmed spodaj naštetih ciljev:
• zmanjšati količino sekundarne embalaže (npr. škatla za zobno kremo),
• prodaja izdelkov v vračljivi embalaži,
• prodaja pijače v vračljivih steklenicah,
• prodaja delov za izdelke, pri katerih je možna zamenjava,
• pakiranje izdelkov v embalažo, ki jo je možno reciklirati,
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• prodaja nekaterih izdelkov brez embalaže.
Obvestili so tudi prebivalce, ki jim je župan poslal pismo, v katerem opozarja na
pomen pametnega potrošništva, v mestu pa so postavili informativne panoje (Valdagno
– prodajalci so zaznali večje povpraševanje po teh izdelkih. V programu je sodelovalo
535 dijakov iz sedmih šol. Željo po sodelovanju v akciji je izrazilo 45 trgovin.)
¾ Na Danskem je večina steklene embalaže vračljive. Tudi sokove, pivo in druge
alkoholne pijače na Finskem tržijo v vračljivi embalaži (83 % stekla reciklirajo). V
Nemčiji mleko, pivo in mineralno vodo točijo v posebno embalažo.
¾ Prepoved uporabe posod za enkratno uporabo na raznih sejmih in festivalih (NemčijaMünchen).
Plenice za večkratno uporabo
Promocija uporabe plenic za večkratno uporabo (po neki raziskavi 67 % odpadkov v
angleškem mestu Milton-Keynes nastane zaradi plenic za enkratno uporabo). Tisti, ki se
odločijo, da bodo sodelovali v akciji, se registrirajo in lahko uporabljajo mestne pralnice s
posebnimi ugodnostmi. O programu se prebivalce obvešča z informacijskimi prospekti,
spletno stranjo in predavanji (Flamska regija, angleško mesto Milton-Keynes, NemčijaMünchen).
Rabljeno blago
¾ Odprtje trgovin, ki se ukvarjajo z nakupom in prodajo rabljenih izdelkov. Trgovine
omogočijo zbiranje, zamenjavo in prodajo ponovno uporabnih izdelkov in s tem
ustvarjajo nova delovna mesta (Flamska regija).
¾ Spodbujanje ponudbe rabljenih izdelkov.
¾ Oblikovanje konkretnih predlogov za ponovno uporabo izdelkov (Bruselj).
¾ Enkrat na leto organiziran "dan popravil", ko serviserji zastonj ali ceneje ponujajo
svoje storitve - v ta namen priprava in objava seznama serviserjev (Dunaj, München).
¾ Podpora izdaji knjižic o servisnih storitvah, možnostih najema, priložnostnih nakupih
(Dunaj).
¾ Priročnik z nasveti za popravilo (München).
Na preprečevanje nastajanja kosovnih odpadkov bi pozitivno vplivali naslednji ukrepi:
uvajanje materialov, ki so zamenljivi in sposobni reciklaže,
pospeševanje uvajanja opreme, strojev in naprav z zamenljivimi rezervnimi deli in čim
večjimi možnostmi razstavljivosti itn.
uvajanje čistih tehnologij proizvodnje opreme, strojev in naprav.
Podpiranje domačega kompostiranja
¾ Podpora domačemu kompostiranju (v Münchenu prispevajo 40 € na gospodinjstvo).
¾ Organizacija tečajev, kako postati "mojster za kompostiranje". Kdor konča tečaj, se
obveže, da bo svoje znanje posredoval sosedom in znancem. Leta 2002 je v Flamski
regiji 34 % prebivalcev kompostiralo svoje biorazgradljive odpadke.
¾ Ponujanje odvoza in zbiranje odpadkov v kompostarne (Dunaj).
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¾ Akcija preverjanja kakovosti komposta.
Vsakemu udeležencu se izda osebna izkaznica
doma pripravljenega komposta. Komunalno
podjetje se v ta namen poveže s primernim
laboratorijem. (Odpadki..., 2003)
Vir: Odpadki..., 2003
Varstvo okolja na pokopališču
Tudi na pokopališčih nastajajo velike količine odpadkov - predvsem bioloških in plastičnih
(sveče). Problem teh odpadkov je, da so mnogokrat onesnaženi in organsko pomešani, zato
jih ni mogoče kompostirati.
V kraju Oberaurach v Nemčiji so se problema lotili na izvoru, v cvetličarnah in vrtnarijah.
V sodelovanju s komunalnim podjetjem so cvetličarji in vrtnarji pripravili prostovoljni
sporazum o preprečitvi nastajanja odpadkov. V sporazumu so natančno navedeni materiali,
ki jih cvetličarji in vrtnarji pri pripravi vencev in drugih aranžmajev ne bodo uporabljali
(predvsem plastičnih ali plastificiranih materialov). V zelo kratkem času so dosegli, da so
biološki odpadki na vseh šestih lokalnih pokopališčih čisti in uporabni za kompostiranje.
Na ta način so preprečili nastanek 37 ton odpadkov, kolikor so jih sicer letno odložili na
odlagališču. (Odpadki..., 2003)
Uspehi nekaterih držav
Dilabeek (Flamska regija): Dve tretjini prebivalstva se je držalo navodil za preprečevanje
nastajanja odpadkov, zato se je v 6 mesecih količina gospodinjskih odpadkov zmanjšala za
40 %, čeprav se v celotni regiji skupna količina odpadkov ni zmanjšala. Danes 60 %
prebivalcev Dilbeeka kompostira. Nekateri imajo kompostarnik doma, drugi uporabljajo
sistem 300 mestnih kompostarnic. Stroški gospodarjenja z odpadki so se močno zmanjšali.
Na Danskem je ob uvedbi plačevanja za odpadke glede na njihovo težo prišlo do ogromnih
razlik v skupni količini nastalih odpadkov v mestih z individualnim tehtanjem in tistih
brez. V mestih z individualnim tehtanjem zbranih odpadkov se je zelo povečalo ločevanje
odpadkov (količine mešanih odpadkov so se zmanjšale za več kot polovico).
V Münchnu (Nemčija) količina odstranjenih (odloženih in sežganih) odpadkov na
prebivalca iz leta v leto upada, leta 1990 je bilo tako odstranjenih 350 kg na prebivalca na
leto, leta 2001 pa le še 242 kg na prebivalca. Količina recikliranih odpadkov je narasla s 7
na 194 kg na prebivalca na leto.
Na Nizozemskem zbira odpadke ločeno 80-90 % prebivalcev.
V eni izmed lokalnih skupnosti v Illinoisu (ZDA) so z uvedbo odpadkovne loterije (glej
Izobraževanje in obveščanje javnosti) v nekaj mesecih zabeležili za 400 % povečane
količina ločeno zbranih odpadkov.
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Ukrepi v podjetjih:
¾ Uvedba novih tehnologij.
¾ Obveščanje manjših podjetij o evropskih predpisih o odpadkih.
¾ Pomoč podjetjem pri zmanjševanju količin odpadkov (Helsinki). Podjetje, ki je v
preteklem letu najbolj zmanjšalo količino odpadkov in količino recikliranih odpadkov,
dobi naziv Rešitelji naravnih virov energije. Organizacija izdela model načrta za
zmanjševanje količine odpadkov za podjetja. Na svoji spletni strani brezplačno ponuja
razne programe in informacije o načinih za zmanjševanje nastajanja odpadkov. Za
uresničitev nekaterih konkretnih programov pa sklenejo sporazum, da bo podjetje ob
koncu programa rezultate predstavilo prebivalcem.
¾ Program za zmanjšanje količin odpadkov za podjetja (Velika Britanija)-daje nasvete,
kako privarčevati z zmanjševanjem nastajanja odpadkov.
Cilj: znesek, ki je namenjen za gospodarjenje z odpadki na državni ravni, privarčevati
vsaj desetkratno. Izkušnje kažejo, da možnosti za tako varčevanje v podjetjih
podcenjujejo, zato je podjetnike o tem pomembno informirati in izobraževati. V ta
namen so izdali posebne prospekte, organizirali seminarje in telefonsko svetovanje.
Podjetjem, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi, pa so omogočili brezplačno svetovanje.
Veliko informacij je mogoče najti tudi na spletni strani. Več kot polovico proračuna
namenijo za marketing, uporabljajo neposredni marketing (e-pošta, pošta), organizirajo
seminarje in konference. Ustanovili so tudi klube, v katerih zbirajo predloge članov za
zmanjševanje nastajanja odpadkov (leta 2000 že 100 klubov). Po raziskavi sodeč lahko
podjetja na leto privarčujejo približno 200 milijonov €. Tehtnica kaže naslednje
podatke:
• zmanjšanje uporabe primarnih surovin (240 000 ton na leto),
• manj odpadkov se odlaga na deponijah (1,1 milijona ton na leto),
• varčevanje z uporabo vode (46 kubičnih metrov na leto).
¾ Program Ekoprofit (Nemčija-München). V okviru tega programa z namenom, da bi več
prispevale k varovanju okolja in znižanju proizvodnih stroškov, s podjetji sodeluje več
organizacij. Sodelujoči v programu dobijo potrdilo o sodelovanju, ki je za podjetje
lahko prednost pri pridobitvi standarda za kakovost ISO 140001. Rezultati programa
Ekoprofit München:
• skupaj so podjetja privarčevala 4.3000.000 kWh elektrike in 7.9000.000 litrov vode
ter pridelala 227.000 ton manj odpadkov,
• v industriji se je zmanjšala uporaba raznih maziv in določenih strupenih plinov.
¾ Program za svetovanje o preprečevanju odpadkov (Nemčija-Baden-Würtenbergu)svetovanje, v katerem je sodelovalo 200 podjetij. K uresničitvi programa so pritegnili
različna industrijska ter trgovska združenja. Sodelovanje v programu je bilo
prostovoljno, svetovanje pa brezplačno. Podjetja, ki so se vključila v program, so sama
določila, katero vrsto odpadkov želijo zmanjšati in v ta namen spremeniti način
proizvodnje. Za vsako podjetje so strokovnjaki izdelali posebno strategijo in nato s
podjetjem sklenili pogodbo o uresničevanju načrta. Za posamezne veje industrije so
izdelali posebna navodila in izdali knjižico z nasveti za organizacije, ki so morale
spremljati potek programa. Brezplačno sodelovanje je pritegnilo veliko pozornost,
največ je bilo svetovanj glede načinov recikliranja in uporabe sekundarnih surovin.
MO Ljubljana
Ravnanje z odpadki imajo v vseh večjih podjetjih večinoma dobro urejeno. Odpadke
zbirajo ločeno in imajo sklenjene pogodbe s posameznimi podjetji, ki te odpadke
prevzemajo. Bolj problematično pa je ravnanje z odpadki v majhnih in srednjih podjetjih,
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nad katerim ni nobenega nadzora, saj večinoma niso zavezani k izvajanju monitoringa
odpadkov. (OIKOS, 2005)
Odlaganje gradbenih odpadkov
¾ Uvedba zakona o davku na odlaganje odpadkov je na Danskem močno spremenila
količino odloženih gradbenih odpadkov, saj je reciklaža teh odpadkov veliko cenejša
kot odlaganje. 90 % recikliranega materiala sestavljajo beton, opeka in asfalt, ki se
večinoma uporabijo pri gradnji cest.
¾ Financiranje projektov v gradbeništvu, ki prispevajo k razvoju čistejše tehnologije.
¾ Uvedba davka na uporabo primarnih surovin.
¾ Uvedba zakonodaje, ki daje navodila za uporabo gradbenih odpadkov. Ministrstvo
(Danska) je z Združenjem gradbenikov sklenilo pogodbo, da se gradbeni odpadki
ločujejo že na mestu nastanka. To sicer podaljša in podraži čas rušenja objektov,
vendar lahko računajo na dobiček pri prodaji gradbenih odpadkov. Predelava gradbenih
odpadkov se je od leta 1990 do leta 1999 dvignila s 25 % na 90%.


0



0



0



Poglavje o ukrepih lahko strnemo z mislijo, da je MO Ljubljana na začetku poti kar zadeva
preprečevanje in zmanjševanje količin odpadkov, še posebej če do danes izvedene ukrepe
primerjamo z ukrepi, ki so jih izvedle nekatere druge evropske države. V teh se poleg
samega zmanjševanja količin odpadkov posvečajo tudi preprečevanju nastajanja odpadkov,
s čimer pa Ljubljana še ni začela, saj se danes bolj kot z vprašanji preprečevanja nastajanja
odpadkov ukvarja z neutečenostjo sistema ločevanja odpadkov.
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6. ZAKLJUČEK
Majhne količine ločeno zbranih frakcij, naraščajoče količine gospodinjskih odpadkov in
vedno nova divja odlagališča nas opozarjajo na to, da bo potrebno za trajnostno ravnanje z
odpadki še marsikaj spremeniti.
V Sloveniji smo leta 2005 odložili okoli 1.700.000 ton odpadkov. Po oceni Nacionalnega
programa varstva okolja imamo 50.000-60.000 divjih odlagališč. Tam ostanejo smeti, ki
jih dnevno odlagamo v koše in smetnjake - nato pa večinoma pozabimo nanje. Naša vedno
večja ozaveščenost o stanju okolja in poročila o ekoloških nesrečah v nas pogosto zbujajo
občutek, da posameznik ne more prispevati ničesar k izboljšanju stanja. Prav na področju
ravnanja z odpadki pa je vrsta uspešnih lokalnih skupnosti po svetu dokazala, da je ključ
rešitve tega problema v vsakem od nas. Odpadki namreč nastajajo ob vsaki naši dejavnosti,
povsod, kjer smo: doma, v šoli, v podjetju. Drži, da ločeno zbiranje odpadkov nima smisla,
če ga ne podpira celoten sistem, ki zagotavlja, da bo ločeno zbran material vnovič
uporabljen, recikliran ali kompostiran. V Sloveniji so morala komunalna podjetja takšen
sistem uvesti do konca leta 2003, vendar pa lahko nekaj let kasneje ugotovimo, da se zbere
ločeno le 9 % komunalnih odpadkov. Razloge za to lahko iščemo v premajhni osveščenosti
prebivalstva, ter v nezadostnih ekonomskih, pravnih in spodbujevalnih ukrepih. Prebivalce
bo potrebno dodatno motivirati, trajno izobraževati in obveščati. V preteklosti je bilo na
tem področju narejenega premalo.
Zavedati pa se je potrebno, da gospodarjenje z odpadki zahteva celostno ukvarjanje z
vsemi deli odpadkovnega cikla in je ločevanje odpadkov le eden od korakov na poti do
trajnostnega ravnanja z odpadki. Ni namreč dovolj, da količine nastalih odpadkov le
zmanjšujemo, ampak da nastajanje odpadkov preprečimo.
Ljubljana je kar zadeva ukrepe sprejete v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem
nastajanja odpadkov na začetku poti. Ukrepi nekaterih v ravnanju z odpadki uspešnih
evropskih držav kažejo, da je mogoče velike uspehe doseči z nekaterimi finančno zelo
nezahtevnimi projekti, ki pa zahtevajo določeno mero kreativnosti, samoiniciative in
poznavanje problematike.
Z uvedbo zelenih javnih naročil in postavitvijo košev za ločeno zbiranje odpadkov v vseh
javnih institucijah, bi lahko Ljubljana postala vzor meščanom za trajnostno ravnanje z
odpadki, izvirni projekti, kot sta odpadkovna loterija in eko-kartice, pa bi lahko morda
prepričali tudi prebivalce Ljubljane k bolj vestnemu ločenemu zbiranju odpadkov in k bolj
trajnostnemu potrošništvu.
S pomočjo ankete, izvedene julija 2007, lahko opozorimo na nekatere pomanjkljivosti v
sistemu ločenega zbiranja odpadkov. Dostopnost zbiralnic bi se morala na posameznih
območjih izboljšati, potrebno bi jih bilo tudi večkrat prazniti ali postaviti več zabojnikov.
Poznavanje pomena ločenega zbiranja odpadkov je še vedno prenizko, mišljenje, da ločeno
zbrane frakcije pristanejo na istem kupu kot mešani odpadki, pa še vedno prisotno.
Vsekakor bi morali slednji dejstvi sprožiti takojšnje ukrepanje.
Večina anketirancev (91%) sicer meni, da ima dovolj informacij za pravilno ravnanje z
odpadki, vendar pa se je pokazalo, da je med njimi mnogo takih, ki odpadkov ne ločujejo
vestno. Prav tisti, ki odpadke vedno ločujejo, pa mnogokrat priznajo, da informacij nimajo
dovolj. Opozarjajo predvsem na nejasnosti pri ločevanju embalaže, kar kaže na potrebo po
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bolj natančnih opisih sestavin odpadkov, ki sodijo v ta zabojnik. Na to opozarjajo tudi
rezultati ankete, kjer se je pokazalo, da embalažo pravilno zbira le 40 % od tistih
anketirancev, ki zbirajo embalažo. Še večje pomanjkanje informacij in neosveščenost pa se
je pokazala pri ravnanju z nevarnimi odpadki, ki jih pravilno odlaga le 13 % anketirancev.
Največ anketirancev se je z ločenim zbiranjem odpadkov seznanilo s pomočjo Snaginih
zloženk, kar kaže, da so učinkovito sredstvo za obveščanje občanov.
Vsekakor pa bi se moralo več sredstev vložiti tudi v promoviranje ločenega zbiranja
odpadkov preko ostalih medijev, predvsem televizije, ki je eden redkih medijev, preko
katerega lahko dosežemo vse generacije.
Pravilno ravnanje z odpadki bi se moralo razširiti na vse nivoje človeškega delovanja od
vrtcev, šol, podjetij in javnih ustanov, saj bi le tako državljani spoznali, kako zelo je
pomembno. Z večjo zastopanostjo te teme v medijih bi se počasi, vendar vztrajno, krepila
tudi osveščenost oz. občutek odgovornosti vsakega posameznika, res pa je, da bi se moralo
tudi na zakonodajnem področju še marsikaj spremeniti, če si želimo napredka nekaterih
drugih, na tem področju zelo uspešnih držav.
Pokazalo se je, da ne starost, ne izobrazba prebivalcev, bistveno ne vplivata na znanje in
dejansko zavzemanje za ločeno zbiranje odpadkov. Glede na informiranost in ozaveščenost
bi bilo pričakovati, da bo mlajša generacija ravnala z odpadki bolj vestno kot starejša,
vendar temu ni tako. Večina anketirancev se strinja, da je vsak posameznik osebno najbolj
odgovoren za okolje, vendar pa tem načelom, kar zadeva dejanj, mnogi ne sledijo.
Izkazalo se je, da bolj kot starost in izobrazba, na ločevanje odpadkov vpliva osveščenost
vsaj enega od članov družine, ki lahko s svojo zavzetostjo ostale prepriča v koristnost
pravilnega ravnanja z odpadki. To le še dodatno potrjuje pomembnost vključevanja
okoljevarstvenih tem v učne načrte, saj lahko mlajša generacija pomembno vpliva tudi na
starejše.
Kot najpomembnejše razloge za majhne količine ločeno zbranih frakcij anketiranci
navajajo lenobo, neosveščenost in navajenost na drugačno ravnanje. Vsakodnevno
odločanje prebivalca, v katero kategorijo bo razvrstil posamezni odpadek, je naporno in
(razen z moralnim zadovoljstvom) z ničemer poplačano delo. Mnogo udobneje je vse
odpadke skupaj vreči v eno posodo.
Največja ovira pri učinkovitem zbiranju gospodinjskih odpadkov na izvoru je torej volja in
zavzetost prebivalcev za ločeno zbiranje. Bolj kot »udobnost« zbiralnega sistema je
pomembna motivacija za pravilno ravnanje. Kot kaže, je najbolj težka sprememba navad,
ki pa jo bo posameznik pripravljen narediti le ob zelo dobrih argumentih za tako ravnanje
(kazni, informacije o pomembnosti takšnega ravnanja).
Ključni motivator bi lahko postal denar. V Nemčiji, kjer je ravnanje z odpadki zelo dobro
urejeno, so problematiko uredili s sankcijami za nepravilno ravnanje (če odpadki niso
zbrani pravilno, jih ne odpeljejo), hkrati pa se odpadke plačuje glede na ustvarjeno količino
ali volumen. Tudi v Ljubljana bi se lahko podala na pot uvajanja teh zelo dobro delujočih
in preverjenih sistemov.
Večstanovanjske hiše oziroma blokovska naselja so v sistemu gospodarjenja z odpadki
(predvsem ločenega zbiranja odpadkov) poseben primer. Zanje je mnogokrat značilno, da
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imajo nižje povprečje ločeno zbranih odpadkov, večje količine reciklabilnih odpadkov v
mešanih odpadkih, slabše ločevanje na izvoru in večje količine mešanih odpadkov.
Anketa je pokazala, da se prebivalci hiš bolj zavedajo svoje odgovornosti za čisto okolje
in so tudi bolj v stiku s problematiko odpadkov kot tisti živeči v bloku. Razlog lahko
iščemo v tem, da so prebivalci hiš bolj v stiku s količinami odpadkov, ki jih proizvedejo,
poleg tega pa se zavedajo, da prekomerne količine odpadkov pomenijo dodaten strošek, saj
Snaga odpelje odpadke puščene izven zabojnika le, če jih pustijo v Snagini vrečki (v ceni
katere je vštet tudi odvoz). Nov sistem obračunavanja odpadkov glede na pogostost odvoza
bo vsekakor še okrepil odgovornost za povzročene količine odpadkov, žal pa ne bo
pomembneje vplival na prebivalce živeče v blokih, ki proizvedejo največje količine (60 %)
mešanih odpadkov v Ljubljani.
Za razliko od prebivalcev živečih v hišah, se mnogi prebivalci blokov ne zavedajo svoje
odgovornosti za okolje, saj namesto njih za urejenost okolice skrbijo drugi, hkrati pa tudi s
problematiko odpadkov niso v stiku v takšni meri kot prebivalci hiš. Njihovo ravnanje z
odpadki namreč ni omejeno s prostornino zabojnika, s tem, ko odvržejo odpadke v skupni
zabojnik, pa tudi niso v stiku z velikimi količinami odpadkov, ki jih proizvedejo.
Največja razlika v ločevanju posameznih vrst odpadkov se med bloki in hišami kaže v
ločevanju bioloških odpadkih, ki jih je večina prebivalcev hiš ločevala že v preteklosti,
postavitev dodatnih zabojnikov za biološke odpadke pa jih še dodatno vzpodbuja k
vestnemu ločevanju.
Nenavajenost na ločevanje bioloških odpadkov, mnogokrat neprimerna postavitev
zabojnikov za zbiranje le-teh in nezadostna informiranost posameznikov, da so rjavi
zabojniki namenjeni ločenemu zbiranju bioloških odpadkov, je razlog za manjši delež
ločeno zbranih bioloških odpadkov in vzrok za pomešanost bioloških odpadkov z
mešanimi. Prav tu se kaže potreba po izvajanju posebnih ukrepov v blokovskih naseljih.
Opazne pa so tudi razlike v ravnanju s papirjem med bloki in hišami. V hišah, kjer se
ogrevajo na leseno biomaso, se papir zbira ločeno, saj ga uporabijo za pomoč pri kurjenju,
hkrati pa so raznovrstne akcije, v katerih papir občasno poberejo pred hišo, pozitivno
vplivale na to, da zbira papir ločeno večji delež ljudi živečih v hišah kot tistih v blokih.
Ugotovljene razlike v ravnanju z odpadki med prebivalci živečih v hišah in blokih odražajo
razlike tudi v načinu razmišljanja, navadah in odnosu do ločevanja odpadkov, kar kaže na
potreba po drugačnemu pristopu in posebnih ukrepih pri vsakem od njih.
Razmisliti bi bilo potrebno po nadgraditvi obstoječega sistema ločevanja odpadkov s
postavitvijo dodatnih zabojnikov za papir in embalažo pri vsaki hiši. Izkušnje drugih držav
kažejo, da bi se na ta način zbralo mnogo več frakcij ločeno, hkrati pa bi na ta način Snaga
lahko izvajalo nadzor nad ločevanjem, ki pa ga danes nima, zato večina še vedno ne ločuje
vseh sestavin odpadkov ločeno.
Kljub aktivnostim, ki se v zadnjih letih izvajajo v MO Ljubljana za zmanjševanje količin
odpadkov, pa se še vedno postavljajo vprašanja, kako zmanjšati letno količino odpadkov
na prebivalca (pripraviti bo potrebno strategije za zmanjševanje nastajanja odpadkov v
gospodinjstvih), kako preprečiti nastajanje novih in obnavljanje starih nelegalnih (divjih)
odlagališč odpadkov, kako zagotoviti nadzor nad nelegalnimi odlagališči in ukrepanjem
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inšpekcijskih služb, kje se bodo odpadki odlagali po zapolnitvi odlagališča Barje in kako
so urejeni sistemi ravnanja z odpadki v manjših in srednje velikih industrijskih obratih.
Tabela 5: Rezultati presoje raziskovalnih domnev.
Raziskovalna
domneva
1. Prebivalci MO Ljubljana se ne
zavedajo, da je vsak posameznik
sam najbolj odgovoren za urejeno in
čisto okolje.
2. Prebivalci MO Ljubljana nimajo
dovolj informacij o ločenem
zbiranju odpadkov.
3. Obstaja povezanost med ločenim
zbiranjem odpadkov in izobrazbo
anketirancev v MO Ljubljana.
4. Obstaja povezanost med ločenim
zbiranjem odpadkov in starostjo
anketirancev v MO Ljubljana.
5. Če odpadke zbira ločeno
anketiranec, pravilno ravnajo z
odpadki tudi njegovi družinski člani.
6. Biološke odpadke zbira ločeno
večji delež prebivalcev živečih v
individualnih hišah kot prebivalcev
blokov.

DA NE
x

x

x
x

8. Večino anketirancev zanima pri
nakupu čistil cena in učinkovitost
čistila in ne vplivi, ki jih ima čistilo
na okolje.

Kar pri 94 % anketirancev odpadke ločeno
zbirajo vsi v družini in le pri 6 % eden ali oba
starša, otroci pa ne.
V hišah odpadke vedno ločuje 92 %
anketirancev (6 % včasih), v blokih pa le 53 %.
Razlog: navajenost prebivalcev hiš na
kompostiranje in postavitev rjavih zabojnikov
pri vsaki hiši.
Večina (54%) anketiranih ni vedela, ali njihovi
sosedje odpadke ločujejo ali ne. Le 32 %
anketiranih meni, da nekateri ločujejo in
nekateri ne, 5 % pa, da njihovi sosedje odpadke
ločujejo.
Večina anketirancev (67%) je pri nakupu čistil
najbolj pozorna na ceno in učinkovitost, le 29
% pa na vplive, ki jih ima čistilo na okolje. To
kaže na netrajnostno potrošnjo.

x

x

7. Anketiranci, živeči v blokih, ki
ločujejo biološke odpadke, bodo
vedeli, da nekateri njihovi sosedje ne
zbirajo odpadkov ločeno.

Opombe
Večina anketirancev (72%) je kot najbolj
odgovorne za urejeno in čisto okolje opredelila
občane same; opazne so razlike med prebivalci
blokov (66%) in hiš (82%).
Čeprav večina (91%) meni, da ima dovolj
informacij o ločenem zbiranju odpadkov,
analize nadaljnjih odgovorov kažejo, da temu ni
tako.
Povezanost na mojem vzorcu obstaja, vendar pa
je zaradi premajhnih pričakovanih frekvenc ni
mogoče posplošiti.
Analiza je pokazala, da ni povezanosti med
starostjo in ločenim zbiranjem odpadkov.

x

x

Za spremembo odnosa ljudi do ravnanja z gospodinjskimi (in tudi drugimi) odpadki je
potreben čas za spremembo navad, vendar samo čas ni dovolj, potrebne so številne
aktivnosti za ravnanje z odpadki s strani za to zadolženih ustanov Mestne občine Ljubljana,
sankcije, ki jih omogoča veljavna zakonodaja na državni in lokalni ravni, pa so eno od
sredstev za spremembo navad pri ravnanju z odpadki na okolju pravilen način.
Zavedati se moramo, da vsak posameznik lahko prispeva k zmanjšanju porabe naravnih
virov, k zmanjšanju onesnaženosti svojega in našega skupnega okolja, k zmanjšanju
odloženih odpadkov na urejenih in divjih odlagališčih. Še večje učinke pa lahko dosežemo
s sodelovanjem, s skupnimi akcijami občinskih oblasti, komunalnih služb, lokalnih
medijev, turističnih društev in drugih organizacij civilne družbe, posameznikov, podjetij,
vrtcev in šol. Pa ne zgolj zaradi zakonskih predpisov in sankcij, ki jih ti prinašajo.
Predvsem zaradi nas samih in zaradi generacij, ki prihajajo za nami.
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7. SUMMARY
Small share of recycled waste, increasing amount of municipal waste and emerging of new
illegal dump-sites are signs, that many things should be changed, for sustainable waste
treatment to be achieved.
Examples from all over the world prove that changes in system of waste treatment can
bring great successes. Crucial thing is cooperation of institutions- from local to
government level- and use of different provisions, which help not only to reduce amount of
waste but even prevent waste formation.
After 2003 Slovenia’s laws demand separate waste collection, but in 2007 only 9 % of
municipal waste is collected separately. Reasons for low amount of separately collected
waste in Slovenia and Ljubljana are ignorance and insufficient economic, juridical and
stimulation provisions. Especially work on motivation of people, long-term education and
informing of citizens will have to be improved. It is also important for people to realize,
that preventing and minimizing the waste formation is even more important than separating
the waste.
Ljubljana is in the beginning of the path, leading towards sustainable waste treatment. The
good thing about that is, that future projects in Ljubljana can be inspired from experiences
of other cities, which already achieved great successes in waste management with projects,
such are: bins for separate waste collection in all public institutions, eco-cards, waste
lottery, green public procurements, etc.
The results of inquiry on separation of household waste, made in Ljubljana in July 2007,
show that accessibility of containers for separate waste collection is still too low and that
the containers need to be emptied more regularly. But the most shocking discovery is, that
many people believe, that the separately collected waste is treated the same way than other
waste. People, who believe that, really have no reason to separate their waste.
Even so, 91 % of the people, engaged in the inquiry, believe that they are properly
informed about waste treatment. The fact, that only 40 % of asked people that collect
plastic waste separately, know how to do it correctly, show that people overestimate their
knowledge. The result, that only 13 % of asked residents of Ljubljana know how to
properly treat dangerous household waste (batteries, medicines) only confirms that.
Age and formal education of asked residents have no significant effect on their knowledge
and their treatment of waste.
More important than that is the influence of other members of residents’ family. A person,
that is willing to separate waste, often convinces other members of his family to do the
same. This shows the great importance of early education on waste treatment in schools
and even kindergartens. Younger generations often affect the older ones.
People believe, that the most important reasons for low results in separate waste collection
are ignorance, indolence and slow change of habits. For now, the only motivation for
people to separate their waste is their good will and knowledge that they are helping the
environment. Good will presents a motivation for only part of people, for all the others, the
best argument is money. Examples from other countries show, that habits change very
quickly with the use of financial awards and punishments.
100

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

People, living in blocks are in the special position, because all the inhabitants of one block
collect their waste together. This means, that these people are not aware of how much
waste they alone create. It is also impossible to know how much waste one particular
household in a block produces and if they separate their waste, so it is also difficult to
award or punish them.
As a result, the waste management in blocks is usually worse than the treatment of waste in
houses.
The biggest difference emerges in separation of biodegradable waste, which was in houses
separated even in the past, but in blocks this was not the habit. People living in houses also
achieve better results in separation of used paper.
Differences between people, living in houses and those, living in blocks, noticed in our
inquiry, are the result of different habits and different way of thinking. This shows that
different approach towards people, living in houses and blocks will be necessary to
increase amount of separately collected waste.
Changes in people’s attitude towards waste treatment take time. But only time is not
enough. Numerous activities and strict sanctions, performed by municipality and state
government are necessary to encourage every individual to contribute his part to
sustainable waste management.
Everyone can contribute to reduce the amount of natural resources we spend, environment
we pollute and waste we create. But the biggest effects will be achieved with the
cooperation of municipalities, governments, media, non-government organizations,
schools, companies and residents. After all, it is not just about us, but also about the
generations to come.
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9. PRILOGE
9.1. DEFINICIJE POJMOV (SURS, 2005)
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v
Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne
potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči (Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, Priloga 1, Uradni list
RS, št. 20/01). Odpadek je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v
zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na
predpisan način. Med odpadke spadajo tudi ostanki materialov, ki bodo reciklirani ali
ponovno uporabljeni na mestu, kjer so bili proizvedeni.
Komunalni odpadki so: gospodinjski in njim po sestavi podobni odpadki, kosovni
odpadki, odpadki z živilskih trgov in od čiščenja ulic, ločeno zbrane frakcije ipd., ki
nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in
objektih v javni rabi in so pretežno trdni ter po svoji sestavi raznovrstni (heterogeni).
Zaradi razpršenosti virov njihovega nastanka in njihove količine pri viru nastanka se
ravnanje s komunalnimi odpadki zagotavlja na krajevni ravni. Večinoma za njih poskrbijo
komunalna podjetja ali druga podjetja, ki skrbijo za zbiranje, sortiranje, predelavo,
odlaganje in druge načine ravnanja s tovrstnimi odpadki. Kosovnih odpadkov zaradi
njihove teže, velikosti ali prostornine ni mogoče odvažati tako pogosto kot gospodinjskih
ali njim po sestavi podobnih odpadkov; zato se odvažajo v občasnih zbiralnih akcijah
nekajkrat na leto. Komunalne odpadke najpogosteje sestavljajo: biološko razgradljivi
odpadki, ostanki papirja in lepenke, steklovina, odpadki umetnih mas in gumija (plastika),
kovinski odpadki ter druge organske in anorganske ali mineralne snovi. Komunalni
odpadki so v Klasifikacijskem seznamu odpadkov iz omenjenega Pravilnika o ravnanju z
odpadki razvrščeni v skupino 20: Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz
industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
Ločeno zbrane frakcije odpadkov so različne vrste odpadkov, ki se zbirajo ločeno na
določenih zbirnih mestih v posebnih zabojnikih (kontejnerjih), namenjenih samo eni vrsti
odpadkov, npr. za biomaso, papir, embalažo ipd.
Odpadne vode so odpadki z lastnostmi komunalnih odpadkov, ki so pretežno tekoči in
zato zahtevajo posebno tehnologijo odvajanja in čiščenja in ne spadajo v kategorijo
komunalnih odpadkov!
Nevarni odpadki so odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov označeni z
zvezdico ob klasifikacijski številki odpadka. Za nevarne odpadke velja, da imajo eno ali
več nevarnih lastnosti (od H1 do H14). Med nevarne odpadke štejemo npr. odpadna
mineralna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate, organska topila, barve, lake, smole,
agrokemijske in farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne
odpadke organskega in anorganskega izvora.
Inertni odpadki so odpadki, ki niso razgradljivi, ne zgorijo, se fizikalno, kemično ali
biološko bistveno ne spremenijo in ki v stiku z drugimi snovmi niso škodljivi za zdravje ter
ne obremenjujejo okolja.

111

Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v mestni občini Ljubljana; diplomsko delo

Petra Holc

Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje
odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov
ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov.
Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v posesti.
Zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje
določene vrste odpadkov. Zbiralec lahko začne zbirati odpadke, ko si je pridobil potrdilo
Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov oz. dovoljenje Agencije RS
za okolje za zbiranje odpadkov.
Predelovalec odpadkov je oseba, ki predeluje odpadke, ne glede na to, ali je njihov
povzročitelj ali pa predeluje odpadke drugih imetnikov. Za predelavo odpadkov si mora
predelovalec odpadkov pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov pri
Agenciji RS za okolje. Predelovalci lastnih odpadkov, ki predelujejo nenevarne odpadke
na mestu nastanka, pa morajo pridobiti potrdilo Agencije RS za okolje o vpisu v evidenco
predelovalcev lastnih odpadkov.
Odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje odpadke, ne glede na to, ali je njihov
povzročitelj ali pa odstranjuje odpadke drugih imetnikov. Za odstranjevanje odpadkov si
mora odstranjevalec odpadkov pri Agenciji RS za okolje pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje za odstranjevanje odpadkov.
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki.
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorom tega ravnanja in z okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja
objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem
odpadkov, ter razvrščanje teh odpadkov glede na način odvoza zaradi njihove predelave ali
odstranjevanja.
Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali
zbiranja na kraju njihovega nastanka pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve.
Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega od postopkov predelave, je tudi eden
izmed postopkov predelave (označen s kodo R13 v Prilogi 4 Pravilnika o ravnanju z
odpadki).
Skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni v enega od postopkov odstranitve, je tudi eden
izmed postopkov odstranitve (označen s kodo D15 v Prilogi 5 Pravilnika o ravnanju z
odpadki). Metodološko gradivo, št. 1/2007
Stalno skladiščenje spada v enega od postopkov odstranjevanja odpadkov (koda D12 v
Prilogi 5 Pravilnika o ravnanju z odpadki).
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Predelava odpadkov - Pravilnika o ravnanju z odpadki. Predelava odpadkov je
namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo
odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov
kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje
goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo zaradi njihovega
odstranjevanja ni predelava odpadkov. V okoljevarstvenem dovoljenju za predelavo
odpadkov je določena koda (R), po kateri predelovalec predeluje odpadke.
Odstranjevanje odpadkov - Pravilnika o ravnanju z odpadki. Odstranjevanje odpadkov
je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem
obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami ter
odlaganje odpadkov. V okoljevarstvenem dovoljenju za odstranjevanje odpadkov je
določena koda (D), po kateri odstranjevalec odstranjuje odpadke.
Ločeno zbiranje in mehansko sortiranje odpadkov na odlagališčih omogočata, da se
odpadki ločijo po sestavi, kar bo v naslednji fazi ravnanja z njimi opredelilo izbor
najustreznejše metode obdelave, predelave in odstranjevanja. Največje količine sortiranih
odpadkov bodo reciklirane ali kompostirane.
Odlagališče odpadkov je objekt ali več objektov za odlaganje odpadkov v tla ali na njih
ali pod zemljo Odpadki se odlagajo na zanje primerne tipe odlagališč.
Odlagališče je tudi: − objekt ali del objekta, kjer proizvajalec odpadkov odlaga svoje
odpadke na kraju njihovega nastanka, in − stalen objekt ali del objekta, kjer se odpadki
skladiščijo več kot eno leto.
Odlagališče ni: − naprava, objekt ali del objekta, kjer se odpadki raztovarjajo z namenom
omogočanja njihove priprave za nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje,
ali − skladišče odpadkov, kjer se odpadki začasno skladiščijo največ tri leta pred predelavo
ali obdelavo ali največ eno leto pred njihovim odstranjevanjem.

9.2. STRATEŠKI DOKUMENTI, OPERATIVNI PROGRAMI IN
ZAKONODAJA V SLOVENIJI GLEDE RAVNANJA Z OPADKI V
SLOVENIJI (s poudarkom na ravnanju s komunalnimi odpadki)
Slovenija je v zadnjem desetletju precej zapolnila pravno in politično praznino na področju
ravnanja z odpadki, vendar se sooča z velikimi težavami pri izvajanju zakonskih zahtev in
doseganju strateških in programskih ciljev.
Zakon o varstvu okolja (2004) daje celovito podlago za načrtovanje in izvajanje ukrepov
za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov pri izvoru na strani povzročiteljev
onesnaževanja (onesnaževalcev) ter zmanjševanje njihove škodljivosti (vsebnosti nevarnih
snovi) za okolje.
9.2.1. Strateški dokumenti
Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa Nacionalni program
varstva okolja in Strategija razvoja Slovenije, ki sta bila leta 2005 izdelana na osnovi
Zakona o varstvu okolja.
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Nacionalni program varstva okolja (2005) (Resolucija..., 2005)
Nacionalni program o varstvu okolja zajema oziroma povzema evropske trende na
področju trajnostnega razvoja (predvsem vsebin iz tematske strategije o trajnostni rabi
naravnih virov), integracije upoštevanja okoljskih vsebin v sektorske politike, razvoju
okoljskih tehnologij ter spodbujanja trajnostne proizvodnje in potrošnje.
NPVO načrtuje vključevanje okoljskih vsebin v sektorske politike z:
upoštevanjem okoljskih ciljev pri pripravi sektorskih politik z namenom priprave
učinkovitih sektorskih programov ukrepov, ki prispevajo tudi k doseganju okoljskih
ciljev;
rednim spremljanjem integracije z ustreznimi kazalci, na podlagi skupne
metodologije za vsak sektor in poročanje o procesu sektorske integracije;
vključitvijo okoljskih meril v programe financiranja;
vzpostavitvijo in izvajanjem sistema presoje vplivov na okolje in celovito okoljsko
presojo;
upoštevanjem ciljev programa v strateških dokumentih države in prihodnjih finančnih
perspektiv.
Posebna pozornost je namenjena celoviti (strateški) presoji vplivov na okolje na ravni
programov in načrtov.
Predvidena je tudi priprava operativnega programa za spodbujanje uporabe okoljskih
tehnologij in predvideva kar nekaj ukrepov, ki bodo vplivali na snovno in energetsko
učinkovitost slovenske industrije:
določitev prioritetnih okoljskih tehnologij za RS in njihovih ciljnih učinkov na okolje
ter razvoj gospodarstva,
vključitev gospodarskih in raziskovalnih subjektov v aktivnosti iz programa EU o
okoljskih tehnologijah,
določitev in sprostitev finančnih instrumentov za delitev tveganja pri investiranju v
okoljske tehnologije,
sprostitev finančnih instrumentov za spodbujanje tehnologij obnovljivih energijskih
virov in energijsko učinkovitih tehnologij,
revizija okolju škodljivih subvencij,
zelena naročila oziroma spodbujanje nabav (javnih in zasebnih) okoljskih tehnologij
ter okolju prijaznih proizvodov in storitev,
povečanje okoljske zavesti podjetij in potrošnikov (promocija "od množine h
kakovosti", čistejše tehnologije, ekodizajn, okoljski standardi ipd).
Resolucija NPVO predvideva, da se bodo na področju trajnostne proizvodnje (s ciljem
spodbujanja proizvodnje okolju bolj prijaznih proizvodov, spodbujanja primernejšega
ravnanja podjetij z okoljem in obveščanja javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje,
dvigovanja okoljske zavesti potrošnikov in gospodarskih subjektov) oblikovali ukrepi
predvsem za proizvode, ki rabijo energijo, za proizvode široke potrošnje z velikim vplivom
na okolje ter za proizvode, ki se pogosto naročajo v okviru javnih naročil:
vzpostavitev in delovanje sistema za podeljevanje znaka EU za okolje ter spodbujanje
organizacij za označitev svojih proizvodov,
vzpostavitev in delovanje sistema za okoljsko ravnanje in presoje (EMAS) ter
spodbujanje organizacij za vključitev v ta sistem,
prilagoditev javnih naročil državnih organov (javne uprave) naročanju proizvodov, ki
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so okolju bolj prijazni ("zelena" javna naročila),
določitev minimalnih okoljskih zahtev za določene proizvode,
vključitev načela "onesnaževalec plača" v cene proizvodov z ustreznimi okoljskimi
taksami,
promocija razmišljanja na način celotnega življenjskega kroga proizvoda gospodarskim
subjektom in potrošnikom.
Predvidevajo se tudi nadaljnji ekonomski in finančni ukrepi za spodbujanje trajnostnega
razvoja (davki, takse, trošarine) v smeri zelene javno-finančne reforme (to je povečevanje
stroškov rabe naravnih virov s hkratnim zmanjševanjem finančnih obremenitev dela).
Temu naj bi sledilo tudi okrepljeno delovanje za izobraževanje, obveščanje in
ozaveščanje javnosti.
Slika 12: Predvideni rezultati izvajanja ukrepov politike o odpadkih od nastanka do
odstranjevanja.

Vir: Resolucija..., 2005
Resolucija je glede odpadkov in industrijskega onesnaževanja eksplicitno poudarila
naslednje generalne cilje in usmeritve:
zapiranje krožnih snovnih tokov v smislu definiranja in obravnave življenjskih ciklov
virov in dobrin z opredelitvijo optimalnih deležev uporabe in predelave odpadkov na
podlagi analiz "cost-benefit",
zmanjševanje količin odpadkov z integracijo proizvodnih in porabniških vzorcev in
navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih aktivnosti in ukrepov,
demografskih sprememb z namenom jasne opredelitve povezanosti in medsebojnih
interakcij med:
nastajanjem in preprečevanjem nastajanja odpadkov, upravljanja z viri in integralno
gospodarsko politiko;
z upoštevanjem in vključevanjem parcialnih usmeritev in ciljev, kot so kemikalje,
IPPC, motorna vozila, električna in elektronska oprema in podobno;
promocija preprečevanja nastajanja odpadkov, promocija predelave (recikliranja)
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odpadkov, postavitev manjkajočih standardov in deležev predelave odpadkov;
zmanjševanje vplivov na okolje (predvsem v povezavi z odlaganjem odpadkov:
emisije TGP, izcedne vode), prenos odgovornosti za odpadek oziroma izrabljen
proizvod na proizvajalce, uvajanje ekonomskih instrumentov (okoljskih taks).
Resolucija povzema že sprejete operativne programe ter predvideva pripravo in sprejem
operativnih programov o ravnanju z nevarnimi odpadki, zbiranja komunalnih odpadkov,
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami,
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.
9.2.2. Operativni programi (MOP, 2007a)
Na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja je že sprejetih ali v pripravi vrsta
operativnih programov na posameznih področjih varstva okolja, ki služijo kot podlaga za
razvojne usmeritve v tem operativnem programu.
Sprejeti operativni programi
Operativni program o odstranjevanju odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
biorazgradljivih odpadkov do konca 2008
Operativni program o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002
do konca 2007
Operativni program o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov do leta 2012
Operativni program o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih
terfenilov za obdobje od 2003 do konca 2006
Operativni program o ravnanju z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006
Operativni program o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje od
2003 do konca 2006
Operativni program o zmanjševanju in preprečevanju onesnaž enja zaradi odpadkov iz
proizvodnje titanovega dioksida za obdobje od 2004 do konca 2007
Operativni program o ravnanju z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca
2008
Operativni program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za obdobje
2006-2008
Operativni programi v pripravi
Operativni program o spodbujanju uporabe okoljskih tehnologij
Operativni program o ravnanju z nevarnimi odpadki
Operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov
Operativni program o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili
Operativni program o ravnanju z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki izhajajo usmeritve na državni ravni iz
Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin
biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008 ter Operativnega programa
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov za obdobje 2006-2009, ki je
še v pripravi. Za izvajanje drugih operativnih programov, kjer stroški ne bremenijo javnega
sektorja temveč proizvajalce (odpadna električna in elektronska oprema, embalaža, stari
avtomobili, gume), je potrebno zagotoviti učinkovito zbiranje odpadkov in njihovo
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razvrščanje tako, da je možno razviti nove proizvode in nove tehnologije. (OP razvoja...,
2006)
V nadaljnje sta podrobneje razložena le dva, za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
ključna operativna programa: Operativni program o odstranjevanju odpadkov s ciljem
zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov ter Operativni program zbiranja
komunalnih odpadkov
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšati količine odloženih
biorazgradljivih odpadkov (OP odstranjevanja…, 2004)
To je danes ključen program, ki se ne dotika samo "biorazgradljivih" odpadkov, temveč
obsega celoten sistem zajemanja nastalih (komunalnih) odpadkov ter njihovo predelavo in
odlaganje. Program na deklarativni ravni obnovi oziroma povzame "evropske" cilje.
Tako določa, da je osnovni cilj pri izbiri načinov oskrbe odpadkov v odlaganju kar
najmanjših količin nereaktivnih odpadkov v okolje, kar je mogoče doseči po obvezujočem
vrstnem redu:
s preprečevanjem nastajanja odpadkov (zapiranje proizvodnih ciklov),
z najvišjo sprejemljivo stopnjo snovne izrabe in recikliranja odpadnih materialov,
z varno končno oskrbo odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.
Program določa sklop ukrepov za učinkovito ravnanje z odpadki s ciljem čim manjšega
deleža odlaganja in zmanjšanja nevarnostnega potenciala odloženih odpadkov in zajem
ločeno zbranih frakcij pri izvoru.
Program gradi na obstoječi zakonodaji, katere cilje povzema:
zmanjšanje in določitev količin preostalih mešanih odpadkov, primernih samo za
končno oskrbo;
povečanje količin posameznih frakcij, izločenih iz skupnega snovnega toka odpadkov,
ki so primerne za snovno ali energetsko izrabo;
zmanjšanje nevarnostnega potenciala odloženih odpadkov;
doseganje ekonomičnosti pri ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami in mešanimi
komunalnimi odpadki s takšnim izborom zajema posameznih frakcij, kjer sta
predelava in snovna oziroma energetska izraba (predvsem v slovenskem prostoru)
ekonomsko upravičeni;
pokrivanje realnih stroškov zbiranja, priprave in predelave oziroma snovne izrabe in
odstranjevanja;
udejanjanje odgovornosti za proizvod, ko ta na koncu življenjske dobe postane
odpadek;
udejanjanje principa onesnaževalec plača, kjer je smiselno in izvedljivo s
sprejemljivimi stroški.
Cilji:
v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 65 % ali več od nastalih
količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali več,
izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati,
obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC)
ne bo presegala 5 %,
termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi
postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke pri katerih je taka obdelava nujna,
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zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi odloženih
odpadkov na 16% do leta 2013 ali 2015, oziroma v povprečju 5 % letno,
zmanjšati potencial nastajanja in emisij toplogrednih plinov za 1162 kt CO2
ekvivalentov do leta 2012.
Ukrepi, ki bodo omogočali doseganje ciljev so:
zapiranje obstoječih odlagališč, za katera je prilagajanje veljavnim predpisom
ekonomsko neupravičeno ali tehnično težko izvedljivo,
rekonstrukcija in širitev obstoječih odlagališč, ki bodo obratovala do konca leta 2008,
izgradnja nove infrastrukture za obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov
prioritetno kot regijskih centrov za ravnanje z odpadki in državnih naprav za termično
obdelavo.
Za razliko od večine programov v Sloveniji podaja tudi kvantificirane cilje, ki jih je - glede
na ocene izločitvenega potenciala ločenih frakcij odpadkov - potrebno doseči. Na podlagi
podatkov, pridobljenih z obveznim poročanjem različnih akterjev ravnanja z odpadki, pa
bo mogoče že v kratkem ugotoviti uspešnost postavljenega modela ločenega zbiranja in
snovne predelave odpadkov.
Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov (Resolucija..., 2005)
Zbiranje komunalnih odpadkov je prva faza pri ravnanju s komunalnimi odpadki in v
najbolj neposrednem stiku s posamezniki. Zato je promocija in ozaveščanje pri uvajanju
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov po posameznih frakcijah nujni spremljevalni
ukrep pri vzpostavitvi sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Zbiralnice,
zbirni centri in zbiranje ločenih frakcij z dopolnilnim sistemom premičnih zbiralnic je
osnovno ogrodje zbiranja, kjer se poleg drugih ločenih frakcij zbira tudi drobna prodajna
embalaža, ki je komunalni odpadek.
Organski kuhinjski odpadki in drugi biorazgradljivi odpadki so frakcija komunalnih
odpadkov, ki ima vrsto neugodnih lastnosti, ki zahtevajo posebnosti pri ravnanju in
predelavi, ob neustreznem ravnanju pa vir emisij v obliki toplogrednih plinov in izcednih
voda. Na drugi strani pa je predelava te frakcije v kompost pri manjših količinah dobro
izločene frakcije dokaj preprosta. Zato je uvajanje kompostiranja v lastnih (vrtnih)
kompostnikih, kjer je to mogoče, skupaj s promocijo vključiti v program ločenega zbiranja.
Kjer pa posamezniki nimajo možnosti lastnega kompostiranja pa je zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov sestavni del ločenega zbiranja preostalih frakcij oziroma ena od
ločeno zbranih frakcij, ki se predela v malih komunalnih kompostarnah ali kompostarnah.
Cilji:
postavitev zbiralnic za ločene frakcije komunalnih odpadkov na vsakih 500 prebivalcev
v strnjenih območjih poselitve,
postavitev zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov po
prinašalnem sistemu praviloma v vsaki občini, na vsakem območju strnjene poselitve z
več kot 8.000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na vsakih 80.000
prebivalcev,
vzpostavitev zbiralnic nevarnih frakcij komunalnih odpadkov na vsakem območju
strnjene poselitve z več kot 25.000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na
vsakih 60.000 prebivalcev,
vzpostavitev dopolnilnega sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov s
premičnimi zbiralnicami,
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vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in
gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo,
zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v
hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več
kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke
predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.
9.2.3. Zakonski okvir
Gospodarjenje z odpadki v RS je eno od področij, na katerih bo potrebno izrisati še veliko
podrobnosti in odtenkov, še posebej glede preprečevanja in zmanjševanja količin
odpadkov..
Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov je Pravilnik o ravnanju z
odpadki. Tega dopolnjujeta dve hčerinski skupini predpisov. V prvo spadajo predpisi, ki
obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi mineralnimi olji,
embalažo in odpadno embalažo, baterijami, izrabljenimi avtomobilskimi gumami,
izrabljenimi motornimi vozili ipd.) in v drugo predpisi, ki obravnavajo zahteve po
posameznih dovoljenjih in pogoje o obratovanju objektov in naprav za ravnanje z odpadki
(odlaganje, sežiganje, mehansko in biološko obdelavo odpadkov ipd.). Nekatere predpise
dopolnjujejo še operativni programi, ki v splošnem določajo konkretne ukrepe in stroške
izvajanja. S temi akti je slovenska zakonodaja dobila značilno prepoznavno obliko in
strukturo, podobno pravnemu redu EU. Omeniti je potrebno tudi uredbo, ki ureja uvoz,
izvoz in tranzit odpadkov, ki na nek način sodi v rang okvirnega oziroma osnovnega
predpisa. (OP odstranjevanja …, 2004)
Temeljna predpisa, ki zadevajo preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količin odpadkov
sta Pravilnik o ravnanju z odpadki ter Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo. Predvsem pravilnik o ravnanju z odpadki je zelo pomemben zaradi določila, da
"gospodarjenje z odpadki" zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
obveznosti priprave "načrta za gospodarjenje z odpadki" za vsa podjetja, v katerih letno
nastanejo velike količine odpadkov.
Poleg zgoraj naštetih je podana tudi Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Pravilnik o ravnanju...,1998)
Pravilnik o ravnanju z odpadki iz leta 1998 je temeljni predpis, ki določa obvezna ravnanja
s posameznimi vrstami nenevarnih in nevarnih odpadkov ter klasifikacijski seznam
odpadkov za razvrščanje posameznih vrst odpadkov. Je tudi najpomembnejši predpis, saj
določa vsebino upravnega nadzora nad ravnanjem z odpadki in s tem posredno zagotavlja
pravno varstvo državljanom pred onesnaževanjem njihovega življenjskega okolja.
Pravilnik, med drugim, določa:
• obveznosti posameznih akterjev ravnanja z odpadki,
• klasifikacijski seznam vseh odpadkov,
• obveznost gospodarjenja z odpadki,
• prepoved mešanja odpadkov,
• načine ravnanja z odpadki in
• obveznosti poročanja.
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Ravnanje z odpadki (zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje) mora biti izvedeno
tako, da ne povzroča: čezmerne obremenitve voda, zraka, tal, čezmernega obremenjevanja
s hrupom ali vonjavami, bistvenega poslabšanja življenjskih razmer živali in rastlin, ali
škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in
predpisih o varstvu kulturne dediščine.
Temeljni cilji pravilnika o ravnanju z odpadki so:
• s sistemom dovoljenj vzpostaviti upravni in inšpekcijski nadzor nad akterji ravnanja z
odpadki,
• vzpodbuditi načrtovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje
nastajanja odpadkov pri izvoru,
• zagotoviti sledljivost tokov odpadkov od nastanka do odstranjevanja z uvedbo sistema
razvrščanja odpadkov in evidenčnih listov ter
• na podlagi obveznega poročanja akterjev ravnanja z odpadki vzpostaviti celovit
informacijski sistem o spremljanju količin nastalih, predelanih in odstranjenih
odpadkov kot podlago za kakovostno načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjševanje.
Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne
potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči. Jasnost
definicije koncepta "odpadka" je izredno pomembna za oblikovanje politike gospodarjenja
z odpadki.
Gospodarjenje z odpadki zajema:
• preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov,
• preprečevanje in zmanjševanje njihovih škodljivih vplivov na okolje ter
• samo ravnanje z odpadki.
Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
tudi kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvene ukrepe po zaprtju odlagališča odpadkov.
S pravilnikom o ravnanju z odpadki je določena obveznost pridobivanja dovoljenj za
posamezno vrsto ravnanja z odpadki. Tako morajo pravne ali fizične osebe od pristojnega
upravnega organa za posamično vrsto ravnanja (zbiranje, prevoz, posredovanje, predelavo,
odstranjevanje) pridobiti posebno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco, ki jo vodi
Agencija RS za okolje. Osnovni smoter teh določil je zagotoviti upravni nadzor nad
posameznim akterjem. Sistem je podkrepljen z obveznostjo izmenjave evidenčnih listin o
izvoru odpadkov, vodenjem evidenc in obveznem poročanju posameznega akterja o
količinah zbranih, prevoženih, predelanih ali odstranjenih odpadkov.
Pravilnik določa, da je odpadke treba predelati, če za predelavo obstajajo tehnične
možnosti in možnosti za nadaljnjo uporabo predelanih odpadkov ali njihovih sestavin.
Odpadkov ni potrebno predelati, če njihovo odstranjevanje manj obremenjuje okolje kot
njihova predelava, predvsem glede na emisije snovi in energije v zrak, vode in tla, porabo
naravnih virov, energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moč pridobiti, ter vsebnost
nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri njihovi predelavi, ali v ostankih odpadkov po
njihovem odstranjevanju.
Pravilnik določa, da mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu
nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200 kilogramov nevarnih odpadkov, imeti
načrt o gospodarjenju z odpadki. Načrt o gospodarjenju z odpadki povzročitelja odpadkov,
ki ga izvaja ali namerava izvajati sam, mora glede na vrsto, količino in vire nastajanja
odpadkov vsebovati najmanj podatke o nastajanju teh in predvidenih trendih njihovega
nastajanja, obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih ali drugih ukrepih za
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preprečevanje in zmanjševanje njihovega nastajanja in njihove škodljivosti, obstoječih in
predvidenih načinih ravnanja s proizvedenimi odpadki, predelavi ali odstranjevanju
proizvedenih odpadkov, o svojih obstoječih ter tistih objektih in napravah za
odstranjevanje odpadkov, ki jih še namerava pridobiti.
Ta obveznost je naložena relativno velikim povzročiteljem odpadkov, hkrati pa ni jasno
določene oblike nadzora nad izvajanjem tega načrta - obseg izvajanja je torej prepuščen
podjetju.
Načrt o gospodarjenju z odpadki se izdela za obdobje štirih let in mora v zvezi z
odstranjevanjem odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov o varstvu okolja
glede ravnanja z odpadki.
Pravilnik je določil obveznost rednega letnega poročanja za posamične akterje ravnanja z
odpadki. Poročati morajo povzročitelji, zbiralci, predelovalci in odstranjevalci, in sicer:
• povzročitelji odpadkov, pri katerih v posameznem koledarskem letu nastane najmanj 10
ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov
• zbiralec, ki zbrane odpadke oddaja odstranjevalcu ali zbira nevarne odpadke in jih
oddaja predelovalcu,
• predelovalec, ki v posameznem koledarskem letu predela najmanj 20 ton odpadkov
drugih imetnikov ali predeluje nevarne odpadke drugih imetnikov,
• odstranjevalci odpadkov.
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Pravilnik o ravnanju..., 2006)
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa pravila za ravnanje v
proizvodnji, prometu ter porabi embalaže in pravila za zbiranje, ponovno uporabo,
predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže.
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ureja vsebinsko zelo široko
področje. Odpadna embalaža nastaja v gospodinjstvih ter v vseh proizvodnih in storitvenih
dejavnostih in jo tvorijo odpadna prodajna, skupinska ali transportna embalaža, ki jo
morajo povzročitelji (trgovine, podjetja) zajeti že pri izvoru in oddati posebnemu podjetju,
Družbi za ravnanje z odpadno embalažo.
Pravilnik določa obveznosti za proizvajalce, uvoznike, embalerje, trgovce in končne
uporabnike embalaže. Potrošniki moramo odpadno embalažo oddajati lokalni službi za
ravnanje z odpadki, za kar morajo biti zagotovljene zbiralnice odpadkov (ekološki otoki).
Osnovni nameni pravilnika so:
• zmanjševanje količin odpadne embalaže,
• preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi materialov in snovi, ki
jih embalaža ali odpadna embalaža vsebuje, in
• preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje pri proizvodnji, prometu,
razdeljevanju in uporabi embalaže ter pri predelavi ali odstranjevanju odpadne embalaže.
Do konca leta 2007 mora biti pri ravnanju z odpadno embalažo, ki nastane z dajanjem
embalaže v promet, zagotovljeno, da se:
• predela najmanj 50 % ali največ 65 % skupne mase odpadne embalaže in
• reciklira najmanj 25 % in največ 45 % skupne mase odpadne embalaže (papirja,
lepenke, plastike, lesa, kovin, stekla), od tega najmanj 15 % mase posamezne snovi.
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Roki za izvedbo večine ukrepov so zapadli na začetku leta 2003 in leta 2004. Do takrat je
bilo potrebno:
• uveljaviti standarde glede sestave in izdelave embalaže ter njene primernosti za
ponovno uporabo in predelavo, vključno z reciklažo,
• zagotoviti, da bodo proizvajalci, uvozniki, embalerji in trgovci brezplačno prevzemali
odpadno embalažo, za katero morajo imeti tudi poseben prostor,
• zagotoviti zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje ločeno zbrane
odpadne embalaže v skladu s pravilnikom,
• zagotoviti predpogoje proizvajalcev, uvoznikov, embalerjev in trgovcev za podpis
pogodbe z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo ter
• zagotoviti informiranje končnega uporabnika o možnosti brezplačne oddaje odpadne
embalaže zadnjemu dobavitelju, za kar morajo s primernim obveščanjem ali obvestilom
na embalaži poskrbeti proizvajalci, uvozniki, embalerji in trgovci.
Pravilnik še uvaja obveznost poročanja o celotni količini in vrstah odpadne embalaže,
prevzete v zbirnih centrih izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ali pri
končnih uporabnikih, ter o količini in vrsti posameznih materialov v prevzeti in zbrani
odpadni embalaži in masnih deležih teh materialov po vrstah v njej, o količini in masnem
deležu odpadne embalaže, ki je bila predelana, ločeno po načinu predelave, o količinah in
masnih deležih materialov, ki so bili reciklirani, in o količini in vrsti odpadne embalaže, ki
je bila odstranjena, ločeno po načinu odstranjevanja.
Naloge, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem količin odpadne embalaže, je
pravilnik namenil Komisiji za embalažo in odpadno embalažo, ustanovljeni kot
posvetovalno telo ministrstva. Komisija spremlja stanje o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo ter svetuje ministrstvu pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje in
zmanjševanje količine odpadne embalaže in njenih škodljivih vplivov na okolje ter v zvezi
z organizacijo ravnanja z odpadno embalažo- vendar o njenem delovanju spletna stran
ministrstva za okolje in prostor molči.
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Odredba..., 2001)
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki določa minimalni obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, ki jih mora zagotoviti lokalna javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki.
Namen odredbe je, da se na lokalni ravni vzpostavi potrebna infrastruktura za ločeno
zbiranje odpadkov, kot so papir, steklo, plastika in odpadna embalaža, ter zbiranje nevarnih
in kosovnih odpadkov. Zato se tudi ne dotika vprašanj in problemov glede preprečevanja
nastajanja odpadkov.
Zahteve odredbe o ločenem zbiranju nenevarnih odpadkov bi morale biti izpolnjene
najpozneje do 31. decembra 2003. Z začetkom leta 2002 bi moral v Sloveniji že delovati
sistem izločanja nevarnih odpadkov. Odredba določa minimalno infrastrukturo za ločen
zajem dela snovnega toka komunalnih odpadkov.
Z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru opravljanja javne službe naj bi se zagotovilo
izločanje posameznih vrst ali frakcij gospodinjskih in nevarnih odpadkov iz celotnega
snovnega toka komunalnih odpadkov.
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Vendar odredba ne postavlja nobenih konkretnih ciljev za količine ločeno zbranih
odpadkov. Konkretnejši cilji so za odpadno embalažo postavljeni v pravilniku o ravnanju z
embalažo. K temu je potrebno dodati še obveznost zmanjševanja količin odloženih
biorazgradljivih odpadkov iz pravilnika o odlaganju odpadkov (biorazgradljivi odpadki so
tudi papir, lepenka, karton in les). To je tudi ena izmed pomanjkljivosti odredbe, saj pušča
vprašanje o izločanju bioloških odpadkov odprto. (Keuc, 2005)
Lokalne službe morajo državljane in druge povzročitelje odpadkov redno obveščati in
seznanjati s tem, kako lahko že pri izvoru ločijo različne vrste odpadkov in kje jih lahko
oddajo. Prav tako morajo pripraviti program za ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami.
Program mora med drugim vsebovati podatke o celotni količini komunalnih odpadkov, ki
nastajajo na območju izvajanja javne službe, in količinah posameznih ločenih in nevarnih
frakcij, rednem obveščanju in drugih oblikah seznanjanja povzročiteljev komunalnih
odpadkov z načinom zbiranja ločenih in nevarnih frakcij. Lokalna javna služba mora o
količinah in vrstah zbranih odpadkov vsako leto poročati ministrstvu za okolje in prostor.
Posebna pozornost je namenjena embalažnim odpadkom, ki jih morajo lokalne službe
ločeno zbirati in sortirati ter brezplačno predajati posebnemu podjetju (gospodarski družbi)
za ravnanje z odpadno embalažo (ustanovljeni po pravilniku o ravnanju z odpadno
embalažo). Z drugimi besedami, vso ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, morajo lokalne družbe za ravnanje z odpadki na lastne stroške zbrati, presortirati
in predati brez plačila, zastonj - stroške za to bodo tako dejansko plačala gospodinjstva in
delno tudi gospodarstvo.
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9.3. ANKETA
UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
Sem absolventka študija geografije in pripravljam diplomsko delo s področja varstva
okolja v MOL. Prosim vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki mi bodo v pomoč
pri raziskavi.
1. Kdo je po vašem mnenju najbolj odgovoren za urejeno in čisto okolje v vaši
soseski?
a) občina.
c) podjetje Snaga.
b) država.
d) vsak posameznik.
2. Kaj vas najbolj moti v ravnanja z odpadki v vašem lokalnem okolju?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Ali ste že opazili ekološke otoke oziroma zabojnike, ki so namenjeni ločenemu
zbiranju odpadkov?
a) da
b) ne
4. Navedite, katere sestavine odpadkov ločeno odvažajo na vašem območju?
a) papir
d) organski kuhinjski odpadki
b) steklo
e) kosovni odpadki
c) embalaža
f) nevarni odpadki
5. Ali imate dovolj informacij za pravilno ravnanje z odpadki?
a) da
b) ne
6. Iz katerega medija ste doslej največ izvedeli o ločenem zbiranju odpadkov?
a) televizija
d) zgibanke podjetja Snaga
b) internet
e) časopis
c) radio
f) nobenega
7. Ali odpadke iz vašega gospodinjstva ločujete?
a) Da, vedno-vse vrste odpadkov (pojdi na vprašanje 9)
b) Da, vedno-le določene vrste odpadkov (pojdi na vprašanje 9)
c) Včasih (pojdi na vprašanje 9)
d) Ne, nikoli (pojdi na vprašanje 8)
8a. Če odpadkov ne ločujete, povejte zakaj ne?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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8b. Kaj bi vas vzpodbudilo k ločenemu zbiranju odpadkov?
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____________________________________________________________________
8c. Kakšen pomen ima po vašem mnenju ločeno zbiranje odpadkov?
a) izločitev še uporabnih snovi za nadaljnjo uporabo
b) varstvo okolja pred onesnaženjem
c) zmanjšanje količin nerabnih odpadkov
d) ločeno zbiranje nima nobenega pomena
e) ne vem
f)
drugo____________________________________________________________________
Pojdi na vprašanje 10.
9a. Če odpadke ločujte, povejte katere?
a) papir
d) organski kuhinjski odpadki
b) steklo
e) nevarni odpadki
c) embalaža
9b. Kdo v vašem gospodinjstvu se ukvarja z ločenim zbiranjem odpadkov?
a) starši
c) vsi v družini
b) otroci
d) nihče
9c. Katerih odpadkov ste v zadnjih dveh dneh volumensko zbrali največ: mešanih,
bioloških ali embalaže?
a) mešanih odpadkov
b) bioloških odpadkov
c) embalaže
d) teh odpadkov ne zbiram ločeno
9d. Zakaj odpadke zbirate ločeno?
a) izločitev še uporabnih snovi za nadaljnjo uporabo
b) varstvo okolja pred onesnaženjem
c) zmanjšanje količin nerabnih odpadkov
d) ne vem
e)
drugo____________________________________________________________________
9e. Kam odlagate biološke odpadke (ostanki hrane, sadja in zelenjave, listje, plevel…):
a) Odlagam jih v za to namenjen zabojnik rjave barve.
b) Sam kompostiram doma.
c) Bioloških odpadkov ne zbiram ločeno.
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9f. Katere odpadke na ekološkem otoku odlagate v zabojnik za embalažo?
_________________________________________________________________________
9g. Ali vas ločeno zbiranje odpadkov dodatno zaposluje?
a) ne
b) ne, preveč
c) da, ker ______________________________________________________________
10. Ali je razdalja do ekološkega otoka (zbiralnice) primerna?
a) da (pojdi na vprašanje 11)
b) ne
10.a. Če ne, kakšna bi bila za vas še sprejemljiva oddaljenost ekološkega otoka:___ m
11. Kako odlagate kosovne odpadke (odpadki, ki jih zaradi njihove teže, oblike ali
velikosti ni mogoče zbirati v običajnih zabojnikih)?
a) Odpeljem jih na odlagališče.
b) Odložim jih v zabojnik za smeti.
c) Počakam na organiziran odvoz kosovnih odpadkov.
d) Kosovne odpadke odpeljem tja, kjer zasledim, da jih tudi drugi odlagajo (gozd, razne
jame, zapuščeni peskokopi, ipd.).
12. Kam odlagate baterije?
________________________________________________________________________
13. Kam odlagate zdravila, ki jim je potekel rok uporabe?
________________________________________________________________________
14. Ali vaši sosedje ločeno zbirajo odpadke?
a) da
b) nekateri da, nekateri ne
c) ne;
d) ne vem
15. Zakaj se po vašem mnenju ločeno zbere razmeroma malo papirja in kartona,
embalaže, bioloških odpadkov in stekla?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Ali so napisi na zabojnikih jasni in razumljivi?
a) da
b) ne, ker______________________________________________________________
c) ne vem
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17. Kako ravnate v primeru, če naletite na poln zabojnik za mešane odpadke ali pa na
poln zabojnik na ekološkem otoku?
a) odpadke odložim poleg zabojnika
b) odpadke odnesem nazaj v stanovanje in počakam do naslednjega praznenja
c) poiščem najbližji, še nenapolnjen zabojnik
d) pokličem eno od pristojnih služb za odvažanje odpadkov
e) odpadke odložim v drug zabojnik, ki ni namenjen za to vrsto odpadkov
18. Na kaj ste pri nakupu čistil najbolj pozorni?
a) na ceno
b) na učinkovitost izdelka
c) na vpliv, ki ga ima čistilo na okolje (vode, zrak, odpadki)
19. Vaši predlogi v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20. Število družinskih članov____________
21. Letnica rojstva ___________
22. 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
23. Tip zgradbe, v kateri živite:
a) individualna hiša
b) stanovanjski blok
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9.4. ANKETA: FREKVENČNA PORAZDELITEV ODGOVOROV NA
VPRAŠANJA
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanja

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanja.
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9.5. ANKETA: STATISTIČNI PREIZKUSI
Tabela 6: Povezanost med starostjo in stopnjo ločevanja odpadkov

Starost

mladi

Stopnja ločevanja
Vedno le
določene
Nikoli,
Vedno vse
včasih
vrste
vrste
7
11
8

Število enot
Pričakovana
vrednost
% znotraj starosti

srednje

stari

15,2

7,1

26,0

26,9%

42,3%

30,8%

100,0%

2

11

6

19

2,7

11,1

5,2

19,0

10,5%

57,9%

31,6%

100,0%

1

19

5

25

3,6

14,6

6,8

25,0

4,0%

76,0%

20,0%

100,0%

10

41

19

70

10,0

41,0

19,0

70,0

14,3%

58,6%

27,1%

100,0%

Število enot
Pričakovana
vrednost
% znotraj starosti

Skupno

Število enot
Pričakovana
vrednost
% znotraj starosti

26

3,7

Število enot
Pričakovana
vrednost
% znotraj starosti

Skupno

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7 in vprašanje št. 21.
Tabela 7: χ2-preizkus
Vrednost
Pearsonov Hi-kvadrat

df

8,152*

4

Stopnja
značilnosti (2stranska)
,086

* 3 celice (33,3%) imajo pričakovano vrednost manjšo kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 2,71.

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7 in vprašanje št. 21.
Tabela 8: Jakost povezanosti
Vrednost
Nominalna z
nominalno

Hi

,341

Stopnja
značilnosti
(2- stranska)
,086

Kramerjev

,241

,086

Kontingenčni Koeficient

,323

,086

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7 in vprašanje št. 21.
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Tabela 9: Povezanost med izobrazbo in stopnjo ločevanja odpadkov
Stopnja ločevanja
2,00
Izobrazba

do vključno OŠ

Število enot
Pričakovana vrednost
% znotraj izobrazba

srednja šola

3,00

% znotraj izobrazba
nad srednja šola

4

3

0

7

4,1

1,9

7,0

57,1%

42,9%

,0%

100,0%

% znotraj izobrazba
Skupno

2

26

8

36

5,1

21,1

9,8

36,0

5,6%

72,2%

22,2%

100,0%

4

12

11

27

3,9

15,8

7,3

27,0

14,8%

44,4%

40,7%

100,0%

10

41

19

70

Število enot
Pričakovana vrednost
Število enot
Pričakovana vrednost
% znotraj izobrazba

2,00

1,0

Število enot
Pričakovana vrednost

Skupno
4,00

10,0

41,0

19,0

70,0

14,3%

58,6%

27,1%

100,0%

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7 in vprašanje št. 22.
Tabela 10: χ2-preizkus
Vrednost
Pearsonov Hi-kvadrat

df

17,347(a)

4

Stopnja
značilnosti (2stranska)
,002

*4 celice (44,4%) imajo pričakovano vrednost manjšo kot 5. Najmanjša pričakovana vrednost je 1,00.

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7 in vprašanje št. 22.
Tabela 11: Jakost povezanosti
Value
Nominalna z
nominalno

Hi

,498

Stopnja
značilnosti
(2- stranska)
,002

Kramerjev

,352

,002

Kontingenčni Koeficient

,446

,002

Vir: Analiza vprašalnika, odgovori na vprašanje št. 7 in vprašanje št. 22.
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