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Kakšen program ravnanja z odpadki  

si želimo? 



Če spremenimo naše dojemanje odpadkov, 
spreminjamo družbo. 



Paket o krožnem gospodarstvu 
julij 2014 

Vsebuje predloge novih ciljev na področju ravnanja z 
odpadki: 

 

• 70 % recikliranja in ponovne uporabe do 2030 

• do 2025 zmanjšati količine zavržene hrane za 30 % 

• do 2020 zmanjšati odpadke v morjih za 30 % 

 

Vključi povezavo z zelenimi delovnimi mesti, zelenimi malimi 
in srednjimi podjetji ter trajnostno gradnjo. 



Kakšen program ravnanja z odpadki  
si želimo? 

1. Takega, ki bo zajemal glavne (podatki!!) odpadkovne tokove 

 

2. Izvedbeno in ne zgolj načelno usmerjen v zgornje nivoje 
hierarhije ravnanja z odpadki: 

1. Preprečevanje (nevarne snovi, preoblikovanje, novi sistemi in 
storitve) 

2. Ponovna uporaba 

3. Recikliranje in kompostiranje 

 

3. Premik stran od sežiga, sosežiga in odlaganja 

 

4. Bo fleksibilen, zniževal stroške in odpiral delovna mesta 

 



Kaj vključuje preprečevanje? 

Sectors covered 

    
 Sektorji 

Eionet, European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 
 



Kaj vključuje preprečevanje? 

Sectors covered 

    
 Vrste odpadkov 

Eionet, European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 
 

Waste types covered 

  

 



Na kaj moramo biti pozorni pri 
preprečevanju? 

Sectors covered 

    
 

Waste types covered 

  

 Dobro poznati trenutno stanje na tem področju: 

• da z nespretno zastavljenimi ukrepi ne uničimo obstoječih 
dobrih praks, 

• da jim kot dobre prakse omogočimo rast in nadaljnji razvoj, 

• da se kot dobe prakse prenesejo naprej, 

• da se dobre prakse nadgradijo z dodatnimi rešitvami 

• poiščemo možnosti večjih zakonodajnih in finančnih 
spodbud za razvoj podobnih ali novih praks. 



Komunalni odpadki in izzivi 

Sectors covered 

    
 

Waste types covered 

  

 

• Ukrepi naj temeljijo na kvalitetnih podatkih 

• MBO naprave nadgraditi v SIBO (snovna izraba, biološka 
obdelava) 

• Kaj je smiselno reciklirati v Sloveniji 

• Podaljšana odgovornost proizvajalca do gospodinjstev 

• Neprofitnost in transparentnost odpadkovnih shem 

• Močna podpora kvalitetnemu kompostiranju (doma in v 
cetraliziranih kompostranah) 

• Uskladitev zakonodaje, da bo sistem podpirala in ne 
zavirala 



Hvala za pozornost 

 
Erika Oblak, Ekologi brez meja 

Erika.oblak@ocistimo.si, www.ebm.si/zw 
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