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Kolikšen delež odpadkov predelamo? 

 

 

 

 

 

 več kot je povprečje EU-27 

manj kot je povprečje EU-27 ? 
Vir: SOkol ARSO   



Ravnanje z odpadki (2010) v 1000 tonah 
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Prihodki sektorja okoljskega blaga in storitev po 

namenu, Slovenija, 2011 

38%

13%

42%

7%

Varstvo zraka in klime Upravljanje odpadnih voda

Ravnanje z odpadki Varstvo tal, podtalnice, hrup…

Vir: SURS 

 4,2 milijardi letno 



Vsi nameni Ravnanje z 

odpadki 

EUR 

delež (%) 

4,2 mrd 1,7 mrd 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 1 % 

C Predelovalne dejavnosti 67 % 75 

D Oskrba z električno energijo, plinom 

in paro 

10 % 0 

E Oskrba z vodo;ravnanje z odplakami 

in odpadki;saniranje okolja 

13 % 22 

O Dejavnost javne uprave in obrambe; 

dejavnost obvezne socialne varnosti 

2 % 1 

Sektor država 7 2 

Prihodki sektorja okoljskega blaga in storitev po 

dejavnosti, Slovenija, 2011 

Vir: SURS 



Zaposleni v sektorju okoljskega blaga in storitev, 

Slovenija, 2011 

11%

43%

4%

26%

8%
8%

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

C Predelovalne dejavnosti

D Oskrba z električno energijo, plinom…

E Oskrba z vodo;ravnanje z odplakami in odpadki…

F Gradbeništvo

Drugo Vir: SURS 

“zelene zaposlitve”  

30.254 = 4 % vseh 

zaposlitev v Sloveniji 



Zakonodajni okvir 
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Uredba o odpadkih (Ur.l.RS, št.103/11) 

tokovi odpadkov postopki obdelave 

sežig 

odlaganje  UREDBA (EU) št. 333/2011 – 

kdaj odpadne kovine 

prenehajo biti odpade 

UREDBA (EU) št. 179/2012 – 

kdaj odpadno steklo preneha 

biti odpadek 

UREDBA (EU) št. 715/2013 – 

kdaj odpadni baker preneha 

biti odpadek 

? odpadni papir, kompost... 

Uredba (ES)1013/2006 - 

pošiljke odpadkov  

Predpisi o odpadkih 

okoljske dajatve 

- mazalna olja 

- embalaža 

- baterije in akumulatorji 

- električna in el.oprema 

- motorna vozila 

… 

Odlaganje odpadkov 

Odredba o ločenih 

frakcijah  URKO 

Občinski odloki - odpadna olja   

- odpadki, ki nastanejo pri  

  gradbenih delih 

- odpadki, ki vsebujejo azbest 

- embalaža in OE 

- odpadna EE oprema 

- odpadne baterije in akumul. 

- izrabljena vozila 

- … 

- odpadna zdravila 

-  … 

- trdna goriva  

- biološko razgradljivi odpadki  

- jedilna olja in masti 

- … 



 Nekaj dejstev 

• v 20. stoletju se je svetovna poraba fosilnih goriv povečala za 

12-krat, črpanje materialnih virov pa za 34-krat  

• vsaka oseba v EU porabi 16 ton materialnih virov letno, od 

katerih se 6 ton zavrže, polovica tega gre na odlagališča  

• če se bo raba virov nadaljevala s takšno hitrostjo, bosta do leta 

2050 za naše preživetje potrebna več kot dva planeta  

• do leta 2050 bomo potrebovali štiri- do desetkratno povečanje 

učinkovitosti rabe virov, pri čemer so že do leta 2020 potrebne 

bistvene izboljšave 

 

 

 

Vir: Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, COM(2011) 571 konč. 



      Okoljski akcijski program EU do 2020 (7 EAP) 

 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ 

 

  

  

 Dolgoročna vizija: 

   

 Leta 2050 živimo dobro znotraj okoljskih omejitev našega 

planeta. Naša blaginja in zdravo okolje izhajata iz inovativnega, 

krožnega gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer se 

naravni viri upravljajo trajnostno, biotska raznovrstnost pa je 

zaščitena, cenjena in obnovljena na način, ki krepi odpornost 

naše družbe. Naša nizkoogljična rast je že dolgo ločena od rabe 

virov in narekuje tempo varni in trajnostni globalni družbi.  



 V podporo krožnemu gospodarstvu 

Vir: Janez Potočnik, European Commissioner for Environment, Press conference on 

Circular Economy and Green Employment Initiative, Brussels, 2 July 2014 

 



Predlog direktive o spremembi direktiv 
COM(2014)397 final, 2.7.2014 

 2008/98ES o 

odpadkih 

 

 94/62/ES o 

embalaži in 

odpadni 

embalaži 

 

 1999/31/ES o 

odlaganju na 

odlagališčih 

 

 2000/53/ES o 

izrabljenih vozilih 

 

 2006/66/ES o 

baterijah in 

akumulatorjih ter 

OBA 

 

 2012/19/EU o 

odpadni električni 

in elektronski 

opremi 

Vir slik: SOkol ARSO   



Nov EU katalog odpadkov – zakaj? 

 

• uskladitev z zakonodajo o kemikalijah 

• nevarne lastnosti 

 

uporaba: 

 od 1. junija 2015 

 



Ključne spremembe direktiv 

• poenotenje pojmov in večja pristojnost komisije – delegirani in 

izvedbeni akti 

• višji cilji za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje 

komunalnih odpadkov na 70 % do leta 2030   

• višji cilji za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže 

• uvedba minimalnih pogojev za delovanje za razširjeno 

odgovornost proizvajalca 

• omejitev odlaganja na odlagališčih za komunalne odpadke, ki niso 

ostanki odpadkov, do leta 2030   (manj kot 5%); 

• preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov v celotni prehranski 

verigi – zmanjšanje za namanj 30 % med 1. januarjem 2017 in 

31. decembrom 2025  

• ... 



Dodana definicija komunalnih odpadkov  

“komunalni odpadki‘ pomenijo odpadke, določene v Prilogi VI:  

 

Sestava komunalnih odpadkov 

• komunalni odpadki vključujejo odpadke iz gospodinjstev in odpadke iz trgovine 

na drobno, malih podjetij, poslovnih zgradb in institucij (kot so šole, bolnišnice, 

vladne zgradbe), ki so po naravi in sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev, 

pri čemer te odpadke zbirajo občine ali se zbirajo v njihovem imenu 

 

Sem spadajo: 

• kosovni odpadki (npr. bela tehnika, pohištvo, vzmetnice) 

• vrtni odpadki, listje, pokošena trava, smeti s cest… 

 

Vključujejo odpadke iz istih virov, ki so jim podobni po sestavi in naravi ter: 

• se ne zbirajo v imenu občin, temveč neposredno v okviru shem ROP ali 

zasebnih neprofitnih institucij…  



Cilji za komunalne odpadke 

 papir, kovine, plastika, steklo 

• 2015: ločeno zbiranje vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo 

• 2020: priprava za ponovno uporabo in reciklaža 

• najmanj 50% za papir, kovine, plastika, steklo iz 

gospodinjstev in po možnosti iz drugih virov 

 

 najpozneje do 1.1.2020: recikliranje in priprava za ponovno uporabo 

KO se povečata na najmanj 50 % teže 

 najpozneje do 1.1.2030: recikliranje in priprava za ponovno uporabo 

KO se povečata na najmanj 70 % teže 



do konca 

2012 

…2020 …2025 …2030 

predelava odpadne embalaže 60 

priprava za ponovno uporabo in 

reciklaža odpadne embalaže 

55-80 60 70 80 

priprava za ponovno uporabo in 

reciklaža po materialih: 

plastika 22,5 45 60 

Les 15 50 65 80 

železne kovine 50 70 80 90 

aluminij 70 80 90 

steklo 60 70 80 90 

papir in karton 60 85 90 

Cilji za odpadno embalažo  



Recikliranje odpadne embalaže 

Slovenija, 2012 

• nastalo: 202.021 ton 

• reciklaža: 66,9 % 

 

cilji 2012: 55 - 80 % 

 

EU-27: 64,6 % 

Vir: Eurostat 

nastajanje v kg/prebivalca 

• EU-27: 157,5 

• Slovenija: 98,2 



Recikliranje lesene embalaže 

Slovenija, 2012 

lesena embalaža: 

• reciklaža: 33,1% 

 

cilji 2012: 15 % 

 

EU-27: 37,9 % 

Vir: Eurostat 



Razširjena odgovornost proizvajalcev (ROP=EPR) 

ROP pomeni operativno in/ali finančno odgovornost proizvajalca za 

proizvod, razširjeno na popotrošniško stopnjo življenjskega cikla 

proizvoda. 

predlog sprememb 8. člena 2008/98/EC 

 

 

ROP je strategija za varstvo okolja, ki ima cilj zmanjšati celokupni 

učinek proizvoda na okolje tako, da je proizvajalec proizvoda 

odgovoren za proizvod skozi ves njegov življenjski krog še posebej 

z obvezo sprejemanja zavrženih proizvodov, reciklažo in končno 

odstranitvijo odpadka 

Thomas Lindhqvist 1990 

priloga: minimalne zahteve za ROP 



oseba, ki daje  

blago v promet 
zbiralci 

IJS 
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odpadkov 
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predelovalci 

posredniki 

trgovci 
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DROE/sheme 

Kdo je za kaj odgovoren? 



Spodbujanje eko-dizajna (okoljske zasnove) 

• države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje 

zasnove proizvodov, da bi zmanjšale njihov vpliv na okolje 

in nastajanje odpadkov med proizvodnjo in poznejšo 

uporabo proizvodov, brez izkrivljanja notranjega trga  

vključuje ukrepe za spodbujanje razvoja, proizvodnje in 

trženja proizvodov,  

• ki so primerni za večkratno uporabo  

• ki so tehnično dolgotrajni  

• ki so potem, ko postanejo odpadki, primerni za ponovno 

uporabo in recikliranje 

upoštevajo se vsi učinki življenjskega cikla proizvodov 



Konferenca:  

12. december 2014, GZS 

Vabljeni! 

 cilj: optimizacija embalaže 

in stroškov 

IMAGEEN – uvajanje okoljske zasnove v SMP s pomočjo EEN mreže 



Zmanjšanje obremenitev – oprostitev za OVD 

 DČ lahko oprostijo ustanove ali podjetja izpolnjevanja 

zahtev za OVD v primeru: 

- zbiranja nenevarnih odpadkov 

- prevoza nenevarnih odpadkov 

- odstranjevanja lastnih nenevarnih odpadkov na kraju nastanka 

- predelave odpadkov 

pristojni organ vodi register 



• odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo več 

kot 10 ton na dan: 

- mešanje pred izvedbo katerekoli druge dejavnosti iz 5.1 in 5.2 

- ponovno pakiranje pred izvedbo katerekoli druge dejavnosti iz 5.1 in 5.2 

• odstranjevanje nenevarnih odpadkov, z zmogljivostjo več kot 50 ton 

na dan: 

- obdelava žlindre in pepela  

- obdelava kovinskih odpadkov, vključno z OEEO ter izrabljenimi vozili in 

njihovimi deli, v drobilnikih  

• predelava, ali kombinacija predelave in odstranjevanja ne-nevarnih 

odpadkov z zmogljivostjo več kot 75 ton na dan: 

- obdelava žlindre in pepela 

- obdelavo kovinskih odpadkov, vključno z OEEO ter izrabljenimi vozili in 

njihovimi deli, v drobilnikih 

IED  vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega 
prenos - kdaj? 



Kdo je dolžan narediti PVO? 

 Uradni list RS, št. 51/2014 

X 
X 

obvezna presoja 

predhodni postopek 



Ali je zakonodaja 

 spodbuda ali ovira za razvoj 

dejavnosti predelave odpadkov 

? 
Pričakovanje: odpadki prioriteta MOP 

+ dialog gospodarstvom 



Hvala za pozornost! 

Kontakt:  

Janja Leban 

GZS-Služba za varstvo okolja 

Tel: 01 5898 193 

janja.leban@gzs.si 

www.gzs.si 
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