
 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRSKA NALOGA 
 
 
 

NATAŠA CENER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPER, 2013 N
A

T
A

ŠA
 C

E
N

E
R

 
20

13
 

M
A

G
IS

T
R

SK
A

 N
A

L
O

G
A

 



  



 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrska naloga 
 
 

RAVNANJE POSAMEZNIKOV Z ODPADKI: 
ŠTUDIJA PRIMERA 

 
Nataša Cener 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koper, 2013 Mentor: izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok 

 

  



  



III 

 

POVZETEK 

Naloga obravnava problem odpadkov in onesnaževanja okolja. Današnji �as zaznamuje 

naraš�ajo�e potrošništvo, s katerim posledi�no naraš�a tudi število odpadkov. �e bomo 

nadaljevali s takšnim brezbrižnim po�etjem tudi v prihodnosti, bomo naravo dokon�no 

uni�ili. Zato moramo odpadke �im bolje izkoristiti, zbirati in reciklirati. Vseh odpadkov 

seveda ni mogo�e reciklirati, vendar lahko ob dobrem lo�evanju dosežemo 95 % izkoristek. 

Tako nam odpadkov ne bo potrebno sežigati ali deponirati in ne bomo škodili naravi. 

Izvedena je bila tudi anketa, s katero smo želeli dokazati, da nismo brezskrbni do odpadkov. 

Vendar pa bomo morali postoriti še veliko, da se bomo približali razvitim državam.  

Klju�ne besede: odpadki, okolje, lo�evanje, recikliranje, sežiganje. 

 

SUMMARY 

The aim of this master’s thesis was to point out the problem of waste and environmental 

pollution. We live in a time of consumerism. With its growth the amount of waste also rises. 

By continuing with our recklessness in the future, we threaten to destroy the nature definitely. 

Therefore let us strive to collect, use and recycle waste as efficient as possible. Despite the 

fact that all waste can not be recycled, efficiency rate of 95 per cent can be reached by proper 

recycling. In doing so, burning or depositing of waste would become redundant and no harm 

would be done to nature. A survey conducted proved that our society is not reckless of waste. 

Nevertheless there is still a lot to do, to reach the level of developed countries. 

Keywords: waste, environment, separation, collecting, recycling, burning. 
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1 UVOD 

Znani izrek, da svet postaja globalna vas, ima svojo žalostno planetarno dimenzijo tudi v 

vedno ve�ji onesnaženosti okolja, ki ponekod že preti s splošno katastrofo neslutenih 

razsežnosti (odpadki, u�inek tople grede, tanjšanje ozonskega plaš�a, vedno ve�ja 

onesnaženost morij in oceanov, izginevanje rastlinskih in živalskih vrst …). �e je do 

nedavnega še prevladovalo mnenje, da je vzrok onesnaževanju zgolj ali predvsem neustrezna 

tehnologija, postaja danes vedno bolj jasno, da je obstoje�e uni�evanje narave tesno povezano 

s funkcioniranjem modernih družb. �lovek je edini lastnik in absolutni gospodar narave, 

kateremu je narava dana v nenehno izkoriš�anje in uporabo. Razumevanje razvoja je ob 

velikem razmahu znanosti in tehnologije pripeljalo do takšnega na�ina proizvodnje in porabe, 

ki nenehno ruši naravno ravnotežje in ogroža zdravo življenje ne le �loveški vrsti, temve� tudi 

mnogim živalskim in rastlinskim vrstam (Pichler, �ebulj in Pran�i� 1994, 6).  

V 20. stoletju je prebivalstvo naraslo za štirikrat. Porabljeni viri pa bistveno hitreje. Ve�ino 

teh virov porabita Severna Amerika in Evropa. Evropa porabi 16 ton materiala na osebo 

vsako leto. V odpadke se spremeni 6 ton materiala. Od tega jih polovica pristane na 

odlagališ�ih. �e pogledamo ocene, da se število prebivalstva bliža 9 milijardam, da države, 

kot so Kitajska, Indija, Brazilija … beležijo hitro in visoko rast, zmanjšujejo delež ljudi na 

robu revš�ine, se potrošnja vseeno mo�no pove�uje. O�itno je, da tako ne bo šlo ve� naprej. 

Potrebne so spremembe tako na strani proizvodnje kot na strani potrošnje; preprosto: v na�inu 

našega življenja. Te so najbolj potrebne v razvitem delu sveta, a je potrebno tudi v hitro 

razvijajo�ih in manj razvitih gospodarstvih posvetiti vso pozornost smotrnemu ravnanju z viri, 

kot sta npr. voda ali zemlja (Pangerl 2011, 24).  

Zato si moramo prizadevati za izboljšanje u�inkovitosti pri ravnanju z viri. To ni le osrednji 

pogoj za zagotavljanje trajnostnega razvoja, ampak tudi osrednje vprašanje ohranjanja 

konkuren�nosti evropskega gospodarstva. Pri u�inkovitosti virov gre za lo�evanje 

gospodarske rasti od rabe virov in njihovih negativnih vplivov. Gre za ohranjanje osnovnih 

virov za delovanje našega gospodarstva in družbe ter pove�anje vrednosti, ki jo dobimo iz 

virov vzdolž celotne vrednostne verige. To je pot do krepitve konkuren�nosti in rasti, ki jo je 

treba dose�i z varovanjem našega planeta in naravnih virov. Novi materiali, lažji materiali, 

obnovljivi in reciklirani materiali so priložnost za nov zagon inovativnosti in za trajnostno 

prihodnost (Pangerl 2011, 24).  
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�na izhodiš�a 

Naš planet se soo�a z resnimi težavami. Gospodarski in družbeni razvoj nevzdržno pritiskata 

na naše okolje. Cerarjeva (2011, 29) ugotavlja: »Poro�ila statisti�nih uradov EU kažejo, da 

koli�ine nastalih odpadkov naraš�ajo sorazmerno z gospodarsko rastjo. �eprav gre vsako leto 

sorazmerno ve� odpadkov v predelavo, se skupne koli�ine odpadkov, ki kon�ajo na 

odlagališ�ih, bistveno ne zmanjšujejo. V bližnji prihodnosti se pri�akuje, da bo izraba 

odpadkov kot surovine nujna in neizogibna. Tako ostaja odprto vprašanje, kako to 

spodbuditi.« 

Odpadki so globalni problem zaradi hitre rasti in razvoja prebivalstva. Sprejeli smo številne 

pravilnike, uredbe in predpise. Vendar se koli�ine odpadkov ne zmanjšujejo. Sprašujemo se, 

kaj je narobe? Pri vsej tehnologiji, ki je na voljo v današnjem �asu, še vedno polnimo 

odlagališ�a. 

Odlagališ�a imajo velik vpliv na tla, vodo in ozra�je. Od lastnosti odloženih odpadkov je 

odvisen obseg negativnega vpliva na ozra�je, prav tako tehni�na opremljenost odlagališ�a in 

tudi lokacija.  

Da se neka snov opredeli kot odpadek, mora po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list 

RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08) ustrezati trem pogojem:  

− da gre za snov ali predmet, ki je razvrš�en v eno od skupin odpadkov;  

− da jo oziroma ga imetnik zavrže, namerava ali mora zavre�i; 

− da se jo oziroma ga da uvrstiti v katerokoli klasifikacijsko številko iz klasifikacijskega  

seznama odpadkov.  

Skupine odpadkov so:  

− odpadki pri raziskavah, rudarjenju, rudninah, odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, 

ribištva; 

− odpadki iz obdelave in predelave lesa; 

− odpadki pri proizvodnji usnja; 

− odpadki pri rafinaciji nafte; 

− odpadki iz anorganskih kemijskih procesov; 

− odpadki iz organskih kemijskih procesov; 

− odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi premazov; 

− odpadki pri fotografski dejavnosti; 

− anorganski odpadki iz termi�nih procesov; 

− anorganski, kovine vsebujo�i odpadki iz obdelave in površinske zaš�ite kovin; 

− odpadki iz postopkov oblikovanja in površinske obdelave kovin; 

− odpadna olja; 

− odpadki iz uporabe organskih topil; 
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− odpadna embalaža; 

− odpadki, ki niso navedeni drugje; 

− gradbeni odpadki in ruševine; 

− odpadki iz zdravstva in veterinarstva; 

− odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov; 

− komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije. 

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, lo�evanje, sortiranje, prevažanje, predelavo in 

odstranjevanje odpadkov. Glede na posamezne kategorije ravnanja z odpadki Pravilnik o 

ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08) posebej 

obravnava oziroma lo�uje povzro�itelje, imetnike, zbiralce, prevoznike, posrednike, 

predelovalce in odstranjevalce odpadkov (Kova�i� 2001, 17).  

Temeljna na�ela ravnanja z odpadki so reševanje problematike odpadkov na izvoru, na�elo 

preventive, lo�eno zajemanje snovnih tokov odpadkov, na�elo vra�anja naravi, racionalnost in 

postopnost vzpostavitve mreže objektov in naprav, ki so namenjene ravnanju z odpadki, 

racionalnost ravnanja s prostorom, varovanje naravnih in kulturnih vrednot, na�elo 

inertizacije odloženih odpadkov, saniranje neurejenih odlagališ� in starih bremen. Z 

uveljavitvijo teh na�el se bodo lahko v slovenskem prostoru konkretizirala temeljna na�ela iz 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odlo�ba US, 1/96, 9/98, 9/99 – 

odlo�ba US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12), 

kar bo prepre�ilo nastajanje novih okoljskih bremen za prihodnje generacije in doseglo 

zaželene cilje (Kova�i� 2001, 11). 

Eni izmed na�inov pristopa k uveljavitvi ciljev ravnanja z odpadki so izobraževanje, 

usposabljanje in informiranje. Nezadostno poznavanje problematike vnaša v odgovorne 

strukture samo zmedo in nemir. Pojavljajo se odpori lokalnega prebivalstva do ravnanja z 

odpadki, zahtevki po odškodninah in rentah ter onemogo�ajo aktivnost pri izgradnji novih 

objektov in naprav za ravnanje z odpadki (Kova�i� 2001, 11). 

Za�eli smo se prebujati in se zavedati, da bo s surovinami potrebno var�evati, ker niso v 

neomejenih koli�inah. Najprej pa je potrebno spodbujati prebivalstvo, da marljivo zbira in 

lo�uje odpadke, hkrati pa je potrebno pospeševati razvijanje tehnologij industrijskega 

lo�evanja in predelave odpadkov. Oboje skupaj bo omogo�ilo nastanek trga sekundarnih 

surovin. Ko postanejo odpadki dobrina s tržno vrednostjo, ki jo je mogo�e z dobi�kom 

prodati, je doseženo dvoje: var�ujemo z naravnimi viri in se hkrati znebimo kupov odpadkov 

(Murko 2007, 20). 

V svetu velja industrija recikliranih odpadkov za hitro rasto�o gospodarsko panogo in 

pomembno dobaviteljico surovin; najmanj 50 odstotkov papirja in kartona ter kovin, 43 

odstotkov stekla in 40 odstotkov neželeznih kovinskih izdelkov že proizvajajo v EU iz 



4 

 

recikliranih materialov. Uporaba sekundarnih surovin ni koristna samo z okoljskega vidika, 

temve� tudi iz ekonomskega, saj takšne surovine lahko na trgu dosežejo visoko ceno (Kojnik 

2007, 33). 

V povpre�ju vsak Evropejec letno pusti za seboj približno pol tone odpadkov. Od tega se jih 

preda v reciklažo manj kot tretjina. Zato je komisija v Direktivi 75/442/EEC Evropskega 

parlamenta in Sveta o mednarodni klasifikaciji odpadkov (Uradni list EU, št. L 194/75) 

postavila zahteve ter zavezala vse �lanice EU, da zmanjšajo koli�ino odpadkov in postavila 

prednostni vrstni red ravnanja z njimi (Kojnik 2007, 33):  

− prepre�evanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; 

− ponovna uporaba odpadkov;  

− recikliranje odpadkov;  

− drugi postopki predelave;  

− varno in okolju prijazno odstranjevanje odpadkov.  

Usmeritve na podro�ju ravnanja s komunalnimi odpadki narekujejo aktivnosti na treh ravneh 

(Zore 2001, 12):  

− Lokalna raven (osnovna postopka sta zbiranje in lo�evanje odpadkov na izvoru). 

− Regijska raven (naknadno sortiranje, obdelava in predelava odpadkov, recikliranje in 

ponovna uporaba lo�eno zbranih frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin, 

kompostiranje, odlaganje). 

− Nadregijska raven (termi�na obdelava preostankov odpadkov, kogeneracija). 

Odpadki so nedvomno zelo pere� okoljski problem. Pri proizvodnji izdelkov, pa naj bo to 

plastenka, plo�evinka, pohištvo, bela tehnika ali avtomobil, se porabljajo naravni viri. V 

trenutku, ko tak izdelek za nas postane odpadek in ga odvržemo, hkrati zavržemo dolo�en 

naravni vir. To pa prispeva k okoljskemu »pritisku« na naš planet. Del odpadkov vsebuje tudi 

nevarne snovi, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi. Odpadki so naša 

stvarnost in z njihovim negativnim u�inkom se moramo soo�iti ter ga �im bolje reševati za 

dobro vseh nas in naših naslednjih rodov. Predpisi, nastali na državni ravni, kakor tudi tisti, ki 

so nastali na lokalnih institucijah, skušajo ustvarjati obvladljive sisteme ravnanja z odpadki, ki 

pa brez realne podpore in ustvarjanja ekološke zavesti prebivalstva ne bodo dosegli svojega 

cilja (Kova�i� 2001, 12). 

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšno je posameznikovo ravnanje z odpadki na 

podro�ju posavske in dolenjske regije.  

Cilji magistrske naloge so:  

− preu�iti obstoje�o doma�o in tujo literaturo razli�nih avtorjev;  
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− predstaviti prednosti in potrebe po lo�evanju odpadkov na izvoru;  

− ugotoviti dejansko stanje v posavski in dolenjski regiji na podro�ju ravnanja z odpadki;  

− ugotoviti ali posamezniki v posavski in dolenjski regiji zbirajo in lo�ujejo odpadke;  

− na osnovi izvedene ankete podati predloge in ugotovitve za izboljšanje stanja ravnanja z 

odpadki v posavski in dolenjski regiji med posamezniki. 

Zastavili smo si naslednje hipoteze:  

H1: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki po spolu v 

posavski in dolenjski regiji.  

H2: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki po starosti 

v posavski in dolenjski regiji. 

H3: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki po 

izobrazbi v posavski in dolenjski regiji.  

H4: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki v posavski 

in dolenjski regiji. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoreti�nega in empiri�nega dela.  

V prvem delu smo z deskriptivno metodo opredelili teoreti�na izhodiš�a doma�ih in tujih 

avtorjev s podro�ja ravnanja z odpadki.  

V empiri�nem, kvantitativnem delu, smo izvedli raziskavo s pomo�jo ankete. Na anketo so 

odgovarjali naklju�no izbrani posamezniki posavske in dolenjske regije. Anketni vprašalnik je 

bil sestavljen tako, da smo z rezultati in pridobljenimi odgovori lahko potrdili ali ovrgli naše 

predhodno zastavljene hipoteze. Anketo smo izvedli na podro�ju posavske in dolenjske regije 

v �asu od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2012. Vzorec je zajemal 1000 anketirancev. Ankete smo 

posredovali po pošti na naslove iz telefonskega imenika in po elektronski pošti. Na anketo je 

odgovorilo ve� kot 40 % anketirancev. Pri analizi so bili upoštevani vsi vrnjeni vprašalniki. 

Na osnovi dobljenih rezultatov in sklepnih ugotovitev smo predlagali u�inkovitejši na�in 

ravnanja z odpadki ter predlagali izboljšave.  

Za obdelavo podatkov so bile uporabljene naslednje statisti�ne metode:  

− ra�unanje osnovnih postopkov opisne statistike posameznih spremenljivk;  

− diskriminantna analiza 
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Vse hipoteze smo preverili na ravni P = 0,05, to je 5 % tveganja. Za statisti�no analizo smo 

uporabili program SPSS 17.0 (Huizingh 2007, 30).  Rezultati so predstavljeni tekstovno ter v 

obliki preglednic in grafikonov.  

1.4 Predvidene omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da je ozaveš�enost posameznikov z ravnanjem z odpadki v posavski in 

dolenjski regiji premajhna in da se premalo zavedajo pomembnosti lo�evanja odpadkov.  

Predpostavljali smo, da v posavski in dolenjski regiji posamezniki nimajo zadostnih znanj o 

pravilnem lo�evanju odpadkov in se ne zavedajo posledic svojih dejanj.  

Predvidevali smo, da bomo z odgovori na anketna vprašanja pridobili dovolj informacij, ki 

nam bodo v pomo� pri opredelitvi ciljev in ra�unalniški obdelavi podatkov iz anket.  
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2 RAVNANJE Z ODPADKI 

2.1 Pravni temelj ravnanja z odpadki 

Temelj pravilnega ravnanja z odpadki je bil postavljen s sprejetjem Pravilnika o ravnanju z 

odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08). Ta pravilnik dolo�a 

klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi ter druge 

pogoje za zbiranje in prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, kjer opredeljuje, kaj 

je odpadek in odpadke razvrš�a po skupinah. Glede na posamezne kategorije ravnanja z 

odpadki pravilnik posebej obravnava oziroma lo�uje povzro�itelje, imetnike, zbiralce, 

prevoznike, posrednike, predelovalce in odstranjevalce odpadkov. V letu 2011 je bila sprejeta 

tudi Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 103/11).  

Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 103/11) z namenom varstva okolja ter 

varovanja �lovekovega zdravja dolo�a pravila ravnanja in druge pogoje za prepre�evanje ali 

zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje 

celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje u�inkovitosti uporabe naravnih virov v 

skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list EU, št. L 312/08) 

z dne, 19. novembra 2008, o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv.  

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja 

hierarhija ravnanja (Uredba o ravnanju z odpadki, Uradni list RS, št. 103/11): 

− prepre�evanje, 

− priprava za ponovno uporabo, 

− recikliranje, 

− drugi postopki predelave (npr. energetska predelava), 

− odstranjevanje odpadkov. 

Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo �lovekovo zdravje in da ravnanje ne povzro�a 

škodljivih vplivov na okolje, zlasti (Uredba o ravnanju z odpadki, Uradni list RS, št. 103/11): 

− �ezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal, 

− �ezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, 

− škodljivih vplivov na obmo�ja, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 

− škodljivih vplivov na krajino ali obmo�ja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo  

kulturno dediš�ino, 

− na�rtovanje, proizvodnja, distribucija, potrošnja in uporaba izdelkov morajo biti taki, da 

pripomorejo k prepre�evanju nastajanja odpadkov.  

Cilji pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi dolo�eni v Uredbi o ravnanju z odpadki 

(Uradni list RS, št. 103/11) so: 
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− da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnega papirja, kovin, 

plastike in stekla iz gospodinjstev, v �im ve�ji meri pa tudi iz drugih virov, kjer gre za 

tokove odpadkov, podobne odpadkom iz gospodinjstev, pove�a na najmanj 50 odstotkov 

skupne teže; 

− da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna predelava, 

vklju�no z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, 

nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, razen naravno 

prisotnega materiala, navedenega pod klasifikacijsko številko 17 05 04 s seznama 

odpadkov, pove�a na najmanj 70 odstotkov skupne teže.  

 

Povod za sprejetje Uredbe o ravnanju z odpadki je bila sprejeta Direktiva 1999/31/ES (Uradni 

list EU, št. L 182/99) z dne, 26. aprila 1999, o odlaganju odpadkov na odlagališ�ih. Zaradi 

izpolnjevanja zahtev Direktive 75/442/EEC (Uradni list EU, št. L 194/75), zlasti �lenov 3 in 

4, je cilj te direktive s strogimi obratovalnimi in tehni�nimi zahtevami o odpadkih in 

odlagališ�ih zagotoviti ukrepe, postopke in smernice za prepre�evanje ali zmanjševanje, 

kolikor je mogo�e, �ezmerne obremenitve okolja (zlasti onesnaževanja površinskih voda, 

podtalnice, tal in zraka) in na globalno okolje, vklju�no z u�inkom tople grede, ter tudi tako 

posledi�no ogrožanje zdravja ljudi pri odlaganju odpadkov na odlagališ�e med celotno 

obratovalno dobo. Glede tehni�nih zna�ilnosti odlagališ� ta direktiva vsebuje ustrezne 

tehni�ne zahteve za tista odlagališ�a, za katera velja Direktiva 96/61/ES (Uradni list EU, št. L 

257/96), zato da bolj podrobno opredeli splošne zahteve omenjene direktive. S to direktivo se 

vse �lanice zavežejo, da bodo pripravile nacionalno strategijo za zmanjševanje koli�ine 

biorazgradljivih odpadkov na deponijah.  

Osnovno sporo�ilo Direktive 2008/98/ES (Uradni list EU, št. L 312/08) je, da so odpadki vir 

surovin, zato je postavljen okoljski cilj, da EU postane družba recikliranja. Z osnutkom 

Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 103/11) to sporo�ilo prenašamo v slovenski 

pravni red. Prvo pravilo te direktive je, da je odpadke prepovedano puš�ati v naravnem 

okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Odpadni papir, kovine, plastiko in 

steklo je potrebno lo�eno zbirati in predelati (Buda 2011, 15). 

Obdelavo odpadkov mora zagotoviti izvirni povzro�itelj odpadkov ali drug imetnik 

odpadkov, tako da jih (Buda 2011, 15):  

− obdela sam, 

− odda ali prepusti zbiralcu, 

− odda izvajalcu obdelave,  

− odda trgovcu.  

Za podjetja velja, da je izvirni povzro�itelj odgovoren za odpadek, dokler ni ustrezno obdelan. 

Dokazilo o oddaji odpadka je izpolnjen in potrjen eviden�ni list (Buda 2011, 16). 
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Standardi ravnanja z odpadki 

V svetu se države vse bolj usklajujejo na podro�ju sprejemanja zakonov s podro�ja varstva in 

zaš�ite okolja. Z veliko hitrostjo se razširjajo regulativne prakse med nacionalnimi državami 

in stremijo k ve�jemu zbliževanju politik ter standardov v mednarodni okoljski politiki 

(Evropska agencija za okolje 2010, 94).  

Na spodnji sliki je prikazana razširjenost sprejetja mednarodnih okoljskih standardov po letih, 

razvrš�enih po stopnjah sprejemanja med za�etnim letom in letom 2005. Med državami, ki so 

jih zajeli v študijo, so poleg Slovenije še: Albanija, Avstralija, Avstrija, Belgija, Bosna, 

Kanada, Hrvaška, �eška, Nem�ija, Danska, Finska, Gr�ija, Irska, Italija, Japonska, Norveška, 

ZDA, Rusija, Velika Britanija, Tur�ija, Poljska, Makedonija, Litva, Latvija, Koreja,  

Ukrajina … (Evropska agencija za okolje 2010, 94). 

 

* Politike so razvrš�ene po stopnji sprejemanja med za�etnim letom in letom 2005 (prve so 

politike, ki so se najhitreje prevzemale). 

Slika 1: Širjenje mednarodne okoljske politike med 43 OECD in državami  

centralne in vzhodne Evrope 

Vir: Evropska agencija za okolje 2010, 94. 
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2.2 Ravnanje z odpadki za organizacije in posameznike 

Posamezniki v gospodinjstvih s svojimi vsakodnevnimi odlo�itvami o tem, kaj bodo kupili, 

kako bodo živeli, kakšen avto bodo vozili, kako bodo izkoristili prosti �as, kako bodo potovali 

ipd., vplivajo na okolje. V evropskih gospodinjstvih se število �lanov zmanjšuje iz 2,5 �lana v 

letu 2005 na 2,4 �lana v letu 2008. To pomeni, da �lani gospodinjstev koristijo ve�ji bivalni 

prostor, porabijo ve� proizvodov, koristijo ve� storitev, porabijo ve� energije, vode in 

proizvedejo ve� izpustov toplogrednih plinov, odpadne vode ter odpadkov. Na ta na�in 

posamezniki v gospodinjstvu v veliki meri vplivajo na gospodarstvo, družbo in okolje (Vidic 

2011, 28). 

Potrošniško naravnana evropska gospodinjstva kot tudi vsa druga razvita gospodinjstva, 

zaradi višjega življenjskega standarda porabijo vedno ve� izdatkov za hrano in razli�ne 

proizvode, ki prej ali slej postanejo odpadek (Vidic 2011, 30). 

Koli�ine komunalnih odpadkov v Sloveniji in EU z leti naraš�ajo. V Sloveniji je v obdobju 

2002−2009 v povpre�ju nastalo približno 430 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto, 

v EU pa v obdobju 2002−2008 približno 520 kg na prebivalca na leto (Vidic 2011, 30). 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji še vedno poteka pretežno po logiki neomejenih 

naravnih virov, neekološkega na�rtovanja proizvodov ter zbiranja in odlaganja odpadkov na 

odlagališ�a. V Sloveniji se je koli�ina odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2002−2009 

gibala med 88−69 odstotki, to pomeni 309 kg na prebivalca na leto (Vidic 2011, 30). 

Koli�ina odloženih komunalnih odpadkov v EU se po podatkih Eurostata (2011) zmanjšuje, 

delež recikliranih in kompostiranih odpadkov pa pove�uje. V letu 2008 se je v EU odložilo 

približno 40 odstotkov nastalih komunalnih odpadkov, 40 odstotkov odpadkov je bilo 

recikliranih, 20 odstotkov odpadkov pa je šlo v sežig (Vidic 2011, 30). 

 

Slika 2: Ravnanje s komunalnimi odpadki 

Vir: Vidic 2011, 30; Eurostat 2011, 3. 
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Pogled na naravne vire v smislu življenjskega kroga odpira ve� okoljskih vprašanj, povezanih 

s proizvodnjo in potrošnjo ter rabo naravnih in drugih virov povezuje z nastajanjem 

odpadkov. �eprav raba naravnih virov in nastajanje odpadkov razli�no vplivata na okolje, ju 

povezujejo številne skupne gonilne sile, ki so mo�no povezane s tem, kako ter kje 

proizvajamo in uporabljamo dobrine ter kako uporabljamo naravni kapital za ohranjanje 

gospodarskega razvoja in vzorcev potrošnje. V Evropi poraba naravnih virov in koli�ina 

nastalih odpadkov še naprej naraš�ata, vendar so na obeh podro�jih med državami precejšnje 

razlike, kar lahko pripišemo predvsem razli�nim družbenim in gospodarskim razmeram ter 

razli�ni ravni okoljske ozaveš�enosti (Evropska agencija za okolje 2010, 69). 

Vsaka družba, ki je doživela naglo industrijsko rast potrošnje, se soo�a z vprašanjem 

trajnostnega ravnanja z odpadki, v Evropi pa to vprašanje še naprej vzbuja precejšnjo skrb. 

EU se je zavezala, da bo zmanjšala koli�ino nastalih odpadkov, vendar pri tem ni najbolj 

uspešna. Iz podatkov o trendih rasti, ki so na voljo za nekatere tokove odpadkov, je razvidna 

potreba po zmanjšanju koli�ine nastalih odpadkov, �e želimo še naprej zmanjševati negativne 

vplive na okolje. Leta 2006 so v državah EU-27 nastale približno 3 milijarde ton odpadkov – 

kar v povpre�ju pomeni 6 ton na prebivalca. Koli�ina nastalih odpadkov se med državami 

�lanicami EU precej razlikuje in dosega razmerje 1 : 39, kar je predvsem posledica razlik v 

strukturi industrije in razli�nih družbeno-gospodarskih razmer (Evropska agencija za okolje 

2010, 69). 

Pove�anje koli�ine komunalnih odpadkov v EU-27 je po�asnejše od rasti BDP-ja in tako se 

prekinja povezava z gospodarsko rastjo. Pove�evanje koli�in odpadkov je v glavnem 

posledica ve�je potrošnje v gospodinjstvih (Evropska agencija za okolje 2010, 72).  

 

Slika 3: Nastajanje kom. odpadkov v EU-27 v primerjavi z gibanjem  

BDP-ja in prebivalstva 

Vir: Evropska agencija za okolje 2010, 72. 
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Skrbno ravnanje z odpadki zmanjšuje vplive na okolje in nudi gospodarske priložnosti. Po 

nekaterih ocenah je približno 0,75 % BDP-ja v EU namenjenega ravnanju z odpadki in 

recikliranju. Dejavnost recikliranja po ocenah ustvari 24 milijard EUR prometa in zaposluje 

približno pol milijona ljudi. V svetovnem merilu tako EU zavzema približno 30-odstotni 

delež v okoljskih dejavnostih in 50-odstotni delež v dejavnostih ravnanja z odpadki in 

recikliranja (Evropska agencija za okolje 2010, 75). To so vsekakor vzpodbudne številke, 

vendar še vedno nezadostne za razvito Evropo, s katero se svet še ne more primerjati.  

V Sloveniji je bilo v letu 2010 predelanih skupno ve� kot 5,9 milijona ton odpadkov (vklju�no 

z odpadki iz za�asnega skladiš�enja), odstranjenih pa je bilo okoli 1,6 milijona ton odpadkov.  

V okviru predelave je bilo 84 % odpadkov recikliranih (vklju�no s kompostiranjem), 5 % 

odpadkov je bilo sežganih z namenom energetske izrabe, 11 % odpadkov pa je bilo 

vklju�enih v druge postopke predelave (SURS 2011).  

V okviru odstranjevanja je bilo 72 % odpadkov odstranjenih z odlaganjem na odlagališ�a, 

2 % odpadkov sta bila odstranjena s sežigom, 26 % odpadkov pa je bilo vklju�enih v druge 

postopke odstranjevanja (SURS 2011).  

 

Slika 4: Koli�ine nastalih, predelanih in odstranjenih odpadkov 

Vir: Cerkvenik 2012, 41; SURS 2012. 
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2.3 Sofinanciranje ravnanja z odpadki iz EU sredstev  

Za namene sofinanciranja ravnanja z odpadki, se je tudi Slovenija vklju�ila v evropske 

programe. Tako so bile v okviru programskega obdobja 2007−2013 do septembra 2011 

izdane odlo�be za šest projektov s podro�ja ravnanja z odpadki.  

Preglednica 1: Investiranje v projekte za ravnanje z odpadki s strani Kohezijskega 

sklada 

Naziv projekta Celotna vrednost EU del (v €) 

Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške 

(KOCEROD) 
24.980.383 12.875.545 

Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske  

regije (CERO Slovenska Bistrica) 
14.366.935 7.280.090 

Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki 

v osrednjeslovenski regiji (RCERO Ljubljana) 
143.921.874 77.571.941 

Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje  

(CERO Puconci) − 2. faza 
23.196.120 13.483.149 

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju 

(CEROZ) − 2. faza 
14.991.669 6.790.692 

Regijski center za ravnanje z odpadki (CeROD)  

− 2. faza 
32.548.321 18.969.704 

SKUPAJ 254.005.302 136.971.121 

Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 2011, 6. 

Na podro�ju ravnanja s komunalnimi odpadki se je Slovenija zavezala, da bo s pomo�jo 

evropskih sredstev izpolnila temeljna kazalnika:  

− zmanjšati koli�ine odloženih nenevarnih odpadkov za 295.000 ton na leto,  

− pove�ati lo�eno zbrane odpadke za 295.000 ton na leto.  
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Preglednica 2: Potrjeni projekti bodo prispevali k izpolnjevanju kazalnikov 

Naziv projekta 

Zmanjšanje 

odloženih nenevarnih 

odpadkov v 

tonah/leto 

Pove�anje 

lo�eno zbranih 

frakcij v 

tonah/leto 

Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške 

(KOCEROD) 
9.000 8.200 

Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske 

regije (CERO Slovenska Bistrica) 
13.720 7.600 

Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z 

odpadki v osrednjeslovenski regiji (RCERO 

Ljubljana) 

176.000 41.000 

Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje 

(CERO Puconci) − 2. faza 
31.400 15.615 

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju 

(CEROZ) − 2. faza 
12.500 7.800 

Regijski center za ravnanje z odpadki (CeROD) − 

2. faza 
38.480 35.729 

SKUPAJ 281.100 115.944 

Vir: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 2011, 7. 

2.4 Delež embalaže v odpadkih 

Ocene kažejo, da prispeva odpadna embalaža le približno 5 % delež celotne koli�ine trdih 

odpadkov v Evropski uniji. Vsekakor to ne predstavlja nezanemarljive koli�ine, saj znaša ta 

66 milijonov ton. Ve�ji delež zavzema odpadna embalaža med komunalnimi odpadki.  

 

Slika 5: Deleži embalaže med gospodinjskimi odpadki v Veliki Britaniji 

Vir: Radonji� 2008, 104. 

Papirna 
embalaža; 5%

Ostali papir; 
29%Steklena 

embalaža; 7%

Ostalo steklo; 
1%

Kovinska 
embalaža; 6%

Ostale kovine; 
1%

Plasti�na 
embalaža; 6%

Ostala plastika; 
2%

Biološki 
odpadki; 30%

Drugo; 13%



15 

 

2.5 Vrste odpadkov  

1. Komunalni odpadki 

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev. Danes se ve�ino odpadkov odloži v 

zabojnike. Tako ravnanje z odpadki pozneje zelo oteži lo�evanje odpadkov, saj med odpadki 

najdemo zelo razli�ne ostanke, tudi kemikalij, škropiv, nevarnih predmetov ali baterij. Na leto 

v Sloveniji tako pridelamo okoli 550.000 ton takšnih odpadkov (RRA Koroška 2011). 

Komunalnim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti so po svoji 

strukturi podobni gospodinjskim odpadkom in imajo razli�ne vire izvora (poslovni prostori, 

lokali, trgovine, šole, uradi itd.). To niso industrijski odpadki, ki nastajajo v procesu 

proizvodnje. Na leto v Sloveniji po podatkih ARSO (2012b) nastane okoli 290.000 ton 

takšnih odpadkov. Ve�ino teh odpadkov je mogo�e reciklirati s pravilnim ravnanjem na 

izvoru nastanka (RRA Koroška 2011). 

2. Industrijski odpadki  

Nastajajo v proizvodnji. Tako v kovinski, kemi�ni, avtomobilski ali rudarski. Mednje sodijo 

olja, kemikalije, škropiva, barvila, ostružki … Industrijske odpadke lahko razdelimo v dve 

skupini: 

a) Odpadki na površinah (smeti) 

To so odpadki, ki jih komunalna podjetja zbirajo na javnih površinah in so posledica 

neodgovornega ravnanja ljudi. Med te odpadke spadajo papir, ostanki embalaže in hrane, 

cigaretni ogorki, žve�ilni gumiji in tudi iztrebki živali.  

b) Gradbeni odpadki  

Nastajajo pri izgradnji, obnovi in rušenju objektov (npr. drobno kamenje, opeke, ploš�ice, 

ostanki stavbnega pohištva, kritin, elektro- in vodnih inštalacij itd.). Ve�ina teh odpadkov 

danes sicer še vedno kon�a na neprimernih mestih (ob cestah, v potokih, gozdovih, v grapah 

itd.), v prihodnosti pa bo nujno ustreznejše ravnanje z njimi, saj so nekateri še posebej 

nevarni. Stare salonitne kritine z vsebnostjo azbesta je na primer mogo�e odlagati samo na 

posebnih odlagališ�ih. 

3. Medicinski odpadki 

Nastajajo pri izvajanju zdravstvenih aktivnosti. Sestavljajo jih bolnišni�ni odpadki, podobni 

gospodinjskim odpadkom in nevarni zdravstveni odpadki. Zdravstveni odpadki nastanejo tudi 

v zasebnih klinikah, veterinarskih postajah, zobozdravstvenih ambulantah, pri splošnih 

zdravnikih in v lekarnah.  
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4. Drugi odpadki  

V to skupino sodijo: izrabljena elektro in elektronska oprema, odsluženi akumulatorji in 

baterije, odpadna mineralna olja, izrabljena motorna vozila, izrabljene avtomobilske gume, 

odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, blato iz �istilnih naprav, odpadki iz klavnic … 

(RRA Koroška 2011). 

2.6 Koli�ine odpadkov 

V Sloveniji je leta 2010 nastalo okoli 864.000 ton komunalnih odpadkov (to je približno 422 

kg komunalnih odpadkov na prebivalca). Od tega je bilo 3.500 ton nevarnih komunalnih 

odpadkov, kar je približno 1,7 kg na prebivalca na leto (SURS 2011). 

Vendar pa še zdale� ne vzbujajo skrbi le komunalni odpadki, ki nastajajo predvsem v 

gospodinjstvih in nekaterih storitvenih dejavnostih (trgovina, gostinstvo, šolstvo ipd.); veliko 

težavo predstavljajo zaradi koli�in in vsebnosti nevarnih snovi tudi odpadki, ki nastajajo v 

proizvodnih in v storitvenih dejavnostih. V Sloveniji je v letu 2010 v teh dejavnostih nastalo 

okoli 5,4 milijona ton odpadkov (skupaj z zalogami iz prejšnjih let 5,7 milijona ton), od tega 

skoraj dve tretjini v proizvodnih dejavnostih in približno tretjina v storitvenih dejavnostih. 

Med temi odpadki je bilo skoraj 98.000 ton ali 1,8 % nevarnih odpadkov; okoli 82 % teh 

nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 18 % pa v storitvenih dejavnostih  

(SURS 2011). 

 

Slika 6: Koli�ine nastalih odpadkov (vklju�no z zalogami iz prejšnjih let)  

po viru nastanka, Slovenija 

Vir: SURS 2011. 
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Za primerjavo: zadnji razpoložljivi podatki Eurostata (2011) (ti se nanašajo na leto 2008) 

kažejo, da je na obmo�ju EU-27 nastalo približno 2,62 milijarde ton odpadkov. Od tega je 

bilo približno 9,9 % ali 259 milijonov ton komunalnih odpadkov; 85 % teh odpadkov je 

nastalo v gospodinjstvih, preostalih 15 % pa v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V 

celotni koli�ini teh odpadkov pa je bilo okoli 3,7 % nevarnih odpadkov. 

Podrobna sestava vseh odpadkov, nastalih v letu 2010 v Sloveniji, kaže, da so predstavljali 

(SURS 2011): 

− skoraj 57 % (ali 3,5 milijona ton) mineralni, utrjeni, stabilizirani odpadki (prevladovali so 

zemeljski izkopi, gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov ter drugi 

mineralni odpadki) in odpadki, ki nastanejo pri sežiganju (med take odpadke sodijo 

pepel, žlindra in kotlovski prah);  

− 16 % (ali 986.000 ton) ve�inoma odpadki, primerni za reciklažo (odpadni papir, plastika, 

kovina, les, steklo, tekstil in guma), v manjšem obsegu pa zavržena oprema (izrabljena 

vozila, elektri�na in elektronska oprema, deli strojev in naprav);  

− 12 % odpadki iz gospodinjstev in njim podobni odpadki (prevladovali so mešani 

komunalni odpadki);  

− 8 % kemijski odpadki, odpadki iz zdravstva in biološki odpadki;  

− 5 % živalski in rastlinski odpadki, primerni za procese aerobne in anaerobne razgradnje;  

− 2 % navadni mulji. 

V letu 2010 je bilo v naših gospodinjstvih od približno 701.000 ton vseh nastalih 

odpadkov kar 67 % mešanih komunalnih odpadkov, 9 % embalaže, 6 % biorazgradljivih 

odpadkov iz vrtov in parkov, kosovnih odpadkov 5 %, papirja in kartona 3 %, gradbenih 

odpadkov 3 %, lesa 2 %, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov 1 % in ostalih odpadkov (4 %) 

(SURS 2011). 

Koli�ine odpadkov naraš�ajo in so odraz ravnanja potrošniške družbe, saj s pove�evanjem 

izdatkov za življenjske potrebš�ine povzro�ajo ve� odpadkov.  

S predelavo in reciklažo se pove�uje delež predelanih odpadkov v proizvodnih in storitvenih 

dejavnostih, še vedno pa ostaja težava na podro�ju ravnanja s komunalnimi odpadki v 

gospodinjstvih, ki jih je nemogo�e kontrolirati pri svojih neodgovornih dejanjih.  

V Sloveniji nastaja okrog 80 % komunalnih odpadkov v gospodinjstvih. Ve� kot dve tretjini 

komunalnih odpadkov sestavljajo mešani komunalni odpadki. Postopek obdelave teh 

odpadkov je drag, poleg tega pa na ve�jem obmo�ju Slovenije še vedno ni zagotovljena 

tehnologija za snovno in energetsko izrabo mešanih komunalnih odpadkov. Ti se zato še 

vedno odstranjujejo pretežno z odlaganjem na odlagališ�a. Lo�eno zbrane frakcije (papir, 

steklo, plastika, kovine, les, tekstil, guma) pa ne pomenijo tolikšne obremenitve za okolje, saj 

jih je mogo�e v nadaljnjih postopkih predelati ali reciklirati (SURS 2011). 
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V Sloveniji se je v letu 2010 odložilo na odlagališ�a odpadkov ve� kot 825.000 ton odpadkov, 

od tega (SURS 2011): 

− okoli 76 % odpadkov na odlagališ�ih nenevarnih odpadkov oziroma na komunalnih 

odlagališ�ih,  

− nekaj ve� kot 23 % odpadkov na industrijskih odlagališ�ih,   

− nekaj manj kot 1 % odpadkov na odlagališ�ih nevarnih odpadkov. 

Od skupno 623.000 ton vseh odpadkov odloženih na 43 komunalnih odlagališ�ih (med njimi 

jih je 18 v fazi zapiranja) je bilo približno 81 % mešanih komunalnih odpadkov, okoli 

8 % drugih komunalnih odpadkov (odpadki iz vrtov in parkov, lo�eno zbrane frakcije, 

kosovni odpadki, odpadki, ki nastanejo pri �iš�enju cest ipd.) ter ve� kot 11 % drugih 

nenevarnih odpadkov, predvsem gradbenih odpadkov in odpadkov iz naprav za ravnanje z 

odpadki (SURS 2011). 

Po podatkih Eurostata (2011) je povpre�na koli�ina komunalnih odpadkov, odloženih na 

odlagališ�ih za nenevarne odpadke, v letu 2009 v EU-27 znašala 191 kg na prebivalca; to je 

približno 37 % od skupne koli�ine nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca (512 

kg/prebivalca). V Sloveniji je v letu 2010 nastalo povpre�no 422 kg komunalnih odpadkov na 

prebivalca; od tega se jih je približno 64 % (oziroma 272 kg/prebivalca) odstranilo z 

odlaganjem na odlagališ�a nenevarnih odpadkov (SURS 2011). 

Odpadki po razli�nih državah sveta imajo razli�no strukturo, ki jo je možno reciklirati. 

Spodnja slika prikazuje sestavo komunalnih odpadkov. Še vedno prevladujejo mešani 

komunalni odpadki.  

 

Slika 7: Sestava komunalnih odpadkov po razvitih državah 

Vir: Mackenzie in Masten 2004, 594. 
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Letne koli�ine odpadkov zbrane v jugovzhodni Sloveniji 

Spodnja preglednica prikazuje letne koli�ine odpadkov, ki so zbrane po posameznih regijah. 

Razvidno je, da se je v spodnjeposavski regiji zbralo za 29.012 ton odpadkov, v jugovzhodni 

Sloveniji pa 49.307 ton odpadkov, kar uvrš�a ta del Slovenije v sredino. Glede oddaje 

odpadkov drugemu zbiralcu, ki bi uspel iz odpadkov pridobiti še ve� reciklažnih surovin, pa 

je ta del Slovenije zelo slabo razvit (SURS 2008). 

Preglednica 3: Ravnanje s komunalnimi odpadki, zbranimi z javnim odvozom 

odpadkov, 2007 

Regije 

Skupna 

letna 

koli�ina 

odpadkov 

zbranih z 

javnim 

odvozom 

Koli�ine 

odpadkov 

oddane na 

odlagališ�e 

Za�asno 

skladiš�ene 

koli�ine 

odpadkov 

Koli�ine 

odpadkov 

oddane v 

postopke 

odstranjevanja 

Koli�ine 

odpadkov 

oddane v 

postopke 

predelave 

Koli�ine 

odpadkov 

oddane 

drugemu 

zbiralcu 

Koli�ine 

odpadkov 

oddane v 

družbo za 

ravnanje z 

odpadno 

embalažo 

Koli�ine 

odpadko

v oddane 

v tujino 

(izvoz) 

SLOVENIJA 846.892 678.336 3.372 22.694 81.364 28.623 30.738 1.764 

Pomurska 54.373 44.332 1.368 29 3.114 2.282 1.878 1.370 

Podravska 128.716 65.398 36 21.736 31.619 1.163 8.369 394 

Koroška 27.705 26.147 / 9 179 572 798 / 

Savinjska 102.633 89.625 556 / 8.050 2.742 1.661 / 

Zasavska 18.331 15.056 / 1 2.198 168 908 / 

Spodnjeposavska 29.012 24.455 337 6 3.105 492 617 / 

Jugovzhodna Slo. 49.307 45.980 91 18 1.803 545 870 / 

Osrednjeslovenska 217.724 182.810 23 7 20.617 6.523 7.743 / 

Gorenjska 86.319 69.906 / 2 5.262 8.201 2.947 / 

Notranjsko-kraška 21.768 19.850 26 74 897 523 398 / 

Goriška 59.876 50.746 748 811 3.247 2.320 2.004 / 

Obalno-kraška 51.129 44.031 187 / 1.274 3.092 2.545 / 

Vir: SURS 2008. 

 

2.7 Odpadna embalaža  

Za sodobno družbo so zna�ilni številni artefakti in med njimi zaseda embalaža posebno 

mesto. Ne le zaradi dolgega obdobja obstoja in uporabe, ampak v veliki meri tudi zaradi vse 

ve�jega razmaha porabništva in globalizacije. Embalaža je tako mo�no vpeta v naše vsakdanje 

osebno in poslovno življenje, da velikokrat pozabimo na njeno pomembno vlogo. Je naša 

vsakodnevna spremljevalka. Skoraj ne mine dan, da je ne bi uporabljali, saj je vsaka stvar, ki 

jo kupimo, zavita v embalažo (Radonji� 2008, 99).  
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Porabništvo dobiva vse ve�je razsežnosti, s tem pa je tudi embalaža dobila novo vlogo. Široka 

in kakovostna ponudba živil ter vseh drugih izdelkov je postala samoumevna, porabnik pa 

pri�akuje brezhibno kakovost blaga. To lahko omogo�a samo dobra embalaža, ki je postala 

eden klju�nih inštrumentov prodaje ter vira informacij o izdelkih. S tem pa je postala tudi 

sorazmerno velik okoljski problem (Radonji� 2008, 25). 

Odpadki pomenijo enega slabše rešenih problemov varstva okolja v Sloveniji. Prav tako 

odpadna embalaža, saj zavzema pomemben delež med trdnimi odpadki. V Sloveniji je znašala 

koli�ina odpadkov na prebivalca 425 kg, od tega zajema odpadna embalaža 80 kg. Zaradi rasti 

kupne mo�i in BDP-ja pa se približujemo povpre�ju v Evropski uniji, kjer na prebivalca znaša 

kar 150 kg odpadne embalaže (Radonji� 2008, 184).  

Preglednica 4: Letne koli�ine nastale odpadne embalaže na prebivalca v EU 

Država 

Masa odpadne embalaže  

na prebivalca (kg) 

1997 1999 2001 2002 

Irska 164 187 212 217 

Francija 190 205 208 206 

Italija 166 193 195 197 

Nizozemska 176 164 186 193 

Luksemburg 181 182 181 191 

Nem�ija 167 178 182 187 

Velika Britanija 171 157 158 167 

Danska 172 159 161 159 

Španija 147 155 146 156 

Belgija 133 145 138 144 

Avstrija 138 141 137 132 

Portugalska 84 120 127 128 

Švedska 104 110 114 115 

Gr�ija 68 81 92 94 

Finska 81 86 88 87 

Povpre�je držav nekdanje evropske petnajsterice 160 169 172 176 

Vir: Radonji� 2008, 184. 

Vrste in koli�ine embalaže se zelo razlikujejo glede na pakirano blago, tj. od njegovih 

zna�ilnosti ter trženjskih zahtev. Med porabnimi izdelki sta glavna porabnika embalaže 

živilska industrija, ki porablja 38 % proizvedene embalaže ter industrija pija�, za katero se 

namenja 18 % proizvedene embalaže; za farmacevtske izdelke se namenja 5 % embalaže, za 

kozmeti�ne pa okoli 3 % (Radonji� 2008, 24).  
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Slika 8: Deleži uporabljene embalaže glede na razli�ne skupine izdelkov 

Vir: Radonji� 2008, 24. 

 

Razmerje tržnih deležev embalažnih materialov na slovenskem trgu: prevladuje papir s 40 %, 

na drugem mestu je plastika z 22 % (Radonji� 2008, 40).  

 

Slika 9: Deleži embalažnih materialov na slovenskem trgu v letu 2005 

Vir: Radonji� 2008, 40. 
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2.7.1 Delo družb ravnanja z odpadno embalažo 

Na trgu so tri družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki od zavezancev prejemajo pla�ila. Za 

to morajo prevzeti stroške ravnanja z odpadno embalažo pri vseh komunalnih podjetjih po 

celotni Sloveniji. K temu so se družbe za ravnanje z odpadno embalažo zavezale v 

okoljevarstvenih dovoljenjih (Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uradni 

list RS, št. 104/00, 12/02). V dovoljenjih so morale zapisati, da bodo prevzemale odpadno 

embalažo skladno z deležem po vsej Sloveniji pri vseh komunalnih podjetjih (Volfand 2011d, 

28). 

V sistem ravnanja z odpadno embalažo so tako vklju�ene tri družbe: Slopak, Interseroh in 

Gorenje Surovina. Družba Slopak že peto leto zapored presega koli�ine in deleže prevzema 

lo�eno zbrane odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih. V prvih devetih mesecih leta 2011 

je bila Slopak edina družba, ki je prevzela odpadke pri 35 komunalnih podjetjih (Volfand 

2011d, 28).  

Preglednica 5: Rezultati družbe Slopak v letu 2010 

Vrsta  

materiala 

Koli�ina embalaže, 

dane na trg (t) 

Prevzeta odpadna 

embalaža, ki je 

komunalni odpadek (t) 

Prevzeta odpadna 

embalaža, ki ni 

komunalni odpadek (t) 

Steklo 21.863 14.521 2.193 

Papir 55.011 13.654 35.862 

Plastika 30.979 19.842 6.698 

Kovina 10.450 1.354 1.658 

Les 13.391 1.351 5.989 

Skupaj 131.694 50.722 52.400 

Vir: Stražiš�ar 2011, 44. 

Trenutno odpadki dosegajo najvišje vrednosti na trgu od leta 2008. Vendar pa njihova cena ne 

pokriva stroškov transporta, sortiranja in predelave. Te stroške v ve�jem delu pokrivajo 

družbe za ravnanje z odpadno embalažo in sredstva za to prejemajo od zavezancev, ki dajejo 

embalažo na trg (Volfand 2011d, 28). 

2.7.2 Koli�ine zbrane embalaže pri komunalnih podjetjih 

Koli�ine lo�eno zbrane embalaže pri komunalnih podjetjih se izjemno hitro ve�ajo. Interseroh 

je imel tako v letu 2009 12,40-odstotni delež, prevzeli pa so 14,52 odstotkov vseh koli�in 

lo�eno zbranih frakcij komunalne embalaže, kar pomeni 6.952 ton. V letu 2010 so imeli 

19,26-odstotni tržni delež, pri komunalnih podjetjih pa so prevzeli 27,13 odstotkov vseh 

koli�in ali 18.922 ton. V letu 2011 so imeli 25,41-odstotni tržni delež in ocenjujejo, da so pri 
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komunalnih podjetjih prevzeli skoraj 35 odstotkov vseh koli�in lo�eno zbranih frakcij, kar je 

približno 30.000 ton (Mikec 2011, 32). 

 

Slika 10: Prevzemanje lo�enih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov neposredno pri 

povzro�iteljih odpadkov in v zbiralnicah (1000 t/leto) 

Vir: Cerkvenik 2012, 43. 

Zaradi nedelujo�ih shem pri ravnanju z odpadno embalažo sta podjetji Gorenje Surovina in 

Dinos ustanovila novo shemo UNIREC. Direktor družbe Gorenje Surovina, g. Fišer (2011, 

37) ugotavlja: »Podro�je embalaže v okviru obstoje�ih delujo�ih shem ni transparentno in z 

njo se ne izpolnjujejo okoljski cilji na tem podro�ju. Najve�ja težava je v dejstvu, da vsi 

izvajalci skupaj v tem trenutku zelo težko zagotavljajo sortiranje in obdelavo pove�anih 

koli�in komunalne embalaže. V ta namen so pripravljeni investirati v razvoj infrastrukture za 

obvladovanje toka odpadkov. Na ravni izvajalskih storitev bodo izpostavili infrastrukturo, ki 

bo zmogla predelati vso komunalno embalažo in jo poskušati �im ve� reciklirati. Sistem bo 

stroškovno u�inkovit in transparenten.« 

2.8 Uspešno zbiranje odpadkov v podjetju VA�O, d. o. o., Krško 

Odpadke je prepovedano puš�ati v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano 

ravnati. Odpadni papir, kovine, plastiko in steklo je potrebno lo�eno zbirati. Uredba o 

ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 103/11) dolo�a, da je odpadke potrebno predelati. V 
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ata predelavo odpadkov in odstranjevanje odpadkov, je udejanjena hierarhija 
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11: Znak podjetja VA�O, d. o. o., Krško 

Vir: VA�O 2012. 
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Za�etki delovanja segajo v povojno leto v samostojni Sloveniji, saj prakti�no ni bilo 

konkuren�nega podjetja, ki bi bilo specializirano samo za odpadni papir po pisarnah, 

tiskarnah, ustanovah … Podjetje je delovalo tudi tako, da je organiziralo šolske akcije in 

privabljalo šolarje k zbiranju odpadnega papirja z razli�nimi nagradnimi igrami. 

Glavna prepoznavnost podjetja so bili zabojniki za odpadni papir, postavljeni na izvoru 

(pisarne, tiskarne), kjer je �isti odpadni papir. Glavno vodilo podjetja je bila uporaba manjših 

zabojnikov, saj je s tem prepre�ilo, da bi se vanje odlagali mešani odpadki. Odpadni papir bi 

tako pomešan pristal na deponijah.  

2.8.1 Današnja usmerjenost podjetja VA�O, d. o. o. 

Danes podjetje uspešno deluje. Vsak dan znova se trudijo uvajati nove sisteme lo�enega 

zbiranja odpadnega papirja, ki bi omogo�alo pridobivanje kakovostnejših vrst odpadnega 

papirja. Patentiralo je tudi posebne vre�e za tiskarne (big bag), ki jih je možno postaviti na 

sam izvor odpadnega papirja − v tiskarne zraven stroja. Zaradi lahkosti je možno vre�e ro�no 

sestavljati, prestavljati in si jih prilagajati. S tem ni potreben ro�ni iznos papirnega odpada v 

kontejnerje na dvoriš�e, kjer je velika izpostavljenost vlagi in vetru.  

S �asom se je podjetje za�elo usmerjati na vse odpadke, kjer so razvili poseben na�in zbiranja 

že na izvoru in v grobem lo�evanju odpadkov. Glavno vodilo družbe je, da se odpadki dnevno 

odvažajo, zato velike smetarnice niso potrebne in tudi smradu ni ve�. Za tako ekonomi�no 

organizirano delo ne potrebujejo niti posebej opremljenih sortirnic ali centrov za ravnanje z 

odpadki. Vsa potrebna orodja se ob stabilnih odkupnih cenah predelovalcev financirajo iz 

trenutno priznane cene odvoza odpadkov lokalnih komunalnih podjetij in prodaje odpadnih 

surovin (Iva�i� 2011, 26). 

S takšnim na�inom dela je mogo�e pridobiti iz odpadkov 95 % delež surovin. Seveda mora 

sprejeti takšen na�in dela tudi povzro�itelj odpadkov. Veliko ve� posluha za lo�evanje je 

zaslediti pri tujih vlagateljih v slovenska podjetja. Ti namre� vedo, da so odpadki vsak dan 

dražji in z urejenostjo ter lo�evanjem se ti stroški zelo zmanjšajo. Hkrati pa poskrbijo za ugled 

podjetja in ve�jo konkuren�nost na trgu. Naša podjetja ne sledijo takšni praksi, to pa pomeni 

višje stroške odvoza odpadkov.  
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Slika 12: Zgled zbirnega centra 

Vir: Iva�i� 2012. 

Sortacija v podjetju VA�O, d. o. o. 

�O, d. o. o., zaposlenih 17 delavcev in mese�no

razli�nih vrst. Izvaja tudi posebne ro�ne sortacije odpadkov z 

kakovostnejših vrst papirja, plastik in železa, 

višje cene v predelovalni industriji.  

: Sortacija smeti iz pisarn (70 % odpadkov predstavlja papir)

Vir: Iva�i� 2012. 
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3 VPLIV ODPADKOV NA OKOLJE 

Narava je vir vsega, kar potrebujemo: hrane, ki jo jemo, vode, ki jo pijemo, zraka, ki ga 

dihamo. Ne moremo si ve� privoš�iti, da naravo odrivamo na rob zaradi požrešnosti 

ekonomije. Kot se je hitro dvignilo število prebivalstva v zadnjih 100 letih, je �as, da 

razmislimo, kako bi naravo ter ekonomijo povezali, saj živimo v enem živem sistemu in ta 

sistem je sedaj pod velikim pritiskom. To ne pomeni, da bi izbirali med zaš�ito narave in 

ekonomijo. To pomeni, da kar je dobro za okolje, je dobro tudi za ekonomijo dolgoro�no 

(Green 2008, 1). 

V zadnjih dveh desetletjih so znanstveniki zbrali trdne dokaze, da ljudje s svojim delovanjem 

spreminjajo kemi�no sestavo ozra�ja. Koncentracija toplogrednih plinov je predvsem zaradi 

uporabe fosilnih goriv za�ela strmo naraš�ati. Toplogredni plini v ozra�ju so za življenje na 

Zemlji sicer potrebni, saj nam zagotavljajo primerne toplotne razmere, vendar njihovo hitro 

naraš�anje spreminja lastnosti ozra�ja in podnebja. Skoraj tretjina slovenskih emisij 

toplogrednih plinov nastane pri proizvodnji elektrike in toplote. Bistveno zmanjšanje emisij iz 

tega vira je trenutno skoraj nemogo�e (ARSO 2006, 18). 

Zadnji dve generaciji sta bolj izropali in onesnažili naš planet kot sto generacij pred njima. 

Ra�unajo, da je letna svetovna proizvodnja odpadkov danes približno 15.000 milijard ton 

odpadnih voda in 15 milijard ton trdnih snovi. V ZDA pride npr. letno na vsak ha zemlje 18 

ton odpadkov, kar je približno enako biološki produkciji te iste površine. Ameriška 

gospodinja dnevno odvrže cela 2 kg odpadkov, vsakodnevna koli�ina odpadkov v ZDA pa je 

kar 50 kg na osebo. Ali ni potem upravi�ena bojazen, da bo naša civilizacija kmalu izginila 

pod plazom smeti in odpadkov? Ni� �udnega ni, da se industrijske države vedno težje 

spopadajo z odpadki. �e jih sežgejo, preko dima, prahu in pepela zastrupljajo okolje. �e jih 

deponirajo, še stoletja in tiso�letja ogrožajo okolje. Potopljeni v morje pa pospešujejo že tako 

groze�e hitro izumiranje življenja v njem. Pomembna naloga razvitih držav in tudi Slovenije 

je, da najdemo rešitev za naš ekosistem na zemlji (Požarnik 1988, 142).  

Z ozra�jem ni ni� bolje. Ozra�je omogo�a življenje na našem planetu. A �eprav je tako 

pomembno, ljudje spuš�ajo v zrak škodljive in strupene pline ter mu s tem zadajajo hude in 

dolgotrajne poškodbe. Škodljivi plini so krivi za propadanje dreves in zastrupljanje živalstva 

ter rastlinstva v rekah in jezerih. Spet drugi povzro�ajo ogrevanje planeta ali poškodbe 

ozonske plasti. �e bodo s takim po�etjem nadaljevali, bodo uni�ili celotno okolje, od katerega 

je odvisno naše preživetje. Ozra�ju so že zadali poškodbe, ki jih bodo odpravljali na desetine 

ali celo stotine let. Zato si ne dovolimo, da ne bi poskrbeli vsaj za odpadke (Walker 1996, 5).  

Najve�ji onesnaževalci ozra�ja so ZDA. Odgovorne so za izpust 30 % ogljikovega dioksida, 

pa �eprav dosegajo samo 5 % svetovnega prebivalstva. Na drugem mestu jih strmo dohiteva 

Kitajska s 15 % ogljikovega dioksida v ozra�ju. Z ve�anjem industrializacije bo do leta 2025 
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prehitela ZDA. Nato sledi Evropa. Velika Britanija je povzro�ila izpust 6 % ogljikovega 

dioksida v ozra�je po zaslugi za�etka rojstva industrijske revolucije. Danes se je njen odstotek 

znižal  na 2 %. Še vedno pa je Evropa na tretjem mestu. Sledijo ji Rusija, Indija in Japonska 

(Henson 2006, 39−40). 

 

Slika 14: Letna emisija ogljika na prebivalca 

Vir: Gore 2007, 253. 

Slovenija prispeva zelo majhen delež h globalnemu segrevanju s toplogrednimi plini (okoli 

0,1 %). Kljub temu se je z Odlo�bo o odobritvi Kjotskega sporazuma (Uradni list EU, št. 

167/93, 33/94, 184/99, 75/02, 130/02, 332/10) zavezala zmanjšati delež toplogrednih plinov 

in pripravila program zmanjševanja. Najve�ji povzro�itelj toplogrednih plinov v Sloveniji je 

energijski sektor, industrijski sektor in sektor odpadkov. Najbolj problemati�en med vsemi pa 

je transportni sektor (MOP 2003, 62).  

 

Slika 15: Emisije toplogrednih plinov po sektorjih v RS leta 1999 

Vir: MOP 2003, 62. 
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3.1 Nevarnost odpadkov za okolje 

Stanje okolja je posledica pritiskov na okolje, ki se kažejo predvsem skozi �loveške 

dejavnosti. Najve�krat se kaže preko emisij snovi in energij v okolje (voda, zrak, tla) ter 

odpadkov. Pri na�rtovanju posegov v okolje moramo biti pozorni tudi na skrb za okolje. Z 

namenom zmanjšanja teh negativnih vplivov so bile uvedene okoljske dajatve po na�elu 

onesnaževalec pla�a. Pri tem je zelo pomemben inštrument stimulacije onesnaževalcev za 

zmanjšanje onesnaževanja tudi uvedba oprostitve ali zmanjšanja pla�ila dajatev zaradi 

vlaganja sredstev v varovanje okolja (ARSO 2006, 12).  

3.1.1 Nevarnost odpadkov v ZDA 

ZDA so navajene izobilja. Vedno je na voljo širok izbor dobrin in vabljivih skušnjav, da 

kupujejo ve�, novo in še boljše. Ta potrošniška kultura je postala sestavni del njihovega 

življenja, tako da ne vidijo ve� velikega davka, ki ga pobira svetu. Gojenje nove zavesti o 

tem, da njihovo nakupovanje in življenjski slog vplivata na okolje in neposredno na izpuste 

ogljikovega dioksida, je dober za�etek uvajanja pozitivnih sprememb za zmanjšanje 

negativnega vpliva (Gore 2007, 314). 

Tretjina vseh odpadkov, ki polnijo smetiš�a ZDA, je odvržena embalaža. Zelo veliko 

naravnih virov in fosilnih goriv porabljajo iz leta v leto za izdelavo papirja, plastike, 

aluminija, stekla ter stiropora za zaš�ito in zavijanje izdelkov. Izra�uni kažejo, da �e bi za�elo 

reciklirati sto tiso� ljudi, ki danes tega ne po�nejo, bi skupno zmanjšali izpuste ogljika za 

42.000 ton letno (Gore 2007, 315). 

Ni� bolje ni z nakupovalnimi vre�kami. V ZDA vsako leto porabijo 100 milijard 

nakupovalnih vre�k. Izra�un kaže, da se vsako leto porabi ve� kot 12 milijonov sod�kov nafte 

samo za izdelavo plasti�nih nakupovalnih vre�k, ki po enkratni uporabi kon�ajo na smetiš�u, 

kjer se nato stoletja razkrajajo. Tudi papirnate vre�ke povzro�ajo težave. Da so dovolj mo�ne, 

je ve�ina izdelanih iz novega papirja, kar zahteva se�njo dreves, ki vežejo ogljikov dioksid. 

Dognali so, da se vsako leto za potrebe ZDA poseka kakšnih 15 milijonov dreves za izdelavo 

desetih milijard papirnatih vre�k (Gore 2007, 316). 

V spodnji preglednici je prikazan �as razkroja, ki je potreben, da se posamezni material v 

naravi razkroji. Plasti�ni material preživi ve� kot štiri generacije �loveka.  
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Preglednica 6: �as za razkroj odpadkov v naravi 

Proizvod �as potreben za razkroj v naravi 

Steklenica 1.000.000 let 

Plasti�ni nosilec za pija�e 450 let 

Aluminijasta plo�evinka 200−400 let 

Kovinska plo�evinka 80−100 let 

Gumijast podplat 50−80 let 

Usnjen pas 40−50 let 

Najlonska tkanina 30−40 let 

Embalaža iz trde plastike 20−30 let 

Plenica za enkratno uporabo 10−20 let 

Lesena palica 10−15 let 

Cigaretni filter 2−5 let 

Vrv iz konoplje 1−14 mesecev 

Volnena kapa 12 mesecev 

Bombažna cunja 1−5 mesecev 

Bananin ali pomaran�ni olupek 3−5 tednov 

Papir 2−4 tedne 

Vir: Hill 2007, 256. 

�e bomo tako nadaljevali in onesnaževali celotno zemljo, bomo z globalnim segrevanjem 

dosegli le to, kar že nekaj �asa napovedujejo znanstveniki. Vsa rodovitna zemlja in gozdovi se 

bodo spremenili v puš�ave. To pa ne bo škodilo samo živalim, ampak tudi ljudem (Ricciuti 

2009, 56). Znanstveniki so prepri�ani tudi, da zaradi podnebnih sprememb prihaja do velikih 

sprememb vremenskih pojavov − bolj silovitih neurij in velikih poplav (Gore 2009, 15).  

3.1.2 Nevarnost odpadkov za zdravje 

Odpadki ne škodujejo samo naravi, ampak tudi našemu zdravju. Kot dokazujejo številne 

raziskave po svetu, razni na�ini odstranjevanja odpadkov prav tako škodijo našemu zdravju. 

Predvsem sežiganje odpadkov. Sežigalnice povzro�ajo negativne vplive na zdravje ljudi. 

Vplivi niso omejeni le na njihovo neposredno bližino. Prenašajo se preko velikih razdalj in 

negativno vplivajo na globalno stanje okolja. S pomo�jo statisti�nih modelov francosko 

Ministrstvo za okolje ocenjuje, da so dioksini v Franciji krivi za prezgodnjo smrt 1.800–5.200 

ljudi letno. Za emisije dioksinov velja, da spodnja meja, pod katero za zdravje ne bi bili 

nevarni, ne obstaja. Sežigalnice prispevajo ve�ino emisij dioksinov v okolje: na Japonskem 93 

%, v Švici 85 %, v Veliki Britaniji 79 % in na Danskem 70 % (Društvo za razvoj humanistike 

2003). 
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Prav tako je za dioksine zna�ilno, da imajo razpolovne dobe v �loveškem telesu 7−12 let, da 

dobro potujejo po zraku, bioakumulirajo se v maš�obah, zelo toksi�ni so pri nizkih 

koncentracijah. EPA tudi ocenjuje, da sedanja koli�ina dioksinov, ki ga imamo v telesih 

povzro�i 1−10 primerov raka na 10.000 prebivalcev (Društvo za razvoj humanistike 2003). 

3.1.3 Nevarnost odpadkov v Sloveniji 

Slovenija je lepa dežela. �eprav je majhna, pa se tudi tu dogajajo velike vremenske 

spremembe. Od hitrega dviga temperatur do dviga morja. Na pogled majhen dvig ima lahko 

dramati�ne posledice. Po vsem svetu ljudje zelo radi živijo na obalnih podro�jih. Predvsem so 

to velika mesta, ki imajo ve� kot 5 milijonov ljudi. Mesta pa ležijo samo 10 metrov nad 

morsko gladino. Posledice �utimo tudi mi. Klimatologinja Lu�ka Kajfež Bogataj (2011, povz. 

po Umanotera 2011) opozarja, da bodo tudi v Sloveniji zaradi dviga morske gladine ranljiva 

obmorska mesta: Koper, Izola, Portorož in Piran. Zaradi višje gladine morja bodo najprej 

ogrožene Se�oveljske in Strunjanske soline.  

Možne posledice podnebnih sprememb v Sloveniji so še (Umanotera 2011): 

− ve�ja pogostost ekstremnih vremenskih pojavov: mo�nih neurij, vro�inskih valov, 

poplav;  

− premik gozdne meje še višje; 

− požari: poleti bo zaradi pojavljanja mo�nih neviht med vzroki za nastanek požarov 

velikokrat udar strele; 

− vse pogostejše poletne suše: od devetih hudih suš v Sloveniji v zadnjih 40 letih jih je bilo 

kar šest v zadnjih 15 letih; pomanjkanje vode bo prizadelo kmetijstvo, energetiko in 

predelovalno industrijo; posledice bomo �utili vsi: podražili se bodo hrana, energija, 

voda; 

− pojav t. i. okoljskih beguncev: Mednarodni odbor za podnebne spremembe ocenjuje, da 

bo leta 2050 na svetu kar 150 milijonov »okoljskih beguncev«, ki bodo k nam pribežali 

zaradi posledic naravnih katastrof, pomanjkanja hrane, pitne vode in primerne 

zdravstvene oskrbe. 

Z ukrepi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov lahko ogrevanje ozra�ja in druge 

posledice podnebnih sprememb omejimo na stopnjo, ki bo še obvladljiva in nam ne bo 

povzro�ala dodatne škode. Slovenija se pridružuje ukrepom in prizadevanju Evropske 

skupnosti za omejevanje izpustov toplogrednih plinov in je podpisnica Kjotskega protokola 

leta 2002 (Uradni list EU, št. 167/93, 33/94, 184/99, 75/02, 130/02, 332/10). Povpre�ni letni 

izpusti v obdobju 2008−2012 naj bi bili za 8 % nižji kakor v izhodiš�nem letu 1986. Leta 

2005 so znašali 20,28 milijona ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je še vedno 0,6 % 

ve� od leta 1986. Za doseganje obveznosti iz protokola je bilo zato treba uvesti dodatne 

ukrepe. Izpust toplogrednih plinov je mogo�e zmanjševati zlasti z zamenjavo tehnologij, 
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goriva in surovin z okolju prijaznejšimi ter z zmanjševanjem obsega ali opustitvijo nekaterih 

dejavnosti. Veliko lahko prispevamo tudi posamezniki s spremembo življenjskega sloga 

(MOP 2007a, 23).  

Za dosego kjotskega cilja bo Slovenija morala sprožiti razli�ne ukrepe na vseh podro�jih, ki 

povzro�ajo toplogredne pline. Od zakonodajnih, fiskalnih ukrepov, finan�ne pomo�i do 

prostovoljnih sporazumov. Najpomembnejši ukrepi bodo v sektorju energije, ki je hkrati tudi 

najve�ji vir emisij. K zmanjšanju emisij bodo pripomogli zamenjava trdnih fosilnih goriv z 

zemeljskim plinom, pove�anje kapacitet proizvodnje elektrike in toplote iz obnovljivih virov 

energije, uporaba lesne biomase, uvajanje biodizla … (MOP 2006, 9). 

3.2 Na�ini ravnanja z odpadki 

Leta 1996 so bile izdelane Strateške usmeritve ravnanja z odpadki RS, ki so sestavni del 

Nacionalnega programa varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99, 2/06). Stanje in 

identifikacija problematike na podro�ju ravnanja z odpadki je v Sloveniji v splošnem 

uveljavljen na�in odstranjevanja odpadkov z mesta nastanka in odlaganje na bolj ali manj 

urejena odlagališ�a. V Sloveniji je bilo v letu 2008 odloženih približno 1.039.611 ton 

odpadkov. Regijski koncept ravnanja z odpadki je po 16. 7. 2009 predpisal obratovanje 15 

regijskih centrov z IPPC dovoljenji. Žal pa slovenska zakonodaja v zadostni meri ne podpira 

in stimulira zmanjševanja koli�ine odloženih odpadkov, predvsem pa ne zmanjševanja v 

samem viru nastajanja odpadkov. V Sloveniji je približno 35−40 % komunalnih odpadkov 

organskih, po nekaterih podatkih pa je koli�ina biorazgradljivih odpadkov 62 %. Za 

zmanjševanje koli�ine odloženih odpadkov je potrebno zagotoviti dobro delujo� trg 

reciklatov. Vsak kilogram odpadkov, ki ga recikliramo, pomeni zmanjševanje stroškov 

odlaganja. Potrošniki lahko in smo dolžni prisiliti proizvajalce, da nosijo odgovornost za 

svoje izdelke, ki jih lansirajo na trg. �e proizvajalec postane odgovoren za svoje odpadke, bo 

prisiljen uporabljati nenevarne materiale, podaljšati uporabno dobo artikla in zmanjšati 

embalažo (Pivec 2011, 12). 

V Evropi se ravnanje z odpadki v vedno manjši meri obravnava kot izklju�no tehni�na težava. 

Zavedanje o pomembnosti vklju�evanja povzro�iteljev odpadkov v sam razvoj in izvedbo 

ustreznih programov ravnanja z odpadki je namre� dokaj visoko razvito. Industrija in upravni 

organi so se v zadnjem desetletju nau�ili, da je naju�inkovitejši na�in za dosego zastavljenih 

ciljev razlo�evanje med vrstami odpadkov in prepri�anje ob�anov, kakor tudi same trgovine 

in industrije, da je potrebno lo�evati odpadke že na samem mestu nastanka (Steiner in Wiegel 

2008, 68).  

Splošni cilji sistemov ravnanja z odpadki združujejo tri glavne komponente:  

− usposobljeno, neodvisno in mo�no administracijo, ki za�enja in spodbuja potrebne 

aktivnosti;  



 

− dobro informirano in motivirano prebivalstvo kot os

prepre�evanja nastajanja odpadkov in reciklaže, ki se lahko izved

sodelovanjem ljudi;  

− najmodernejšo infrastrukturo za obdelavo razli

in odgovoren na�in.  

V hierarhiji ravnanja z odpadki je

Naslednji korak predstavljajo ukrepi, ki vodijo k p

nižji stopnji hierarhije – k recikliranju 

69).  

Slika 16

Z razli�nimi postopki obdelave 

Osnovni na�ini ravnanja z odpadki

− recikliranje, 

− deponiranje, 

− sežiganje, 

− kompostiranje, 

− zakopavanje. 
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dobro informirano in motivirano prebivalstvo kot osnovni pogoj za ve

nastajanja odpadkov in reciklaže, ki se lahko izved

najmodernejšo infrastrukturo za obdelavo razli�nih vrst odpadkov na ekološko primeren 

V hierarhiji ravnanja z odpadki je poglavitni cilj prepre�evanje nastajanja odpadkov. 

Naslednji korak predstavljajo ukrepi, ki vodijo k ponovni uporabi dolo�

k recikliranju �im ve�je koli�ine odpadkov (Steiner in Wiegel 2008, 

16: Na�ela sodobnega ravnanja z odpadki 

Vir: Steiner in Wiegel 2008, 69. 

nimi postopki obdelave in odlaganjem odpadkov poskrbimo za svoje odpadke.

ini ravnanja z odpadki so:  

novni pogoj za ve�ino konceptov 

nastajanja odpadkov in reciklaže, ki se lahko izvedejo le z aktivnim 

nih vrst odpadkov na ekološko primeren 

vanje nastajanja odpadkov. 

onovni uporabi dolo�enih snovi in – na 

(Steiner in Wiegel 2008, 

 

za svoje odpadke.  
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3.2.1 Recikliranje 

V zadnjih dvajsetih letih so odpadki postali, ob ugotovitvah o onesnaževanju okolja zaradi 

njihovega odstranjevanja, eno od najpomembnejših poglavij pri soo�anju s problematiko 

podnebnih sprememb in iz�rpavanju naravnih virov. Podobno je pri kr�enju gozdov, 

degradaciji okolja zaradi rudnikov, degradaciji prsti, kjer star �asopis in odvržena plo�evinka 

dobita novo vlogo. Iz koncepta, kako odpadke odstraniti, je potrebno preiti na koncept, kako 

odpadke uporabiti. Na odpadke se je pri�elo gledati tudi iz drugih vidikov, ne samo kot na 

material, ki ga je potrebno odstraniti. Eden od teh vidikov ima nekoliko daljšo tradicijo, in 

sicer poudarja pomen uporabnosti odpadkov ter vrednosti dodane z delom, ki jo vsebujejo in 

to je razlog za recikliranje (Pivec 2011, 10).  

Praviloma lahko prav vsak material nastopa kot uporabna (sekundarna) surovina. Komunalni 

odpadki imajo svojo strukturo, svojo sestavo; v komunalnih odpadkih najdemo papir, steklo, 

plastiko, železo … �e pa upoštevamo nacionalni prostor, dobimo koli�ine, ki gredo v deset 

tiso�e in sto tiso�e ton. Torej koli�ine, ki vzbujajo spoštovanje in zahtevajo druga�ne prijeme 

– razli�no tehnologijo, ki je usmerjena na popolno izkoriš�anje komunalnih odpadkov v smeri 

reciklaže (Koželj in Vuk 1987, 151).  

Z razli�nimi vrstami odpadkov ravnamo razli�no, razli�no jih ponovno uporabimo ali 

odlagamo.  

Odpadki, ki jih lahko recikliramo, so (Parker 2004, 8):  

− papir, karton, lepenka; 

− obleke in tkanine, naravne in umetne; 

− razli�ne vrste plastike, kot sta ABS in PET; 

− steklo, obi�ajno lo�eno po barvi; 

− organski odpadki, kot so olupki zelenjave, gnilo sadje in ostanki hrane.  

Eden izmed najpomembnejših izzivov, s katerim se soo�a svet, je zmanjševanje porabe virov. 

Z drugimi besedami: prenehati je potrebno razmišljati o tem, da so naravni viri neomejeni – 

pa naj bodo to fosilna goriva, voda, naravni plin, prst ali gozdovi. Prav tu bo reciklaža 

odigrala odlo�ilno vlogo (MOP 2007b, 29). 

�e no�emo iz�rpati vseh zalog naravnih virov, morajo popravilo, ponovna uporaba in 

reciklaža postati del našega vsakdanjega življenja. Tak pristop nam bo pomagal (MOP 2007b, 

29):  

− zmanjšati in prepre�iti nadaljnjo škodo v okolju; 

− izogniti se nepotrebni porabi naravnih virov; 

− privar�evati energijo in zmanjšati raven onesnaženosti.  
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Recikliranje igra pomembno vlogo tudi v proizvodnem procesu, saj lahko nastale odpadke 

znova uporabimo kot surovino pri proizvodnji novih izdelkov. Z vsako tono recikliranega 

papirja prihranimo 17 dreves in 21.000 litrov vode, zmanjša se onesnaženost, saj je škodljivih 

izpustov za 30 kilogramov manj in tudi deponijskih odpadkov je manj. Vnovi�na uporaba 

embalaže in zmanjšanje koli�in te sta klju�ni sredstvi pri prepre�evanju nastajanja tovrstnih 

odpadkov. Samo v ZDA vsako leto odvržejo 64 milijonov ton embalaže, vendar primeri 

nekaterih podjetij vendarle že kažejo na spreminjanje pristopa do nepotrebnega pakiranja 

(MOP 2007b, 31).  

Mag. Stanka Cerkvenik (2012, 41) je poudarila, da ima recikliranje klju�no vlogo pri 

upravljanju z odpadki. Pomembno je tako z vidika zmanjševanja odpadkov kot tudi manjše 

rabe naravnih virov. Podatki o obsegu trgovanja kažejo na tržni interes za odpadke kot 

surovine, ki ga poleg cene pogojuje tudi stopnja gospodarskega razvoja. Na tržno privla�nost 

predelave odpadkov poleg povpraševanja po sekundarnih surovinah vpliva tudi cena 

primarnih surovin. Cene sekundarnih surovin se po ob�utnem padcu leta 2009 po�asi 

dvigujejo. S tem pa omogo�ajo tudi ve�je trgovalne koli�ine (Cerkvenik 2012, 41). 

Vse pogosteje se pojavlja �ezmejno trgovanje z odpadki, ve�inoma za potrebe recikliranja ali 

snovno in energetsko predelavo. Razvoj ubira takšno smer zaradi politik EU, ki zahtevajo 

minimalno raven recikliranja za dolo�ene tokove odpadkov, usmerjajo pa ga tudi tržne sile: že 

ve� kot desetletje so cene surovin visoke ali rastejo, zato so snovi, pridobljene iz odpadkov, 

vse dragocenejši vir (Evropska agencija za okolje 2010, 75). 

Najbolj razširjen znak reciklaže je t. i. Mobiusova zanka. Osnovno oznako predstavlja 

trikotnik, ki ga sestavljajo tri puš�ice. Vsak krak Mobiusove zanke simboli�no predstavlja del 

verige v sistemu reciklaže: zbiranje, predelavo in ponovno uporabo izdelka iz reciklata. 

Razvili so ga v ZDA v za�etku sedemdesetih let prejšnjega stoletja na pobudo enega ve�jih 

proizvajalcev recikliranega papirja.  

 

Slika 17: Znak za reciklažo embalažnih materialov (Mobiusova zanka) 

Vir: Radonji� 2008, 211. 

Reciklaža je bila v Sloveniji v letu 2008 zagotovljena za 49 % celotne mase odpadne 

embalaže in s tem smo bili od cilja za leto 2012, ki narekuje 55–80 % reciklažo, še zelo 

oddaljeni. Pri posameznih materialih, kot so plastika, papir in karton ter steklo, smo v letu 
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2008 cilje za 2012 že presegli, saj smo reciklirali 42,2 % plastike (cilj 22,5 %), 66 % papirja 

in kartona (cilj 60 %) ter 76 % stekla (cilj 60 %). Najslabši rezultati so bili doseženi pri lesu, 

saj smo ga reciklirali le 6 % (cilj za 2012 predvideva 15 %) ter kovinah z 20 % recikliranjem 

(cilj za 2012 je 50 %) (ARSO 2012a). 

 
Slika 18: Delež reciklirane odpadne embalaže in ciljni delež 

Vir: ARSO 2009.  

3.2.2 Deponiranje 

Odlagališ�a imajo velik negativen vpliv na tla, vodo (predvsem podtalnico) in na ozra�je. 

Obseg negativnega vpliva na okolje ter vrsta in trajanje emisij pa so odvisne od lastnosti 

odloženih odpadkov, tehni�ne opremljenosti odlagališ� in v veliki meri tudi od lokacije 

odlagališ�a. V Sloveniji je delež biološko razgradljivih odpadkov v komunalnih odpadkih 

previsok. Ravno biološko razgradljivi odpadki pomenijo veliko obremenitev za okolje. 

Biološko razgradljive sestavine odpadkov se na odlagališ�u razkrajajo pod anaerobnimi 

pogoji. Ve�inski delež približno 90 % razkrojenih organskih ogljikovih spojin se pretvori v 

odlagališ�ni plin, le majhen delež preide v izcedne vode (MOP 2012). 

Odlagališ�a so bila v preteklosti najcenejši na�in odstranjevanja trdnih odpadkov. Tudi ob 

uveljavljenih tehnikah zmanjševanja koli�in, reciklaže in predelave odpadkov ostaja 

odlaganje preostalih trdnih odpadkov na odlagališ�ih pomembna sestavina integrirane 

strategije ravnanja s trdnimi odpadki. Direktiva o odlaganju odpadkov 1999/31/ES (Uradni 

list EU, št. L 182/99) postavlja stroge zahteve glede odpadkov, namenjenih za deponijo in 

zahteve glede zasnove ter delovanja odlagališ�. V Pravilniku o odlaganju odpadkov (Uradni 

list RS, št. 5/00, 43/04, 63/09) so definirani naslednji tipi odlagališ�:  
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− odlagališ�a za nevarne odpadke, 

− odlagališ�a za nenevarne odpadke, 

− odlagališ�a za inertne odpadke. 

Na odlagališ�a ne sodijo:  

− teko�i odpadki, 

− eksplozivni, korozivni, oksidirajo�i in vnetljivi odpadki,  

− kužni odpadki iz bolnišnic,  

− obrabljeni avtomobilski plaš�i.  

Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov (Uradni list EU, št. L 182/99) navaja, da se na 

odlagališ�e lahko deponirajo le predhodno obdelani odpadki. Na odlagališ�a za nevarne 

odpadke se lahko odložijo le odpadki, ki izpolnjujejo kriterije iz predhodno omenjene 

direktive (Steiner in Wiegel 2008, 15).  

Potrošniško naravnana evropska gospodinjstva zaradi višjega življenjskega standarda porabijo 

vedno ve� izdatkov za hrano in razli�ne proizvode, ki prej ali slej postanejo odpadek. 

Ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji še vedno poteka pretežno po logiki neomejenih 

naravnih virov, neekološkega na�rtovanja proizvodov ter zbiranja in odlaganja odpadkov na 

odlagališ�a. V Sloveniji se je koli�ina odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2002−2009 

gibala med 88−69 %, kar pomeni nekje med 361−309 kg na prebivalca na leto. V zadnjih treh 

letih se je odstotek odloženih komunalnih odpadkov za�el zmanjševati (Vidic 2011, 30). 

 

Slika 19: Koli�ina nastalih in odloženih komunalnih odpadkov ter delež  

odloženih komunalnih odpadkov, Slovenija 

Vir: Vidic 2011, 29. 
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3.2.3 Sežiganje 

Kaj bo, ko ne bo ve� prostora za odlaganje smeti? Ob soo�enju s tem problemom se je veliko 

tistih, ki so odgovorni za odstranjevanje odpadkov, odlo�ilo, da jih bodo sežgali. Do 

nedavnega so pe�i za sežiganje smeti veljale za sijajno novo rešitev za uni�enje te navlake. 

Zakaj tudi ne? Rešimo se odpadkov, jih sežgemo in s tem dobimo še energijo, kar je 

ekonomsko privla�no in tudi ekološko zdravo. Ko pa je bilo zgrajenih vse ve� sežigalnic 

smeti, so za�eli zvoniti alarmni zvonci. Velike sežigalnice ne uni�ijo le odpadkov, ampak 

spuš�ajo v ozra�je zelo strupene pline. Ob izgorevanju odpadkov, kot so barve, plastika, 

pesticidi … se sproš�ajo dioksini, ki so najbolj strupene snovi, kar jih znanost pozna. Že v 

manjših koli�inah povzro�ijo vrsto obolenj (Girardet in Seymour 1991, 80).  

�eprav je sežiganje smeti navidezno koristno, pa se ob pridobivanju energije iz smeti sprosti 

ve� težkih kovin na enoto koristne energije. �e ho�emo svoje smeti kolikor toliko varno 

sežgati, moramo odšteti veliko denarja, da odpravimo posledice svoje lahkomiselnosti. Ker so 

naše smeti zmešnjava razli�nih materialov, je potrebnih veliko zelo dragih filtrov in posebnih 

naprav za �iš�enje plinov, ki nastajajo pri njihovem sežiganju (Girardet in Seymour 1991, 80).  

Sežigalnice obi�ajno sežigajo odpadke pri visokih temperaturah, 500 stopinjah ali višjih, kot 

dolo�a Pravilnik o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/00, 53/01, 81/02). Tako ostane 

manj pepela in drugih ostankov snovi, ki jih obi�ajno zakopljejo na odlagališ�ih. Toda, �e 

odpadki pred tem niso lo�eni, lahko pepel in ostanki vsebujejo toksi�ne snovi. Te lahko 

iztekajo iz odlagališ� in postanejo nov vir škodljivega onesnaževanja (Parker 2004, 19).  

Prednosti sežigalnic (Ekologi brez meja 2012):  

− tehnologija sežiganja odpadkov je tako napredovala, da so izpusti nevarnih plinov 

minimalni; 

− s sežiganjem odpadkov se lahko pridobiva elektriko in toploto; 

− s sežiganjem se zmanjša koli�ina odpadkov, ki kon�ajo na odlagališ�ih; 

− za sežig so primerni tisti odpadki, ki jih ni mogo�e reciklirati – to so medicinski odpadki, 

pesticidi, nevarne kemikalije itd. 

Slabosti sežigalnic (Ekologi brez meja 2012):  

− energetska predelava oziroma sežig lahko izrabi le energijo, vsebovano v aktualnih 

odpadkih in to le enkrat – s predelavo se prihrani veliko ve� energije, kot pa se jo pridobi 

s sežigom;  

− sežigalnice lahko u�inkovito proizvajajo elektri�no energijo samo v primeru, da v njih 

sežigamo odpadke, ki smo jih prej lo�ili na frakcije − mešani odpadki ob sežigu namre� 

ne proizvajajo dovolj energije, zato jim je v�asih potrebno dodajati gorljive snovi, 

najve�krat nafto; �e sežigamo mešane odpadke, je proizvodnja energije nekajkrat manjša 

od tiste, ki bi jo privar�evali, �e bi odpadke reciklirali; 
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− sežigalnice uni�ujejo naravne vire, ki so na Zemlji v omejenih koli�inah; 

− sežigalnice povzro�ajo nemalo težav: od izpustov dodatnih koli�in CO2 in emisij 

nevarnih snovi v ozra�je, kar še dodatno obremenjuje okolje, hkrati pa po sežigu še vedno 

ostanejo nevarni odpadki v obliki žlindre in filtrne poga�e – ti pa zahtevajo posebne in 

tudi dražje postopke za ravnanje in odlaganje; 

− snovni izkoristek je slab, saj se na tono odpadkov pridela okoli 300 do 400 kg nevarnih 

odpadkov; 

− sežigalnice predstavljajo konkurenco bolj trajnostnim na�inom ravnanja z odpadki – 

prepre�evanju, lo�evanju in recikliranju odpadkov – sežigalnice se namre� borijo za iste 

odpadke kot predelovalni obrati; 

− sežigalnice so finan�no izjemno dragi projekti, zato njihova izgradnja dolo�a na�in 

ravnanja z odpadki za prihodnja desetletja; njihova rentabilnost je zato vprašljiva – 

zaloge surovin se zmanjšujejo, njihova cena pa bo vedno višja, tudi ob upoštevanju 

sprememb na podro�ju dav�ne politike, ki jih lahko pri�akujemo v naslednjem desetletju, 

saj se bodo davki vedno bolj osredoto�ali na porabo virov in onesnaževanje okolja;  

− iz dimnika sežigalnice pridejo kar štirje od dvanajstih najbolj strupenih plinov – npr. 

dioksin. 

Obratovanje sežigalnice za 200.000 ton smeti pomeni (AAG 2012):  

− 550 ton sežganih smeti na dan; 

− 60 tovornjakov po 10 ton odpadkov na dan; 

− 30.000 ton pepela na leto;  

− 20.000 ton filtrskih ostankov; 

− emisije težkih kovin, prahu, kislih plinov, dioksinov in furanov ter ostalih strupov. 

Po deležu odpadkov, ki se sežigajo, je Slovenija po podatkih CEWEP (Confederation of 

European Waste – to – Energy Plants) (povz. po Wikipedija 2012) med zadnjimi v Evropi. V 

letu 2009 je bil v Sloveniji sežgan 1 odstotek odpadkov, na Švedskem z najvišjim deležem v 

Evropi pa 49 odstotkov. Države EU letno v energijo predelajo 69 milijonov ton odpadkov, s 

�imer se proizvede toliko elektri�ne energije, da zadoš�a za 27 milijonov ljudi (podatki za leto 

2008). V Sloveniji se izvaja sežig odpadkov le v celjski toplarni in v cementarni Salonit 

Anhovo, kapacitete za sosežig ima tudi cementarna Lafarge Cement, vendar je sosežig 

trenutno ustavljen zaradi neusklajene zakonodaje in posledi�no zapletov z izdajo dovoljenj 

(Wikipedija 2012).  

Odstranjujemo tiste odpadke, ki jih ni mogo�e predelati. Odpadke lahko odstranjujemo z 

biološkimi, termi�nimi ali kemi�no-fizikalnimi metodami. V letu 2009 je bilo v Sloveniji 

sežganih 200 ton komunalnih odpadkov, 41.000 ton odpadkov iz proizvodnje in storitvene 

dejavnosti ter 12.000 ton nevarnih odpadkov (ARSO 2012b). 
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Slika 20: Koli�ine predelanih in odstranjenih odpadkov glede na na�ine ravnanja 

Vir: ARSO 2012b. 

 

3.2.4 Kompostiranje 

Kompostiranje je okolju prijazna predelava organskih odpadkov. Primerjamo ga lahko z 

nastankom humusa v naravi, ki nastaja iz odmrlih rastlin in živali ter njihovih odpadkov pod 

vplivom delovanja mikroorganizmov. V komunalnih odpadkih je ve� kot 30 % biološko 

razgradljivih odpadkov, ki jih je mogo�e kompostirati. S tem, ko organske odpadke 

predelamo v kompost, jih vrnemo v naravni snovni krog in posledi�no prepre�imo 

onesnaževanje narave. Prispevamo k zmanjševanju koli�in odloženih odpadkov na 

odlagališ�u in s tem podaljšamo njegovo življenjsko dobo (zmanjšuje se tudi koli�ina nastalih 

toplogrednih plinov pri procesu deponiranja). Kompost lahko uporabimo kot naravno gnojilo 

v kmetijstvu in vrtnarstvu (Ob�ina Kamnik 2011). 
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Za kompostiranje so primerni (Ob�ina Kamnik 2011):  

− Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki: ostanki hrane; gnilo sadje in zelenjava; �ajne 

vre�ke in kavna usedlina; jaj�ne lupine; ostanki in olupki sadja ter zelenjave; ostanki 

mesa in mesnih izdelkov – manjše koli�ine; papirnate vre�ke za kruh, sadje in zelenjavo; 

papirnati rob�ki, prti�ki in brisa�e – manjše koli�ine; odmrle sobne rastline; stara zemlja 

lon�nic. 

− Vrtni odpadki: ovenele rože; ostanki rastlin; gnilo sadje in zelenjava; pokošena trava, 

listje, razrezane veje grmovnic – manjše koli�ine; plevel brez semen. 

V obratih za kompostiranje je ta proces nadzorovan in kontroliran. Kompostiramo lahko vse 

organske odpadke (kuhinjski organski odpadki, trava, listje, veje in podobno), ki vsebujejo 

veliko vode in hitro razpadejo. Take odpadke ni potrebno sežigati. Poleg tega mokre organske 

snovi na odlagališ�ih povzro�ajo pove�anje koli�ine metana in kontaminirajo vodo. 

Kompostiranje ima na splošno izredno pozitivne u�inke, saj z njim pridobimo nove produkte, 

kot je humuzna zemlja za sajenje (Biobag 2012). 

Proizvodnja komposta in njegova uporaba v kmetijstvu vra�a v okolje organske snovi, kar 

ohranja rodovitnost prsti, prepre�uje erozijo prsti, zmanjšuje negativne u�inke anorganskih 

gnojil in zavira nastanek mikroorganizmov, ki so patogeni za rastline. Kompostiranje se 

trenutno uporablja na izbranih odpadkih, ki vsebujejo samo biološko razgradljive organske 

snovi. Kompostiranje je v okviru EU regulirano z evropskim standardom EN13432 (Biobag 

2012). 

Zakonodaja (Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost, Uradni list 

RS, št. 42/04, 62/08, 61/2011) predpisuje zelo zahtevne pogoje za kompostiranje. Zato je v 

Sloveniji samo 6 dovoljenj za kompostiranje (leta 2011), potrebovali pa bi jih vsaj 20, �e bi 

želeli pridelovati kompost in ne samo predelovati organske odpadke v neuporabno biomaso 

(Humko 2011). 

Po podatkih Intrastata (povz. po SURS 2012) je možno kompostirati 30−50% gospodinjskih 

odpadkov. Koli�ina kompostiranih gospodinjskih odpadkov v Sloveniji v letu 2008 je 17.000 

ton (9 kg na prebivalca). 

Stroški ravnanja z odpadki so:  

− sežiganje: 110 do 240 EUR/t, 

− odvoz na odlagališ�a: 40 do 60 EUR/t, 

− zmanjšani stroški odvoza pri doma�em kompostiranju: 20 do 30 EUR/t. 

Odstotek kompostiranja gospodinjskih odpadkov v EU v letu 2008: Avstrija 40 %, Italija 38 

%, Belgija 23 %, Nizozemska 23 %, Španija 20 %, Danska 18 %, Nem�ija 16 %, Slovaška 

4,5 %, Madžarska 1,9 %. Slovenija je na repu držav s kompostiranjem z 1,8 %. Za nami so 
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samo še �eška, Latvija in Litva, kar je dober pokazatelj, da smo na tem podro�ju premalo 

dejavni (Eurostat 2012).  

Ena izmed pere�ih težav na podro�ju odpadkov v Sloveniji je ta, da je delež biološko 

razgradljivih odpadkov (BIOO) v komunalnih odpadkih prevelik. V letu 2010 je bil presežen 

delež bio razgradljivih odpadkov v koli�ini komunalnih odpadkov. Namesto dovoljenih 

223.000 ton je bilo v tem letu odloženih 272.000 ton biorazgradljivih odpadkov (Majkovi� 

2012). 

Preglednica 7: Delež BIOO v komunalnih odpadkih 

  2009 2010 2011 

Zbrani VSI odpadki 881.016,678 898.329,104 888.157,761 

Zbrani KO (1501 + 20) 825.747,423 796.413,455 721.317,084 

Zbrani BIOO (200108 + 200201) 49.673,828 58.617,329 78.092,197 

Delež zbranih BIOO med zbranimi KO 6 % 7 % 11 % 

*Opomba: Podatki za leto 2011 so v fazi usklajevanja. 

Vir: Majkovi� 2012. 

3.2.5 Zakopavanje odpadkov 

V veliko državah, posebno v tistih, kjer zemljiš� ne primanjkuje, ve�ino odpadkov zakopljejo. 

Stresejo jih v velike jame in pokrijejo (Inskipp 2006, 10).  

Zakopavanje odpadkov v nezaš�iteno jamo je zelo nevarno. Dež pronica skozi prekrivno plast 

zemlje in izpira onesnažujo�e kemikalije v okoliška tla, kar uni�uje rastline in živali. Potoki 

prenašajo onesnaženje naprej v reke in jezera.  

V sodobnejših odlagališ�ih to mešanico onesnažene vode, ki se imenuje izcedna voda, lovijo 

z glino in drugimi neprepustnimi podlagami. Vsesavajo jo v cevi in shranjujejo v cisternah za 

kasnejšo varno obdelavo. Ko hrana in druge snovi gnijejo, izhaja eksploziven plin metan. 

Zbirajo ga v ceveh in ga uporabljajo kot gorivo za ogrevanje ali proizvodnjo elektri�ne 

energije (Parker 2004, 20).  

3.2.6 Najprimernejši postopek ravnanja z odpadki 

Pri odlo�anju o najprimernejšem postopku ravnanja z odpadki je zelo težko, �e ne že 

nemogo�e, dati splošen zaklju�ek o tem, katera metoda oziroma postopek predelave 

odpadkov je ekonomsko in okoljsko najprimernejši, ker na u�inkovitost zelo vplivajo lokalni 

pogoji in spodbude s trga.  
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Preglednica 8: Splošne prednosti in slabosti osnovnih na�inov ravnanja z odpadki 

Naziv procesa Prednosti Slabosti 

Reciklaža 

Manjše koli�ine odpadkov na 

deponijah, 

prihranek primarnih surovinskih 

virov, 

daljši �as trajajo�a raba materialov. 

Neekonomi�na reciklaža nekaterih 

odpadkov, poraba energije, 

nastanek emisij, poslabšanje 

kakovosti nekaterih materialov, 

omejeno razvit trg za nekatere 

materiale (npr. plastika). 

Kompostiranje 

Manjše koli�ine odpadkov na 

deponijah, 

oplemenitev prsti, manjša poraba 

energije v primerjavi z reciklažo. 

Pogosto vprašljiva ekonomi�nost, 

neprijeten vonj, omejeno razvit trg 

za kompost, �as trajanja procesa, 

zahteva po natan�ni kontroli 

procesa. 

Sežiganje 

Znatno zmanjšanje prostornine 

odpadkov, 

manjše koli�ine odpadkov na 

deponijah, 

proizvodnja energije (prihranek 

primarnih virov. 

Visoki naložbeni in obratovalni 

stroški, 

možnost nastanka nevarnih emisij, 

vedno strožja zakonodaja, hitrejše 

zastaranje tehnologije, možni 

nevarni ostanki sežiga in njihovo 

deponiranje, 

težavnost iskanja primerne 

lokacije. 

Deponiranje 

Zaklju�eno in neizogibno odlaganje 

po ve� ciklih reciklaže in po sežigu, 

sorazmerno enostavna gradnja in 

obratovanje. 

Težavnost iskanja primerne 

lokacije, 

naraš�anje stroškov zaradi ve�jih 

okoljskih in sanitarnih zahtev, 

možnost iztoka v podtalnico, 

neprijeten vonj. 

Vir: Radonji� 2008, 241. 

Države odstranjujejo odpadke na razli�ne na�ine. Države z veliko ljudmi na majhnem 

prostoru se izogibajo zakopavanju odpadkov, saj imajo premalo ozemlja, zato lahko izberejo 

sežiganje. Delež recikliranih odpadkov se giblje od manj kot dvajsetine do dobre tretjine, a 

povsod naraš�a (Parker 2004, 16). 

Še vedno preve� odpadkov odlagajo države, ki imajo veliko ozemlja (npr. Kanada, Španija, 

Francija, Velika Britanija). Poleg tega so to bogate države, ki bi lahko imele precej višji 

odstotek recikliranja. 
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Na drugi strani se države z veliko ljudmi na majhnem prostoru izogibajo zakopavanju 

odpadkov, saj imajo premalo ozemlja, zato izberejo sežiganje (npr. Japonska). 

Preglednica 9: Prikaz usode odpadkov po državah 

DRŽAVA 
Reciklirani 

odpadki 
Sežgani odpadki Odloženi odpadki 

Kanada 19 % 6 % 75 % 

Danska 23 % 55 % 22 % 

Francija 9 % 32 % 59 % 

Nem�ija 29 % 17 % 54 % 

Japonska 4 % 69 % 27 % 

Nizozemska 38 % 27 % 35 % 

Španija 12 % 4 % 84 % 

Švica 40 % 46 % 14 % 

Velika Britanija 7 % 9 % 84 % 

ZDA 27 % 16 % 57 % 

Vir: Parker 2004, 16−17. 

3.3 LCA metoda in Zero Waste 

Po splošni ugotovitvi o nujnosti trajnostno sonaravnega razvoja se tudi na podro�ju strategij 

gospodarjenja z odpadki skuša dose�i trajnostno sonaravnost. Predvsem se skuša dose�i 

napredek pri uveljavljanju koncepta 3R (reduce, reuse, recycle) s strateškimi dokumenti, ki so 

dale� od tega, da bi bili trajnostni. Pod imenom integralno gospodarjenje z odpadki se 

predvideva na�in, kjer je dolo�ena maksimalna raven recikliranja, ki je omejena na 40 %. 

Predvideno je nadaljnje naraš�anje koli�in odpadkov, sežiganje ali drugi na�ini termi�ne 

obdelave ter velike koli�ine preostanka odpadkov po recikliranju. Strategije integralnega 

na�ina gospodarjenja z odpadki dajejo prednost zmanjševanju nastajanja, ponovni uporabi in 

recikliranju odpadkov, a neizogibno rešujejo težavo odstranjevanja odpadkov skozi sežig 

odpadkov (Pivec 2010).  

3.3.1 LCA metoda 

Analiza, temelje�a na okoljsko življenjskem ciklu izdelka, postaja ena od najpomembnejših 

metod vrednotenja vplivov izdelkov na okolje. S to kompleksno analitsko metodo skušamo 

dobiti vpogled v celotni življenjski cikel izdelka, ki zajema pridobivanje surovin, pridobivanje 

energijskih virov, proizvodnjo in distribucijo potrebne energije, proizvodnjo polizdelkov, 

izdelkov ter stranskih izdelkov, transport in distribucijo, u�inke med uporabo in alternativne 

možnosti ravnanja z izdelki po uporabi. Takšen pristop je zlasti pomemben, kadar obstajajo 

alternativne poti in možnosti izbire tistih razli�ic, ki najmanj obremenjujejo okolje. Tako se je 
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uveljavil pojem analiza ali ocenjevanje življenjskega cikla izdelka (Life Cycle Assessment – 

LCA) (Radonji� 2008, 166). 

Osnovna funkcija metode LCA je priprava informacij, na osnovi katerih so možne 

okoljevarstveno usmerjene poslovne odlo�itve, na primer primerjava u�inkov razli�nih 

izdelkov na okolje, izbira takšnega izdelka ali materiala, ki se sicer uporablja v iste namene, 

vendar okolje onesnažuje v najmanjši možni meri, razvoj novega izdelka, izbira za okolje 

manj obremenjujo�ih tehnoloških procesov, uvajanje reciklažnih postopkov, izbira ustrezne 

embalaže … V�asih je osnovni cilj dobljenih rezultatov z metodo LCA ustvarjanje ugleda 

podjetja v javnosti. Ta torej omogo�a iskanje okolju primernejših tehnoloških rešitev, to pa se 

neposredno odraža pri zmanjševanju porabe energije, surovin, materialov, tehnološke vode in 

v manjšem nastajanju odpadkov vseh vrst. Navkljub nekaterim še nedodelanim metodološkim 

pristopom, postaja LCA pomembno orodje za vrednotenje u�inkov na okolje in posledi�no za 

njihovo zmanjševanje. Vendar LCA pri tem žal ne vklju�uje ekonomskih in socialnih 

dejavnikov. LCA se v glavnem nanaša na en specifi�en proizvodni sistem v dolo�enem �asu 

(Radonji� 2008, 166). 

Vrednost metode LCA je odvisna od ponovljivosti in primerljivosti dobljenih rezultatov. Zato 

je klju�en poenoten metodološki okvir v mednarodnem merilu. V ta namen so bili oblikovani 

in izdani standardi serije ISO 14040, ki opredeljujejo metodologijo izdelave in vrednotenje 

dobljenih rezultatov. S tem so bili postavljeni okviri za izdelavo mednarodno poenotene in 

primerljive metodologije ekobilanciranja. LCA je tako prva in edina mednarodno 

standardizirana metoda vrednotenja vplivov izdelkov na okolje. V Sloveniji smo kot 

slovenske standarde prve od njih privzeli v letu 2000. V naslednjem letu smo privzeli še druge 

standarde iz omenjene serije, ki jo sestavljajo štirje osnovni standardi ter tri tehni�na poro�ila 

oziroma specifikacije. Leta 2006 je bil sprejet standard ISO 14044 in daje osnovne zahteve ter 

vodila za metodo ocenjevanja življenjskega cikla (Radonji� 2008, 168). Metodologija LCA je 

tudi tesno povezana s standardi serije ISO 14020, ki opredeljujejo usklajena merila za 

podeljevanje okoljskih oznak za izdelke (Radonji� 2008, 171).  

LCA sestoji iz štirih osnovnih strukturnih elementov oziroma faz. Te so: opredelitev ciljev in 

obsega, popis (inventarizacija), ovrednotenje vplivov na okolje in interpretacija. V prvi fazi je 

treba opredeliti cilj raziskave, razloge zanjo ter ciljne skupine. Natan�no je potrebno dolo�iti, 

kateri izdelek je predmet raziskave, opredeliti meje sistema, ugotoviti vire zbiranja podatkov 

in opredeliti funkcionalno enoto, ki služi kot primerjalna referenca. Popis je podatkovno jedro 

LCA. Rezultat faze popisa so vrednosti za porabo surovin, kemikalij, energije ter vrednosti za 

nastale izdelke in stranske izdelke, skupaj s podatki o emisijah v zrak, vodo in tla za celoten 

življenjski cikel izdelka. V tretji fazi gre za poskus povezati pridobljene podatke o vrstah in 

koli�inah snovi iz predhodne faze z njihovimi škodljivimi u�inki na okolje. V zadnji fazi se 

spoznanja iz druge in tretje faze, lo�ena ali medsebojno kombinirana, uporabijo kot 

priporo�ila za poslovne odlo�itve o izboljšavah, povezane z definiranimi cilji in nameni 
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izvedbe študije LCA. Brez upoštevanja zadnje faze bi se morali vprašati, kakšen je sploh 

smisel metode LCA. Na osnovi dobljenih rezultatov nastajajo predlogi za izboljšave, kot so 

uporaba alternativnih surovin, materialov in pomožnih sredstev, prehod na okolju primernejše 

tehnologije, pove�an delež reciklažnih procesov, sprememba v ravnanju z odpadki … 

(Radonji� 2008, 171).  

 

 

Slika 21: Faze metode LCA in njihova medsebojna povezava (SIST EN ISO 14020:2000) 

Vir: Radonji� 2008, 171. 

Rezultati LCA, objektivno gledano, ne morejo ponuditi enozna�nega odgovora, kateri 

embalažni izdelki so na splošno primernejši za okolje, še manj lahko pokažejo, da bi bilo 

potrebno izdelek na osnovi LCA umakniti s trga. LCA sicer zaradi celostne in sistemati�ne 

analize omogo�a posredno primerjavo izdelkov, vendar daje predvsem dokaj natan�en 

odgovor, kje v življenjskem ciklu embalaže obstajajo ozka grla glede onesnaževanja, katere 

materiale, dodatke ali sestavne dele bi bilo treba zamenjati, da bi bili okolju prijaznejši 

(Radonji� 2008, 182). 

LCA je imela zelo prozai�en za�etek. Eno prvih tovrstnih študij so naro�ili v družbi Coca-

Cola že v 60. letih 20. stoletja, da bi primerjali prednosti plasti�nih in steklenih steklenic ter 

koli�insko ovrednotili koristi njihovega recikliranja. Metoda se je nato po�asi razširila še na 

druga industrijska podro�ja. Zdaj vse ve� podjetij z državnimi in mednarodnimi blagovnimi 

znamkami uporablja to metodo pri sprejemanju odlo�itev glede na�rtovanja in proizvodnje 

izdelkov. Mnoge vlade pa uporabljajo LCA za urejanje razmer v teh industrijah (Goleman 

2011, 20).  
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3.3.2 Zero Waste 

Strategija Zero Waste u�inkovito vpliva na gospodarjenje z odpadki. Od cenejših možnosti 

odstranjevanja odpadkov do uporabe surovin z visoko dodano vrednostjo. Takšno trenutno 

neuspešno gospodarjenje z odpadki prepre�uje uveljavitev novega pristopa ravnanja z 

odpadki.  

Koncept Zero Waste ravnanja z odpadki zahteva spremenjen na�in razmišljanja. Osnovna 

naloga ni iskanje poti, kako se odpadkov znebiti, ampak zagotavljanje trajnostnega na�ina 

uporabe materialov ter spodbujanje njihovega recikliranja in ponovne uporabe. Z ustreznim 

preoblikovanjem izdelkov in ustreznim ravnanjem z njimi, lahko postanemo družba brez 

odpadkov. Ponovna izraba odpadkov z vklju�evanjem v reciklirne sheme in procese pa 

predstavlja vodilo ekonomskih aktivnosti in trajnostnega razvoja (Pivec 2010). 

Izraz »Zero Waste« izvira iz visoko uspešnega japonskega industrijskega koncepta »Total 

quality management« (TQM). Posamezna proizvodna podjetja so z na�elom »brez napak« 

dosegla rezultate ene napake na milijon izdelkov. Ideja, prenesena v sfero komunalnih 

odpadkov, usmerja pozornost na celoten življenjski cikel proizvodov. »Zelo Waste« zaokroža 

v celoto odgovornost proizvajalca, »ecodesign«, zmanjševanje koli�in odpadkov, ponovno 

uporabo in recikliranje odpadkov (Pivec 2010). 

Recikliranje in kompostiranje še vedno ostajata središ�e strategije Zero Waste, ki pa ima kot 

eno glavnih nalog vplivati na proizvodnjo. Njihova strategija ima tri glavne cilje (Pivec 

2010):  

− Pri�etek �iste proizvodnje in tako zmanjšati vnos strupenih snovi v okolje ter 

nepotrebnega odstranjevanja.  

− Za obstoje�e materiale in proizvode uporabljati reciklažne materiale, ki nimajo toliko 

vpliva na atmosfero.  

− Prepre�iti odpadke s pomo�jo biološkega cikla za biorazgradljive odpadke in 

tehnološkega cikla za 100 % ponovno uporabne materiale proizvedene tako, da še vedno 

ostanejo znotraj zaprtega snovnega krožnega toka. 

Ob pozitivnih u�inkih na okolje, ki ga ima Zero Waste so se v ve�ini primerov pokazali tudi 

pozitivni u�inki pri zmanjševanju stroškov gospodarjenja z odpadki. Bistvena za uspešnost 

ciljev sta dva dejavnika (Pivec 2010):  

− zviševanje stopnje recikliranja in kompostiranja,  

− preoblikovanje proizvodnega sektorja.  

Uveljavljanje dobre prakse Zero Waste koncepta je Nova Zelandija, ki je postala prva država 

na svetu, ki je strategijo sprejela na državni ravni. S tem je omajala trditve, da je Zero Waste 

le brezupni idealizem, da je cilj, ki ga ni mo� uresni�iti. Da je strategija uspešna, je potrebno 

na za�etku zmanjšati koli�ino odpadkov v samem viru nastajanja. V naslednji fazi je potrebno 



 

dolo�iti odpadke, ki jih je možno ponovno uporabiti. Zel

je lo�evanje bio razgradljivih odpadkov in njihovo

3.4 Odpadki kot tržno zanimivi izdelki

Zaradi vedno ve�je obremenitve okolja in zaradi ve

za ekološka vprašanja. Ve�ina skuša

�lovek, »ki nenehno misli na okolje«, le nasede prodajnim t

(Wilfing 1993, 17).  

Ve�krat poudarjamo, da moramo 

le na takšen na�in, da manj kupujemo in s tem ustvarjamo manj odpad

svetu se je temu težko upreti. Vseeno pa lahko stor

okolju. Kot potrošniki ne moremo veliko vplivati na

potrošniki ekološko zavedni. Kupujmo izdelke, ki so

izdelke v embalaži, ki se razkroji na kompostu. 

Veliko težavo predstavlja plasti

… Svetovno priznani proizvajalec mle

embalažo za jogurte. Tako je sedaj embalaža iz bior

inovativnega materiala IngeoTM bo izdelku zmanjšala

uporabo naftnih derivatov za 43 odstotkov v primerj

s pomo�jo LCA analize (Volfand 2011

Slika 
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iti odpadke, ki jih je možno ponovno uporabiti. Zelo pomemben del lo

razgradljivih odpadkov in njihovo kompostiranje (Vovk 20

dpadki kot tržno zanimivi izdelki 

je obremenitve okolja in zaradi ve� ekoloških katastrof se je izostril naš 

�ina skuša svojemu po�etju nadeti »ekološki plaš

»ki nenehno misli na okolje«, le nasede prodajnim trikom iznajdljivih re

moramo potrošniki zmanjševati koli�ine odpadkov. To lahko storimo 

in, da manj kupujemo in s tem ustvarjamo manj odpadkov. V potrošniškem 

svetu se je temu težko upreti. Vseeno pa lahko storimo vsaj nekaj korakov k prijaznejšemu 

okolju. Kot potrošniki ne moremo veliko vplivati na trgovski lobi, lahko pa smo kot 

potrošniki ekološko zavedni. Kupujmo izdelke, ki so pakirani v reciklažne materiale ali 

izdelke v embalaži, ki se razkroji na kompostu.  

predstavlja plasti�na embalaža. Predvsem plastenke, jogurtovi lon

… Svetovno priznani proizvajalec mle�nih izdelkov Danone se je odlo�

embalažo za jogurte. Tako je sedaj embalaža iz biorazgradljive plastike. Uporaba tehnološko 

inovativnega materiala IngeoTM bo izdelku zmanjšala oglji�ni odtis za 25 

uporabo naftnih derivatov za 43 odstotkov v primerjavi z obstoje�o embalažo. To so ugotovili 

(Volfand 2011c, 5).  

 

Slika 22: Jogurt v biorazgradljivi embalaži 

Vir: Plastech 2011. 

o pomemben del lo�evanja odpadkov 

k 2011, 19).  
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Slika 23: Bioragradljiva vre

V svojem življenju izpraznimo veliko plasti

za�el s proizvodnjo novih embalaž za svoje izdelke za 

osnovi. Uporabljeni material je narejen iz sladkorn

tako sledi zastavljenim ciljem, s katerimi namerava

materialov izdelanih iz naftnih derivatov, z materiali iz obno
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i uporabljati plasti�ne vre�ke, ki so popolnoma biorazgradljive. Imenovali so 

jih Clever Little Shopper. Narejene so stoodstotno iz koruznega škroba in se na kompostu 

razgradijo v roku treh mesecev. V vro�i vodi pa v treh minutah. S tem bo podjetje porabil

kar za 912 ton manj plastike. S tem dokazujejo, da za nakup �evljev ni

(Volfand 2011c, 7). 

 

: Bioragradljiva vre�ka za »pametne male nakupovalce«

Vir: Fuseproject 2010. 

V svojem življenju izpraznimo veliko plasti�ne embalaže za tuširanje in pranje las. Pantene je 

el s proizvodnjo novih embalaž za svoje izdelke za nego las, ki so narejeni na rastlinski 

osnovi. Uporabljeni material je narejen iz sladkornega trsa. Z uporabo obnovljivih materialov 

tako sledi zastavljenim ciljem, s katerimi nameravajo do leta 2020, zamenjati 25 odstotkov 

izdelanih iz naftnih derivatov, z materiali iz obnovljivih virov (Volfand 2011

 

Slika 24: Embalaža iz sladkornega trsa 

Vir: European Bioplastics 2011. 
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Ameriško podjetje Bota Box, okolju prijazen proizva

embalažo. Embalaža je narejena iz 

�rnilom na sojini osnovi. V primerjavi s steklenico je tako izpust toplog

za 75 odstotkov, prav tako pa so za 50 odstotkov zm

Slika 25: Vino v embalaži iz recikliranih materialov
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Ameriško podjetje Bota Box, okolju prijazen proizvajalec vina, predstavlja okolju prijazno 

embalažo. Embalaža je narejena iz stoodstotno recikliranih materialov in 

vi. V primerjavi s steklenico je tako izpust toplogrednih plinov manjši 

za 75 odstotkov, prav tako pa so za 50 odstotkov zmanjšani odpadki (Volfand

: Vino v embalaži iz recikliranih materialov 

Vir: DFV Wines 2012. 

jalec vina, predstavlja okolju prijazno 

odstotno recikliranih materialov in je potiskana s 

rednih plinov manjši 

(Volfand 2011a, 5).  
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4 EMPIRI�NI DEL 

V skladu s teoreti�no zasnovo prvega dela naloge, kjer je opredeljeno ravnanje z odpadki za 

organizacije in posameznike ter vplivi odpadkov na okolje, smo v empiri�nem delu preu�evali 

navade posameznikov pri zbiranju in lo�evanju odpadkov.  

Za potrebe magistrskega dela smo izvedli kvantitativno raziskavo in uporabili anketni 

vprašalnik z 18 vprašanji. Anketiranje smo izvedli na terenu posavske in dolenjske regije, kjer 

so ostali anketiranci anonimni. V drugem delu empiri�nega dela pa smo dolo�ili hipoteze, 

katere smo preverili z multivariantnimi statisti�nimi metodami. 

4.1 Metodologija 

4.1.1 Populacija in vzorec 

V raziskavi smo uporabili namensko vzor�enje. Ciljno populacijo so predstavljali prebivalci 

posavske in dolenjske regije vseh starostnih skupin. Težili smo k temu, da bi se približali 

reprezentativnem vzorcu in dosegli �im ve�jo verodostojnost podatkov.  

4.1.2 Raziskovalni inštrument  

Kot raziskovalni inštrument je bil uporabljen anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil skrbno 

zasnovan. Obsegal je 18 vprašanj. Skupno je bilo 13 vprašanj zaprtega tipa, od tega 8 

vprašanj, kjer so anketiranci ocenjevali strinjanje s trditvami z oceno od 1 do 5 in 5 vprašanj z 

možnostjo obkrožitve odgovora od A do D. Pet vprašanj je bilo kombiniranega tipa, kjer smo 

anketirancem poleg ponujenih odgovorov ponudili tudi možnost, da napišejo svoj odgovor. 

Za pretežno zaprti tip vprašanj smo se odlo�ili, ker smo želeli dose�i �im ve�ji odziv. 

Vprašanja so bila namensko izbrana, dovolj lahkotna, da so nanje odgovarjale vse starostne 

skupine. Na anketni vprašalnik je tako odgovorilo 456 oseb od predvidenih 1000 

anketirancev, kar predstavlja 45,6 % odzivnost in je ve�, kot smo predvidevali. Podatki 

pridobljeni z anketiranjem so analizirani s statisti�nim programom SPSS.  

 

 

 



 

4.2 Deskriptivna statistika

Slika 26 prikazuje odstotkovno porazdelitev starosti anketir

ki so mlajši od 25 let, sledili so stari od 25 d

bilo starih med 45 in 65 leti. 

Iz slike 27 je razvidna zastopanost anketirancev

moških. 
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Deskriptivna statistika 

Slika 26: Starost anketiranca 

prikazuje odstotkovno porazdelitev starosti anketirancev. Najve� (

ki so mlajši od 25 let, sledili so stari od 25 do 45 let, bilo jih je 36 %, 13 % anketirancev

Slika 27: Spol anketiranca 

zastopanost anketirancev glede na spol: 61 % je bilo žensk in 39

Slika 28: Izobrazba 
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Slika 28 prikazuje odstotkovno porazdelitev anketirancev gle

Najve� anketirancev ima kon�

34 % anketirancev ima visoko izobrazbo, 14

% pa jih ima višješolsko izobrazbo.

Slika 29

Iz slike 29 je razvidno, da so anketiranci dovolj obveš

izrazilo 270 anketirancev. 162 jih je mnenja, da so premalo obve

se je izrazilo kot nepravilno obveš
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prikazuje odstotkovno porazdelitev anketirancev glede njihove dosežene izobrazbe. 

 anketirancev ima kon�ano osnovnošolsko izobrazbo. Takšnih je 44

% anketirancev ima visoko izobrazbo, 14 % anketirancev ima srednješolsko izobrazbo

višješolsko izobrazbo.  

29: Obveš�enost o ravnanju z odpadki 

, da so anketiranci dovolj obveš�eni o ravnanju z odpadki. Tako je 

anketirancev. 162 jih je mnenja, da so premalo obveš�eni, po 12 anketirancev pa 

se je izrazilo kot nepravilno obveš�eni in drugo (bi želeli še informacij). 

Slika 30: Mnenje o ekoloških otokih 
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Slika 30 prikazuje aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli množico 

vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri �emer je ena 

pomenilo »sploh se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«, anketiranci odgovarjali, 

kakšno mnenje imajo o ekoloških otokih. Najbolj se anketiranci strinjajo s trditvijo, da je 

ekoloških otokov premalo, ne strinjajo pa se z vsemi preostalimi trditvami, najmanj s trditvijo 

»ne vem, kje so, kaj in kako se zbira«. 

 

Slika 31: Mnenje o lo�evanju odpadkov doma 

Zgornja slika prikazuje aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli 

množico vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri �emer je 

ena pomenilo »sploh se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«, anketiranci podajali 

mnenja o lo�evanju odpadkov doma. Najbolj se strinjajo s trditvijo »lo�ujem vse odpadke, ki 

bi jih bilo možno reciklirati«, ne strinjajo pa se z vsemi preostalimi trditvami, najmanj s 

trditvijo »lo�ujem samo papir in plastiko«. 
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Slika 32 prikazuje aritmeti�ne sredine odgovor

vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na
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Slika 32: Lo�evanje odpadkov 

�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli množico 

vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri 

 in pet »vse lo�ujem«, anketiranci podajali mnenje

ujejo. Anketiranci zelo dobro lo�ujejo prav vse odpadke. 

Slika 33: Odlaganje tetrapaka 
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Iz slike 33 je razvidna frekven

tetrapak. 207 anketirancev je odgovorilo

90 jih je odgovorilo v zaboj za papir, 114 ga da v 

pa odvrže tetrapak drugam. 
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frekven�na porazdelitev odgovorov na vprašanje

tetrapak. 207 anketirancev je odgovorilo, da ga odvržejo v zaboj za plastenke in plo

90 jih je odgovorilo v zaboj za papir, 114 ga da v zaboj za mešane odpadke

34: Odlaganje vseh komunalnih odpadkov 

prikazuje frekven�no porazdelitev odgovorov na vprašanje, 

eno zbirati odpadke. 375 anketirancev je odgovorilo pri

le papir in plastiko, 24 pa odpadkov ne bi lo�evalo. 
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Slika 35: Najprimernejši na
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Najprimernejši na�in zbiranja lo�enih frakcij

prikazuje frekven�no porazdelitev odgovorov na vprašanje o najprimern

enih odpadkov. 252 anketirancev je za odgovor izbra

126 bi jih zbiralo v posebnih vre�kah, 69 jih ima svojstven na�in zbiranja odpadkov,

Slika 36: Postopki ravnanja z odpadki 

aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli 
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ena pomenilo »sploh ni potrebno« in pet »zelo potrebno«, anketiranci izražali mnenje o tem, 

kateremu postopku ravnanja z odpadki pripisujejo ve�ji pomen. Anketiranci menijo, da je zelo 

potrebno kompostiranje in recikliranje, medtem ko za deponiranje in sežiganje nimajo 

mnenja. 

 

Slika 37: Najbolj nevarni odpadki 

Slika 37 prikazuje aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli množico 

vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri �emer je ena 

pomenilo »ne ogrožajo« in pet »zelo ogrožajo«, anketiranci podajali mnenje o tem, kateri 

odpadki najbolj ogrožajo okolje. Anketiranci menijo, da okolje zelo ogrožajo strupene 

teko�ine, baterije, tehnika. Nekoliko manj, a še zmeraj dobro ogrožajo naravo kovinski 

odpadki in plasti�ni odpadki, medtem ko papir in karton po mnenju anketirancev naravo le 

deloma ogrožata. 
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Slika 38: Udeležba zbiralnih akcij 

, da se je velika ve�ina, kar 76 % anketirancev, že udeležil

% pa se je namerava udeležiti v prihodnje. 

39: Spodbujevanje lo�evanja odpadkov 

prikazuje aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli 

množico vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri 

sploh se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«, anketiranci odgovarjali

�evanja odpadkov. Anketiranci menijo, da bi najbolj pomagal

�anje, sledita prakti�no prikazovanje in denarne kazni, glede 

kontroliranja pa menijo, da ne bi niti spodbujevalo niti ne spodbujevalo. 
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Slika 40: Trditve o odstranjevanju odpadkov 

Slika 40 prikazuje aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli množico 

vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri �emer je ena 

pomenilo »sploh se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«, anketiranci izražali 

strinjanje s trditvami. Anketiranci se strinjajo s tem, da je recikliranje boljše kot sežiganje in 

da naj se komunalna podjetja ukvarjajo z odpadki, ne strinjajo pa se z ostalimi trditvami, 

najmanj s trditvijo »v moji bližnji okolici lahko zgradijo sežigalnico«.  

 

Slika 41: Posoda za odpadke 
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prikazuje aritmeti�ne sredine odgovorov anketirancev in mediane (razdeli 

množico vrednosti na dva po številu enaka dela), kjer so na lestvici od ena do pet, pri 

sploh se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«, 

, ali bi svojo posodo za odpadke zamenjali z manjšo, �e bi s tem prihranili. 

Anketiranci se strinjajo s tem, da bodo za�eli lo�evati odpadke in s tem zmanjšali stroške. 

Glede ostalega pa nimajo niti pozitivnega niti negativnega mnenja.  

Slika 42: Smisel lo�evanja odpadkov 

frekven�na porazdelitev odgovorov na vprašanje »Z

eno zbiranje odpadkov smiselno?«. Ve�ina, kar 297 anketirancev je odgovorilo, da se s 

tem ohranja okolje, 90 jih je odgovorilo, da je odpadke možno reciklirati, 

da bi s tem zmanjšali svoje položnice. 
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Slika 

Slika 43 prikazuje frekven�no porazdelitev odgovorov na vprašanje, kje 

Slovenijo v primerjavi z EU na podro

z EU primerljivi, 174 jih meni, da moramo še veliko

uspešnejši od EU. 

4.3 Analiza zanesljivosti vprašalnika
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Slika 43: Primerjava Slovenije z EU 

�no porazdelitev odgovorov na vprašanje, kje 

v primerjavi z EU na podro�ju lo�evanja odpadkov. 252 anketirancev meni, da smo 

z EU primerljivi, 174 jih meni, da moramo še veliko postoriti, 30 pa jih meni, da smo 

Analiza zanesljivosti vprašalnika 

Za namen in verodostojnost analize smo najprej, preden smo za�eli z analizo, preveril

zanesljivost anketnega vprašalnika. To smo storili s pomo�jo Cronbachovega testa 

in sicer za spremenljivke, kjer so anketiranci ocenjevali strinjanje s trditvami na 
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srednja in �e je manjša od 0,6, je zanesljivost nizka (Bren in Šifrer 2011, 34). V našem 

primeru je 0,784, kar pomeni, da je vprašalnik zanesljiv. 

4.4 Hipoteze 

Za nadaljevanje svoje analize smo postavili naslednje hipoteze. 

H1: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki po spolu v 

posavski in dolenjski regiji. 

H2: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki po starosti 

v posavski in dolenjski regiji.  

H3: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki po 

izobrazbi v posavski in dolenjski regiji.  

H4: Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki v posavski 

in dolenjski regiji. 

4.5 Metode in rezultati 

Prve tri hipoteze smo preverili s pomo�jo diskriminantne analize, s pomo�jo katere poiš�emo 

takšno linearno funkcijo, ki nam najbolje lo�i prou�evane skupine populacije oziroma vzorec 

izbran iz populacije. Zadnjo hipotezo smo preverili posredno, in sicer na osnovi prvih treh, saj 

so prve tri hipoteze pravzaprav mikroanaliza zadnje hipoteze. 

Hipotezo H1 »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki 

po spolu v posavski in dolenjski regiji« smo preverili s pomo�jo diskriminantne analize. 

Preglednica 11: Lastna vrednost za H1 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,409a 100,0 100,0 ,539 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Lastna vrednost (Eigenvalue) je razmerje med vsoto kvadratov med skupinama in vsoto 

kvadratov znotraj skupin. Ve�ja kot je njena vrednost, boljša je diskriminantna funkcija. 

Koeficient kanoni�ne korelacije znaša 0,539, kar je v predpisanem dovoljenem intervalu med 

0,3 in 0,9 ter kaže, da je vidna povezava med diskriminantno funkcijo in skupinama, torej 

med moškimi in ženskami.  
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Preglednica 12: Preizkus Wilksove lambde za H1 

Wilks' Lambda 

Test of 

Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,710 148,755 40 ,000 

Wilksova lambda je enaka koli�niku med vsoto kvadratov znotraj skupin in celotno vsoto 

kvadratov. Njene vrednosti so med 0 in 1. Vrednost blizu 1 pomeni, da aritmeti�ne sredine 

diskriminantnih vrednosti med skupinami niso zna�ilno razli�ne, mala vrednost pa, da so 

(Basti� 2006, 35). V našem primeru je vrednost Wilksove lambde enaka 0,710. Vrednost 

tveganja zavrnitve ni�elne hipoteze s pomo�jo hi-kvadrata preizkusa, s katerim ni�elno 

hipotezo o tem, da so aritmeti�ne sredine diskriminantnih vrednosti enake, zavrnemo, je pri 

vrednosti 148,755, pri �emer je g = 40 enaka 0,000, kar ne predstavlja tveganja, da ni�elno 

hipotezo o enakih aritmeti�nih vrednostih lahko zavrnemo. To pomeni, da je Wilksova 

lambda statisti�no zna�ilna in da je model statisti�no pomemben oziroma da spremenljivka 

spol statisti�no pomembno vpliva na driskiminantno funkcijo oziroma na podajanje 

odgovorov ankete in da so aritmeti�ne sredine ali povpre�ja med ženskami in moškimi 

razli�na. 

Preglednica 13: Korelacija med posameznimi spremenljivkami in diskriminantno 

funkcijo za H1 

Structure Matrix 

 Function 

 1 

Izobraževanje, osveš�anje mladine in odraslih, posebne izobraževalne ure ,431 

Kompostiranje ,421 

Kovinski odpadki (plo�evinke, konzerve …) ,397 

Plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …) ,347 

Kontroliranje, tehtanje odpadkov, pla�evanje po kg ,307 

Baterije ,292 

Tetrapak ,288 

Ekoloških otokov je premalo ,286 

Tehni�ne naprave (TV, radio, ra�unalniki, gospodinjski aparati …) ,264 

Deponiranje ,262 

Papir in karton ,261 

V moji bližnji okolici me ne moti odlagališ�e odpadkov −,220 

Biološki odpadki  ,217 
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Baterije ,216 

Vedno so prepolni in ne moreš odlagati ,215 

Papirno in kartonsko embalažo ,213 

Prakti�no prikazovanje in u�enje pravilnega lo�evanja ,210 

Denarne kazni za povzro�itelje ,206 

Recikliranje je boljše od sežiganja odpadkov ,200 

Strupene teko�ine (iz akumulatorjev, barvila, topila …) ,195 

Ve�ino odpadkov odlagam v zaboj za odpadke −,185 

Lo�ujem zelo natan�no ,184 

Stekleno embalažo ,181 

Zbirni centri odpadkov so nepotrebni, raje jih sežgimo −,163 

Recikliranje ,159 

Plo�evinke ,157 

Plastenke pija� ,126 

Lo�ujem samo papir in plastiko ,122 

Sežiganje ,122 

Ne želim sprememb −,112 

Ne vem, kje so postavljeni −,089 

Da, saj imam že sedaj preveliko posodo in stroške ,085 

V moji bližnji okolici lahko zgradijo sežigalnico ,077 

Lahko lo�ujem doma in ne potrebujem ekoloških otokov −,075 

Da, za�el bom lo�evati odpadke in zmanjšal stroške ,066 

Ne, ker ni velik strošek −,065 

Ne vem, kje so, kaj in kako se zbira  −,063 

Komunalna podjetja naj se ukvarjajo z odpadki, zato jih pla�ujemo ,046 

Lo�ujem ob�asno in površno ,044 

Lo�ujem vse odpadke, ki bi jih bilo možno reciklirati −,017 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized 

canonical discriminant functions.  

Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

Glede na zgornjo preglednico, ki prikazuje izra�un korelacije med posameznimi 

spremenljivkami in diskriminantno funkcijo, se v posavski in dolenjski regiji ženske 

razlikujejo od moških pri odgovorih na vprašanje glede izobraževanja, osveš�anja mladine in 

odraslih, posebnih izobraževalnih ur. Ženske omenjeno dejstvo vidijo veliko bolj smiselno za 
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spodbujanje lo�evanja odpadkov. Kompostiranju dajejo ženske bistveno ve�ji pomen kot 

moški. Kovinski odpadki (plo�evinke, konzerve …) in plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke 

…) so po mnenju žensk tisti odpadki, ki najbolj ogrožajo okolje. Kontroliranje, tehtanje 

odpadkov, pla�evanje po kg pa je po mnenju žensk bistveno bolj smiseln na�in za 

spodbujevanje lo�evanja odpadkov. Meja statisti�ne pomembnosti korelacije med 

posameznimi spremenljivkami in diskriminantno funkcijo je vrednost Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta ve�ja od 0,3. 

Preglednica 14: Centroid skupine za H1 

Functions at Group Centroids 

Spol anketiranca 

Function 

1 

ženski ,515 

moški −,790 

Aritmeti�no sredino diskriminantne spremenljivke v dolo�eni skupini imenujemo centroid 

skupine. Glede na predstavljene centroide v preglednici 14 ugotavljamo, da so ženske bolj 

osveš�ene in bolje lo�ujejo odpadke kot moški. 

Preglednica 15: Obnašanje diskriminantne spremenljivke za H1 

Classification Resultsa 

  Spol 

anketiranca 

Predicted Group Membership  

  ženski Moški Total 

Original Count ženski 246 30 276 

moški 75 105 180 

% ženski 89,1 10,9 100,0 

moški 41,7 58,3 100,0 

a. 77,0 % of original grouped cases correctly classified. 

Obnašanje diskriminantne spremenljivke lahko ocenimo tudi z deležem (ne)pravilno 

uvrš�enih enot. Uporabimo dobljeno diskriminantno spremenljivko na podatkih, iz katerih je 

bila izra�unana. Vsako enoto uvrstimo v eno od obeh skupin glede na pravilo uvrš�anja. 

Glede na zgornjo preglednico ugotavljamo, da je 77 % anketirancev pravilno razvrš�enih in 

tudi na osnovi kvalifikacijske tabele je razvidno, da so ženske bolj ekološko osveš�ene kot 

moški. 
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Na osnovi diskriminantne analize torej hipotezo H1 potrjujemo in ugotavljamo, da med 

posamezniki po spolu obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki v posavski 

in dolenjski regiji. 

Tudi hipotezo H2 »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med 

posamezniki po starosti v posavski in dolenjski regiji« bomo preverili s pomo�jo 

diskriminantne analize.  

Preglednica 16: Lastna vrednost za H2 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 1,414a 77,2 77,2 ,765 

2 ,419a 22,8 100,0 ,543 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

V preglednici 16 so prikazane lastne vrednosti. Ve�ja vrednost lastne vrednosti nakazuje na 

ve�jo diskriminatorno mo� diskriminantne funkcije. Tako prva diskriminantna funkcija 

pojasni 77,2 % skupne variance vseh razlik med skupinami in druga 22,8 %. Iz preglednice 

lahko razberemo tudi koeficient kanoni�ne korelacije, ki kaže, kakšna je mo� povezave med 

diskriminantno funkcijo in skupinami. Primerno je med 0,3 in 0,9 tako, da je povezava pri 

obeh skupinah dobra. Pri prvi skupini znaša 0,765 in drugi 0,543. 

Preglednica 17: Preizkus Wilksove lambde za H2 

Wilks' Lambda 

Test of 

Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 2 ,292 533,717 80 ,000 

2 ,705 151,601 39 ,000 

V preglednici 17 je prikazana vrednost Wilksove lambde s statisti�no zna�ilnostjo 

diskriminantne funkcije. V našem primeru je model statisti�no zna�ilen, saj je vrednost p < 

0,05, kar pomeni, da obe spremenljivki vplivata na diskriminantno funkcijo statisti�no 

zna�ilno. 
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Preglednica 18: Korelacija med posameznimi spremenljivkami in diskriminantno 

funkcijo za H2 

Structure Matrix 

 Function 

 1 2 

Plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …) ,367* −,047 

Izobraževanje, osveš�anje mladine in odraslih, posebne izobraževalne 

ure 

,342* −,036 

Ekoloških otokov je premalo ,319* ,000 

V moji bližnji okolici lahko zgradijo sežigalnico ,294* ,248 

Sežiganje ,278* ,206 

Prakti�no prikazovanje in u�enje pravilnega lo�evanja ,260* −,030 

Kompostiranje ,229* ,008 

Baterije ,220* −,062 

Vedno so prepolni in ne moreš odlagati ,208* ,056 

Da, saj imam že sedaj preveliko posodo in stroške ,207* ,071 

Ve�ino odpadkov odlagam v zaboj za odpadke −,172* ,027 

Biološki odpadki  ,164* ,005 

Kovinski odpadki (plo�evinke, konzerve …) ,141* −,106 

Recikliranje ,140* ,039 

Tehni�ne naprave (TV, radio, ra�unalniki, gospodinjski aparati …) ,130* ,018 

Lo�ujem zelo natan�no ,125* ,052 

Baterije ,123* ,096 

Zbirni centri odpadkov so nepotrebni, raje jih sežgimo ,121* ,046 

V moji bližnji okolici me ne moti odlagališ�e odpadkov −,078* −,017 

Denarne kazni za povzro�itelje ,066* −,051 

Ne vem, kje so postavljeni −,031* ,013 

Papir in karton ,132 −,289* 

Komunalna podjetja naj se ukvarjajo z odpadki, zato jih pla�ujemo −,083 ,248* 

Deponiranje ,149 ,195* 

Papirno in kartonsko embalažo ,134 −,185* 

Lo�ujem samo papir in plastiko ,107 ,177* 

Ne vem, kje so, kaj in kako se zbira  −,004 ,173* 

Tetrapak ,101 −,168* 



69 

 

Lo�ujem ob�asno in površno ,035 ,156* 

Kontroliranje, tehtanje odpadkov, pla�evanje po kg ,015 −,156* 

Plo�evinke ,116 −,154* 

Recikliranje je boljše od sežiganja odpadkov −,080 ,149* 

Stekleno embalažo ,093 −,149* 

Ne želim sprememb −,040 ,136* 

Plastenke pija� ,112 −,132* 

Lo�ujem vse odpadke, ki bi jih bilo možno reciklirati ,034 −,114* 

Ne, ker ni velik strošek −,040 ,112* 

Strupene teko�ine (iz akumulatorjev, barvila, topila …) −,013 −,063* 

Da, za�el bom lo�evati odpadke in zmanjšal stroške ,022 ,059* 

Lahko lo�ujem doma in ne potrebujem ekoloških otokov ,032 −,038* 

Glede na preglednico 18, ki prikazuje izra�un korelacije med posameznimi spremenljivkami 

in posamezno diskriminantno funkcijo, se v posavski in dolenjski regiji razli�no stari 

prebivalci, pri odgovorih na vprašanje glede na prvo diskriminantno funkcijo, razlikujejo med 

seboj pri trditvah »plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …)«, »izobraževanje, osveš�anje 

mladine in odraslih, posebne izobraževalne ure« in »ekoloških otokov je premalo«. 

Anketiranci stari od 45 do 65 let namre� menijo, da plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …) 

bolj ogrožajo okolje, kot so o tem prepri�ani tisti, ki so stari od 25 do 45 let. Najmanjšo 

grožnjo za okolje v plasti�nih odpadkih vidijo anketiranci stari do 25 let. Enako velja tudi za 

izobraževanje kot na�in spodbujevanja lo�evanja odpadkov. Bolj, kot so anketiranci starejši, 

bolj se s to trditvijo strinjajo. Glede ekoloških otokov pa mnenje o tem, da jih je premalo, s 

starostjo anketirancev naraš�a. Meja statisti�ne pomembnosti korelacije med posameznimi 

spremenljivkami in diskriminantno funkcijo je vrednost Pearsonovega korelacijskega 

koeficienta ve�ja od 0,3. 

Preglednica 19: Centroid skupine za H2 

Functions at Group Centroids 

Starost anketiranca:  

Function 

1 2 

do 25 let −1,131 ,077 

od 25 do 45 1,097 −,631 

od 45 do 65 let 1,583 1,473 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means. 

 



70 

 

Glede na centroide, ki prikazujejo aritmeti�ne sredine diskriminantne funkcije in glede na 

starostni razred anketirancev je razvidno, da so pri spremenljivkah prve diskriminantne 

funkcije mlajši manj zaskrbljeni oziroma manj ekološko osveš�eni kot starejši. Pri 

spremenljivkah druge diskriminantne funkcije je situacija malce druga�na. Najmanj ekološko 

osveš�eni so tisti, ki so stari od 25 do 45 let, sledijo jim tisti, ki so stari do 25 let. Najbolj 

ekološko osveš�eni so anketiranci stari od 45 do 65 let.  

Preglednica 20: Obnašanje diskriminantne spremenljivke za H2 

Classification Resultsa 

  

Starost anketiranca: 

Predicted Group Membership  

  do 25 let od 25 do 45 od 45 do 65 let Total 

Original Count do 25 let 210 27 0 237 

od 25 do 45 21 138 3 162 

od 45 do 65 let 3 18 36 57 

% do 25 let 88,6 11,4 ,0 100,0 

od 25 do 45 13,0 85,2 1,9 100,0 

od 45 do 65 let 5,3 31,6 63,2 100,0 

a. 84,2 % of original grouped cases correctly classified. 

Glede na zgornjo preglednico ugotavljamo, da je 84,2 % anketirancev pravilno razvrš�enih in 

tudi na osnovi kvalifikacijske tabele je razvidno, da ekološka osveš�enost s starostjo pada. To 

pomeni, da so tisti, ki so stari do 25 let najbolj ekološko osveš�eni, tisti, ki so stari od 45 do 

65 let pa najmanj. 

Na osnovi rezultatov raziskave hipotezo H2 potrjujemo. 

Hipotezo H3 »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med posamezniki 

po izobrazbi v posavski in dolenjski regiji« bomo ponovno preverili s pomo�jo 

diskriminantne analize. 

Preglednica 21: Lastna vrednost za H3 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % 
Canonical 

Correlation 

1 1,091a 57,3 57,3 ,722 

2 ,486a 25,5 82,9 ,572 

3 ,326a 17,1 100,0 ,496 

a. First 3 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
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V preglednici 21 so prikazane lastne vrednosti. Ve�ja vrednost lastne vrednosti nakazuje na 

ve�jo diskriminatorno mo� diskriminantne funkcije. Tako nam prva diskriminantna funkcija 

pojasni 57,3 % skupne variance vseh razlik med skupinami; druga 25,5 % in tretja 17,1 %. 

Viden je tudi koeficient kanoni�ne korelacije, ki kaže, kakšna je mo� povezave med 

diskriminantno funkcijo in skupinami. Primerno je med 0,3 in 0,9 tako, da je povezava pri 

vseh skupinah dobra. Najboljša je pri prvi skupini, in sicer 0,722. 

Preglednica 22: Preizkus Wilksove lambde za H3 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 3 ,243 613,078 120 ,000 

2 through 3 ,507 293,711 78 ,000 

3 ,754 122,239 38 ,000 

V zgornji preglednici je prikazana vrednost Wilksove lambde s statisti�no zna�ilnostjo 

diskriminantne funkcije. V tem primeru je model statisti�no zna�ilen, saj je vrednost p < 0,05, 

kar pomeni, da vse spremenljivke statisti�no zna�ilno vplivajo na diskriminantno funkcijo. 

Preglednica 23: Korelacije med posameznimi spremenljivkami in diskriminantno 

funkcijo za H3 

Structure Matrix 

 Function 

 1 2 3 

Plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …) ,343* −,039 −,131 

Sežiganje ,290* ,055 −,092 

Prakti�no prikazovanje in u�enje pravilnega lo�evanja ,282* ,018 ,114 

Kompostiranje ,272* ,031 ,114 

Izobraževanje, osveš�anje mladine in odraslih, posebne 

izobraževalne ure 

,271* −,158 ,075 

Ekoloških otokov je premalo ,234* ,135 ,004 

Ve�ino odpadkov odlagam v zaboj za odpadke −,223* ,195 −,184 

Papirno in kartonsko embalažo ,207* ,086 ,044 

Baterije ,160* ,027 ,069 

Plo�evinke ,160* ,033 ,036 

V moji bližnji okolici lahko zgradijo sežigalnico ,144* −,041 ,040 

Recikliranje je boljše od sežiganja odpadkov −,142* −,004 ,123 

Plastenke pija� ,130* ,021 ,025 
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Tetrapak ,128* ,099 −,047 

V moji bližnji okolici me ne moti odlagališ�e odpadkov −,091* ,022 ,031 

Papir in karton ,178 ,425* −,147 

Ne vem, kje so postavljeni −,048 ,407* −,146 

Lahko lo�ujem doma in ne potrebujem ekoloških otokov −,016 ,306* −,056 

Deponiranje ,148 ,265* ,160 

Vedno so prepolni in ne moreš odlagati ,080 ,260* ,146 

Lo�ujem samo papir in plastiko −,034 ,150* −,012 

Kovinski odpadki (plo�evinke, konzerve …) ,117 ,145* ,025 

Ne vem, kje so, kaj in kako se zbira  −,025 ,140* −,015 

Lo�ujem vse odpadke, ki bi jih bilo možno reciklirati ,058 ,106* ,102 

Komunalna podjetja naj se ukvarjajo z odpadki, zato jih pla�ujemo −,090 ,097* ,019 

Lo�ujem ob�asno in površno −,006 ,056* −,050 

Biološki odpadki  ,086 ,030 ,363* 

Baterije ,008 ,042 ,273* 

Ne, ker ni velik strošek −,134 −,158 −,265* 

Da, saj imam že sedaj preveliko posodo in stroške ,103 −,006 ,235* 

Ne želim sprememb −,112 −,020 −,229* 

Zbirni centri odpadkov so nepotrebni, raje jih sežgimo ,050 −,061 −,229* 

Stekleno embalažo ,123 −,013 ,213* 

Da, za�el bom lo�evati odpadke in zmanjšal stroške −,077 ,110 ,171* 

Lo�ujem zelo natan�no ,043 −,021 ,169* 

Strupene teko�ine (iz akumulatorjev, barvila, topila …) ,034 ,064 ,157* 

Tehni�ne naprave (TV, radio, ra�unalniki, gospodinjski aparati …) ,138 ,023 −,152* 

Recikliranje ,113 ,093 ,132* 

Denarne kazni za povzro�itelje −,011 ,039 −,111* 

Kontroliranje, tehtanje odpadkov, pla�evanje po kg −,028 ,004 −,075* 

Glede na preglednico 23, ki prikazuje izra�un korelacije med posameznimi spremenljivkami 

in posamezno diskriminantno funkcijo, se v posavski in dolenjski regiji razli�no izobraženi 

prebivalci pri odgovorih na vprašanje glede na prvo diskriminantno funkcijo razlikujejo med 

seboj pri mnenju o plasti�nih odpadkih (plastenke, vre�ke …). Bolj, kot so anketiranci 

izobraženi, bolj so prepri�ani, da plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …) ogrožajo okolje.  

Glede na drugo diskriminantno funkcijo se razli�no izobraženi anketiranci razlikujejo med 

seboj pri trditvah »papir in karton«, »ne vem, kje so postavljeni« in »lahko lo�ujem doma in 
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ne potrebujem ekoloških otokov«. Anketiranci s srednjo izobrazbo namre� menijo, da papir in 

karton bistveno bolj ogrožata okolje, kot so v to prepri�ani tisti z višjo izobrazbo. Srednje 

izobraženi anketiranci so najmanj pou�eni o lokaciji ekoloških otokov, medtem ko so višje 

izobraženi, o tem najbolj pou�eni. Srednje izobraženi zato tudi menijo, da lahko odpadke 

lo�ujejo doma in ne potrebujejo ekoloških otokov.  

Glede na tretjo diskriminantno funkcijo se razli�no izobraženi anketiranci razlikujejo med 

seboj pri mnenju o bioloških odpadkih. Tisti z višjo izobrazbo namre� bistveno bolj lo�ujejo 

biološke odpadke od tistih z visoko izobrazbo. Biološke odpadke lo�ujejo tudi tisti s srednjo 

izobrazbo, in sicer manj kot višje izobraženi in bolj kot osnovnošolsko ter visoko izobraženi. 

Meja statisti�ne pomembnosti korelacije med posameznimi spremenljivkami in 

diskriminantno funkcijo je vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta ve�ja od 0,3. 

 

Preglednica 24: Centroid skupine za H3 

Functions at Group Centroids 

Izobrazba: 

Function 

1 2 3 

osnovna −1,126 −,167 −,035 

srednja ,371 1,674 ,307 

višja 1,068 −,860 1,713 

visoka 1,098 −,264 −,483 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means. 

Glede na centroide, ki prikazujejo aritmeti�ne sredine diskriminantne funkcije glede na 

izobrazbo anketirancev je razvidno, da so pri spremenljivkah prve diskriminantne funkcije 

manj izobraženi manj zaskrbljeni oziroma manj ekološko osveš�eni kot bolj izobraženi. Pri 

spremenljivkah druge diskriminantne funkcije je situacija malce druga�na. Tisti s 

srednješolsko izobrazbo so najbolj ekološko osveš�eni, sledijo jim tisti z osnovnošolsko 

izobrazbo, tem sledijo tisti z visoko in kot zadnji se pojavljajo anketiranci z višjo izobrazbo. 

Pri spremenljivkah tretje diskriminantne funkcije so najbolj osveš�eni tisti z višjo izobrazbo, 

sledijo jim tisti s srednješolsko in osnovnošolsko izobrazbo, na repu ekološke osveš�enosti pa 

so se znašli tisti z visoko izobrazbo.  
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Preglednica 25: Obnašanje diskriminantne spremenljivke za H3 

Classification Resultsa 

  

Izobrazba: 

Predicted Group Membership  

  osnovna srednja višja visoka Total 

Original Count osnovna 180 6 3 15 204 

srednja 15 39 0 9 63 

višja 3 3 18 12 36 

visoka 27 9 3 114 153 

% osnovna 88,2 2,9 1,5 7,4 100,0 

srednja 23,8 61,9 ,0 14,3 100,0 

višja 8,3 8,3 50,0 33,3 100,0 

visoka 17,6 5,9 2,0 74,5 100,0 

a. 77,0 % of original grouped cases correctly classified. 

 

Glede na zgornjo tabelo ugotavljamo, da je 77 % anketirancev pravilno razvrš�enih. 

Na osnovi rezultatov raziskave hipotezo H3 potrjujemo. 

Na osnovi narejenih statisti�nih preizkusov, ki so potrdili prve tri hipoteze, potrjujemo tudi 

postavljeno hipotezo H4 »Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike z ravnanjem z odpadki med 

posamezniki v posavski in dolenjski regiji«. Slednja je glede na preostale tri krovna hipoteza 

in jo glede na dokazano statisti�no razlikovanje anketirancev ter na osnovi rezultatov lahko 

potrdimo in ugotovimo, da se posamezniki pri ravnanju z odpadki v posavski in dolenjski 

regiji statisti�no pomembno razlikujejo med seboj. 
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5 UGOTOVITVE 

Glede na izvedeno anketo so bila vprašanja postavljena tako, da so nanjo lahko odgovarjale 

vse starostne skupine. Vprašanja so se nanašala na ravnanje z odpadki, za kar smo v prvem 

delu naloge podali tudi teoreti�na izhodiš�a.  

Na za�etku smo spraševali po starosti, da dobimo vpogled, katera vrsta populacije je najbolj 

pripravljena sodelovati in izpolnjevati anketo. Prevladuje najmlajša populacija, do 25 let. 

Razlika po deležu med spoloma je v korist žensk z 61 %, kar je tudi pri�akovano, saj so 

ponavadi ženske tiste, ki v družini skrbijo za lo�evanje odpadkov, u�enje otrok o ravnanju z 

odpadki, organiziranje pravo�asno odloženih odpadkov v zabojnike. Po strukturi izobrazbe 

prevladujejo anketiranci z osnovnošolsko izobrazbo s 44 %, s 34 % sledijo anketiranci z 

visokošolsko izobrazbo. Tako smo zajeli celotno populacijo, da bodo podatki �im bolj 

zanesljivi in uporabni za obdelavo.  

Na vprašanje, ali so dovolj obveš�eni o ravnanju z odpadki, anketiranci najve�krat 

odgovarjajo, da so dovolj informirani. To pomeni, da so dobili dovolj informacij in da znajo 

pravilno lo�evati. Na drugem mestu anketiranci trdijo, da imajo premalo informacij. Koliko 

so obveš�eni in ali znajo lo�evati se bo pokazalo pri naslednjih odgovorih. 

Na peto vprašanje, kaj mislijo o ekoloških otokih, so najve�krat odgovorili, da so prepolni, da 

jih je premalo in da lo�ujejo doma. Pri ogledu ekoloških otokov je bilo ugotovljeno, da ljudje 

ne znajo pravilno odlagati odpadkov in ne berejo navodil, ki so nalepljena na zabojnikih. To 

pomeni, da je potrebno karton skrbno zložiti, ker druga�e zavzame prevelik volumen in je 

zabojnik v hipu poln. Pravilno bi bilo, da se karton ne odlaga med papir, ampak se ga odvaža 

v zbirne centre. �e je karton pomešan v druge papirne frakcije, je tega potrebno v zbirnih 

centrih ponovno lo�evati, kar takoj postane ekonomsko nevzdržno, saj so odkupne cene 

papirnic prenizke. Prav tako so težava plastenke. Na navodilih piše, da je potrebno plastenke 

pred odlaganjem stisniti. Tako pa ljudje odlagajo nestisnjene, kar prav tako ve�a volumen in 

zabojnik je takoj poln. Temu je krivo pomanjkanje informacij, saj na trgu obstajajo stroj�ki za 

stiskanje plastenk.  

Na šesto vprašanje so anketiranci najve�krat odgovorili, da lo�ujejo vse frakcije, ki jih je 

možno lo�evati in da lo�ujejo zelo natan�no. V primeru, da bi se resni�no lo�evalo vse 

odpadke, bi v gospodinjstvih ostalo le 5 % odpadkov, ki jih ni mogo�e reciklirati in bi se jih 

odlagalo na odlagališ�a. Tako pa vidimo, da je odpadkov vsak dan ve�, da so deponije 

prepolne in v zapiranju, iš�ejo se druge alternative, kot so sežigalnice. To nam pove, da ljudje 

ne lo�ujejo, kot bi lahko in ne lo�ujejo natan�no, kot so se opredelili v anketi. 80−95% vseh 

odpadkov iz gospodinjstev je možno reciklirati. S temeljitim lo�evanjem odpadkov deponij 

sploh ne bi ve� potrebovali in nam ne bi bilo potrebno razmišljati o sežigalnicah. 
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Naslednje vprašanje se je nanašalo na odpadke, katere anketiranci lo�ujejo. Pri�akovati je 

bilo, da najve� lo�ujejo papir in plastenke, na podeželju je še precej kompostiranja bioloških 

odpadkov, manj pa lo�ujejo steklo, tetrapak in plo�evinke, saj jih je tudi v odpadkih manj. Na 

odgovor, kam odlagajo tetrapak je bilo najve� odgovorov, da v zaboj za plastenke in 

plo�evinke. Na nekaterih ekoloških otokih se plastenke in plo�evinke odlagajo skupaj, 

nekateri pa imajo to lo�eno. Najve�krat je napisano, da se tetrapak odlaga med plo�evinke. 

Tetrapak je sestavljena embalaža, ki vsebuje tako folije, plastiko kot karton in jo je nemogo�e 

predelovati. Zato nikakor ne sodi med plo�evinke in tudi ne med plastiko ali odpadni papir, 

kakor nas zavajajo komunalna podjetja, saj tudi sama še niso ugotovila, kam bi s tetrapakom. 

Drugi najpogostejši odgovor je bil − med mešane komunalne odpadke. To je grozljiv podatek, 

saj vemo, da dnevno spijemo veliko litrov mleka in sokov, ta naša embalaža pa pristane na 

odlagališ�u, kjer se bo razkrajala tiso�e let.  

Na vprašanje, ali so anketiranci pripravljeni lo�evati vse odpadke, so presenetljivo odgovorili, 

da so, kar je dober znak, da smo na dobri poti in bomo lahko dosegli boljše rezultate 

lo�evanja odpadkov. Tudi na vprašanje, kateri je najprimernejši na�in lo�evanja, so 

odgovorili, da so to ekološki otoki, na drugem mestu pa posebne vre�ke poleg zabojnikov. Ti 

dve veji sta najbolj pomembni. Države pa že uvajajo namesto ekoloških otokov zbiranje in 

odlaganje lo�enih frakcij v rumene vre�ke poleg zabojnika za odpadke, saj s tem dokazljivo 

zajamejo ve�je koli�ine lo�enih frakcij.  

Anketiranci najve�ji pomen upravi�eno pripisujejo recikliranju in kompostiranju, kot so 

odgovarjali na enajsto vprašanje, manj pa deponiranju in sežiganju. Ta odgovor nam pove, da 

se zavedajo, da deponiranje ni rešitev in da se upravi�eno sprašujejo o varnosti in uporabnosti 

sežigalnic, �e bi jih še postavljali po Sloveniji.  

Anketiranci se tudi zavedajo, da najbolj onesnažujejo okolje baterije, strupi, barvila, tehni�ne 

naprave in manj plastika, najmanj pa papirni odpadki, ki jih tudi najve� lo�eno zberemo. 

Anketiranci so s 76 % odgovorili, da so se že udeležili zbiralnih akcij. Glede na to, da je kar 

velik odstotek anketirancev mlajših od 25 let, to pomeni, da so se zagotovo udeleževali 

šolskih zbiralnih akcij odpadnega papirja. Šolske akcije so vzpodbuda za nadaljnje 

sodelovanje v vsesplošnih zbiralnih akcijah po Sloveniji, ko bodo ti otroci neko� odrasli. Za 

na�in spodbujevanja lo�enega zbiranja odpadkov so anketiranci najve�krat izbrali 

izobraževanje, informiranje in manj denarno kaznovanje. Za trenutno stanje v Sloveniji bi bilo 

najbolje, da bi se uvedlo tehtanje odpadkov in pla�evanje po kilogramu. S tem bi se denarno 

kaznovalo povzro�itelje. Tako pa še vedno enako pla�uje za odlaganje odpadkov tisti, ki 

lo�uje in tisti, ki sploh ne. Tako lo�evanje nima nikakršnega pomena in ljudi ne motivira.  

Pri petnajstem vprašanju so bile postavljene trditve. Anketiranci se najve�krat strinjajo s 

trditvijo, da je recikliranje najboljša rešitev. Presenetljiv pa je odgovor, da naj se z odpadki 

ukvarjajo komunalna podjetja. Ta trditev je zmotna. Smisel komunalnih podjetij naj ne bi bilo 
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to, da odvažajo odpadke na deponijo, ampak naj bi bil to, da zberejo lo�ene frakcije in jih 

predajo za nas v reciklažo. To naj bi bilo bistvo in smisel komunalnih podjetij v prihodnosti. 

Pri�akovano pa je bilo, da bodo anketiranci odgovorili, da si nih�e ne želi deponije in 

sežigalnice v bližini svojega doma. Zavedajo pa se tudi, da imajo prevelike zabojnike za 

odpadke in da bi jih bilo smotrno zamenjati za manjše, �e bodo le dovolj lo�evali.  

Za anketirance je smisel lo�evanja v tem, da se ohranja okolje in da se �im ve� preda v 

reciklažo. To je dober znak, da naredimo še nekaj za naravo. Ne verjamejo pa v to, da bodo 

zato stroški položnic kaj manjši, kar je tudi pravilno razmišljanje, saj nam bodo komunalna 

podjetja v primeru 95 % lo�evanja odpadkov zara�unavala ostale stroške priprave lo�enih 

frakcij. Velik delež anketirancev odgovarja, da smo primerljivi z EU, veliko pa jih tudi meni, 

da bomo morali še veliko postoriti. Glede na koli�ino odpadkov na prebivalca smo primerljivi 

z EU, vendar moramo vedeti, da po odstotkih, koliko lo�eno zbiramo in recikliramo naše 

odpadke, zelo zaostajamo. �e se želimo približati Evropi, bomo morali še veliko postoriti. V 

kolikor to ne bomo storili sami, nas bo Evropska unija prisilila s svojimi direktivami.  

Prispevek magistrske naloge k znanosti izhaja iz teoreti�nih in empiri�nih ugotovitev.  

Teoreti�ne koristi magistrske naloge se odražajo v temeljnem konceptu sonaravnega ali 

trajnostnega razvoja in je zagotavljanje blaginje prihodnjih generacij, ki jih sedanja generacija 

s svojimi potrebami ne bi smela ogroziti.  Bistvo trajnostnega razvoja je usklajeno delovanje 

na podro�ju gospodarstva, sociale, ekonomije in okolja. V empiri�nem delu magistrske naloge 

smo prikazali ugotovitve raziskave - posameznikovo ravnanje z odpadki na podro�ju 

posavske in dolenjske regije. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da se posameznik ekološko 

prebuja, vendar še vedno premalo in prepo�asi. Zato na  osnovi dobljenih  podatkov in naših 

ugotovitev predlagamo, da se anketo razširi na celotno podro�je Slovenije, da dobimo širši 

pogled na situacijo. Samo na takšen na�in bomo videli v celoti stanje v Sloveniji in za�eli  

reševati nastalo situacijo. Vsekakor so za lo�evanje odpadkov ekološki otoki premalo, pa tudi 

ljudje mislijo, da znajo pravilno in dovolj dobro lo�evati, kar je zmotno. Poleg pove�anja 

informiranosti bi bilo potrebno uvesti tehtanje odpadkov in kaznovanje tistih, ki odpadkov ne 

lo�ujejo. Kajti, �e pla�ujemo vsi enake komunalne stroške, �emu bi potem lo�evali, �e med 

nami ni razlike. Uvesti pa bi bilo potrebno tudi nagrajevanje tistih, ki lo�eno zbirajo odpadke, 

da bi tako dvignili motiviranost. 
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6 SKLEP 

Svet je v drugi polovici 20. stoletja postal resni�no globalen, saj vse ve� dejavnosti �loveštva 

povzro�a pojave in procese po celotnem planetu. Dobrine, denar, ljudje, informacije in 

emisije danes potujejo po planetu v vse ve�jem obsegu in z vse ve�jo hitrostjo. �loveška 

populacija ni bila še nikoli v svoji zgodovini števil�nejša, bolj nahranjena in na splošno 

gospodarsko uspešnejša. Naraš�anje svetovnega prebivalstva, pove�evanje razvojnih razlik, 

kršenje �lovekovih pravic, razvoj kemi�nega in jedrskega orožja ter prvi znaki preseganja 

zmogljivosti planeta zaradi prekomernega onesnaževanja pa so sen�ne, temne plati svetovnih 

procesov sedanjosti in možna težavna bremena prihodnosti (Plut 2004, 17).  

Ekologija ni povsem mlada znanost, ki bi prišla v modo šele pred kratkim. Po svoje so se že 

anti�ni naravni filozofi ukvarjali z ekologijo. Sodobna ekološka znanost se opira na nemškega 

naravoslovca Ernesta Haeckla (1834−1919), ki je s svojim delom »Generelle Morphologie der 

Organismen« leta 1866 položil temeljni kamen za nauk o ravnovesju v naravi. Ekološke 

težave so se za�ele pred mnogo tiso�letji z izvzetjem �loveka iz naravnega obtoka in so se 

stopnjevale v enaki meri, v kakršni je �lovek �edalje bolj dolo�neje vplival na ta naravni 

obtok. Danes veliko vemo o posledicah. Vprašanju, kako naj se z njimi spoprimemo, pa se 

šele poskušamo približati. In to ob upoštevanju vidika, da se �loveštvo divje naglo množi; zdi 

se, da naraš�anje prebivalstva prakti�no ni mogo�e ustaviti (Wilfing 1993, 9−10).  

Varstvo okolja je nujnost in zahteva sodobnega �asa. Brez upoštevanja okoljevarstvenih 

vidikov se gospodarstvo in družba v celoti ne bosta mogla razvijati. Poleg civilizacijske in 

družbene odgovornosti morajo podjetja zaradi zelo zaostrene okoljevarstvene zakonodaje 

Evropske unije, standardov ter sprejetih ekonomskih ukrepov, ki prepre�ujejo poslovanje z 

negativnim vplivom na okolje, nenehno dokazovati, da je njihovo delovanje v skladu z 

veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi (Radonji� 2008, 91). 

Temeljni koncept sonaravnega ali trajnostnega razvoja je zagotavljanje blaginje prihodnjih 

generacij, ki jih sedanja generacija s svojimi potrebami ne bi smela ogroziti. Bistvo 

trajnostnega razvoja je usklajeno delovanje posameznih podro�ij: gospodarstva, socialnega 

podro�ja ter okolja. Stabilen ekosistem, zdravo okolje in njegov razvoj, trajnostna raba 

naravnih virov so osnova za naslednje generacije (Radonji� 2008, 91).  

Bolj ali manj si vsakdo kdaj želi, da bi se lahko vrnil v preteklost in popravil napake iz 

mladosti. A �asa ni mogo�e obrniti nazaj in popravljati napake, ne glede na to, kako jasne 

nam s�asoma postanejo njihove posledice. Vsi pa lahko pogosto uzremo prihodnost, ki 

vsebuje naše sedanje skupne odlo�itve, še preden se dejansko zgodi za tiste, ki bodo živeli s 

posledicami naših sedanjih dejanj ali pomanjkanj dejanj (Gore 2009, 394).  

Odstranjevanje je bilo nedale� nazaj edini na�in ravnanja z odpadki. Odstranjevali smo po 

principu: »Dale� od o�i, dale� od srca«. V zadnjih letih se ta segment že mo�no spreminja. 
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Predvsem zaradi dejstva, da smo v informatizirani družbi in ni� ni ve� prav dale� od o�i (Kosi 

2011, 143). 

�eprav še marsi�esa ne vemo, se zdi že zdaj zelo verjetno, da se bo v nekaj letih, ko bo 

koli�ina ogljikovega dioksida v zraku dosegla 50 ppm, temperatura na Zemlji v povpre�ju 

dvignila za šest do osem stopinj. To bo novo stabilno stanje na planetu, ne vemo pa še, kako 

dolgo bi lahko trajalo. �e bomo dovolj nespametni, bomo vsekakor nadaljevali s sedanjim 

intenzivnim kmetijstvom in onesnaževanjem ter pri�akali dokon�en zlom (Lovelock 2007, 

84). 

S strategijo ni�elne stopnje odpadkov bi obsežno zmanjšali koli�ino toplogrednih plinov in 

tako izpolnjevali obveznosti Kjotskega sporazuma. S podporo reciklaži in ponovni uporabi 

zavrženih izdelkov bi se ob�utno zmanjšala tudi poraba energije. Ne nazadnje pa sistem 

ni�elne stopnje odpadkov zagotavlja tudi nova delovna mesta v zbirnih reciklažnih centrih. 

Poudariti velja, da vsi nosimo odgovornost za trenutno stanje in da je skrajni �as, da za�nemo 

razmišljati in ravnati druga�e (Pivec 2011, 12).  

Ravnanje z odpadki v Sloveniji v pretežni meri še vedno poteka po logiki neomejenih 

naravnih virov, zbiranja in odlaganja odpadkov na neurejena odlagališ�a po sistemu: odpadek 

– zbiranje – odlaganje z vmesno postajo v sežigalnici. Zelo malo pa slišimo o prepre�evanju, 

zmanjševanju, lo�evanju odpadkov ali o uspešnosti razli�nih programov in podjetniških 

priložnostih (Pivec 2011, 12). 

Potreba po zelenem gospodarstvu postaja izrazitejša v današnjem �asu finan�ne in 

gospodarske krize. Po zdravi pameti bi utegnili sklepati, da upadanje gospodarstva koristi 

okolju: prihodki upadajo ali le po�asi rastejo, zato manj proizvajamo in potrošimo, kar 

pomeni zmanjšano obremenjevanje okolja. Vendar gospodarstva v zastoju pogosto niso 

denarno sposobna izvajati naložbe v zagotavljanje odgovornega ravnanja z okoljem in 

posve�ajo manj pozornosti okoljski politiki. Ko pa se gospodarstvo vrne na prejšnjo rast, 

pozabi na okolje, ker je glavni motiv ustvarjanje �im ve�jega dobi�ka.  

Preobrazba v smeri bolj zelenega evropskega gospodarstva bo pomagala zagotoviti 

dolgoro�no trajnostno naravnanost Evrope, vendar bo to zahtevalo spremembe v miselnosti 

posameznika. Z anketo smo se približali – preizkusili našo odgovornost do okolja, ki nam da 

jasno vedeti, da še nismo dovolj pripravljeni na spremembe, ki nas �akajo, �e želimo še živeti 

sredi neokrnjene narave.  

Poleg omejene regeneracijske sposobnosti našega ekosistema, obstaja omejena sposobnost 

sveta absorbirati odpadke. Podatki o radioaktivnih, kemi�nih, termi�nih, fizikalnih in drugih 

obremenitvah našega planeta so že danes zaskrbljujo�i. �lovek je danes tako materialno 

obremenjen, da je psihološko in socialno na dnu. Dejstvo, da izginjata civilizacija in kultura 
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pod kupi jekla, betona, odpadkov ne more ostati brez posledic. �lovek nima ve� nobenih 

vrednot.  

Ekološki in ekonomski razum ter moralna odgovornost do naših otrok nas opozarjajo, da 

bomo dosegli uravnoteženo gospodarstvo le z obnovljivimi viri energije, z reciklažo, z 

uporabljanjem materialov, ki jih lahko ponovno uporabimo, z izdelki, ki zahtevajo za svojo 

izdelavo in uporabo malo surovin ter energije, s kmetijstvom, ki ne bo uni�evalo zemlje in v 

prvi vrsti s spremembo v naši miselnosti in naših potrošniških navadah. Upajmo, da z našimi 

otroci gradimo boljši jutri. 
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ANKETA O RAVNANJU Z ODPADKI 
 
 
1. Starost anketiranca:   2. Spol anketiranca    3. Izobrazba: 

 a) do 25 let    a) ženski     a) osnovnošolska 

 b) od 25 do 45   b) moški     b) srednja 

 c) od 45 do 65 let        c) višja 

          d) visoka 

 

4. Ali ste dovolj obveš�eni o ravnanju z odpadki v Vaši ob�ini? 

 a) Dovolj 

 b) Premalo 

 c) Nepravilno, premalo, nepravo�asno 

 d) Predlagajte na�in obveš�anja: ___________________ 

 

5. Vaše mnenje o ekoloških otokih:  

 (1 − sploh se ne strinjam s trditvijo, 2 − delno se strinjam, 3 − niti da niti ne, 4 − ve�inoma se 

strinjam, 5 − popolnoma se strinjam) 

1 Ekoloških otokov je premalo 1 2 3 4 5  

2 Ne vem, kje so postavljeni 1 2 3 4 5  

3 Ne vem, kje so, kaj in kako se zbira  1 2 3 4 5  

4 Vedno so prepolni in ne moreš odlagati 1 2 3 4 5  

5 Lahko lo�ujem doma in ne potrebujem ekoloških otokov 1 2 3 4 5  

 

6. Vaše mnenje o lo�evanju odpadkov doma:  

 (1 − sploh se ne strinjam s trditvijo, 2 − delno se strinjam, 3 − niti da niti ne, 4 − ve�inoma se 

strinjam, 5 − popolnoma se strinjam) 

1 Lo�ujem vse odpadke, ki bi jih bilo možno reciklirati 1 2 3 4 5  

2 Lo�ujem ob�asno in površno 1 2 3 4 5  

3 Lo�ujem samo papir in plastiko 1 2 3 4 5  

4 Lo�ujem zelo natan�no 1 2 3 4 5  

5 Ve�ino odpadkov odlagam v zaboj za odpadke 1 2 3 4 5  
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7. Katere odpadke lo�ujete? 

 (1 − ne lo�ujem, 2 − slabo lo�ujem, 3 − povpre�no lo�ujem, 4 − dobro lo�ujem, 5 − odli�no, 

vse lo�ujem) 

1 Papirno in kartonsko embalažo 1 2 3 4 5  

2 Plastenke pija� 1 2 3 4 5  

3 Stekleno embalažo 1 2 3 4 5  

4 Tetrapak 1 2 3 4 5  

5 Plo�evinke 1 2 3 4 5  

6 Baterije 1 2 3 4 5  

7 Biološke odpadke  1 2 3 4 5  

 

8. Kam odvržete embalažo za mleko (tetrapak)? 

 a) V zaboj za plastenke in plo�evinke 

 b) V zaboj za papir na ekološkem otoku 

 c) Doma med mešane komunalne odpadke 

 d) Drugo: _____________________  

 

9. Ali ste pripravljeni lo�eno zbirati in odlagati vse komunalne odpadke? 

 a) Da, �e bo v bližini zagotovljeno in urejeno zbirno mesto 

 b) Lo�eno bi zbiral le papir, plastiko, steklo, drugo bi še naprej odlagal kot do sedaj 

 c) Ne, komunalna podjetja naj poskrbijo sama za to 

 d) Drugo: ___________________________ 

 

10. Odlo�ite se za Vam najprimernejši na�in odlaganja oz. zbiranja lo�enih frakcij:  

 a) Zbiranje na ekoloških otokih 

 b) Zbiranje v posebne raznobarvne vre�ke in odlaganje 1x tedensko poleg posode 

 c) Odpadke zbiram, lo�ujem in odlagam na svoj na�in 

 d) Drugo: ______________________ 

 

11. Kateremu postopku ravnanja z odpadki dajete ve�ji pomen? (1 − sploh ni potrebno, 2 − le 

deloma potrebno, 3 − niti da niti ne, 4 − ve�inoma potrebno, 5 − zelo potrebno) 

1  Deponiranje 1 2 3 4 5  

2 Sežiganje 1 2 3 4 5  

3 Kompostiranje 1 2 3 4 5  

4 Recikliranje 1 2 3 4 5  
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12. Kateri odpadki po Vašem mnenju najbolj ogrožajo okolje? 

 (1 − ne ogrožajo, 2 − deloma ogrožajo, 3 − niti da niti ne ogrožajo, 4 − dobro ogrožajo, 5 − 

zelo ogrožajo) 

1 Papir in karton 1 2 3 4 5  

2 Plasti�ni odpadki (plastenke, vre�ke …) 1 2 3 4 5  

3 Kovinski odpadki (plo�evinke, konzerve …) 1 2 3 4 5  

4 Tehni�ne naprave (TV, radio, ra�unalniki, gospodinjski 

aparati …) 

1 2 3 4 5  

5 Strupene teko�ine (iz akumulatorjev, barvila, topila …) 1 2 3 4 5  

6 Baterije 1 2 3 4 5  

 

13. Ste se že udeležili kakšne zbiralne akcije? 

 a) Da 

 b) Ne 

 c) Se bom zagotovo v prihodnje 

 

14. Na�in spodbujevanja lo�evanja odpadkov:  

 (1 − sploh se ne strinjam s trditvijo, 2 − delno se strinjam, 3 − niti da niti ne, 4 − ve�inoma se 

strinjam, 5 − popolnoma se strinjam) 

1 Kontroliranje, tehtanje odpadkov, pla�evanje po kg 1 2 3 4 5  

2 Denarne kazni za povzro�itelje 1 2 3 4 5  

3 Izobraževanje, osveš�anje mladine in odraslih, posebne 

izobraževalne ure 

1 2 3 4 5  

4 Prakti�no prikazovanje in u�enje pravilnega lo�evanja 1 2 3 4 5  

 

15. V kolikšni meri se strinjate s trditvami:  

 (1 − sploh se ne strinjam s strditvijo, 2 − delno se strinjam, 3 − niti da niti ne, 4 − ve�inoma 

se strinjam, 5 − popolnoma se strinjam) 

1 V moji bližnji okolici me ne moti odlagališ�e odpadkov 1 2 3 4 5  

2 V moji bližnji okolici lahko zgradijo sežigalnico 1 2 3 4 5  

3 Zbirni centri odpadkov so nepotrebni, raje jih sežgimo 1 2 3 4 5  

4 Recikliranje je boljše od sežiganja odpadkov 1 2 3 4 5  

5 Komunalna podjetja naj se ukvarjajo z odpadki, zato jih 

pla�ujemo 

1 2 3 4 5  
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16. Boste zamenjali svojo posodo za odpadke za manjšo, da bi privar�evali pri mese�nemu 

strošku komunale? 

 (1 − sploh se ne strinjam s strditvijo, 2 − delno se strinjam, 3 − niti da niti ne, 4 − ve�inoma 

se strinjam, 5 − popolnoma se strinjam) 

1 Da, saj imam že sedaj preveliko posodo in stroške 1 2 3 4 5  

2 Da, za�el bom lo�evati odpadke in zmanjšal stroške 1 2 3 4 5  

3 Ne, ker ni velik strošek 1 2 3 4 5  

4 Ne želim sprememb 1 2 3 4 5  

 

17. Zakaj menite, da je lo�eno zbiranje odpadkov smiselno? 

a) Zmanjšali bi se stroški odvozov in položnice 

b) Ohranja se okolje 

c) Odpadke je možno reciklirati, zakaj bi jih odmetavali 

d) Drugo: ______________ 

 

18. Kje vidite Slovenijo v primerjavi z Evropsko unijo na podro�ju lo�evanja odpadkov? 

 a) Smo uspešnejši od Evropske unije 

 b) Smo primerljivi z njo 

 c) Še veliko bo potrebno postoriti za približanje Evropski uniji 
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Starost anketiranca:  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid do 25 let 237 52,0 52,0 52,0 

od 25 do 45 162 35,5 35,5 87,5 

od 45 do 65 let 57 12,5 12,5 100,0 

Total 456 100,0 100,0  

 

Spol anketiranca 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ženski 276 60,5 60,5 60,5 

moški 180 39,5 39,5 100,0 

Total 456 100,0 100,0  

 

Izobrazba: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid osnovna 204 44,7 44,7 44,7 

srednja 63 13,8 13,8 58,6 

višja 36 7,9 7,9 66,4 

visoka 153 33,6 33,6 100,0 

Total 456 100,0 100,0  

 

Ali ste dovolj obveš�eni o ravnanju z odpadki v Vaši ob�ini? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Dovolj 270 59,2 59,2 59,2 

Premalo 162 35,5 35,5 94,7 

Nepravilno, premalo, 
nepravo�asno 

12 2,6 2,6 97,4 

drugo 12 2,6 2,6 100,0 

Total 456 100,0 100,0  
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Ekoloških otokov je 
premalo 

456 1 5 3,59 ,057 1,207 

Ne vem, kje so 
postavljeni 

456 1 5 2,41 ,062 1,316 

Ne vem, kje so, kaj in 
kako se zbira  

456 1 5 2,05 ,060 1,278 

Vedno so prepolni in ne 
moreš odlagati 

456 1 5 3,11 ,062 1,315 

Lahko lo�ujem doma in 
ne potrebujem ekoloških 
otokov 

456 1 5 2,59 ,064 1,361 

Valid N (listwise) 456      

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Lo�ujem vse odpadke, 
ki bi jih bilo možno 
reciklirati 

456 1 5 3,57 ,060 1,272 

Lo�ujem ob�asno in 
površno 

456 1 5 2,43 ,060 1,272 

Lo�ujem samo papir in 
plastiko 

456 1 5 2,36 ,070 1,504 

Lo�ujem zelo natan�no 456 1 5 3,10 ,064 1,377 

Ve�ino odpadkov 
odlagam v zaboj za 
odpadke 

456 1 5 3,02 ,069 1,468 

Valid N (listwise) 456      
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Papirno in kartonsko 
embalažo 

456 1 5 4,17 ,053 1,124 

Plastenke pija� 456 1 5 4,23 ,053 1,140 

Stekleno embalažo 456 1 5 3,93 ,061 1,292 

Tetrapak 456 1 5 3,54 ,064 1,368 

Plo�evinke 456 1 5 3,64 ,065 1,385 

Baterije 456 1 5 3,64 ,066 1,404 

Biološki odpadki  456 1 5 4,11 ,056 1,205 

Valid N (listwise) 456      

 

Kam odvržete embalažo za mleko (tetrapak)? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid V zaboj za plastenke in 
plo�evinke 

207 45,4 45,4 45,4 

V zaboj za papir na 
ekološkem otoku 

90 19,7 19,7 65,1 

Doma med mešane 
komunalne odpadke 

114 25,0 25,0 90,1 

Drugo 45 9,9 9,9 100,0 

Total 456 100,0 100,0  
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Ali ste pripravljeni lo�eno zbirati in odlagati vse komunalne odpadke? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Da, �e bo v bližini 
zagotovljeno in urejeno 
zbirno mesto 

375 82,2 82,2 82,2 

Lo�eno bi zbiral le 
papir, plastiko, steklo, 
drugo bi še naprej 
odlagal kot do sedaj 

51 11,2 11,2 93,4 

Ne, komunalna podjetja 
naj poskrbijo sama za to 

24 5,3 5,3 98,7 

Drugo 6 1,3 1,3 100,0 

Total 456 100,0 100,0  

 

Odlo�ite se za Vam najprimernejši na�in odlaganja oz. zbiranja lo�enih frakcij: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Zbiranje na ekoloških 
otokih 

252 55,3 55,3 55,3 

Zbiranje v posebne 
raznobarvne vre�ke in 
odlaganje 1x tedensko 
poleg posode 

126 27,6 27,6 82,9 

Odpadke zbiram, 
lo�ujem in odlagam na 
svoj na�in 

69 15,1 15,1 98,0 

Drugo 9 2,0 2,0 100,0 

Total 456 100,0 100,0  
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Deponiranje 456 1 5 3,08 ,060 1,281 

Sežiganje 456 1 5 2,79 ,060 1,277 

Kompostiranje 456 1 5 4,18 ,051 1,092 

Recikliranje 456 1 5 4,62 ,038 ,811 

Valid N 
(listwise) 

456 
     

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Papir in karton 456 1 5 1,74 ,047 ,999 

Plasti�ni odpadki 
(plastenke, vre�ke …) 

456 1 5 4,07 ,050 1,078 

Kovinski odpadki 
(plo�evinke, konzerve 
…) 

456 1 5 4,04 ,047 1,007 

Tehni�ne naprave (TV, 
radio, ra�unalniki, 
gospodinjski aparati …) 

456 1 5 4,53 ,042 ,889 

Strupene teko�ine (iz 
akumulatorjev, barvila, 
topila …) 

456 1 5 4,86 ,027 ,579 

Baterije 456 1 5 4,50 ,045 ,954 

Valid N (listwise) 456      

 

Ste se že udeležili kakšne zbiralne akcije? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Da 348 76,3 76,3 76,3 

Ne 81 17,8 17,8 94,1 

Se bom v 
prihodnje 

27 5,9 5,9 100,0 

Total 456 100,0 100,0  
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Kontroliranje, tehtanje 
odpadkov, pla�evanje 
po kg 

456 1 5 2,99 ,071 1,513 

Denarne kazni za 
povzro�itelje 

456 1 5 3,49 ,064 1,364 

Izobraževanje, 
osveš�anje mladine in 
odraslih, posebne 
izobraževalne ure 

456 1 5 4,06 ,054 1,144 

Prakti�no prikazovanje 
in u�enje pravilnega 
lo�evanja 

456 1 5 3,95 ,056 1,198 

Valid N (listwise) 456      

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

V moji bližnji okolici 
me ne moti odlagališ�e 
odpadkov 

456 1 5 2,60 ,073 1,555 

V moji bližnji okolici 
lahko zgradijo 
sežigalnico 

456 1 5 1,72 ,052 1,110 

Zbirni centri odpadkov 
so nepotrebni, raje jih 
sežgimo 

456 1 5 1,75 ,055 1,172 

Recikliranje je boljše od 
sežiganja odpadkov 

456 1 5 4,26 ,054 1,147 

Komunalna podjetja naj 
se ukvarjajo z odpadki, 
zato jih pla�ujemo 

456 1 5 3,53 ,063 1,349 

Valid N (listwise) 456      
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Da, saj imam že sedaj 
preveliko posodo in 
stroške 

456 1 5 2,76 ,068 1,442 

Da, za�el bom lo�evati 
odpadke in zmanjšal 
stroške 

456 1 5 3,68 ,061 1,296 

Ne, ker ni velik strošek 456 1 5 2,50 ,061 1,294 

Ne želim sprememb 456 1 5 2,54 ,068 1,443 

Valid N (listwise) 456      

 

Zakaj menite, da je lo�eno zbiranje odpadkov smiselno? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Zmanjšali bi se stroški 
odvozov in položnice 

63 13,8 13,8 13,8 

Ohranja se okolje 297 65,1 65,1 78,9 

Odpadke je možno 
reciklirati, zakaj bi jih 
odmetavali 

90 19,7 19,7 98,7 

Drugo 6 1,3 1,3 100,0 

Total 456 100,0 100,0  

 

Kje vidite Slovenijo v primerjavi z Evropsko unijo na podro�ju lo�evanja odpadkov? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Smo uspešnejši od 
Evropske unije 

30 6,6 6,6 6,6 

Smo primerljivi z njo 252 55,3 55,3 61,8 

Še veliko bo potrebno 
postoriti za približanje 
Evropski uniji 

174 38,2 38,2 100,0 

Total 456 100,0 100,0  

 


