
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
E

L
E

N
A

 K
O

JN
IK

 
2

0
1

2 
M

A
G

IS
T

R
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

HELENA KOJNIK 

KOPER, 2012 

MAGISTRSKA NALOGA 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2012 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

ANALIZA ODNOSA PREBIVALCEV  

DO RAVNANJA Z ODPADKI  

V IZBRANIH OBČINAH 

Helena Kojnik 

Magistrska naloga 

Mentor: prof. dr. Cene Bavec  



 
 

 



 

III 

POVZETEK 

Raziskava analizira odnos prebivalcev celjske regije do ločevanja odpadkov. Na objektiven 

način podaja zelo podroben vpogled v dejansko stanje odnosa občanov do odpadkov in na 

podlagi rezultatov podaja zanesljive usmeritve za izvedbo učinkovitih komunikacijskih 

aktivnosti za spremembo odnosa do okoljske problematike. V raziskavi, izvedeni septembra 

in oktobra 2011, je sodelovalo 500 občanov iz občin Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, 

Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. Rezultati so pokazali, da je 

odnos do ravnanja z odpadki in do ločevanja spodbuden, zato bi bilo smiselno 

komunikacijske aktivnosti, ki so bile do sedaj pretežno usmerjene v spodbujanje ločevanja 

odpadkov, preusmeriti k ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov.  

Ključne besede: komunalni odpadki, ločevanje odpadkov, ozaveščanje prebivalcev, 

motivacija, ekološki management. 

 

SUMMARY 

The research analyzes the attitude of inhabitants in Celje region towards waste separation. On 

the basis of data obtained, it provides reliable ways to perform effective communication 

activities in order to change the attitude towards environmental issues  as well as ways to 

choose the activities motivating individuals the most to cooperate in waste separation. 500 

inhabitants from the municipalities of Celje, Vojnik, Štore, Šentjur, Dobrna, Žalec, Braslovče, 

Prebold, Polzela, Vransko, Tabor and Dobje took part in the research carried out in September 

and October 2011. The results showed the attitude towards waste separation and waste 

management is encouraging. Therefore, it would be sensible to divert communication 

activities, which were mainly oriented towards waste separation to aims of preventing waste 

producing. 

Key words: communal waste, public awareness, waste separation, motivation, ecological 

management. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in področje raziskave 

Dolgoročni cilj Evropske unije (v nadaljevanju EU) je postati „družba recikliranja“, to je 

družba, ki se ne le izogiba proizvodnji odpadkov, temveč te uporabi tudi kot vir. V Sloveniji 

se na odlagališčih še vedno odlaga skoraj 80 % odpadkov (povprečje v EU je okrog 40 %), 

delež recikliranih odpadkov pa hitro narašča, vendar še vedno znaša le okoli 15 %. To kaže na 

velik manevrski prostor za izpopolnitev minimalnih ciljev, ki si jih je EU zastavila na 

področju zbiranja in recikliranja (Europa – Uradni portal Evropske unije 2011). Predpogoj za 

recikliranje odpadkov je (odpadni) material, ki mora biti zbran ločeno, saj le tako ohrani 

čistost, ki zagotavlja večje možnosti za recikliranje. Članice EU imajo različne sisteme 

ravnanja z odpadki, tudi v Sloveniji so med regijami še precejšnje razlike v sistemih ravnanja 

z odpadki. Trenutno (začetek leta 2012) je edino v celjski regiji (12 občin, kjer opravlja 

gospodarsko javno službo (v nadaljevanju GJS) družba za ravnanje z odpadki Simbio, d.o.o.) 

uresničena evropska lestvica ravnanja z odpadki - petstopenjska hierarhija odpadkov, ki se 

uporablja kot vodilno načelo zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov v EU 

in ki postavlja sledeč prednostni vrstni red ravnanja z odpadki: 

 preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov; 

 ponovna uporaba odpadkov; 

 recikliranje odpadkov; 

 drugi postopki predelave (energetska predelava); 

 varno in okolju prijazno odstranjevanje odpadkov. 

Torej sistem s predpisano in ustrezno infrastrukturo, ki omogoča ločevanje odpadkov, je v 

celjski regiji vzpostavljen, zato je sedaj ključno vprašanje, kako motivirati gospodinjstva, da 

bodo spremenila svoje vedenjske navade in odnos do okolja ter začela ločevati odpadke. 

Ravno pri odnosu ljudi do okolja raziskave kažejo na velik razkorak med deklarativno ravnijo 

zavedanja o pomenu ločevanja odpadkov in dejanskim ravnanjem (Keuc 2003, 8). Ločevanje 

odpadkov je vedenje, ki posamezniku ponuja malo neposrednih koristi in vključuje osebne 

stroške časa in napora. Ker ima pomembne prednosti za družbo kot celoto, še posebej za 

prihodnje generacije in uresničevanje koncepta trajnostnega razvoja, je ključno doseči 

spremembo vrednot in miselnosti ljudi. Dosedanje količine ločeno zbranih odpadkov in 

sejalne analize zbranih komunalnih odpadkov kažejo na nizko osveščenost ljudi. Ker je zelo 

malo podatkov o tem, kaj dejansko motivira tiste posameznike, ki odpadke ločujejo, želimo 

raziskati trenutno vedenje porabnikov glede ravnanja z odpadki in na podlagi tega podati 

učinkovita priporočila – orodja za spreminjanje navad in vedenja povzročiteljev odpadkov. 

Povprečni Slovenec ne povzroči več odpadkov kot prebivalci v drugih državah EU. Največ 

odpadkov v EU povzročijo prebivalci Norveške, Irske, Cipra in Danske – letno več kot 700 kg 

na prebivalca, najmanj pa prebivalci Slovaške, Češke in Poljske – letno manj kot 300 kg na 



2 

prebivalca (Eurostat 2009)
1
. Težava je v količini končno odloženih odpadkov, kjer pa zaradi 

nezadovoljivega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, pomanjkljive 

infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov in nepopolnega povezovanja v regijske 

centre ne dosegamo zadovoljivih rezultatov. Slovenija si je v Operativnem programu 

odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, 

objavljenim marca 2008, zadala cilj, da bo do leta 2013 proizvedenih le še 150 kg komunalnih 

odpadkov na prebivalca. Leta 2010 je vsak Slovenec proizvedel 422 kg komunalnih 

odpadkov, na odlagališčih za nenevarne odpadke pa je bilo odloženih 272 kg komunalnih 

odpadkov na prebivalca oziroma 304 kg vseh odpadkov na prebivalca (Statistični urad RS 

2010). Pred nami je tako izredno težka naloga, saj podatki o ravnanju z odpadki v zadnjih 

nekaj letih ne kažejo, da bi do leta 2013 zastavljen cilj dosegli. 

Zbiranje komunalnih odpadkov je prva faza pri ravnanju s komunalnimi odpadki in v najbolj 

neposrednem stiku s posamezniki. Kot navaja Lučka Kajfež Bogataj v članku Kupna moč 

raste – gore smeti tudi (Kajfež Bogataj 2008), je zato promocija in ozaveščanje pri uvajanju 

ločenega zbiranja komunalnih odpadkov po posameznih frakcijah nujni spremljevalni ukrep 

pri vzpostavitvi sistema zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Kljub nenehnemu 

iskanju tehnoloških rešitev je prava pot samo ena - omejiti količino odpadkov. To ni le najbolj 

trajnosten pristop, ampak prinese tudi druge koristi, kot so nižji stroški ravnanja z odpadki, 

manjša onesnaženost zraka z delci in dušikovimi oksidi, manj emisij toplogrednih plinov ter 

manj hrupa ob zbiranju in prevozu odpadkov (prav tam). Na vsakem posamezniku je 

odločitev, kako bo ravnal z odpadki, ki jih proizvede. 

1.2 Namen in cilji 

Z raziskavo odnosa prebivalcev do ravnanja z odpadki želimo predvsem analizirati in kritično 

osvetliti odnos prebivalcev celjske regije do ločevanja odpadkov. Glavni cilj raziskave je 

ugotoviti, kakšen je odnos gospodinjstev oz. prebivalcev celjske regije do ločevanja 

komunalnih odpadkov in na podlagi tega podati priporočila managementu za izvedbo 

učinkovitih komunikacijskih aktivnosti za spremembo navad oz. odnosa do navedene okoljske 

problematike. Rezultati raziskave bodo osnova pri izbiri aktivnosti, ki najbolj motivirajo 

posameznike k sodelovanju pri ločevanju odpadkov, da preko zmanjšanja količin odloženih 

odpadkov na urejenih in divjih odlagališčih in preko ločenega zbiranja odpadkov prispevajo k 

zmanjšanju porabe naravnih virov in k zmanjšanju onesnaženosti okolja. 

Glavni cilji preučitve problematike ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev v celjski 

regiji so torej: 

                                                           
 

 
1
 Podatki za leto 2010 ali 2011 še v začetku leta 2012 na Eurostatu niso bili objavljeni. 
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 ugotoviti, v kolikšni meri prebivalci celjske regije dejansko ločujejo komunalne odpadke, 

 ugotoviti, kakšni programi za ozaveščanje prebivalstva se izvajajo v celjski regiji in kako 

uspešni so, 

 ugotoviti odnos prebivalcev celjske regije do preučevane problematike in 

 podati predloge managementu, zadolženemu za področje ravnanja z odpadki, za izvedbo 

komunikacijskih aktivnosti za spremembo vedenja oz. boljšo učinkovitost ozaveščanja in 

osveščanja prebivalstva. 

1.3 Uporabljene raziskovalne metode 

Pri teoretičnem delu naloge bomo uporabili metodo kompilacije pri povezovanju spoznanj in 

stališč različnih avtorjev. V empiričnem delu naloge bomo uporabili kvantitativne (statistične) 

metode. Raziskavo lahko kot empirično opredelimo zato, ker smo se odločili za neposredno 

opazovanje izbranega segmenta realnega okolja in analizo v njem zbranih podatkov. Toš in 

Hafner-Fink (1998, 2) opredeljujeta empirijo kot tisti del človekovega spoznanja, ki je izid 

neposrednega čutnega zaznavanja (opazovanja) realnega sveta. Uporabili bomo pozitivističen 

pristop, ki predvideva, da obstaja resničnost, ki je neodvisna od raziskovalca. S tem pristopom 

natančno izmerimo ključne dejavnike, s čimer testiramo vnaprej postavljene hipoteze. 

Pozitivističen pristop vodi raziskovalni proces do treh stopenj. Prva stopnja je zbiranje 

podatkov in informacij, pri kateri morajo biti vsi postopki enaki in lahko tesni stiki z 

anketiranci vodijo do pristranskosti. Druga stopnja je analiza, ki se je lotimo časovno in 

prostorsko ločeno od procesa zbiranja podatkov in informacij, običajno potem, ko smo 

opravili njihovo statistično analizo. Zadnja stopnja je proces poročanja, ki razlaga tako 

dobljene izsledke (Eastbery-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 52–54, 109). 

Statistično obdelavo bomo naredili s pomočjo SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) in Microsoft Office Excel 2007, s pomočjo katerih bomo izvedli analize in obdelave 

podatkov. 

Ko bodo podatki zbrani in urejeni, bomo najprej naredili opisno statistiko, ki predstavlja prvi 

korak analize podatkov. Pfajfar in Arh (1998) definirata opisno statistiko kot skupino 

statističnih metod, ki se ukvarjajo s povzemanjem pridobljenih podatkov. Te metode iščejo 

opisne podatke o populaciji in njenih sestavnih delov, da bi s pomočjo tabel in statističnimi 

povzetki ustvarile pregledni opis. Za opis ordinalnih spremenljivk bomo uporabili frekvenco. 

Frekvenca nam pove, kako pogosto v raziskavi naletimo na določeno vrednost statističnega 

znaka. Absolutna frekvenca pomeni število enot (npr. oseb), ki imajo določeno vrednost 

statističnega znaka, relativna frekvenca pa nam pove, kolikšen delež oziroma kolikšen 

odstotek vseh enot (oseb) ima določeno vrednost statističnega znaka (Pfajfar in Arh 1998). 

S pomočjo univariatne analize bomo izračunali in prikazali frekvenčno porazdelitev podatkov 

ter naredili enostavno regresijsko analizo. 

http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/qqq.html#razmerje
http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/qqq.html#razmerje
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Obdelava bo obsegala tudi bivariatno in multivariatno analizo. Bivariatna analiza bo 

vključevala najrazličnejše korelacijske koeficiente, multivariatna analiza pa nam bo 

omogočila izračun faktorskih analiz. 

Ob tem izpostavljamo, da je magistrska naloga v veliki meri posvečena tudi strateškim in 

operativnim ciljem podjetja za ravnanje z odpadki. Zato bomo večji nabor podatkov 

kvantitativno obdelali z opisnimi (deskriptivnimi) statistikami, kot so frekvenčne distribucije 

(grafični in tabelarični prikazi), srednje vrednosti (aritmetična sredina, mediana in modus) in 

mere variacije (standardni odklon). Za predstavitev rezultatov pa bomo izbrali način, ki se 

pridobljenim podatkom najbolj prilega, in bralcu omogoča hitro, točno in zanimivo razbiranje 

bistva. Podatke bomo tako uredili v obliki tabel in vizualnih predstavitev (stolpčni 

histogrami). 

Poleg tega bomo za potrjevanje hipotez uporabili metode sklepanja iz vzorca na populacijo, in 

sicer tako parametrične statistične preizkuse (t-preizkus, analiza variance) kot neparametrične 

(hi-kvadrat preizkus). Kot navedeno, bomo pri tem zaradi obdelave različnega števila 

spremenljivk uporabili univariatno analizo (frekvenčne distribucije, srednje vrednosti …), 

bivariatno (t-preizkus, hi-kvadrat preizkus in Pearsonov koeficient korelacije) in multivariatno 

analizo (faktorska analiza). 

V praktičnem delu bomo izvedli empirično analizo s pomočjo analitične statistike na osnovi 

anketnega vprašalnika. Podatki se bodo preko telefona zbirali s pomočjo računalniške 

podpore, znane po imenom  CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing. Anketiranje 

bo potekalo v enem izmed profesionalnih slovenskih studiev s pomočjo specializiranih 

anketarjev (Episcenter). 

Vprašalnik 

Naša izhodišča pri sestavljanju vprašalnika so cilji in hipoteze raziskave. Zanesljivost in 

kredibilnost raziskave bomo skušali doseči z natančnim opisom postopkov pri zbiranju in 

obdelavi podatkov.  

V prvem delu vnaprej pripravljenega vprašalnika bomo skušali zajeti socialno-demografske 

podatke udeležencev v raziskavi, in sicer spol, starost, izobrazba, zaposlitveni status, občina 

bivanja, tip kraja bivanja, tip stanovanjskega objekta, mesečni dohodki, število članov in 

otrok v gospodinjstvu.  

Osrednji del vprašalnika sestavljajo vprašanja zaprtega tipa. Na večino vprašanj vprašani 

odgovarja tako, da izbira med ponujenimi odgovori. Vprašanja so razdeljena na več 

vsebinskih sklopov: vprašanja o odnosu do ločevanja odpadkov, o percepciji odgovornosti v 

zvezi z nastajanjem in ravnanjem z odpadki, nadalje o pogostosti in doslednosti ločevanja, o 

razlogih za (ne)ločevanje in motivacija za (ne)ločevanje, vprašanja za preverjanje 
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informiranosti ter odnosu do sankcij. Likertova lestvica ocen odgovorov je zastavljena od 

vrednosti 1 do vrednosti 5. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavke ali hipoteze  

V hipoteze smo skušali vključiti šest ključnih vsebin, ki smo jih identificirali na osnovi 

preučene literature, ugotovitev drugih avtorjev ter lastnih izkušenj komunikacijskega 

manageriranja na področju ravnanja z odpadki v lokalni skupnosti. Pričakujemo, da nam bodo 

odgovori v anketnem vprašalniku dali podlago za dosego namenov in ciljev naše magistrske 

naloge. Skladno s temi cilji postavljamo spodnje raziskovalne hipoteze, ki jih bomo testirali v 

raziskavi. Pod vsako hipotezo je navedena tudi kratka obrazložitev identificirane vsebine, 

zajete v hipotezi (podrobnejša obrazložitev je v poglavju 4.2). 

Hipoteza 1: Višje izobraženi ljudje bolj dosledno ločujejo odpadke. 

Glede na to, da je ločeno zbiranje odpadkov pomembno z vidika vpliva na okolje, v katerem 

živimo, bi bilo pričakovati, da bi se izobraženi ljudje tega zavedali v večji meri kot pa manj 

izobraženi ljudje.  

Hipoteza 2: Denarna kazen pozitivno motivira ljudi za začetek ločevanja odpadkov.  

Prebivalci za ločeno zbiranje odpadkov nimajo nikakršne posebne motivacije, razen osebne 

ekološke osveščenosti, zato menimo, da bi vlogo motivatorja za začetek ločevanja odpadkov 

lahko imele denarne sankcije. 

Hipoteza 3: Informacije o ločevanju odpadkov pri prebivalcih povečajo pogostost ločevanja 

odpadkov in količino zbranih odpadkov. 

Predvidevamo, da več znanja kot dobi posameznik o določeni temi, v našem primeru o 

pomembnosti ločevanja odpadkov, več pozornosti bo posvetil tej problematiki in več je 

možnosti za spremembo vedenja. 

Hipoteza 4: Prebivalci, ki živijo v večstanovanjskih objektih (blokih), so manj motivirani za 

ločevanje odpadkov. 

Sejalne analize družbe Simbio in lastna opažanja kažejo na slabšo čistost frakcij pred 

blokovskimi naselji, kjer se odgovornost za pravilno / zaželeno ravnanje z odpadki porazgubi, 

v primerjavi z individualnimi objekti, kjer je odgovornost za odpadke običajno v pristojnosti 

enega gospodinjstva. 
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Hipoteza 5: Prebivalci imajo pri ločevanju odpadkov problem, ko so soočeni s konkretnim 

vprašanjem, kateri odpadek smejo odložiti v določen tip zabojnika in katerega ne. 

Radi bi ugotovili, ali odpadki pristanejo v zabojniku za preostanek odpadkov (med mešanimi 

komunalnimi odpadki) tudi zato, ker ljudje ne vedo dobro, kam umestiti odpadek. Poleg tega 

predvidevamo, da je večina na deklarativni ravni pripravljena narediti nekaj, kar je prav za 

okolje, ko pa se v vsakdanjem življenju sreča s konkretnim problemom odpadkov, pa ravna 

drugače. Če torej posameznik resnično ločuje odpadke v pravem pomenu besede, bo torej tudi 

znal natančno razvrstiti odpadke. 

Hipoteza 6: Prebivalci odgovornost za čisto okolje, povezano z ločevanjem odpadkov, 

pripisujejo državi, lokalni skupnosti ali komunalnemu podjetju in ne sebi. 

S to hipotezo želimo ugotoviti, ali se povzročitelji odpadkov zavedajo svoje odgovornosti pri 

nastajanju odpadkov. 

Omejitve  

Raziskovali bomo področje, ki je v Sloveniji strokovno-znanstveno še precej neraziskano, 

zato je priznane slovenske literature, ki obravnava to področje, malo. Raziskave o 

obravnavani problematiki so maloštevilne, saj je usmerjenost države in lokalnih skupnosti 

bistveno večja v zagotavljanje osnovne in zakonsko predpisane infrastrukture ravnanja z 

odpadki kot pa odnos prebivalcev do ravnanja z odpadki.  

Omejitev predstavlja tudi reprezentativnost vzorca, saj je le-ta lahko zagotovljena le v okvirih 

dostopnih telefonskih številk tistega dela prebivalcev, ki ima javno objavljene telefonske 

številke (stacionarne in mobilne). 

V raziskavi bomo uporabili vprašalnik s petstopenjsko lestvico Likertovega tipa. Tovrstni 

vprašalniki so po navedbah Dolinška (2008, 31-36) pri nas v široki uporabi, vendar moramo 

opozoriti na nekatere zadržke in približke. Merjenje lastnosti, kot sta interes oz. odnos, kar je 

naš cilj v posplošeni obliki, lahko predstavlja težavo. Kadar namreč merimo odgovore, ki se 

nanašajo na interes in odnos, ne poznamo natančne vrednosti interesa oz. odnosov. Merimo 

lahko samo, ali se anketiranci s posamezno trditvijo bolj ali manj strinjajo. Lestvica 

intervalnega tipa vsebuje takšne možnosti odgovarjanja, da je razlika med kategorijami v 

enakem intervalu. Pri lestvici Likertovega tipa ne moremo zanesljivo vedeti, ali so intervali 

med kategorijami odgovorov enaki. Ker so vprašalniki s tovrstno lestvico v široki uporabi, je 

praksa, da se predpostavi oz. predvideva enakost med intervali. 
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1.5 Struktura magistrske naloge 

Temeljno strukturo naloge predstavljajo uvodni, osrednji (teoretični in empirični del) in 

sklepni del. V uvodnem delu so predstavljeni aktualna problematika na področju ravnanja s 

komunalnimi odpadki z vidika ravnanja z odpadki v Sloveniji in v celjski regiji ter zadnja 

spoznanja s področja spreminjanja navad in vedenja povzročiteljev odpadkov. V temu delu so 

najprej opisani zakonodajni okviri, ki predpisujejo in določajo načine ravnanja s komunalnimi 

odpadki, temu pa sledijo podatki o zbranih količinah in trendih po posameznih vrstah 

odpadkov. Podrobneje je predstavljen izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov na 

območju, kjer je potekala raziskava odnosa do odpadkov, temu pa sledi teorija s področja 

motivacije za ločeno zbiranje odpadkov. 

Navedeni so cilji in namen raziskave ter raziskovalne metode, s pomočjo katerih so se 

objektivno zbirali, obdelali in statistično preverjali relevantni podatki. Opredeljen je 

raziskovalni problem, zastavljene so hipoteze ter navedene omejitve raziskave in 

predpostavke. 

1.6 Predvideni prispevek raziskovalne naloge 

Okoljski problemi, kot so onesnaževanje zraka in vode, odpadki in podnebne spremembe so 

rezultati človeškega obnašanja. Samo sprememba v človeškem vedenju lahko zmanjša te 

okoljske probleme. Raziskava je zato usmerjena v proučevanje odnosa in vedenja ljudi v 

zvezi z ravnanjem z odpadki, kar je predpogoj za spremembo. Predviden prispevek raziskave 

je prikaz individualnih in družbenih dejavnikov, ki vplivajo na odnos prebivalcev do ravnanja 

z odpadki s poudarkom na ločevanju odpadkov. Upoštevaje, da je obravnavano področje v 

Sloveniji z znanstvenega, empirično-raziskovalnega in strokovnega vidika še precej 

neraziskano, pričakujemo, da bo izvedena raziskava predstavljala pomemben prispevek k 

boljšemu razumevanju, kdo ločuje odpadke in zakaj. Spoznanja, pridobljena na primeru 

izbranih občin celjske regije, bodo lahko podlaga za učinkovito ozaveščanje in spreminjanje 

navad prebivalcev v zvezi z ravnanjem z odpadki tudi širše v Sloveniji in izven njenih meja. 

Tema, ki je aktualna tudi z vidika globalnega zavedanja pomena ločevanja za čisto okolje, bo 

nedvomno predmet številnih raziskovanj v prihodnje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Ravnanje z odpadki v Sloveniji 

2.1.1 Politika ravnanja z odpadki v EU kot podlaga za slovensko politiko 

Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki je sistemsko urejena in usklajena z evropskim 

pravnim redom, ki temelji na dveh krovnih direktivah
2
, in sicer Direktivi Sveta EU o odpadkih 

(Council Directive on waste (75/442/EEC, OJ L 194) ter Direktivi Sveta EU o nevarnih 

odpadkih (Council Directive on hazardous waste (91/689/EEC) (European Parliament, 

Council 2008 in European Council 1991, po JKP Slovenske Konjice 2011). 

Do poznih 60. let 20. stoletja nobena evropska država ni imela jasno definirane okoljske 

politike varstva okolja. Šele v zadnjih 30 letih je to področje močno napredovalo; v EU so bili 

postavljeni obsežni ukrepi za varstvo okolja, ki so zajeli vrsto vprašanj od preprečevanja 

hrupa do zmanjševanja količin odpadkov, od kemikalij do zračnih delcev in kopalne vode. 

Začetki evropske okoljske politike tako segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na 

pariški konferenci leta 1972 je bilo potrjeno, da se okolju v kontekstu gospodarske širitve in 

izboljševanja kvalitete življenja posveča izjemno pozornost. Rezultat je bil prvi »program 

varstva okolja«, ki so mu sledili številni podobni večletni programi in niz smernic (European 

journalism center 2011). Že leta 1975 je bila prejeta prva Direktiva o odpadkih - Direktiva 

Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (Ur. l. EGS, št. 194-39/1975, po Jukič 

Soršak 2010, 49), ki sta ji sledili Direktiva o nevarnih odpadkih - Direktiva Sveta 78/319/EGS 

z dne 20. marca 1978 o strupenih in nevarnih odpadkih (Ur. l. EGS, št. 84/1978, po Jukič 

Soršak 2010, 49) in Uredba
3
 o pošiljkah odpadkov - Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 

                                                           
 

 
2 Evropska direktiva določi cilje, ki jih morajo uresničiti države članice, način uresničevanja pa 

prepusti njim. Naslovnik direktive je država članica, več držav članic ali vse države članice. 

Nacionalni zakonodajalec mora s posebnim pravnim aktom prenesti direktivo v domače pravo in 

nacionalno zakonodajo uskladiti s cilji direktive, šele potem v njej zapisana načela veljajo za 

državljane. Direktiva določi datum, do katerega jo je treba prenesti v nacionalno pravo. Države članice 

lahko pri prenosu upoštevajo domače posebnosti, prenos v domačo zakonodajo pa morajo izvesti v 

določenem roku. Direktiva se uporablja za usklajevanje nacionalnih zakonodaj, predvsem v zvezi z 

delovanjem enotnega trga (na primer standardi za varnost izdelkov) (Evropska komisija 2011). 

 
3 Uredba je splošen in v celoti zavezujoč pravni predpis, ki ga sprejmejo bodisi Evropski parlament in 

Svet skupaj bodisi Evropska komisija. Medtem ko je direktiva naslovljena na države članice, odločba 

pa na točno določenega naslovnika, je uredba naslovljena na vse. Uporablja se neposredno, kar 
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z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. EU, št. 190/2006, po Jukič Soršak 2010, 

49). S temi predpisi je bil vzpostavljen tudi zakonodajni okvir za ravnanje z odpadki v 

Skupnosti. Kot navaja dr. Lucija Jukić Soršak (prav tam), je bila glavna pomanjkljivost teh 

direktiv, da niso določale okoljskih emisijskih parametrov za različne možnosti ravnanja z 

odpadki, kot so recikliranje, sežiganje in odlaganje, kar je zlasti prišlo do izraza, ko so se 

začeli pojavljati problemi onesnaženosti okolja zaradi delovanja obratov za predelavo 

odpadkov, sežigalnic in odlagališč. Vrzel so po navedbi Jukič Soršakove (prav tam) zapolnile 

Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih - Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. 

aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. EU, št. 182/1999, po Jukič Soršak 

2010) in Direktiva o sežiganju odpadkov - Direktiva 2000/76/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (Ur. l. EU, št. 332/2000, po Jukič Soršak 

2010) iz leta 2000 z določenimi standardi glede onesnaževanja zraka in podtalnice ter 

Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja iz leta 1996 (IPPC) - 

Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem 

preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Ur. l. EU, št. 24/2008, po Jukič Soršak 2010). 

S slednjo so uvedena okoljevarstvena dovoljenja za industrijo in kmetijstvo in nekateri 

standardi za številne dejavnosti, povezane z nastajanjem odpadkov in njihovo uporabo. 

Točko obrata v smeri varovanja okolja predstavljajo še trije evropski akti - Enotni evropski 

akt leta 1987, po katerem varovanje okolja v Evropski uniji prvič pride v pogodbe Skupnosti, 

nadalje Maastrichtska pogodba iz leta 1992, po kateri se naj varovanje okolja izboljšuje do 

popolnega stanja, in Amsterdamska pogodba iz leta 1999, ki je okrepila pravno podlago za 

boljše varovanje okolja in pospeševanje trajnostnega napredka (European journalism center 

2011). 

S prvo Direktivo o odpadkih (75/442/EGS) so bili opredeljeni ključni izrazi, kot so odpadek, 

predelava in odstranjevanje. Vzpostavljene so bile temeljne zahteve za ravnanje z odpadki, na 

primer pridobitve dovoljenj ali vpis v ustrezno evidenco kot pogoj za izvajanje postopkov 

ravnanja z odpadki. Države članice so morale pripraviti načrte ravnanja z odpadki. S to 

direktivo so bila vzpostavljena tudi temeljna načela – obveznost ravnanja z odpadki brez 

negativnega vpliva na okolje ali zdravje ljudi, spodbujanje upoštevanja hierarhije ravnanja z 

odpadki ter načela plačila za obremenjevanje. Direktiva je bila z leti večkrat bistveno 

spremenjena, zato se je pojavila potreba po združitvi vseh sprememb v enoten predpis. Leta 

2006 je bila direktiva razveljavljena in nadomeščena s kodificirano Direktivo o odpadkih 

(Direktiva 2006/12/ES) (Jukič Soršak 2010, 50). 

                                                                                                                                                                                     
 

 

pomeni, da začne veljati takoj v vseh državah članicah in postane del nacionalne zakonodaje, ne da bi 

nacionalni organi za to morali sprejeti kak zakonodajni ukrep (Evropska komisija 2011). 
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Evropske smernice (direktive) 

Evropska unija je v zadnjih desetletjih sprejela vrsto smernic (direktiv) glede ravnanja z 

odpadki. Za njihovo izvajanje in uveljavljanje so v celoti odgovorne države članice. Na 

podlagi strategije ravnanja z odpadki (1989) ter petega okoljskega akcijskega programa 

(1993) je Unija problematiko odpadkov najprej uredila na ravni sistemske (okvirne) smernice 

o odpadkih. V njej so določeni načini predelave in odstranjevanja odpadkov, obveznosti 

akreditacije, upravnih dovoljenj ter poročanje o vrstah in količinah odpadkov. Unija je še 

posebej uredila problematiko nevarnih odpadkov (Keuc 2002, 11). 

Konec 80. in v 90. letih je Evropska unija sprejela smernice, s katerimi je poskusila urediti (1) 

posebne vrste odpadkov (kot so akumulatorji, baterije, mineralna olja, poliklorirani bifenili - 

PCB …) in (2) načine odstranjevanja odpadkov (predvsem sežiganje in odlaganje), navaja v 

nadaljevanju Keuc (prav tam). Še najbolj se je zavleklo sprejemanje smernice o ravnanju z 

biološko razgradljivimi odpadki in elektronskimi napravami (računalniki, belo tehniko …). 

Ob tem je seveda treba poudariti, da se smernice sprejemajo s soglasjem vseh članic Unije - 

vse smernice ravnanja z odpadki so tako dejansko minimalen standard. Vsaka članica pa ima 

možnost, da glede na lastna pričakovanja, ocene in odločitve sprejme ostrejše predpise ali 

standarde. 

Posebno mesto med smernicami ima  po Keucu (2002, 11) Smernica o celovitem 

preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ali t. i. smernica IPPC - Direktiva Sveta 

96/61/ES (Ur. l. EU, št. 257/1996). Njen smoter je, da s pomočjo sistema izdajanja 

obratovalnih dovoljenj še pred izgradnjo določenega obrata oziroma industrijskega objekta 

prepreči onesnaževanje okolja, ki bi presegalo emisijske standarde. Med onesnaževalce okolja 

prištevamo tudi odpadke. Regulativa o izvozu in uvozu odpadkov je posebej namenjena 

preprečevanju ilegalnega ali polilegalnega izvažanja nevarnih odpadkov v nerazvite države. 

Med okvirnimi smernicami (oz. okvirnimi direktivami) je potrebno omeniti Okvirno smernico 

o odpadkih - Direktiva Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (Ur. l. EGS, št. 

194/1975) in Smernico o nevarnih odpadkih - Direktiva 91/689/EGS o nevarnih odpadkih z 

dne 12. decembra 1991 (Ur. l. EGS, št. 377/1991). EU je sprejela tudi smernice za posebne 

vrste odpadkov (gl. Keuc 2002, 11). 

Torej z začetkom procesa približevanja Evropski uniji smo v Republiki Sloveniji začeli 

prevzemati evropski pravni red, tudi kar zadeva odpadke, nadaljuje Keuc (2002, 12). Z 

drugimi besedami: začeli smo s pripravo in sprejemanjem ključnih pravnih aktov, s katerimi 

smo se lotili urejanja ravnanja z odpadki. Tako smo od leta 1998 sprejeli celo vrsto predpisov, 

ki so vsaj na formalni ravni temeljito spremenili pravno podobo tega področja. Vlada in 

ministrstvo za okolje in prostor sta ubrala naslednjo (najpreprostejšo) pot: prevzemanje 

pravnih rešitev iz Evropske unije in prilagajanje naše zakonodaje. 
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2.1.2 Strateški dokumenti na področju odpadkov v Sloveniji 

Področje ravnanja z odpadki pokriva obširna zakonodaja in podzakonski predpisi, ki nalagajo 

obveznosti vsem povzročiteljem odpadkov (fizične in pravne osebe), izvajalcem dejavnosti 

ravnanja z odpadki, predelovalcem odpadkov, upravljavcem odlagališč, državnim in lokalnim 

inšpekcijskim službam ...  

Temeljni sistemski okvir gospodarjenja z odpadki v Sloveniji tako ureja Zakon o varstvu 

okolja (ZVO), ki določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila o 

ravnanju z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in 

njihove škodljivosti za okolje, ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo 

varno odstranitev, če predelava ni mogoča. 

Strateško in operativno načrtovanje v Republiki Sloveniji glede odpadkov se je začelo na 

začetku devetdesetih let. To načrtovanje je vpeto v celosten sistem državnega načrtovanja, 

kjer pa se v Sloveniji soočamo s precejšnjimi težavami - predvsem v razkoraku med 

zapisanim in dejanskim izvajanjem oziroma s t. i. implementacijskim deficitom (Keuc et al.  

2005). 

Vlada Republike Slovenije je prvi celoviti strateški dokument o ravnanju z odpadki sprejela 

leta 1996 - Strateške usmeritve ravnanja z odpadki - v nadaljevanju: SURO (MOP 1996), 

predvsem na podlagi ugotovitev v Poročilu o stanju okolja leta 1995: 

 razmere pri ravnanju z odpadki so kritične, 

 področje ravnanja z odpadki je uvrščeno med temeljne okoljske probleme in 

 razreševanje te problematike je prednostno. 

SURO so postavile naslednja temeljna načela (Keuc 2002, 15): 

 reševanje problematike odpadkov na izvoru, 

 načelo preventive, 

 ločen zajem snovnih tokov odpadkov, 

 načelo vračanja naravi, 

 racionalnost mreže objektov in naprav ter 

 racionalnost gospodarjenja s prostorom ter varovanje naravne in kulturne dediščine, 

inertizacija odloženih odpadkov ter saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen. 

SURO so predvidele naslednje tehnološke sklope in ukrepe za ravnanje s komunalnimi 

odpadki: 

 ukrepi za zmanjševanje količine in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru, 

 ukrepi ločenega zajema odpadkov za snovno izrabo, 

 zbirno-pretovorni centri in prehodno skladiščenje, 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/zvo1_npb4.pdf
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 priprava odpadkov za snovno izrabo v zbirno-predelovalnih in demontažnih centrih, 

toplotna obdelava odpadkov z izrabo njihove energetske vrednosti, 

 odlaganje, 

 saniranje opuščenih in divjih odlagališč in 

 izvoz izbranih vrst odpadkov. 

Z izvajanjem teh ukrepov naj bi do leta 2000 dosegli zmanjšanje odloženih količin odpadkov 

za 40 odstotkov. K zmanjšanju odloženih količin odpadkov iz naselij naj bi največ prispevala 

zgraditev sežigalnice odpadkov, kar pa je z vidika trajnostnega razvoja nesprejemljivo, saj gre 

v primeru sežiganja odpadkov za netrajnostno porabo naravnih virov in njihovo trajno 

uničenje. Do leta 2002 se cilju 40-odstotnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov nismo 

niti približali (Keuc 2002, 18), glede na podatke, predstavljene v nadaljevanju, pa tudi ne 

osem let kasneje. 

Leta 1999 sprejeti Nacionalni program varstva okolja – NPVO (NPVO 1999) je načela iz 

SURO samo še potrdil. NPVO (1999) je določil naslednje cilje ravnanja z odpadki: 

 manjšanje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru, 

 povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjševanje emisij toplogrednih 

plinov, 

 ureditev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki in 

 postopna odprava bremen. 

NPVO (prav tam) je na novo določil nabor ukrepov. Čeprav so bili nekateri ukrepi izvedeni, 

so manjkali konkretni koraki za preučevanje ekonomskih ukrepov za spodbujanje rasti snovne 

učinkovitosti družbe - v nasprotju z naložbami v proučevanje smiselnosti in upravičenosti 

izgradnje "objektov za energetsko izrabo odpadkov" oziroma sežigalnic (Keuc et al. 2005, 

35). Prav tako skoraj nič ni bilo storjeno glede izobraževanja in obveščanja javnosti. Z 

vstopom v proces približevanja Evropski uniji je Republika Slovenija pri ravnanju z odpadki 

začela prevzemati evropski pravni red. Pripravljeni in sprejeti so bili ključni pravni akti. Od 

leta 1998 smo sprejeli vrsto predpisov, ki so vsaj na formalni ravni temeljito spremenili 

pravno podobo tega področja. 

Odpadki predstavljajo eno od štirih temeljnih problemskih področij varstva okolja v Sloveniji. 

Osnovni cilj na področju odpadkov, določen v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva 

okolja 2005-2012 (ReNPVO 2005-2012), je doseči takšno ravnanje z odpadki in porabo 

obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in 

potrošnjo, ter pripomorejo k zmanjševanju onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne 

preseže nosilne zmogljivosti okolja. Nova klasifikacija odpadkov, ki jih razporeja po viru 

nastanka v klasifikacijske skupine (20 skupin), hkrati pa jih deli v istem klasifikacijskem 

seznamu na nevarne in nenevarne, zahteva nov pristop k ravnanju z odpadki. Pravila ravnanja 

s posameznimi vrstami odpadkov iz klasifikacijskega seznama urejajo posamezni izvršilni 
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predpisi, ki jim sledijo operativni programi ali programi ravnanja. Programi določajo 

konkretne ukrepe in stroške izvajanja. 

Skupne značilnosti celotnega področja ravnanja z odpadki so predvsem v jasni usmeritvi k 

čim večji ponovni uporabi in predelavi odpadkov, na kar se navezuje integralno upravljanje s 

snovnimi tokovi in viri. Vse bolj izrazito so izražene potrebe po upravljanju z življenjskimi 

ciklusi, ki zamenjuje reševanje problema odpadkov ob koncu življenjske dobe, torej takrat, ko 

dobrina ali izdelek postane odpadek. Operativni programi in programi izvajanja s skupnimi 

izhodišči in usmeritvami tvorijo celoto na področju ravnanja z odpadki, ki se vsebinsko 

navezuje na nacionalni program varstva okolja in je njen sestavni del (ReNPVO 2005-2012). 

Sestavni del ReNPVO za področje odpadkov je 12 operativnih programov
4
: 

 Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih 

biorazgradljivih odpadkov, 

 Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki, 

 Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov, 

 Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, 

 Operativni program ravnanja z odpadnimi olji, 

 Operativni program ravnanja z baterijami in akumulatorji, 

 Operativni program odstranjevanja PCB/PCT, 

 Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki, 

 Program zmanjševanja in preprečitve obremenjevanja okolja za proizvodnjo TiO2 –

Cinkarna Celje, 

 Program ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, 

 Program ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami in 

 Program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. 

2.1.3 Pravni sistem na področju odpadkov v Sloveniji 

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO) Ministrstvo za okolje in prostor izdaja 

podzakonske akte, ki podrobneje določajo posamezne segmente varstva okolja.  

                                                           
 

 
4 Operativni program je dokument, v katerem je posamezna država članica predvidela črpanje sredstev 

iz posameznega evropskega sklada v programskem obdobju 2007-2013. Operativni program pripravi 

država članica in ga predloži v potrditev Evropski komisiji. Vsak operativni program je tako predmet 

pogajanj oz. usklajevanj med državo članico in Evropsko komisijo. Operativni program vsebuje neke 

vrste osnovni načrt, v katerem je predvideno, v kakšne namene bodo pridobljena evropska sredstva 

porabljena. Za novo programsko obdobje 2007- 2013 je Slovenija za doseganje t.i. Cilja 1 

(konvergenca) pripravila tri operativne programe v skupni vrednosti dobre 4,1 milijarde evrov. 

 



14 

Prvi zakon o odpadkih na območju Slovenije je bil torej Zakon o ravnanju z odpadki (Zakon o 

ravnanju z odpadki 1978) iz leta 1978 (dopolnjen leta 1986), vendar je šele Zakon o varstvu 

okolja iz leta 1993 (ZVO) natančno opredelil ravnanje z odpadki in nakazal poti reševanja. 

Prenovljeni Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) je bil sprejet leta 2004, od takrat pa še dvakrat 

spremenjen oziroma dopolnjen, predvsem zaradi uveljavitve novih evropskih direktiv. Vlada 

RS je 15. 12. 2009 sprejela besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 

okolja (ZVO-1C), ki je v bistvu noveliran Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 in je trenutno 

temeljna pravna podlaga ureditve ravnanja z odpadki. 

Kot že navedeno, je leta 1996 Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS) sprejela 

Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki (MOP 1996), ki so bile 

pripravljene z upoštevanjem Evropske strategije ravnanja z odpadki iz leta 1989 in Petega 

okoljskega akcijskega programa EU (Škafar 2007). Strategija daje splošna navodila za 

oblikovanje politike ravnanja z odpadki v EU in temelji na osnovnih principih preprečevanja 

nastajanja odpadkov na izvoru, ohranjanja naravnih virov, vračanja snovi naravi, povečani 

snovni in energetski izrabi odpadka in čim manjši, vendar okolju prijazni končni obdelavi in 

odlaganju le obdelanih ostankov odpadkov (Škafar 2007). 

Leta 1999 je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja (NPVO 1999), ki je ta načela 

samo še potrdil. V NPVO so poudarjene zahteve za ukrepe in postopke, ki prispevajo k 

zmanjšanju nastajanja odpadkov in njihovega nevarnostnega potenciala. Zahteva se 

vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki ter postopna odprava starih okoljskih 

bremen. Po mnenju Sveta za varstvo okolja RS je kljub temu reševanje problemov z odpadki 

nekaj let po sprejemu Strategije o ravnanju z odpadki in NPVO (1999) še vedno nepregledno 

in neurejeno. 

Osnovni zagon urejanju gospodarjenja z odpadki je dal proces približevanja in vključevanja v 

Evropsko unijo, ki je prinesel prvo pravo pravno ureditev razmerij med povzročitelji, zbiralci, 

predelovalci in odstranjevalci odpadkov. Slovenija je prevzela standarde zahodnih družb, ki 

so svoje ukrepe in infrastrukturo za zajezitev problematike odpadkov začele graditi že pred 

desetletji (Keuc et al. 2005). Večina pravnih predpisov je nastala kot prevzemanje zakonodaje 

in predpisov EU. 

Dolgoročni cilji, usmeritve in naloge RS na področju varstva okolja za obdobje 2005–2012 so 

opredeljeni v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja (2005–2012). Za njeno 

izvedbo in izvrševanje obveznosti iz ratificiranih mednarodnih pogodb, strategij in predpisov 

EU so bili sprejeti operativni programi varstva okolja. Za izvedbo vseh ciljev in obveznosti v 

zvezi z odstranjevanjem odpadkov in zmanjšanjem količin biološko razgradljivih odpadkov v 

odloženih komunalnih odpadkih, ki jih mora Slovenija postopno doseči, skladno z zahtevami 

5. člena Direktive Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, je bil v letu 2004 

sprejet Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih 

biorazgradljivih odpadkov (Vlada RS 2004), izdelan za obdobje do konca leta 2008 (Koželj 
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2008). Od sprejetja Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja 

biorazgradljivih odpadkov (OP BIOO) leta 2004 je v Sloveniji sledilo zelo dinamično in 

sistemsko uvajanje novih predpisov s področja ravnanja z odpadki. Tako je bilo v letu 2008 

sprejetih ali noveliranih okoli 30 predpisov, predvsem zaradi prilagoditve evropskemu 

pravnemu redu. 

ReNPVO med drugim za področje ravnanja s komunalnimi odpadki določa, da je potrebno: 

 v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 55 % ali več od nastalih količin 

komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali več, 

 obdelati vse preostanke odpadkov, tako da vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC) 

ne bo presegala 5 %, 

 izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati ter 

 zmanjšati količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi 

odloženih odpadkov na 16 % do 2013-2015. 

Vlada RS je konec marca 2008 sprejela Operativni program odstranjevanja odpadkov s 

ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 (v 

nadaljevanju OP BIOO 2008) (Vlada RS 2008). Ta operativni program določa smernice za 

izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz ravnanja z odpadki oziroma 

dodatne ukrepe, ki bodo nezadovoljivo stanje na tem področju izboljšali ter poenotili 

delovanje javnih služb varstva okolja. Zastavljeni cilji OP BIOO (Vlada RS 2008) so: 

 100-odstotna vključenost prebivalcev v ločeno zbiranje embalažnih in bioloških 

odpadkov, 

 22 % recikliranje plastike, kovine 50 %, papirja 60 %, stekla 60 %, obdelanega lesa 15 % 

ter 

 EE-opreme 50 %. 

Splošni cilji udejanjanja osnovnih predpisov OP BIOO so naslednji (Vlada RS 2008): 

 zmanjšanje in določitev količin preostalih mešanih odpadkov, primernih samo za končno 

oskrbo, 

 povečanje količin posameznih frakcij, izločenih iz skupnega snovnega toka odpadkov, ki 

so primerne za snovno ali energetsko izrabo, 

 zmanjšanje nevarnostnega potenciala odloženih odpadkov, 

 doseganje ekonomičnosti ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in mešanimi 

komunalnimi odpadki s takšnim izborom zajema posameznih frakcij, kjer sta predelava in 

snovna oziroma energetska izraba (predvsem v slovenskem prostoru) ekonomsko 

upravičeni, 

 pokrivanje realnih stroškov zbiranja, priprave in predelave oziroma snovne izrabe in 

odstranjevanja, 

 udejanjanje odgovornosti za proizvod, ko ta na koncu življenjske dobe postane odpadek, 

ter 
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 udejanjanje principa »onesnaževalec plača«, kjer je smiselno in izvedljivo s 

sprejemljivimi stroški. 

Evropski parlament je junija 2008 v Strasbourgu sprejel Direktivo EU o odpadkih o 

recikliranju in preprečevanju nastajanja odpadkov ter uveljavitev splošnega pravila o 

petstopenjski hierarhiji odpadkov (Ur. l. EU št. 312/2008). V Direktivi so navedeni cilji o 

recikliranju gospodinjskih odpadkov, kar je prvič, da se cilji take vrste pojavijo v zakonodaji. 

Novi, dodatni člen 8a Direktive EU o odpadkih tudi zahteva, da države članice EU sprejmejo 

potrebne ukrepe, namenjene doseganju skupne stopnje recikliranja 50 % do leta 2020 za 

papir, plastiko in steklo iz gospodinjskih in njim podobnih odpadkov. Za nekatere države, kot 

je Nemčija, je to konservativen cilj, medtem ko večini drugih držav to predstavlja zelo 

zahteven in težko dosegljiv cilj. Žal se Slovenija uvršča med slednje in za dosego cilja bo 

morala še veliko narediti predvsem na ozaveščanju prebivalstva, kajti kljub učinkoviti 

vzpostavitvi komunalne infrastrukture in izpolnjevanju vseh predpisov javnih služb na 

področju ravnanja z odpadki ne bo mogoče doseči zastavljenih ciljev brez aktivnega 

sodelovanja prebivalstva Slovenije. 

Nedoseganje ciljev, zastavljenih v Direktivi EU o odpadkih (Ur. l. EU št. 312/2008) do leta 

2020, bi Evropski komisiji pomenilo resen znak, da država članica ni sprejela potrebnih 

ukrepov, oblikovanih z namenom doseganja ciljev. Na podlagi tega in skupaj z ugotovitvami 

iz triletnih poročil o nacionalnih napredkih lahko Evropska komisija toži države članice zaradi 

neupoštevanja zahtev direktive (Končan 2010, 23). 

V nadaljevanju navajamo splošne predpise o ravnanju z odpadki. 

Ključni splošni predpisi o ravnanju z odpadki so: 

 Zakon o varstvu okolja,  

 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki,  

 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih in 

 Uredba o ravnanju z odpadki. 

Navesti je potrebno tudi predlog nove Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki (URKO), ki 

jo je v letu 2011 pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) in poslalo na 

usklajevanje (SOS 2011) Na MOP-u so jo napovedali kot pot k razrešitvi problema, kaj bo z 

odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov na deponijah v prehodnem obdobju do leta 2015; 

kako bo urejen položaj komunalnih podjetij, ki so javne službe, in tistih, ki so na trgu; zlasti 

pa, kaj bo s pridobitvijo novih okoljevarstvenih dovoljenj sedanjih deponij, vključno s 

kaznimi za odlagališča, ki niso urejena, a bi že morala biti. 

Kot navaja Volfand (2011, 18-19), je predlog omenjene nove uredbe največji nemir sprožil v 

komunalnem gospodarstvu. Komunalna zbornica je hotela razjasnitev določb, ki so se 
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nanašale na obveznosti oddajanja mešanih komunalnih odpadkov iz industrije. Odpadna 

embalaža in komunalni odpadki namreč nastajajo v gospodarstvih, v javnem sektorju, v 

proizvodnih, storitvenih in drugih dejavnostih. Komunalna zbornica, ki dela v okviru 

Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je odločno nasprotovala novi ureditvi, ki naj bi v 

monopolni položaj postavila izvajalce javnih služb na območju občine. Njim naj bi bili v 

celoti prepuščeni odpadki, kjerkoli pač nastajajo. Povzročitelji odpadkov iz gospodarstva ne 

bi mogli več izbirati ponudnikov storitev prevzema odpadkov na trgu, prav tako pa jim je bila 

onemogočena neposredna oddaja odpadkov predelovalcem, ki imajo ustrezno dovoljenje in so 

vpisana v evidenco ARSO. 

Uredbo naj bi spremenili tako, da bodo določene dele prenesli v krovno Uredbo o ravnanju z 

odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008), uveljavitev nekaterih določil pa bo morala počakati na 

spremembo Zakona o javnih gospodarskih službah (ZGJS), ki je ravno tako kot URKO v 

pripravi. 

V predlogu Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki naj bi podrobno določala ravnanje s 

komunalnimi odpadki ter najmanjši obseg in način ravnanja s temi odpadki, so obveznosti 

izvajalcev javnih služb natančno opredeljene, torej tudi sistem zbiranja, ki ga morajo 

zagotavljati izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Poleg tega pa je določen 

tudi nov okoljski cilj ločenega zbiranja: v obdobju do leta 2020 delež zbranih ločenih frakcij 

in delež zbranih bioloških odpadkov glede na celotno zbrano količino komunalnih odpadkov 

v posameznem koledarskem letu ne smeta biti manjša od deležev, ki so v uredbi določeni za 

posamezno občino glede na statistično regijo, v kateri se ta občina nahaja. 

Izpostaviti je nadalje potrebno Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki je bila izdana leta 2001 (Ur. l. 

RS, št. 21/2001). To je prvi predpis v RS, ki je dejansko uzakonil ločeno zbiranje odpadkov v 

lokalni skupnosti. Določa minimalen obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, 

ki jih mora zagotoviti lokalna javna služba za ravnanje s komunalnimi odpadki. Med drugim 

odredba opredeljuje, da se na lokalni ravni vzpostavi: 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, 

 prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih kosovnih 

odpadkov, 

 prevzem opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, 

 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij ter 

 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. 

Z izvedbo predvidenih ukrepov v okviru opravljanja javne službe naj bi se zagotovilo 

izločanje posameznih vrst gospodinjskih, nevarnih in kosovnih odpadkov iz celotnega obsega 

komunalnih odpadkov. Vendar pa odredba ne postavlja nobenih konkretnih ciljev za količine 

ločeno zbranih odpadkov. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=85862
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200121&stevilka=1189
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Vlada je na zadnji julijski seji 2011 sprejela Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih 

(Ur. l. RS, št. 32/2006, Ur. l. RS, št. 98/2007, 62/2008, 53/2009, 61/2011). V njej je 

predpisana obveznost obdelave odpadkov pred odlaganjem. Ker v Sloveniji še ni objektov za 

obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, so bile v prehodne določbe nove Uredbe o 

odlaganju odpadkov na odlagališča za prehodno obdobje (do 31. decembra 2015) dodane 

minimalne zahteve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov do izgradnje centrov za 

ravnanje s komunalnimi odpadki. Tako je v omenjeni uredbi zahtevana obdelava vseh 

odpadkov pred odlaganjem. »Če obdelava mešanih komunalnih odpadkov še ni zagotovljena 

v skladu s 5. členom uredbe (doseganje mejnih vrednosti TOC, AT4, kurilne vrednosti …) in 

je upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki hkrati tudi upravljavec odlagališča 

komunalnih odpadkov, se za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov šteje mehanska 

obdelava ali izločanje odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo, in odpadne 

plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in drugih gorljivih frakcij, primernih za 

energetsko predelavo. Mešani komunalni odpadki so torej obdelani, če je izločeno in oddano 

v predelavo ali odstranjevanje, razen odlaganja, najmanj 40 % odpadnih kovin, vključno z 

odpadno kovinsko embalažo, OEEO in odpadnimi baterijami, in 20 % odpadne plastike, 

vključno z odpadno plastično embalažo in embalažo iz sestavljenih materialov, in drugih 

gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo, glede na vsebnost teh odpadkov v 

mešanih komunalnih odpadkih pred obdelavo. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti še takšno 

biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, da je letna količina preostanka mešanih 

komunalnih odpadkov, ki se odda v odlaganje, največ 222 kg na prebivalca občine, za katero 

upravljavec centra iz prvega odstavka tega člena izvaja javno službo obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov. Količina odpadkov, ki jih je treba izločiti, da je obdelava dosežena, se 

določi na podlagi povprečja rezultatov izvedenih sortirnih analiz v preteklem letu. Opisana 

obdelava mešanih komunalnih odpadkov se šteje za pripravo teh odpadkov za odlaganje in se 

preverja v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča. 

Upravljavec odlagališča komunalnih odpadkov, na katerem se bodo odpadki prenehali 

odlagati najkasneje do 31. decembra 2015, lahko odlaga odpadke, obdelane na opisan način, 

dokler ni zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 5. členom te 

uredbe oziroma najdlje do 31. decembra 2013« (Volfand 2011, 18-19). 

Aprila 2008 je bila sprejeta Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), s katero je 

prenehal veljati Pravilnik o ravnanju z odpadki. Uredba določa obvezna ravnanja z odpadki in 

poročanja o ravnanju, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, 

predelave in odstranjevanja odpadkov ter klasifikacijski seznam odpadkov in obveznosti 

poročanja Evropski komisiji. 

Ob zgoraj navedenih splošnih predpisih izpostavljamo še predpise o posameznih vrstah 

odpadkov. Izdanih jih je bilo sicer veliko, med drugimi tudi: 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 

- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo,  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200798&stevilka=4858
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200862&stevilka=2631
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200953&stevilka=2645
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201161&stevilka=2892
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- Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,  

- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami,  

- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili,  

- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,  

- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

in 

- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom.  

Za razliko od ostalih predpisov bomo v nadaljevanju predstavili kratko vsebino navedenih 

uredb, saj gre za predpise, ki urejajo področja komunalnih odpadkov, se pravi tistih odpadkov, 

ki nastajajo v gospodinjstvih, katerih ravnanje proučujemo. 

Cilji za odpadno embalažo so postavljeni v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno 

embalažo (Ur. l. RS, št. 84/2006, 106/2006 in 110/2007), kjer je zapisano, da morajo biti do 

konca leta 2012 zagotovljeni naslednji okoljski cilji: 

 potrebno je zagotoviti predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za 

najmanj 60 % celotne mase odpadne embalaže, 

 potrebno je reciklirati med najmanj 55 % in največ 80 % celotne mase odpadne embalaže, 

 za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne 

embalaže, je potrebno zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja: 

 60 % mase za steklo, 

 60 % mase za papir in karton, 

 50 % mase za kovine, 

 22,5 % mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v 

plastiko ter 

 15 % mase za les. 

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 107/2006, 

100/10) določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) z 

namenom preprečevanja nastajanja odpadne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe, 

recikliranja in drugih načinov predelave. Končni uporabnik mora to odpadno opremo iz 

gospodinjstev prepuščati ali oddajati distributerju, izvajalcu občinske javne službe kot ločeno 

zbrano frakcijo komunalnih odpadkov v zbirnih centrih v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ali v zbiralnicah, katerih 

obratovanje zagotavlja proizvajalec ali pridobitelj. Prevzem OEEO iz gospodinjstev je 

brezplačen, kar določa 9. člen te uredbe: (1) Distributer mora ob dobavi opreme iz 

gospodinjstev brezplačno prevzeti odpadno opremo iz gospodinjstev od končnega uporabnika, 

če jo ta želi oddati; (2) Distributer mora od končnega uporabnika prevzeti odpadno opremo iz 

gospodinjstev, če je ta po namenu uporabe in razvrstitvi v razrede opreme v skladu z 

razvrščanjem v razrede […] enaka dobavljeni opremi, število kosov odpadne opreme pa 

enako številu kosov dobavljene opreme. (3) Distributer lahko zavrne prevzem odpadne 
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opreme iz gospodinjstev samo, če niso izpolnjeni pogoji iz tega člena ali če je odpadna 

oprema iz gospodinjstev razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali 

prevažati enako kakor novo opremo ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju. 

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/2008) določa 

obvezna ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (v nadaljnjem besedilu: odpadna 

jedilna olja), ki nastajajo v kuhinjah pri izvajanju živilske dejavnosti (gostinstvo) in v 

gospodinjstvih. V 11. členu te uredbe so navedene obveznosti izvajalca in vsebina javne 

službe. (1) Izvajalec javne službe mora povzročiteljem odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev 

omogočiti prepuščanje odpadnih jedilnih olj v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij 

komunalnih odpadkov; (2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov 

na območju, za katerega uredi prevzemanje odpadnih jedilnih olj, z javnim naznanilom na 

krajevno običajen način obvestiti o prepovedi mešanja odpadnih jedilnih olj z drugimi 

komunalnimi odpadki in izločanju vseh odpadnih jedilnih olj iz komunalnih odpadkov in 

njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih 

frakcij komunalnih odpadkov. (3) Izvajalec javne službe mora odpadna jedilna olja, ki jih 

prevzame v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, oddati v predelavo; 

(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti tehtanje vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki jih 

odda v predelavo; (5) Za vsako pošiljko iz prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe 

pridobiti evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

V Sloveniji letno prižgemo približno 23 milijonov nagrobnih sveč, ki tehtajo 9000 ton. Od 

drugih narodov se razlikujemo po tem, da skoraj vsi – 90 odstotkov – kupujemo nagrobne 

sveče iz polivinilklorida (PVC), materiala, ki je izredno obstojen in s svojo dolgotrajno 

razgradnjo in škodljivimi emisijami klora ob vžigu negativno vpliva na okolje (Černuta 2010, 

122-133). Reševanje tega problema je MOP, ki je leta 2008 izdalo Uredbo o ravnanju z 

odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 78/2008), naložilo proizvajalcem, pridobiteljem 

in uvoznikom nagrobnih sveč ter določilo obveznosti tudi upravljavcem pokopališč in 

izvajalcem javnih služb. Upravljavec pokopališča mora tako zagotoviti, da se odpadne 

nagrobne sveče (4. člen te uredbe) zbirajo in začasno skladiščijo na pokopališču, da se ne 

mešajo z drugimi odpadki in da se oddajajo izvajalcu občinske javne službe ločeno od drugih 

odpadkov s pokopališč. Izvajalec javne službe pa ločeno zbranih odpadnih nagrobnih sveč (9. 

člen te uredbe) ne sme odlagati ali jih oddati v odlaganje. Če nagrobne sveče vsebujejo 

plastiko iz polimerov, iz polivinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, mora izvajalec 

javne službe zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče ali komunalni odpadki, ki vsebujejo 

takšne odpadne nagrobne sveče, ne oddajo za energetsko predelavo. Med drugim mora 

izvajalec javne službe tudi zagotoviti, da se ob oddaji vsake pošiljke odpadnih nagrobnih sveč 

zbiralcu izpolni evidenčni list, zagotoviti pa mora tudi zmogljivosti za predhodno skladiščenje 

zbranih odpadnih nagrobnih sveč v enem ali več zbirnih centrih ravnanja s komunalnimi 

odpadki, ki jih upravlja. Oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu je brezplačna, izvajalec 

javne službe pa ne sme zahtevati plačila od zbiralca za prevzem odpadnih nagrobnih sveč. 
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Z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008) je Vlada RS določila 

pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in njihovih 

ostankov. Uredba nalaga odgovornost za organizacijo sheme zbiranja odpadnih zdravil 

veletrgovcem z zdravili, končne uporabnike pa zavezuje k ustreznemu ravnanju z njimi. 

Uredba končnim uporabnikom zdravil - tako fizičnim kot pravnim osebam - nalaga, da 

odpadna zdravila odlagajo zgolj na za to predvidenih mestih. Uporabniki lahko brezplačno 

oddajajo odpadna zdravila v zbirnih centrih komunalnih odpadkov in v premičnih zbiralnicah 

nevarnih odpadkov, kar je bilo možno že prej, novost pa je, da lahko uporabniki zdravila 

oddajo tudi trgovcem z zdravili na drobno ali zbiralcu zdravil ob kampanjah prepuščanja 

odpadnih zdravil. 

Tisti, ki opravljajo promet z zdravili na drobno, torej tudi lekarne, morajo po določilih te 

uredbe v sklopu poslovnega prostora zagotoviti prostor za zabojnik, s katerim brezplačno 

prevzemajo odpadna zdravila, prav tako pa morajo tudi zagotoviti osebni prevzem oddanih 

odpadnih zdravil. Poleg tega morajo na vidnem mestu namestiti obvestilo o možnosti 

brezplačnega prepuščanja odpadnih zdravil, prevzeta odpadna zdravila pa oddati zbiralcu 

odpadnih zdravil ali veletrgovcu z zdravili. 

Med različnimi načini za zbiranje odpadnih zdravil uredba predvideva tudi kampanje 

prepuščanja odpadnih zdravil.  

Izpostaviti moramo tudi Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 63/2009). 

Medtem ko v Evropski uniji nastane letno več kot 3,5 milijona ton izrabljenih gum, ta skupina 

odpadkov sploh nima posebne direktive v evropski zakonodaji, opozarja Ilija Kitič v zborniku 

Odpadki v Sloveniji (Kitič 2010, 134-142). Drugače je v Sloveniji. Uredba o ravnanju z 

izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09) je nadgradila vse dosedanje uredbe, ki urejajo 

skupine odpadkov. S to uredbo je Slovenija leta 2010 tako zamenjala način zagotavljanja 

predpisanega ravnanja z izrabljenimi gumami, in sicer iz sistema okoljskih dajatev in javne 

službe je s podeljenimi koncesijami prešla na sistem dejanske proizvajalčeve odgovornosti 

(Kitič 2010, 134-142). 

Uredba določa: 

 pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum, 

 obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet ter 

 druge obveznosti, povezane z ravnanjem z izrabljenimi gumami. 

Financiranje sistema zagotavljajo pravni subjekti - zavezanci, ki gume proizvajajo, 

pridobivajo oziroma uvažajo in jih dajejo na slovenski trg.  

Z razširjeno odgovornostjo proizvajalca se je spremenilo tudi financiranje sistema. Zbiranje in 

predelava zbranih izrabljenih gum se tako več ne financira iz proračuna RS, ampak morajo 

zbiranje in predelavo organizirati in financirati proizvajalci in pridobitelji, ki dajejo gume na 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=89064
http://www.uradni-list.si/1/content?id=93525
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trg; to lahko izvajajo individualno ali kolektivno v obliki skupnih načrtov ravnanja z 

izrabljenimi avtomobilskimi gumami. 

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

(Ur. l. RS, št. 78/2008, 3/2010) določa: 

 pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti še prepoved dajanja na trg baterij 

in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi, 

 posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in 

akumulatorjev na področju ravnanja z odpadki in 

 izhodišča za pripravo operativnih programov varstva okolja v zvezi s spodbujanjem 

zbiranja in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. 

Zakonodajne obveznosti zbiranja morajo zagotavljati proizvajalci, distributerji in končni 

uporabniki, vsak v svojem obsegu in v odvisnosti od vrste teh odpadkov (avtomobilske, 

industrijske ali prenosne). Kljub možnosti proizvajalcev se za pripravo individualnega načrta 

ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji (BA) odloča zelo malo zavezancev (Hribar 

2010). Namesto tega se vse več proizvajalcev organizira v t. i. skupni načrt ali shemo, ki ima 

z vidika izvajanja praktičnih obveznosti in lažjega pregleda administrativnih postopkov precej 

prednosti. Na prodajnih mestih BA morajo organizirati zbirno posodo oziroma prostor za 

oddajo BA končnih uporabnikov. 

17. maja 2010 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova Uredba o 

ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, 

št. 39/2010), ki povzročitelje odpadkov spodbuja k hišnemu kompostiranju kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Če gospodinjstva tega ne želijo ali možnosti 

kompostiranja nimajo, morajo biološko razgradljive odpadke prepuščati izvajalcu javne 

službe ravnanja z odpadki v posebnem zabojniku, ločeno od ostalih komunalnih odpadkov. 

Gospodinjstva imajo možnost izbire med tremi načini ravnanja z biološko razgradljivimi 

odpadki: 

 kompostiranje v lastni režiji (hišni kompostnik), 

 ločeno zbiranje v rjavem zabojniku ali 

 kompostiranje v lastni režiji v kombinaciji z ločenim zbiranjem. 

V seznamu, ki sledi, navajamo predpise o načinih ravnanja z odpadki: 

 Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,  

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 

odlagališčih,  

 Uredba o sežiganju odpadkov,  

 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne 

službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije,  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=95885
http://www.uradni-list.si/1/content?id=97775
http://www.uradni-list.si/1/content?id=97775
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 Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja 

komunalnih odpadkov,  

 Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov,  

 Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov,  

 Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah in  

 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.  

Predpisi o monitoringu emisij iz posameznih načinov odstranjevanja odpadkov, ki so 

povezani z ravnanjem s komunalnimi odpadki, pa so: 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov,  

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic komunalnih odpadkov,  

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nevarnih odpadkov,  

- Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi,  

- Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odstranjevanja odpadkov iz 

proizvodnje titanovega dioksida in  

- Uredba o količini odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odvajajo v vode, in 

o emisijah snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida.  
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2.1.4 Odpadkovni tokovi v Sloveniji 

Skupne količine odpadkov, zbrane z javnim odvozom 

Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji skupna letna količina odpadkov, zbranih z 

javnim odvozom, naraščala v obdobju od leta 2002 do 2008, in sicer so količine narasle s 

756.846 ton na 847.451 ton. Večji del odpadkov se je odložil, čeprav se je delež odloženih 

odpadkov v tem obdobju zmanjšal z 89,9 % leta 2002 na 80,1 % leta 2008 (Statistični urad RS 

2010). Trend naraščanja odpadkov, zbranih z javnim komunalnim odvozom, se je obrnil po 

letu 2008 in tako je bilo leta 2009 zbranih odpadkov manj kot leto poprej, in sicer 823.688 

ton, kar pomeni za 23.763 ton manj ali 2,8 %. Z javnim odvozom je bilo zbranih manj 

odpadkov kot leto poprej tudi v letu 2010, in sicer 796.413 ton. Količine po letih so 

predstavljene v spodnji preglednici (Preglednica 1), grafično pa v grafikonu (Slika 1). 

Preglednica 1: Količine komunalnih in njim podobnih odpadkov, zbrane z javnim 

odvozom, v tonah 

Leto Skupna letna 

količina 

odpadkov, 

zbranih z 

javnim 

odvozom 

Odpadki, 

oddani na 

odlagališče 

Odpadki, 

oddani v 

postopke 

odstranjev. 

Odpadki, 

oddani v 

postopke 

predelave 

Odpadki, 

oddani 

drugemu 

zbiralcu 

Odpadki, 

oddani v 

družbo za 

ravnanje z 

embalažo 

Odpadki, 

oddani v 

tujino (izvoz) 

2002 756846 680508 1452 37752 34715 103 2317 

2003 785952 674440 16096 62251 31944 500 720 

2004 788601 647713 60887 27960 33534 17660 847 

2005 797721 633449 46785 35096 58273 23744 374 

2006 831578 707987 913 43467 49305 28260 1646 

2007 846892 678336 26066 81364 28623 30738 1764 

2008 847451 678844 30330 70102 28754 39087 335 

2009 823688 572617 3622 112966 76486 57633 364 

Vir: Statistični urad RS 2010a. 
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Slika 1: Skupna letna količina odpadkov, zbranih z javnim odvozom, v tonah 

Vir: Statistični urad RS 2010. 

Glavna ugotovitev je zaustavitev trenda naraščanje skupnih količin odpadkov. Kljub temu se 

še vedno največ odpadkov odloži na odlagališče, kot je razvidno iz grafikona (glej Slika 2) v 

nadaljevanju (rdeč stolpec). Le zelo majhen delež jih je oddanih v postopke nadaljnje 

obdelave. 

 

 

Slika 2: Količine z javnim odvozom zbranih komunalnih in njim podobnih odpadkov v 

tonah po letih 

Vir: Statistični urad RS 2010a. 

Pomemben je tudi podatek, da so bile količine odpadkov, odložene na odlagališčih za 

nenevarne odpadke, manjše. V letu 2010 je bilo tako v Sloveniji na odlagališčih za nenevarne 

odpadke odloženih 272 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 304 kg vseh 

odpadkov na prebivalca. Količina vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za nenevarne 
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odpadke se je glede na leto 2009 zmanjšala za 17 %, medtem ko se je količina odloženih 

komunalnih odpadkov zmanjšala za 11 %. 

V letu 2010 je bilo največ odpadkov odloženih na odlagališčih za nenevarne odpadke (75,5 

%), na industrijskih odlagališčih je bilo odloženih 23,5 % odpadkov, na odlagališčih za 

nevarne odpadke pa manj kot 1 % (Statistični urad RS 2010). 

Količine ločeno zbranih frakcij 

Glede na leto 2009 se je po podatkih Statističnega urada RS (2010) količina nastalih 

komunalnih odpadkov (podatek se ne nanaša samo na komunalne odpadke, zbrane z javnim 

odvozom, kot v prejšnjem poglavju) zmanjšala za 5,4 %, količina nastalih nevarnih 

komunalnih odpadkov pa se je prav tako zmanjšala za 2,6 %. Kot je razvidno iz naslednje 

preglednice (Preglednica 2), je bilo z javnim odvozom v letu 2010 zbranih za 3,6 % manj 

komunalnih in njim podobnih odpadkov kakor leto prej. Z javnim odvozom je bilo zbranih 

največ t. i. drugih komunalnih odpadkov, 75,7 %, 9 % je bilo odpadne embalaže, 8,4 % je bilo 

ločeno zbranih frakcij, ter 6,9 % odpadkov z vrtov in parkov (Statistični urad RS 2010). Kljub 

manjšim količinam zbranih odpadkov je v zadnjih treh letih (od 2008 do 2010) porasla 

količina ločeno zbranih odpadkov z vrtov in parkov ter odpadne embalaže. Grafično je trend 

ponazorjen v grafikonu (glej Slika 3). 

Preglednica 2: Ločeno zbrani komunalni odpadki 2008-2010 (v tonah) 

Vrsta odpadka 2008 2009 2010 

Ločeno zbrane frakcije 

(razen odpadne embalaže) 
69.525 70.887 67.128 

Odpadki z vrtov in parkov 40.195 41.348 54.923 

Drugi komunalni odpadki 695.638 657.990 602.903 

Odpadna embalaža 42.093 55.523 71.459 

Vir: Statistični urad RS 2010. 
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Slika 3: Ločeno zbrani komunalni odpadki 2008-2010 (v tonah) 

Vir: Statistični urad RS 2010. 

Odpadki, primerni za kompostiranje 

Odpadki, primerni za kompostiranje, so v letu 2002 predstavljali le 1,3 % skupnih količin 

zbranih odpadkov, do leta 2005 se je ta delež povišal na skromnih 2,8 %, v letu 2010 pa je 

znašal 6,9 % glede na vse komunalne odpadke, zbrane z javnim odvozom (Statistični urad RS 

2010). Je pa količina teh odpadkov porasla kar za štirinajstkrat od leta 2002 do 2010, in sicer s 

3306 ton na 47.078 ton, kot je razvidno v preglednica (Preglednica 3) in ponazorjeno v 

grafikonu (Slika 4). 

Preglednica 3: Letne količine zbranih odpadkov, primernih za kompostiranje 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Količina 

v tonah  

3306 7969 10942 8869 12267 18025 25382 34023 47078 

Vir: Statistični urad RS 2010. 
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Slika 4: Letne količine zbranih odpadkov, primernih za kompostiranje 

Vir: Statistični urad RS 2010. 

Drugi komunalni odpadki 

Med druge komunalne odpadke se prištevajo mešani preostanek komunalnih odpadkov in 

kosovni odpadki. Količina drugih komunalnih odpadkov se je od leta 2002 do 2010 zmanjšala 

s 720.368 ton na 602.903 ton. V deležih od skupnih količin to znaša 95,4 % leta 2002 in 

75,7% leta 2010. Večina drugih komunalnih odpadkov se odda na odlagališče. 

Odpadna embalaža 

Leta 2002 je bilo zbrane 6185 ton odpadne embalaže, kar je predstavljalo le 0,8 % od skupnih 

količin zbranih odpadkov (Zorec 2007, 30). Do leta 2005 so se količine letno zbrane odpadne 

embalaže povečale na 24.815 ton, kar je predstavljalo 3,1 %, in do leta 2010 že na 71.459 ton, 

kar predstavlja v celoti komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, 9 %. 

2.1.5 Ekološka zavest med Slovenci 

Pri postavitvi hipotez smo upoštevali tudi teoretične osnove o dosedanjih raziskavah ekološke 

zavesti med Slovenci, saj, kot navaja Andrej Kirn (2004, 273), so značilnosti 

ekološke/okoljske zavesti Slovencev zelo pomemben dejavnik preoblikovanja obstoječega 

neokoljskega obnašanja tako na individualni, podjetniški kot tudi na nacionalni ravni, kar je 
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tudi eden izmed posrednih ciljev naše magistrske naloge. Po njegovem jih mora upoštevati 

okoljska politika ne glede na to, ali so te za njene cilje vrednostni kapital ali pa ovira. 

Kirn (2004) tako navaja, da se danes ekološka etika utemeljuje in opravičuje predvsem 

pragmatično: okolje in naravo je treba varovati zaradi koristi ali nevarnosti za človeka. V 

ekološki zavesti Slovencev na pragu tretjega tisočletja sta prisotni tako okoljsko 

instrumentalna, pragmatična ter vsaj deklarativno tudi vrednostno intrinzična ekološka drža, 

ki pripisuje vrednost naravnim bitnostim ne glede na človekovo korist. Močno je navzoč 

demografski redukcionizem v razumevanju vzrokov ekoloških/okoljskih problemov. Slovenci 

se zavedajo lastne vpletenosti v nastajanje okoljskih posledic zaradi nastajanja fosilnih goriv. 

Kot opaža Kirn (2004), je ponekod delež neodločenih velik. Po njegovem je neodločenost 

posledica zadrege glede vrednostnih prioritet in ne samo pomanjkljive vednosti. V odgovorih 

raziskave opaža tri tipe neskladij: a) med visoko načelno pripadnostjo okoljskim in ekološkim 

vrednotam in hkrati pristajanje na pragmatične, instrumentalne vrednote, b) deklarativno 

ekološko/okoljskimi vrednotami in veliko manjšo motiviranostjo za okoljsko obnašanje in c) 

neskladje med visoko okoljsko ozaveščenostjo o nevarnosti ali visoko deklarativno 

pripravljenostjo za okoljsko ravnanje in sorazmerno mnogo skromnejšim dejanskim 

okoljskim obnašanjem. 

Z razširjenostjo ekološke zavesti med Slovenci se je ukvarjala tudi Malnarjeva (2002), ki je 

zaradi uporabljenih kazalcev, ki so vključevali raven stališč in hipotetičnih ravnanj, govorila o 

ekoloških orientacijah. Njene ocene merijo zaznavo ogroženosti okolja pri posameznikih v 

Sloveniji. Osnova za njeno razpravo so podatki raziskave Slovensko javno mnenje 2000 (v 

nadaljevanju SJM). 

Po Malnarjevi (2002, po Dvoršak 2009) so »ekološko orientirani tisti posamezniki, ki na ravni 

stališč izražajo naklonjenost varovanju okolja«. Ekološko orientiranost opisuje s tremi 

dimenzijami. Prva dimenzija je postavljanje ekoloških prioritet. Delež anketirancev, ki 

izkazujejo ekološke prioritete, je med 36 in 56 odstotki. To kaže, da so se stališča o 

potrebnosti varovanja okolja v Sloveniji že dokaj široko uveljavila kot del posameznikovih 

vrednotnih orientacij. 45 odstotkov ljudi naj bi bilo po podatkih raziskave SJM pripravljenih 

plačevati višje cene za ekološko vedenje, vendar se ta delež ljudi zmanjša za približno dve 

tretjini, ko se okoljske prioritete postavijo nasproti življenjskemu standardu. Tudi dejanski 

delež ljudi, ki izkazujejo ekološke prioritete, je nižji, saj gre pri ekologiji za družbeno 

zaželeno ravnanje. Druga dimenzija ekološke orientiranosti je hipotetična pripravljenost za 

plačevanje ekoloških stroškov. Delež anketirancev, ki bi bili pripravljeni plačevati višje cene, 

če bi se varovalo okolje, je med 34 in 45 odstotki. Delež ljudi, ki so pripravljeni plačevati 

višje cene, ko bi zaradi plačevanja višjih cen zmanjšal njihov splošen življenjski standard, se 

prav tako zmanjšuje. Tretja dimenzija ekološke orientiranosti pa je razsežnost ekološkega 

aktivizma oz. ekološko politično delovanje. Raven izkazane ekološke aktivnosti je precej 
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nizka, saj se delež anketirancev, ki jih lahko prištevamo med ekološko aktivne, giblje le med 

4 in 12 odstotki (Malnar 2002, 15, po Dvoršak 2009). 

Zadnji podatki o ravnanju z odpadki pri Slovencih so stari 11 in več let, in sicer gre za 

rezultate anket SJM iz let 1993, 1997 in 2000 (Malnar 2002). Ti kažejo, da pri odgovorih 

glede ravnanja z odpadki v teh letih ni bistvenih razlik. Raziskava SJM iz leta 1997 kaže, da 

od tistih, ki imajo možnost ločenega zbiranja odpadkov, le 26,6 odstotka vprašanih vedno 

ločuje odpadke. Pogosto to počne 26 odstotka vprašanih, 33,7 odstotka včasih in 13,5 

odstotka nikoli. Kar 31,4 odstotka ljudi leta 1997 ni imelo možnosti za ločeno zbiranje 

odpadkov. Podatki raziskave SJM 2000 ne kažejo bistveno boljše slike: od tistih, ki so imeli 

možnost za ločeno zbiranje odpadkov, jih je 30 odstotkov to počelo vedno, 29,5 odstotka 

pogosto, 31,7 odstotka včasih in 8,7 odstotka nikoli. Izmed vseh vprašanih 34,6 odstotka ljudi 

ni imelo možnosti za ločeno zbiranje odpadkov. 

Zaradi številnih sprememb predpisov in načinov ravnanja z odpadki (zlasti) v zadnjih letih bi 

raziskava javnega mnenja verjetno pokazala drugačno sliko. Na primer s predpisom o gostoti 

postavitve zbiralnic oziroma ekoloških otokov je možnost ločevanja omogočena praktično 

vsem občanom (en ekološki otok na 500 prebivalcev). Tudi dejansko zbrane količine 

odpadkov v okviru javnih služb po podatkih Letopisa 2010 Statističnega urada Slovenije 

kažejo drugačno sliko. 

Glede na leto 2009 se je količina nastalih komunalnih odpadkov zmanjšala za 5,4 odstotka 

(prvič se je glede na preteklo leto zmanjšala že 2009), količina nastalih nevarnih komunalnih 

odpadkov pa se je prav tako zmanjšala za 2,6 odstotka. Z javnim odvozom je bilo zbranih 

največ t. i. drugih komunalnih odpadkov, in sicer 75,7 odstotka, 9 odstotkov je bilo odpadne 

embalaže, 8,4 odstotka je bilo ločeno zbranih frakcij, ter 6,9 odstotka odpadkov z vrtov in 

parkov. 

V letu 2010 je bilo v Sloveniji na odlagališčih za nenevarne odpadke odloženih 272 kg 

komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 304 kg vseh odpadkov na prebivalca. Količina 

vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za nenevarne odpadke se je glede na leto 2009 

zmanjšala za 17 odstotkov, medtem ko se je količina odloženih komunalnih odpadkov 

zmanjšala za 11 odstotkov. V letu 2010 je bilo največ odpadkov odloženih na odlagališčih za 

nenevarne odpadke (75,5 odstotka), na industrijskih odlagališčih je bilo odloženih 23,5 

odstotka odpadkov, na odlagališčih za nevarne odpadke pa manj kot 1 odstotek. 

Torej, podatki v primerjavi z raziskavo javnega mnenja kažejo, da je v zadnjem letu manj 

proizvedenih komunalnih odpadkov, manj odloženih in več ločeno zbranih. 

Statistično pomembni spremenljivki pri ekološki zavesti sta starost in izobrazba – mlajši in 

bolj izobraženi se v večji meri trudijo, da bi ločevali odpadke in bolj izkazujejo prookoljska 

stališča (Kirn 2004, 274), čeprav raziskava, opravljena v sklopu pričujoče magistrske naloge, 
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tega statistično značilno ni potrdila. Kot nadaljuje Kirn, se ne potrjuje teza ekofeminističnih 

študij, da so ženske bolj ekološko občutljive. Ponekod to drži, navaja Kirn, ne pa vselej. 

Ženske bolj kot moški soglašajo s trditvijo, da bo gospodarska rast počasnejša, če ne bomo 

skrbeli za okolje, pri mnogih drugih vprašanjih pa prednjačijo moški, tako v okoljski drži kot 

v praktičnem okoljskem obnašanju. Tudi glede starosti je podoba ekološke ozaveščenosti, 

motiviranosti in dejanskega obnašanja zelo razgibana. Starejša generacija (46-60 let) se je po 

Kirnu najbolj pripravljena odreči višjemu življenjskemu standardu, da bi se varovalo okolje. 

Mlajši se v manjši meri strinjajo s trditvijo, da bi se varovalo okolje (tudi naša raziskava o 

odnosu do ravnanja z odpadki potrjuje slednjo trditev). 

Iz javnomnenjskih raziskav je splošno znano, da izobrazba praviloma nastopa kot statistično 

pomembna spremenljivka. »V odnosu do okoljske zavesti in praktičnega okoljskega 

obnašanja se to docela potrjuje. Zlasti bolj izobraženi in mlajši mislijo, da je možno združiti 

oboje: gospodarsko rast in varovanje okolja« (Kirn 2004, 275). 

Tudi Malnarjeva (2002, 29) na podlagi analiz in teoretičnih pričakovanj ugotavlja, da 

obstajajo statistično značilne razlike v izobrazbi in starosti, s tem da so po Malnarjevi razlike 

v izobrazbi precej bolj pomembne. Izobrazba je po analizi Malnarjeve povezana z vsemi tremi 

vidiki ekoloških orientacij. Bolj izobraženi v večji meri postavljajo ekološke prioritete pred 

socialno ekonomske, bolj so pripravljeni plačevati hipotetične ekološke stroške in v večji meri 

odražajo ekološki aktivizem. Statistično značilne razlike glede na izobrazbo lahko utemeljimo 

z razširjenostjo postmaterialističnih vrednot, kot so individualizem, participacija in 

avtonomija. Malnarjeva meni, da se bo s povečevanjem teh vrednot povečeval tudi delež 

ekoloških orientacij (glede na zgoraj navedene dimenzije ekološke orientiranosti). 

2.2 Ravnanje z odpadki v celjski regiji  

2.2.1 Organiziranost sistema ravnanja z odpadki na območju celjske regije 

Ravnanje s komunalnimi odpadki je v Sloveniji v pristojnosti lokalnih skupnosti, saj se večji 

del odvija na medobčinskem nivoju. V prihodnosti naj bi se odvijalo na nivoju pokrajin. 

Problematiko ravnanja z odpadki bi bilo treba reševati v okviru zmogljivih centrov za 

ravnanje z odpadki, vendar njihova izgradnja ne poteka po predvidenih načrtih. 

Za leto 2009 so občine poročale o 58 podjetjih, ki so imenovana za zbiranje komunalnih 

odpadkov, in 45 podjetjih, ki imajo obveznosti za poročanje v zvezi z odlaganjem komunalnih 

odpadkov. Po ocenah Ministrstva za okolje RS je število izvajalcev javnih služb preveliko in 

prinaša veliko razdrobljenost, neenake standarde izvajanja javne službe, drage storitve javnih 

služb in podobne pomanjkljivosti. Glede na značilnosti posameznih prispevnih območij, način 

dela in organiziranost izvajalcev občinskih javnih služb, nadzor občinskih inšpektoratov in s 

tem ozaveščenost lokalnega prebivalstva so podatki o zbranih in odloženih komunalnih 
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odpadkih po občinah pri nas zelo različni (Dejak et al. 2010). Zato smo se v pričujoči 

raziskavi omejili na področje, kjer obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja 

opravlja družba za ravnanje z odpadki Simbio, d.o.o. Gre za 12 občin, navedenih v 

naslednjem podpoglavju. 

Družba za ravnanje z odpadki Simbio  

Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., je bila ustanovljena 1. maja 1996 (takrat z 

imenom Javne naprave) za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja, in sicer ravnanja z odpadki iz gospodinjstev (zbiranje, prevoz, obdelava mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave odpadkov). To dejavnost opravlja 

družba v 12 občinah: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, 

Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. V organiziran odvoz odpadkov je vključenih 110.000 

prebivalcev s Celjskega, ki letno proizvedejo okoli 50.000 ton komunalnih odpadkov. Ti se 

obdelajo in predelajo v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje), s 

katerim upravlja Simbio, preostanek odpadkov pa se odloži na odlagališče preostanka 

odpadkov v sklopu centra (Simbio 2011). 

Dejavnosti podjetja Simbio so spremljana po poslovno izidnih mestih (skrajšano PIM): 

- zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, 

- ločeno zbiranje nevarnih odpadkov, 

- upravljanje odlagališča odpadkov, 

- elektrarna, 

- čiščenje javnih površin, 

- vzdrževanje komunalnih vozil in opreme, 

- črpanje in odvoz fekalij, 

- fekalna odjemna postaja, 

- uprava in 

- vrtnarstvo. 

Organizacijska oblika opravljanja gospodarske javne službe Simbia je po Zakonu o 

gospodarskih javnih družbah javno podjetje. Ustanovile so ga štiri lokalne skupnosti, na 

podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij pa imajo določene deleže: 

Mestna občina Celje ima v lasti 84,1 odstotka družbe, Občina Vojnik 8,9 odstotka lastništva, 

Občina Štore 4,7 odstotka ter Občina Dobrna 2,3 odstotka lastništva družbe. Družba je torej v 

100-odstotni javni lasti in je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah organizirana v obliki 

družbe z omejeno odgovornostjo (Simbio 2011). 

Organi upravljanja družbe so: 

 skupščina; sestavljajo jo župani občin ustanoviteljic; to so župani Mestne občine Celje, 

Občine Vojnik, Občine Štore in Občine Dobrna, 
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 nadzorni svet; izdaja smernice in navodila za delo direktorja ter nadzira poslovanje 

družbe, 

 direktor; vodi in zastopa družbo neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost. 

Imenuje in razreši ga skupščina družbe ter 

 svet ustanoviteljev; skupni organ občin, ki ga sestavljajo aktualni župani občin 

ustanoviteljic. Ustanovljen je bil z namenom izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem 

podjetju in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih 

gospodarskih javnih služb. 

Simbio tudi upravlja z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje, v katerega je 

vključenih 24 občin Savinjske regije in katerega izgradnja je bila sofinancirana z evropskimi 

sredstvi, upravlja pa tudi z zbirnimi centri Bukovžlak, Polzela (Andraž), Tabor – Vransko, 

Vojnik in Prebold. 

Na kratko predstavljamo še zgodovino podjetja, povzeto s spletne strani družbe (Simbio 

2011). Zametki družbe segajo v leto 1948. Komunalna dejavnost je bila v Celju do leta 1996 

organizirana v enotno Komunalno podjetje s poslovnimi enotami: Vodovod, Ceste 

kanalizacija, Toplotna oskrba, Javne naprave, Plinarna, Pokopališka služba in Skupne službe. 

Po reorganizaciji leta 1996 so nastala tri javna komunalna podjetja v lasti občine Celje: 

Vodovod - Kanalizacija, Energetika in Javne naprave. Organizaciji Ceste - kanalizacije in 

Celjski plini sta postali tržni. 

– 1948: Javni nasadi in javne naprave Celje - Vrtnarska dela, delo peric in čiščenje 

klozetnih jam. 

 1952: Mestna gospodarska ustanova Snaga Celje - Odvoz odpadkov iz središča mesta. 

 1953: Javne naprave Celje - Čiščenje ulic, odvoz fekalij, odvoz smeti, urejanje smetišča, 

vzdrževanje čistoče v javnih straniščih in na javnih prostorih, deratizacija, prodaja 

predmetov za čiščenje, uporaba v gospodarske namene toplovodnega kopališča Šlandrov 

trg 5, letno kopališče v mestnem parku, tržnica, shranjevalnica koles, javna tehtnica. 

 1960: Nakup prvega specialnega vozila za izpraznjevanje pločevinastih posod za 

odpadke. 

 1966: Podjetje upravlja s parkiriščem za čuvanje motornih vozil. 

 1970: V Celju je bil izdelan prvi kontejner. 

 1992: PE Javne naprave upravljanje parkirišč preda celjski občini. 

 1996: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o. 

 1997: Podjetje preda tržnico Vrtnarstvu Celje. 

 2008: Simbio, d.o.o. - Javno podjetje Javne naprave se preimenuje v družbo za ravnanje z 

odpadki Simbio, d.o.o. (ki ima še vedno status javnega podjetja). 

Pomembno prelomnico predstavlja preimenovanje podjetja. Ime podjetja po napravah v javni 

lasti je bilo zastarelo in ni ustrezalo sodobnemu javnemu podjetju za ravnanje z odpadki, 
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usmerjenim v trajnostni ekološki razvoj, ki mu je zaupano tudi vodenje največjega okoljskega 

projekta v Sloveniji, RCERO Celje. 

Poslanstvo podjetja je usmerjeno v prihodnost, v ohranjanje zdravega in čistega okolja. Ime 

Javne naprave in več desetletij stara grafična podoba nista komunicirala tega poslanstva tudi 

navzven, zato se je vodstvo podjetja odločilo za preimenovanje in oblikovanje nove celostne 

grafične podobe, ki bo odražala simbiozo z okoljem in gradila prepoznavnost na pozitivnih 

značilnostih podjetja, kot so ustvarjanje čistega okolja, učinkovita raba virov, uporaba 

sodobnih, okolju prijaznih tehnologij in posluh za potrebe odjemalcev storitev. 

17. januarja 2008 je bil podan predlog za vpis spremembe v sodni register, glavno prelomnico 

pa je pomenila skupščina lastnikov družbe 20. februarja 2008, ki je sprejela predlagane 

spremembe imena javnega podjetja. Sledila je izvedba naročila male vrednosti za pripravo 

celostne grafične podobe podjetja Javne naprave z novim imenom, na katerem je bil kot 

najugodnejši ponudnik izbrano celjsko podjetje Agencija S2000. 31. marca 2008 je bil sprejet 

sklep Okrožnega sodišča v Celju o vpisu spremembe.  

Pravni predpisi, ki urejajo gospodarjenje z odpadki na območju celjske regije 

V Sloveniji je zbiranje komunalnih odpadkov v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja v 

pristojnosti občin (gre za eno od občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja). Občina 

je dolžna poskrbeti tako za normativne kot tudi materialne pogoje izvajanja javne službe. Tudi 

objekte in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb, morajo zagotoviti lokalne skupnosti. 

Način opravljanja javne službe morajo občine urediti s svojimi odloki na način, da je 

zagotovljeno izvajanje v okviru funkcionalnih in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 

standardov. Pri tem občinski predpisi, ki urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti občin, ne smejo 

biti v nasprotju z zakoni, ki urejajo to področje, po drugi strani pa občinski organi znotraj 

zakonsko opredeljenega okvira samostojno odločajo o tem, kakšne odločitve bodo sprejeli 

glede posameznih vprašanj izvajanja javne službe, ki zakonsko niso urejena. 

Ministrstvo torej postavlja le minimalne standarde ločenega zbiranja, ki morajo biti 

zagotovljeni v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Občine pa 

morajo v načrtih zbiranja komunalnih odpadkov upoštevati specifičnost svojega območja, 

načrtovati uporabo najprimernejše tehnologije glede na sestavo njihovih komunalnih 

odpadkov in izbrati tak sistem zbiranja, ki omogoča doseganje predpisanih zahtev za nadaljnje 

ravnanje s komunalnimi odpadki in je ekonomsko najbolj sprejemljiv za občane. 

Podrobneje v nadaljevanju predstavljamo vsebino Odloka o načinu opravljanja obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje 

(Ur. l. RS, št. 90-3837/2011). Na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je bil 25. oktobra 

2011 v drugi obravnavi sprejet nov odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki. Do tedaj 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=105794
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veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 67/99) 

je bil sprejet že v letu 1999 in od tedaj so se spremenili ali je bilo na novo sprejetih več 

predpisov s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Dotedanji odlok tako ni bil več 

usklajen z vsemi novitetami in spremembami republiških predpisov. 

Nov odlok tako ureja način opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Celje. Cilji ravnanja s 

komunalnimi odpadki po tem odloku so zlasti zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja 

komunalnih odpadkov, zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem na 

odlagališču komunalnih odpadkov in zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede 

na vir nastajanja odpadkov, ozaveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o 

učinkovitem ravnanju z odpadki. 

Z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji ravnanja s komunalnimi odpadki, se s tem 

odlokom določajo: 

 organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe, 

 vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev, 

 pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe, 

 pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe, 

 viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, 

 vrsta objektov, naprav in opreme za izvajanje javne službe, 

 nadzor nad izvajanjem javne službe in 

 kazenske in prehodne določbe. 

Besedilo odloka, ki je pripravljeno za občinske seje ostalih 11 občin, kjer Simbio opravlja 

GJS, je za vse občine enako, razlike so le tam, kjer je potrebna smiselna prilagoditev za 

posamezno občino. 

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so: 

 uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«, 

 izboljšati dostop do storitev javne službe, 

 zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, 

 zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odstranitvijo ali odlaganjem na 

odlagališču komunalnih odpadkov, 

 zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov, 

osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter 

 izdelava letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi 

odpadki. 
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V nadaljevanju odloka so navedeni posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, in 

njihov pomen. Na primer: komunalni odpadek, povzročitelj odpadkov, imetnik odpadkov,  

uporabnik storitev javne službe, prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, zbiranje 

odpadkov, ločene frakcije komunalnih odpadkov itd.   

Odlok v 9. členu določa tudi sprejetje tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih 

odpadkov na predlog izvajalca javne službe. Pravilnik obsega: 

 opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki, 

 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov, 

 tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 

prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov, 

 tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe, 

 minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, 

 podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih, 

 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov in 

 druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z 

odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe. 

Nov pravilnik je trenutno v pripravi. 

Nadalje odlok natančneje opredeljuje dolžnosti izvajalca glede ravnanja s posameznimi 

vrstami odpadkov (ločenimi, kosovnimi, mešanimi, nevarnimi in biološkimi). Določa tako 

načine prevzema, zagotavljanja ustrezne infrastrukture v ta namen ter njeno vzdrževanje. 

Natančno so v odloku opredeljena velikost in število posod za zbiranje odpadkov ter 

prevzemna in zbirna mesta. Prav tako je predpisano ukrepanje v primeru nepravilno odloženih 

odpadkov, nadalje obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, pogoji obratovanja in 

register prevzemnih mest. 33. člen natančno opredeljuje redno obveščanje, v odloku pa so 

opredeljene tudi pravice in obveznosti uporabnikov javne službe, vključno s prepovedmi (36. 

člen). Navedeni so še načini financiranja in ena pomembnejših novosti glede na prejšnji odlok 

– kazenske odločbe za prekrške. 

2.2.2 Odpadkovni tokovi na območju celjske regije 

Celje kot edina mestna občina in središče regije izstopa tako po količini proizvedenih kot po 

količini ločeno zbranih frakcij. Delež ločeno zbranih je naraščal, kot so naraščale tudi količine 

proizvedenih odpadkov, in sicer do leta 2005 oziroma 2008, nato pa je upadel, vendar kot se 

vidi po podatku iz leta 2010 v tabeli, ki sledi (Preglednica 4), je ponovno v porastu, vsaj glede 

na predhodno leto. Naj omenimo, da trend ločeno zbranih odpadkov sledi nastalim količinam 

komunalnih odpadkov. 
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Preglednica 4: Količine ločeno zbranih odpadkov, zbranih z javnim odvozom v celjski 

regiji (letno, v tonah) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Braslovče 1171 860 1946 1462 1361 1226 1690 1283 1921 

Celje 25507 31144 33543 34748 29091 31112 34936 25757 30949 

Dobje 68 96 260 515 117 128 149 106 197 

Dobrna 918 825 1362 893 792 615 788 611 916 

Polzela 1607 1370 2206 1586 1616 1322 1862 1174 1998 

Prebold 1181 757 1752 1274 1634 1319 1777 1647 2156 

Šentjur 3498 3705 6358 4314 4562 3994 4934 3303 5247 

Štore 1068 769 1622 1251 1305 1085 1484 962 1692 

Vojnik 2333 1488 3114 2188 2033 2449 3409 1711 3107 

Vransko 

Tabor 

620 

209 

569 

221 

908 

389 

718 

259 

632 

256 

537 

279 

941 

326 

614 

182 

1061 

335 

Žalec 10391 6444 11419 9557 8482 7970 9274 7441 6695 

Skupaj 48.571 48.248 64.879 58.765 51.881 52.036 61.570 44.791 56.274 

Vir: Statistični urad RS 2010. 

Nastajanje odpadkov 

Količine nastalih odpadkov na nekem območju so povezane s številom prebivalcev, 

življenjskim standardom in ozaveščenostjo prebivalcev. Z naraščanjem števila prebivalstva in 

življenjskega standarda naraščajo tudi količine odpadkov, z ozaveščenostjo pa je mogoče 

količine nastalih odpadkov znižati. 

Ugotovljeno je, da je rast skupnih količin odpadkov z rastjo BDP v razmerju 1:1, navajajo 

Keuc in soavtorji v publikaciji Umanotere Preprečevanje in zmanjševanje odpadkov v 

Sloveniji (Keuc et al. 2005, 16). Po njihovih navedbah je leta 1999 Joke Waller – Hunter, 

direktor za okolje pri OECD, dejal, da je 40-odstotna rast BDP-ja od leta 1980 v državah 

OECD spremljala 40-odstotna rast skupnih količin odpadkov. Po pričakovanjih 

gospodarstvenikov iz OECD naj bi do leta 2020 BDP zrasel za nadaljnjih 70 – 100 %. Zato se 

ob tem postavi vprašanje, kakšen bo svet s 70–100 % večjimi skupnimi količinami odpadkov. 

Glede regionalnega bruto družbenega proizvoda je za Savinjsko statistično regijo
5
, ki po 

zadnjih dosegljivih podatkih Statističnega urada Slovenije znaša slabih 90 % BDP-ja 

Slovenije (BDP Savinjske regije je 16.555 EUR in Slovenije 18.450 EUR). S tega vidika je 

pričakovati manjše količine odpadkov na prebivalca, kot so značilne za Slovenijo in še 

                                                           
 

 
5
 Za območje celjske regije, kot smo poimenovali območje naše raziskave in zajema območje, kjer 

Simbio opravlja GJS, ni uradno vodenih evidenc o številu prebivalcev, zato smo si za oceno stanja 

pomagali s podatki Savinjske statistične regije.  
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posebej druge gospodarsko razvitejše države. Ali je temu res tako, bo razvidno kasneje iz 

analiz podatkov o količinah odpadkov. Vzrok naraščanja količin nastalih odpadkov je tudi v 

povečevanju deleža gospodinjstev, ki so na novo vključena v odvoz odpadkov. Na območju 

celjske regije se je od leta 1999 do začetka leta 2012 v organiziran sistem zbiranja in odvoza 

odpadkov na novo vključilo natančno 11.665 gospodinjskih odjemalcev. Leta 1999 jih je bilo 

vključenih 29.497, kar pomeni skoraj 40-odstoten porast. Vendar pa to ne pomeni porasta 

števila prebivalcev, saj je število prebivalcev na območju Savinjske regije po podatkih 

Statističnega urada RS (2011) od leta 1990 do 2011 poraslo le za odstotek, tako da sama rast 

števila prebivalstva na tem območju glede na navedeno ne bi smela bistveno vplivati na 

povečanje skupnih količin odpadkov. 

Ločeno zbiranje odpadkov  

Med komunalnimi odpadki še vedno prevladujejo mešani komunalni odpadki. Teh je bilo v 

prvih 11 mesecih leta 2011 zbranih 26.309 ton oziroma 60,5 %. Od tega se je po mehansko-

biološki predelavi 50,2 % uporabilo kot gorivo v toplarni, preostanek obdelanih mešanih 

komunalnih odpadkov pa se je odložil - 32,7 % (razliko 17,1 % predstavlja pri tem vlaga, ki 

se izgubi med postopkom obdelave). Sicer pa je iz 100 % mešanih komunalnih odpadkov 

nastalo v letu 2011 50 % lahke frakcije, 30 % preostanka za odlaganje, 20 % pa se je 

razgradilo in šlo v zrak v obliki vode in CO2). Ločeno zbranih odpadkov (steklo, kovinska in 

plastična embalaža, papir) je bilo v navedenem obdobju 16,2 %, biološko razgradljivih 7,4 %, 

nevarnih 0,6 % in kosovnih 15,2 %. Skupaj ločeno zbranih z biološkimi in nevarnimi torej 24 

%. Deleži, ki so predpisani v osnutku nove Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki (SOS 

2011), so tako za celjsko regijo že doseženi ali preseženi. 

V Simbiu so do konca februarja 2012 opremili z rumenimi zabojniki za zbiranje odpadne 

embalaže še zadnje tri rajone, tako da je v letu 2012 skupaj na terenu 27.000 rumenih 

zabojnikov. Zaključeno je tudi razdeljevanje rjavih zabojnikov za zbiranje bioloških 

odpadkov in tako je skupaj 7000 odjemnih mest (15.000 odjemalcev storitev) opremljenih s 

temi zabojniki. 

Z uvedbo dveh akcij zbiranja nevarnih odpadkov letno so se tudi količine zbranih odpadkov 

povečale, in sicer je bilo maja in septembra 2011 na terenu zbranih 66 ton nevarnih odpadkov 

(39 ton leta 2010 in 31 ton leta 2009). 

Za leto 2012 se v družbi glede na leto 2011 načrtuje: 

 50-odstotni porast količin mešane embalaže, 

 30-odstotni porast količin bioloških odpadkov, 

 15-odstotni porast količin papirja in 

 20-odstotni porast količin stekla. 
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Preglednica 5: Zbrani komunalni odpadki družbe Simbio v prvih 11 mesecih leta 2011 

Vrsta odpadka Količina (t) Delež  

bio odpadki 3.200 7,4  

nevarni 274 0,6  

ločeno zbrani 7.050 16,2  

mešani komunalni 26.309 60,5  

kosovni 6.622 15,2  

Vir: Simbio, d.o.o., 2011 

2.2.3 Objekti za ravnanje z odpadki 

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – I. faza 

Projekt »Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, I. faza« je projekt 24 občin Savinjske 

regije, ki so pristopile k skupnemu reševanju problematike odpadkov na celovit način (MOC 

2007). Sistem ravnanja z odpadki v RCERO Celje, I. faza, je bil načrtovan tako, da izpolnjuje 

zahteve iz sprejete zakonodaje na področju varovanja okolja. Ta predvideva: 

 zmanjševanje količin odpadkov na izvoru, 

 zmanjševanje količin odlaganja odpadkov, 

 ločeno zbiranje odpadkov pri izvoru, 

 ponovno uporabo ločenih frakcij in 

 termično obdelavo odpadkov. 

Investitor projekta je Mestna občina Celje, skupaj pa je v projekt vključenih 24 občin 

Savinjske regije. Celotna investicija izgradnje I. faze je stala 21,5 milijona evrov. Izvedbo sta 

sofinancirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 50 % celotne investicije in 

Republika Slovenija s 14 %. Lokalne skupnosti so prispevale 36 %. Namen izgradnje RCERO 

Celje, I. faza, je bil zagotoviti takšne pogoje, ki omogočajo sodobno tehnološko in okoljsko 

sprejemljivo ravnanje z odpadki za celotno Savinjsko regijo ter s tem posledično prispevati h 

kakovostnejšemu načinu življenja (MOC 2007). 

 

V okviru prve faze so bili zgrajeni naslednji objekti: 

– Kompostarna 

Kompostarno predstavlja armirano-betonski objekt, sestavljen iz treh delov. V sprejemni 

del hale, ki je namenjen pripravi kompostne mešanice, se dovažajo ločeno zbrani 

biološko razgradljivi odpadki in strukturni materiali. Iz odpadkov se najprej odstranijo 

moteče snovi, nato se odpadki zmeljejo in shomogenizirajo v mešalcu. 
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Od tod se kompostna mešanica transportira v drugi del, ki je namenjen intenzivni 

razgradnji. Tukaj se kompostni mešanici neprekinjeno dovaja zrak, ki ji zagotovi 

optimalne pogoje za razgradnjo. Hala je zaprta. Onesnažen zrak iz hale se zbira in vodi na 

čiščenje v biofilter. Predelana kompostna mešanica se prepelje v tretji del hale, kjer 

poteka končna razgradnja in zorenje komposta. Na koncu se kompost preseje na situ. 

Kapaciteta kompostarne je okoli 5.000 ton na leto. 

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se 1. julija 2011 izvaja na celotnem območju 

izvajanja GJS (pred tem se je samo v večjih in strnjenih naseljih). Prvenstveno se 

spodbuja občane tudi k hišnemu kompostiranju, kjer je to možno (individualni objekti). 

– Sortirnica  

Sortirnica je načrtovana tako, da je mogoče ločeno zbrane surovine, kot so plastika, papir, 

karton, steklo in kovine še dodatno presortirati. V zbiralnicah (na ekoloških otokih) se 

namreč poleg stekla zbirajo v zabojnikih za plastično in kovinsko embalažo različne vrste 

plastike (PVC, PET …) ter kovin, v zabojnikih za papir pa različne vrste in kvalitete 

odpadnega papirja in kartona. 

Sortirnico sestavljata dve armirano betonski hali, pokriti s pločevino: 

 hala z opremo za sortiranje in 

 skladišče sekundarnih surovin. 

Sortirna hala je zaprta z vseh strani. V njej je naslednja oprema: trgalec vreč, transportni 

trakovi, sito, izločevalec magnetnih kovin, izločevalec nemagnetnih kovin, stiskalnica 

sekundarnih surovin in odsesovalna sortirna kabina, kjer se posamezne vrste odpadkov 

ročno odbirajo. Skladišče je namenjeno začasnemu skladiščenju sekundarnih surovin. 

– Demontaža kosovnih odpadkov 

Demontaža kosovnih odpadkov je iz vseh strani odprta hala - nadstrešnica kovinske 

konstrukcije. V njej je mogoče ločeno zbrane frakcije kosovnih odpadkov dodatno 

razstaviti, zdrobiti in izločiti uporabne sekundarne surovine. Objekt omogoča tudi 

začasno skladiščenje teh prebranih odpadkov oziroma tudi ločeno zbranih frakcij. 

Kapaciteta demontaže znaša 5.000 ton na leto. 

– Odlagališče preostanka odpadkov 

Odlagališče preostanka odpadkov leži južno od obstoječe deponije komunalnih odpadkov 

v Bukovžlaku na površini 9,86 ha. Razpoložljivi prostor odlagališča je 1.878.000 m³ in 

bo zadostoval za približno 30 let. Na njem se odlaga le preostanek obdelanih in 

predelanih odpadkov. 

– Upravna stavba in infrastruktura 

Upravna stavba je zgrajena ob vhodu v RCERO Celje. V njej se nahajajo pisarne za 

zaposlene, arhiv, kotlovnica, sanitarije in predavalnica. 

V sklopu centra se nahaja še avtopralnica, ki je namenjena pranju komunalnih vozil in 

zabojnikov, ter čistilna naprava, v kateri se vse odpadne vode, ki nastajajo v okviru centra, 

prečistijo pred izpustom v kanalizacijo. 
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Pomembno je izpostaviti morebitne vplive na okolje (MOC 2007). Takoj je potrebno 

poudariti, da je izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje omogočila 

uresničevanje naslednjih okoljevarstvenih ciljev: zmanjševanje emisij v zemljo in podtalnico, 

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, varovanje površinskih in podzemnih voda ter 

preprečevanje onesnaževanja vodnih virov. 

Kljub temu da sami objekti regionalnega centra predstavljajo poseg v okolje, je ta poseg 

minimalen, saj so upoštevani vsi standardi, ki jih narekuje zakonodaja. Novo odlagališče je 

tako popolnoma prevlečeno s plastično zaščitno folijo, ki preprečuje pronicanje vode v 

podtalnico. Problem onesnaženja zraka je prav tako rešen, in sicer v kompostarni z biofiltrom 

ter sortirnici z vrečastim filtrom. Oba filtra zagotavljata, da emisije ne presegajo mejnih 

vrednosti za izpuste v zrak. 

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje – II. faza 

Projekt II. faze izgradnje je razdeljen v dva podprojekta – izgradnja objekta Mehansko-

biološke obdelave (MBO) in Toplarne Celje (MOC 2007). S Toplarno Celje, ki predstavlja 

zaključno fazo obdelave odpadkov, ki so predhodno obdelani in pripravljeni v Regionalnem 

centru za ravnanje z odpadki Celje, upravlja Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., in jo 

bomo v pričujoči raziskavi le na kratko predstavili. Izgradnja objektov se je začela v letu 

2006, z obratovanjem pa so začeli postopoma. Leta 2010 so redno obratovali že vsi objekti. 

Najprej predstavljamo objekt za mehansko-biološko obdelavo odpadkov ali krajše MBO. 

Ne glede na učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov še vedno ostaja precejšen del 

komunalnih odpadkov, ki se ne zberejo ločeno. Imenujemo jih »preostanek mešanih 

komunalnih odpadkov« ali PMKO. Te odpadke, preden se jih odloži na odlagališču 

preostanka odpadkov, v objektu MBO predhodno obdelajo in tako izločijo del, ki je primeren 

za sežig v toplarni. Na ta način se na odlagališče odloži le biološko neaktiven del odpadkov. 

Cilj investicije v mehansko-biološko obdelavo odpadkov je zmanjšati količine odloženih 

odpadkov na deponiji v Bukovžlaku in s tem prispevati k varovanju okolja. 

Mehanska in biološka obdelava preostanka mešanih komunalnih odpadkov je namenjena 

zmanjšanju potenciala zbranih odpadkov za deponiranje na deponiji na najekonomičnejši in 

ekološko najsprejemljivejši način. 

V procesu MBO se volumen odpadkov, ki so namenjeni za odlaganje na deponiji, zmanjša na 

približno tretjino prvotne mase. Ena tretjina se izloči v procesu biološke obdelave, druga 

tretjina pa se izloči iz preostanka in odpelje na sežig v toplarno. 

V procesu mehansko-biološke obdelave PMKO si sledijo sledeče faze obdelave: sprejem 

odpadkov v sprejemnem delu naprave, mletje odpadkov med skladiščenjem, biološka 

obdelava mase (biostabilizacija, biosušenje), mehanska obdelava mase in proizvodnja SRF 
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(Solid Recovered Fuel). Biološka obdelava pa se odvija v prostoru za biostabilizacijo. V 14-

dnevnem procesu biooksidacije se izločajo organske snovi predvsem v obliki CO2, prihaja 

tudi do izgube vlage. Rezultati procesa so: teža odpadkov se zniža za 1/3 prvotne teže, glavni 

biološki procesi, ki bi sicer potekali na deponiji, potečejo že v postopku pospešene 

biooksidacije. Na ta način, ob minimalnih stroških (dodatne) energije, na koncu procesa 

dobimo stabilen, suh in higieniziran proizvod brez neugodnega vonja. 

Celoten proces se odvija v zaprti hali. Da se prepreči onesnaževanje okolja pri procesu 

biostabilacije, izhajajo plini skozi močan biofilter. Z namenom da se zmanjša količina 

odpadnih vod, ki se spustijo v kanalizacijo, je postopek zasnovan tako, da se izcedne vode 

delno vračajo nazaj v proces. 

Po končanem procesu biostabilizacije avtomatski žerjav prenese biostabiliziran material do 

transporterja, po katerem material potuje iz prostora biostabilizacije v prostor mehanske 

obdelave. Mehanska obdelava vključuje: mletje, demetalizacijo, sejanje in separacijo. 

Pri tem pride do ločitve lahke frakcije (goriva za toplarno), kovin, biostabilata in inertne 

frakcije. Na situ se izloči težka frakcija, za sitom pa se z zračnim separatorjem oddvoji 

gorljivi del - lahka frakcija, ki se zmelje, nakar se s pomočjo magnetov in vrtinčnega 

magnetnega polja izločijo kovine (železo, aluminij in druge kovine).  Težka frakcija se odloži 

na odlagališču, kovine prevzame prevzemnik sekundarnih surovin, lahka frakcija pa gre v 

toplarno. 

Projekt mehansko-biološke obdelave odpadkov je ob minimalnem posegu v okolje 

pripomogel k zmanjšanju količine odpadkov. Male količine odloženih biološko neaktivnih 

odpadkov prispevajo k občutno zmanjšanem vplivu odlagališča na okolje, v primerjavi s 

klasičnim načinom odlaganja. Neposredni pozitivni vplivi na okolje so tako zmanjšanje 

količine odpadkov odloženih na deponiji in zmanjšanje biološke aktivnosti odpadka na 

deponiji. 

Da bi preprečili vplive na okolje, se ves zrak iz naprave, bogat z organskimi snovmi in plini, 

odvaja preko biofiltra, ki zagotovi kvalitetno čiščenje pred izpustom v zrak. Tudi odpadne 

vode se pred izpustom v okolje čistijo na lastni čistilni napravi. 

Investicijska vrednost podprojekta RCERO Celje, II. faza – Mehansko-biološka obdelava 

odpadkov znaša 11.151.570 brez DDV. Investitor projekta je Mestna občina Celje, skupaj pa 

je v projekt vključenih 24 občin Savinjske regije. Izvedbo sta sofinancirala še Evropska unija 

iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini 59 % vrednosti celotne investicije, in Republika 

Slovenija s 14 %. Lokalne skupnosti (24 občin Savinjske regije) so iz svojih proračunov 

prispevale 27 %. 
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V nadaljevanju sledi opis Toplarne Celje, ki sodi tako kot MBO v II. fazo izgradnje RCERO 

Celje. 

Torej, tudi podprojekt Termična obdelava komunalnih odpadkov Toplarna Celje je del širšega 

projekta »Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, II. faza - Mehansko biološka in 

termična obdelava komunalnih odpadkov« (MOC 2007). 

Termična obdelava komunalnih odpadkov v Toplarni Celje predstavlja zaključno fazo 

obdelave odpadkov, ki so predhodno obdelani in pripravljeni v Regionalnem centru za 

ravnanje z odpadki Celje. Tehnološki postopek omogoča energijsko izrabo lahke frakcije, 

torej proizvodnjo toplotne in električne energije. 

Lahka frakcija, ki jo predstavljajo papir, karton, plastika, folije, tekstil in les, se predhodno 

izloči v sistemu mehansko-biološko obdelave in predstavlja, skupaj z blatom iz centralne 

čistilne naprave, energent za kurilno napravo v Toplarni Celje. 

Razlogi za izgradnjo Toplarne Celje, ki se nahaja v vzhodnem delu Celja (v Trnovljah, nekaj 

kilometrov vzhodneje od ostalih objektov RCERO, ki se nahajajo v Bukovžlaku pri 

Teharjah), so energijska izraba odpadkov za pokrivanje dela energetskih potreb v mestu Celje, 

izpolnjevanje strogih zahtev glede vsebnosti biorazgradljivega ogljika v odloženih odpadkih 

na odlagališču nenevarnih odpadkov po letu 2008 in odstranjevanje blata iz Centralne čistilne 

naprave Celje. 

Cilj investicije je zmanjšati negativne vplive na okolje - poleg izkoriščanja energije 

predhodno obdelanih odpadkov se s sežigom blata bistveno zmanjša njegov volumen, 

izkoriščena je energija, ki je vezana v blatu, in izvedena je sterilizacija. 

V proces termične obdelave vstopa letno okoli 20.000 ton predhodno obdelanih odpadkov in 

5.000 ton blata iz čistilne naprave skupne povprečne kurilne vrednosti do 16 MJ/kg. 

Investicijska vrednost podprojekta RCERO Celje, II. faza - Toplotna obdelava komunalnih 

odpadkov, Toplarna Celje znaša 18,6 mio EUR neto. Investitorica projekta je Mestna občina 

Celje, izvedbo pa sta sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika 

Slovenija, in sicer EU 70 % vrednosti, RS 15 % in 15 % lokalne skupnosti. 

2.2.4 Odnosi z javnostmi in komunikacijske aktivnosti na območju celjske regije 

Vse od začetka projekta RCERO je bilo veliko pozornosti posvečeno celovitemu in 

načrtnemu komuniciranju z različnimi javnostmi. Za osveščanje javnosti je soinvestitor - 

Kohezijski sklad tudi predvidel določen del sredstev. Prav tako pa tudi v družbi Simbio dajejo 

velik poudarek komunikacijskim aktivnostim. 
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V komunikacijski strategiji so namreč lokalne skupnosti kot odločevalci oziroma izbrana 

komunalna podjetja med ključnimi akterji za uspešno vzpostavitev učinkovitega in ustreznega 

sistema ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji. Na obravnavanem območju pričujoče 

raziskave izvaja strategijo tržnega komuniciranja družba za ravnanje z odpadki Simbio. Od 

leta 2006 imajo v družbi posebno službo za odnose z javnostmi (v nadaljevanju: PR služba), 

ki načrtuje in izvaja komunikacijske aktivnosti. Pred tem so se te aktivnosti izvajale znotraj 

več različnih služb, saj so se v podjetju zelo zgodaj zavedali pomembnega dejstva – da je 

sodelovanje javnosti v procesu načrtovanja in odločanja o sistemu ravnanja s komunalnimi 

odpadki ključno za dosego ciljev okoljske politike v lokalni skupnosti. Sodelovanje javnosti je 

tako omogočilo, da se vključi v procese odločanja ter tako vpliva na končne odločitve. Ker 

sodelovanje ni bilo enosmerno in tako je bila izključena možnost morebitnih manipulacij z 

javnostmi v procesih odločanja, lahko sklepamo, da je bilo informiranje o umestitvi 

regijskega centra v okolje ter o novih storitvah in načinih ravnanja z odpadki v celjski regiji 

uspešno. 

Vloga in pomen dela z javnostjo pri ravnanju z odpadki 

Osnovni cilj odnosov z javnostjo torej je, da posamezniku oz. organizaciji uspe prepričati 

javnost, da se ravna, kakor to želi. V tem primeru gre predvsem za enosmerno komuniciranje, 

ki je v mnogih primerih sebično in upošteva le vlogo in pomen organizacije. Od javnosti se 

zahteva strogo spoštovanje navodil organizacije, njihovo neizvajanje pa se sankcionira (Knaus 

b. l.). Ta model se dobro obnese, kadar organizacija ni v konfliktni situaciji z javnostjo. V 

primeru, da pride do konfliktnih situacij, pa je potrebno usklajevanje medsebojnih razmerij. 

Delo z javnostjo bo uspešno, medsebojno sodelovanje pa bo doseglo cilj, če bodo vsi 

vključeni čim podrobneje seznanjeni o vseh sestavinah sodelovanja. Doseganje medsebojnega 

sporazumevanja in spoštovanja ter upoštevanje dogovorjenega je eden glavnih ciljev na 

področju odnosov z javnostjo. Organizacije, ki imajo dobre odnose z javnostjo in v celoti 

zadovoljujejo njena pričakovanja, so v prednosti pred drugimi. Take organizacije zlahka 

realizirajo dolgoročno zastavljene cilje. 

Obstajajo številni argumenti za delo z javnostjo pri ravnanju s komunalnimi odpadki. Knaus 

(b. l.) navaja med drugim naslednja: 

 ravnanje s komunalnimi odpadki ima socialne posledice, saj je povezano s stroški 

povzročiteljev odpadkov ali nosilcev odgovornosti ravnanja z njimi, 

 javnost ima priznan status partnerja, zato je proces sodelovanja javnosti pogoj za uspeh 

celotnega projekta, 

 odločitve, ki jih podpira javnost, lažje dobijo legitimnost pri občinskih oblasteh, 

 vključevanje javnosti omogoča, da se med njo in izvajalci razvijajo humanejši odnosi, saj 

se partnerja dobro spoznata, 



45 

 odzivanje javnosti je ena pomembnejših funkcij, ki izvajalcu omogoča sprejemanje novih 

odločitev, 

 v primeru, ko javnost novim predlogom izvajalca ne nasprotuje, povečuje možnosti za 

uspešno uresničitev projekta, 

 če se ravnanje s komunalnimi odpadki načrtuje skupaj s predstavniki javnosti, se 

zmanjšuje možnost za odtujenost obnašanja povzročiteljev odpadkov in 

 člani javnosti so lahko dragocen vir informacij, ki jih lahko izvajalec uporabi in na ta 

način pripomore k izboljšanju obstoječega stanja. 

Komunikacijske aktivnosti na območju celjske regije 

Ker je eden izmed ciljev raziskave podati managementu učinkovita priporočila za izvedbo 

aktivnosti, v tem podpoglavju navajamo komunikacijske aktivnosti, ki jih izvaja PR služba 

družbe Simbio v celjski regiji: 

– spletne objave -  na spletni strani se objavljajo novice, obvestila, navodila, zloženke in 

druge informacije, povezane z odpadki; 

– izdelava zloženk – služba pripravlja zloženke oziroma zgibanke z informacijami o 

delovanju RCERO Celje, ravnanju odpadki (nevarnimi, biološkimi, odpadno embalažo, 

steklom, papirjem …), o kompostiranju, o ločevanju itd. Zloženke običajno prejmejo vsi 

odjemalci storitev po pošti; 

– obvestila v medijih - obvestila o urnikih, dnevih odprtih vrat, o ločevanju ipd., se 

objavljajo v lokalnih časopisih in glasilih, radiih ter lokalnih in regionalnih televizijah. 

Na televiziji in radiu se objavljajo tudi kontaktne oddaje z zasposlenimi iz Simbia ter 

promocijski spoti; 

– izobraževanje učiteljev, mentorjev in delo z mladimi – med ogledi objektov RCERO, ki 

se jih šole običajno poslužujejo v sklopu naravoslovnih in tehničnih dni, se predstavi 

celovito ravnanje z odpadki v centru; 

– osveščanje in izobraževanje otrok – obiski vrtcev in nižje stopnje OŠ, v sklopu katerih se 

predstavi ločevanje odpadkov na način, ki je didaktično ustrezen najmlajšim; 

– zbiranje odpadnega papirja po šolah – to je ena najstarejših akcij v podjetju, njen namen 

pa je aktivno vključevanje otrok in mladih v procese ozaveščanja, da odpadni papir sodi v 

reciklažo. Sredstva, ki jih šole pridobijo z zbranim papirjem, namenijo v šolski sklad ali v 

dobrodelne namene; 

– priprava dneva odprtih vrat na objektih RCERO Celje; 

– izdelava promocijskih spotov za TV in radio ter promocijskih filmov o ločevanju 

odpadkov; 

– izdelava jumbo panojev; 

– izdelava oglasnih tabel in nalepk za tovorna vozila, ki pobirajo odpadke, ter za zabojnike 

za odpadke; 

– objava informacij na hrbtni strani položnice za storitve  
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– sodelovanje na raznih dogodkih, v katere je aktivno vključeno podjetje: Ekorgov kviz 

(zeleni kviz, ki se predvaja na TV), okoljski simpoziji in sodelovanje na okroglih mizah o 

odpadkih, zbiranje zamaškov za dobrodelne namene, prisotnost na sejmih (npr. 

Mednarodni obrtni sejem) ter festivalih (KindyRoo, Eko fest …) ipd. 
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3 MOTIVACIJA 

Ker je eden glavnih ciljev pričujoče magistrske naloge, pa tudi nasploh področja ravnanja s 

komunalnimi odpadki, kako učinkovito motivirati povzročitelje odpadkov, da bodo ločevali 

oz. imeli pozitiven odnos do le-tega, v tem poglavju teoretičnega dela raziskave povzemamo 

nekaj ključnih spoznanj s področja motivacije iz naše in tuje literature. 

3.1 Temeljni koncepti motivacije 

3.1.1 Mehanizem motiviranja 

Do spremembe vedenja bo prišlo, če so koristi, ki jih posameznik zazna, večje od stroškov, ki 

jih mora za to vložiti, ob tem pa morajo spremembo vedenja omogočati tudi strukturni 

dejavniki. V primeru pričujoče raziskave mora posameznik v ločenem zbiranju odpadkov 

videti koristi, saj se potrošniki odločajo za vedenje, ki je priročno in udobno, kar pa ne velja 

za neločevanje, ki terja čas in prostor. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni mehanizmi, 

ki motivirajo posameznike, da ločujejo odpadke. 

Motivacija je izpeljanka iz latinske besede movere, ki pomeni »premik, korak, akcija…«. Ni 

človekove aktivnosti, ki ne bi bila motivirana. Dandanes seveda termin pomeni veliko več, 

izhajamo pa iz pomena besede motivirati – spodbuditi, navdušiti. Preučevanja so pokazala, da 

niti ena sama človekova dejavnost ni nikoli spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo 

zapletenimi, znanimi in neznanimi dejavniki (Lipičnik 2002). 

Sam mehanizem motivacije po Lipovcu (1987) sestavljajo trije elementi: potreba, delovanje 

in sredstvo za zadovoljitev potrebe (cilji). Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k 

želenim ciljem s pomočjo njegovih nezadovoljenih potreb. Vsaka akcija, ki jo nekdo začne, je 

spodbujena od ene ali več potreb, ki usmerjajo aktivnost posameznika k želenemu cilju – 

sredstvu za zadovoljitev potreb oziroma k individualnemu cilju posameznika. To se pravi, da 

potrebujemo za akcijo oziroma delovanje človeka najprej potrebo. Potreba je močan notranji 

občutek nečesa v organizmu (Lipičnik 1998, 415). 

Nezadovoljena potreba povzroči v človeku napetost, željo, potrebo po delovanju za 

zadovoljitev potrebe. Potrebe so različnih vrst, osnovne, katerim drugače rečemo tudi 

fiziološke potrebe, so: potrebe po hrani, pijači, sledijo socialne potrebe in tako dalje. 

Podrobneje se bomo s potrebami seznanili v naslednjem podpoglavju. 

Naslednji bistven element mehanizma motiviranja je k ciljem usmerjeno delovanje. Ljudje 

delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb ali potreb svojih bližnjih. Delovanje razumemo 

kot iskanje in pridobivanje sredstva (cilj), s katerim bomo potrebo zadovoljili, s tem iskanjem 

pa razumemo predvsem delo (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 236). Uspešnost 
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človekovega delovanja (storilnost doseganja zastavljenih ciljev) je močno odvisna od 

vsakokratne motivacije – motivacijske sile hotenja, da cilj doseže. Delovanje, ki je usmerjeno 

k vnaprej zastavljenemu cilju, z uresničitvijo katerega je moč zadovoljiti potrebo, imenujemo 

motivirano delovanje. To je torej sredstvo, s pomočjo katerega uresničujemo naše cilje 

(Lipovec 1987, 109). 

Kot tretji mehanizem motivacije je po Lipovcu (1987) cilj delovanja. Cilj je zadovoljitev 

pričakovanj, želja, ki nastajajo na osnovi materialnih, nematerialnih in socialnih potreb, 

potreb po spoštovanju, samostojnosti in osebnem razvoju. Cilji torej predstavljajo 

spodbujevalne ali motivacijske dejavnike, ki sprožajo in usmerjajo delovanje ljudi (Lipovec 

1987, 113). 

Z razvojem gospodarjenja je postajalo motiviranje vedno bolj zamotano (Rozman, Kovač in 

Koletnik 1993, 236). Človek je sprva svoje potrebe zadovoljeval bolj ali manj kar neposredno, 

to je z izdelki in storitvami, danes pa jih zadovoljuje posredno z zaslužkom oziroma 

denarjem, ki ga pridobi s svojim delom, pa tudi z drugimi sredstvi. 

3.1.2 Potrebe 

Vsi ljudje imamo takšne in drugačne vrste potreb, opazimo jih pa šele v fazi, ko občutimo, da 

niso zadovoljene. Nezadovoljeno potrebo razumemo kot notranjo spodbudo za delovanje, ki 

izvira iz človekove notranjosti oziroma iz njegove psihe in kot smernik posameznikovega 

delovanja v pridobitev sredstev za zadovoljitev potrebe, torej delovanje v smeri cilja 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 237). 

Poznamo različne zvrsti potreb, ki jih zaradi boljše preglednosti razvrščamo v skupine in s 

tem dobimo klasifikacijo potreb. Strokovnjaki navajajo različne klasifikacije potreb. 

Najenostavnejša razdelitev vseh potreb je na primarne (osnovne, fiziološke) ter na sekundarne 

potrebe, ki so odvisne od posameznikove osebnosti, njegove psihe in družbenega okolja, v 

katerem človek živi, kamor spadajo tudi navade in kultura (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 

str. 237). 

Po Lipičniku (1998, 157) poznamo naslednjo klasifikacijo potreb: 

 primarne biološke potrebe: potrebe po snoveh (voda, hrana), potrebe po izločanju, 

potrebe po fizični celovitosti, potrebe po spanju, počitku ter seksualne potrebe. Primarne 

potrebe jim pravimo zato, ker le-te vodijo človeka do takšnih ciljev, ki človeku 

omogočajo preživetje. Te potrebe so v vsakem človeku in jih preprosto mora 

zadovoljevati, torej so podedovane in univerzalne, torej takšne, ki jih srečujemo pri vseh 

ljudeh, ter 

 primarne socialne potrebe: potrebe po uveljavljanju, potrebe po družbi, potrebe po 

spremembi, potrebe po simpatiji, potrebe po socialnem konformizmu. Po Lipičniku so te 
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potrebe še vedno primarne, kar pomeni, da je njihovo zadovoljevanje nujno, sicer lahko 

pride do usodnih motenj v človekovem življenju v družbi (občutki manjvrednosti, 

osamljenosti, enoličnosti, občutki zavrženosti). Primarne socialne potrebe so v glavnem 

pridobljene in se jih je človek navzel iz okolja, lahko da že v svoji rani mladosti. 

Glede na razširjenost med ljudmi pa jih uvrščamo med regionalne. Regionalnost se kaže v 

tem, da so v različnih krajih drugačne. Na to vpliva kultura, običaji, navade nekega kraja oz. 

prostora, človekovo vedenje: interesi, stališča, navade. Ti motivi imajo lastnost sekundarnosti, 

kajti, če niso zadovoljeni, ne ogrožajo človekovega življenja. Ob izpolnitvi le-teh mu 

povzročajo zadovoljstvo. Hkrati so ti motivi individualni in pridobljeni. Večinoma jih 

narekuje okolje, v katerem človek živi in deluje in se nanašajo na socialni del človekovega 

življenja. 

Najbolj pogosto uporabljena hierarhija potreb je Maslowova, ki sestoji iz fizioloških potreb, 

nato sledijo potrebe po varnosti, potrebe po pripadnosti in ljubezni, potrebe po ugledu in 

samospoštovanju, čisto na vrhu Maslowove piramide se pa srečamo z najvišjo potrebo 

človeka, tj. samopotrjevanje ali samoaktualizacija. 

Ko človek v svoji notranjosti začuti neko potrebo in vidi pred seboj cilj, kako bi to svojo 

potrebo lahko zadovoljil, začne delovati. Prične se torej neka aktivnost, ki je usmerjena v 

točno določeno smer, tj. v smer cilja oz. to ciljno usmerjeno delovanje lahko razumemo tudi 

kot delo (po Karlu Marxu), kjer gre za smotrno dejavnost človeka, usmerjeno, da predmete 

narave prilagodi potrebam človeka. V prvi vrsti je delo proces med človekom in naravo 

oziroma proces, v katerem človek zamenjuje svojo materijo z naravo in zamenjavo ureja in 

nadzira z lastno dejavnostjo. Proti naravni materiji nastopa kot naravna sila. On premika 

naravne sile svojega telesa, roke in noge, glavo in dlan, da bi naravno materijo prilagodil 

obliki, uporabni za njegovo življenje (Mičunović 1978, 54). 

V združbah temelji usmerjanje delovanja ljudi na mehanizmu motiviranja. Podjetje želi od 

posameznika specifično delovanje, po drugi strani pa posameznik želi od podjetja specifično 

sredstvo oziroma sredstva za zadovoljitev potreb. Podjetje bo uspešno usmerjalo ljudi pri delu 

takrat, ko bo izpolnilo dva pogoja: 

 ko bo ponudilo oziroma zagotovilo take oblike nagrad, ki bodo uspešno zadovoljevale 

vse posameznikove nezadovoljene potrebe, in 

 ko bo podjetje posamezniku jasno nakazalo, za kakšen način delovanja bo prejel nagrade. 

Cilji, ki jih ljudje hočejo doseči z delovanjem, strokovnjaki preučujejo pogosteje kot pa prej 

omenjene potrebe in njihovo povezanost z delovanjem (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 

239). Razlog tiči v tem, da je potrebe težko objektivno ugotoviti, ker izvirajo iz človekove 

psihe in pomenijo za posameznika notranjo spodbudo za delovanje, medtem ko cilje lahko, saj 

so cilji zunanje spodbude, ki izvirajo iz socialne ali predmetne okolice organizma. Cilj je 

zadovoljitev pričakovanj, ki nastajajo na osnovi materialnih in socialnih potreb, potreb po 
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spoštovanju, samostojnosti in osebnem razvoju. Cilji torej predstavljajo spodbujevalne ali 

motivacijske dejavnike, ki sprožajo in usmerjajo delovanje ljudi (Lipovec 1987, 113). 

Cilje ali zunanje spodbude, ki jih lahko imenujemo tudi motivacijski faktorji, ki zadovoljujejo 

relevantne potrebe, povzročajo, zavirajo ali pospešujejo in usmerjajo aktivnosti ljudi. Cilje, ki 

jih strokovnjaki pogosto empirično ugotavljajo, so predvsem: plača, delovne razmere, 

ugodnosti iz zaposlitve (starostno in zdravstveno zavarovanje, dopusti, stanovanjska pravica 

…), delovni čas, varnost oziroma stalnost zaposlitve, odnosi z nadrejenimi, odnosi s 

sodelavci, ugled delovnega mesta (in podjetja), izpopolnjevanje, napredovanje, vodenje 

drugih, zanimivo delo in podobno (Lipovec 1987, 113). Več o dejavnikih motivacije v 

naslednjem podpoglavju. 

3.2 Opredelitev dejavnikov motivacije 

V managerski motivacijski praksi se je z vidika uporabniku prijazne uporabe v zadnjih letih 

najbolj uveljavila teorija Fredericka Herzberga, t. i. dvofaktorska motivacijska teorija ali 

teorija motivatorji-higieniki (Wikipedia 2012). Herzberg je odkril, da obstaja pri zadovoljstvu 

na delovnem mestu predvsem razlika med tem, kar zaposlene naredi zadovoljne, in med tem, 

kar jih naredi nezadovoljne. Herzberg je sklepal, da eni dejavniki predvsem motivirajo, drugi 

pa vzdržujejo normalno raven zadovoljstva. 

Odsotnost prvih ne povzroča nezadovoljstva, prisotnost drugih pa ne povečuje zadovoljstva 

nad normalno raven. Dva faktorja motivacije ali zadovoljstva: 

 faktorji, ki vplivajo na to, da so zaposleni zadovoljni, so motivatorji in ti vplivajo na 

motivacijski učinek dolgoročno, ter 

 faktorji, ki vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih, so higieniki. Za te je značilno, da 

njihovo pomanjkanje sicer vpliva na nezadovoljstvo zaposlenih, če pa jih dodajamo, to ne 

dvigne tudi zadovoljstva. 

Motivatorji so notranji faktorji (povezani so z vrednotami posameznika) in imajo dolgoročen 

vpliv na zadovoljstvo zaposlenega in s tem na motivacijo. Higieniki so zunanji faktorji 

(delovno okolje in vse, kar je povezano z delovnim okoljem) ter so usmerjeni k temu, da se 

izognejo nezadovoljstvu. Kljub povečevanju higienikov le-ti ne dvignejo zadovoljstva. 

Pojem motivatorji in higieniki je sposojen iz preventivnega zdravstva, kjer higiena teži k 

zmanjševanju zdravstvenih tveganj iz človeškega okolja in deluje predvsem kot preventiva. 

Namreč sama po sebi higiena ne odpravlja bolezni, toda brez nje bi jih bilo še več. 

Notranji dejavniki so predvsem: 

– delovni dosežki, 

– priznanje za opravljeno delo, 

– delo samo po sebi, 
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– odgovornost pri delu, 

– napredovanje pri delu oziroma v organizaciji in 

– osebna rast. 

Občutki neugodja oziroma nezadovoljstva pa niso povezani z delom samim, ampak s pogoji, 

ki delo obkrožajo. Ti pogoji so osnova, ki delavcem daje čutiti, da so okoliščine, v katerih 

delajo, pravične ali nepravične in organizirane ali neorganizirane. 

Zunanji dejavniki so: 

– ustrezne politike in upravljanje v organizaciji, 

– ustrezno vodenje, 

– dobri odnosi z nadrejenim, 

– dobre delovne razmere, 

– ustrezne plače in 

– dobri odnosi s sodelavci. 

3.3 Vidiki socialnega marketinga  

Kotler, Roberto in Lee (2002, 5) definirajo socialni marketing kot rabo marketinških načel in 

tehnik z namenom vplivati na ciljno občinstvo, da prostovoljno sprejme, zavrne, spremeni ali 

opusti vedenje v korist posameznika, skupine ali družbe kot celote. Cilj socialnega marketinga 

je sprememba nekoristnega ali škodljivega vedenja. Pri socialnem marketingu se z uporabo 

različnih trženjskih principov in tehnik, ki so podobne tehnikam klasičnega oz. komercialnega 

marketinga, vpliva na ciljne skupine, da bi te sprejele, zavrnile ali opustile določeno vedenje 

(Kotler, Roberto in Lee 2002, 5). Proces spreminjanja vedenja lahko traja zelo dolgo, saj so 

ljudje običajno visoko vključeni v proces, pogosto se spreminja vedenje iz negativnega v 

pozitivnega in posreduje se velika količina informacij. Tako kot klasični marketing tudi 

socialni marketing izhaja iz posameznika oz. potrošnika in upošteva menjalno razmerje. 

Kotler (Kotler, Roberto in Lee 2002, po Jančič 1999) razlikuje štiri vidike socialnega 

marketinga glede na različne cilje, ki jih želimo s programom socialnega marketinga doseči: 

 kognitivno spremembo, ki se omejuje na poudarjanje prednosti in s tem na doseganje 

spremembe v obnašanju ali vrednotenju. Gre za izobraževalno raven, kjer se razlagajo 

koristi, saj je cilj razširiti informacije. Uporablja se pri enostavnejših družbenih 

problemih, kjer je potrebna sprememba stališča, ne pa vedenja; 

 akcijsko spremembo, kjer je cilj pri ciljni skupini doseči določeno aktivnost, kar je težje 

kot zgolj informirati. Ciljna skupina mora razumeti problem in se odločiti za konkretno 

akcijo. Za ciljno skupino to pomeni strošek (čas, denar, odpoved določeni stvari ipd.), 

zato je treba poskrbeti za olajševanje akcije; 
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 sprememba vedenja zahteva od ljudi opustitev določene aktivnosti in prevzemanje 

drugačnega vedenja. Za dosego cilja je treba uporabiti splet marketinških orodij. 

Sprememba vedenja je še težja kot akcijska sprememba; 

 sprememba vrednot je najtežja oblika socialnega marketinga. Od ciljne skupine zahteva 

spremembo globoko ukoreninjenih prepričanj. Vrednote so temeljni identifikacijski okvir 

človeka, zato poseg v vrednote pri ljudeh povzroča odpor in stres, posledica tega pa je 

izogibanje in racionalizacija. Kotler zato kot edino možnost za spremembo vrednot vidi v 

omogočanju novih načinov razmišljanja, ki jih lahko ljudje v določenem trenutku 

zamenjajo za stare. 

3.4 Stopnje spreminjanja vedenja 

Koncept socialnega marketinga je usmerjen v oblikovanje najboljšega programa za izvedbo 

želene družbene spremembe. Vendar pa še tako odličen program socialnega marketinga ni 

zagotovilo za dejansko spremembo, saj je le-ta odvisna od ciljne javnosti, ki pa lahko 

določeno vedenje spremeni lažje, drugo težje. 

Podobno ugotavlja Andreasen (1995, 141), ki pravi, da imajo ključ do uspeha katerega koli 

programa socialnega marketinga ali akcije potrošniki, zato je pomembno poznati njihovo 

vedenje in značilnosti vedenja, ki ga skuša program socialnega marketinga spremeniti. 

Vedenje, ki ga programi socialnega marketinga spreminjajo, je ponavadi globoko 

zakoreninjeno v potrošniku in zaradi tega težko spremenljivo. 

Stopnjo uspešnosti spreminjajočega se vedenja določajo tri glavne dimenzije: visoka ali nizka 

vpletenost, enkratna ali ponavljajoča se izmenjava ter individualno oziroma skupinsko 

vedenje. Prav tako je težje spremeniti vedenja, ki vključujejo: visoko vpletenost, skupinsko 

odločitev in vedenja, ki so ponavljajoča ali kombinacijo le-teh (Andreasen in Kotler 1996, 

391). 

Za boljše razumevanje visoko vpletenega vedenja, na katerega želi vplivati socialni 

marketing, je po Andreasovem (1995, 153) mnenju potrebno prisluhniti potrošniku, ki govori 

o predlaganem vedenju. Vrsta takih pogovorov naj bi razkrila šest značilnosti vedenja 

potrošnikov: 

a) Stopnje. Potrošniki se do želenega cilja oziroma do spremembe vedenja premikajo v 

določenih stopnjah. 

b) Posledice. Potrošniki sprejemajo odločitve na podlagi posledic, ki bodo sledile po 

spremembi vedenja. 

c) »Ang. tradeoffs«. Posledice so pozitivne ali negativne, zato so potrošniki soočeni z 

odločanjem med zaznanimi koristmi in zaznanimi stroški. 



53 

d) Drugi vplivi. Poleg zaznanih koristi na spremembo vedenja vplivajo tudi potrošnikovo 

prepričanje o tem, kaj pomembni drugi želijo, da stori, ter potrošnikovo prepričanje o 

njegovih zmožnostih za dejansko spremembo vedenja. 

e) Segmentacija. Potrošniki se zelo razlikujejo po svojih prepričanjih o stroških in koristih 

ter pomembnosti teh prepričanj za njih. 

f) Konkurenca. Konkurenca, kot jo zaznavajo potrošniki, ni vedno enaka tisti, ki jo 

zaznavajo praktiki socialnega marketinga (Andreasen 1995, 143–144). 

V nadaljevanju sledi predstavitev faz spreminjanja vedenja. Proces spremembe vedenja lahko 

po Andreasenu (2006, 100–101; 1997, 9–10) skrčimo na štiri faze: predopazovalno, 

opazovalno, akcijsko in fazo ohranjanja. 

V prvi fazi govorimo o nezavedanju in zanikanju, kjer se ljudje problema ne zavedajo ali pa 

zaradi obrambnih mehanizmov verjamejo, da jih problem, povezan z določenim vedenjem, ne 

zadeva. Marketinške tehnike, ki se uporabljajo, kadar se ciljna skupina nahaja v tej fazi, so 

izobraževanje in komuniciranje preko medijev. V primeru ločenega zbiranja odpadkov, ki ga 

obravnavamo v nalogi, posameznik, ki je v tej fazi, misli, da sam ne more prispevati k bolj 

čistemu okolju, saj je njegov prispevek zelo majhen in ni vreden truda. 

Druga faza v procesu spreminjanja vedenja je namera. Veliko strokovnjakov za marketing 

predpostavlja, da se ciljna skupina nahaja v tej fazi. Ciljna skupina v tej fazi že razmišlja o 

problemu in svojem vedenju ter tehta med pozitivnimi in negativnimi dejavniki (zaviralni in 

spodbujevalni dejavniki) za spremembo vedenja. Ugotoviti je treba, kakšna vprašanja si 

posameznik zastavlja glede priporočenega oz. nepriporočenega vedenja in kakšni so stroški 

zanj, če se vede na želeni način. Do spremembe vedenja bo prišlo, če so zaznane koristi večje 

od vloženih stroškov, vendar pa morajo spremembo vedenja omogočati tudi strukturni 

dejavniki. V primeru pričujoče raziskave mora posameznik v ločenem zbiranju odpadkov 

videti koristi (npr. manjša količina drugih odpadkov, prispevek k ohranjanju okolja ipd.), pri 

čemer morajo koristi prevladati nad njegovimi napori, da to počne, vzpostavljeni pa morajo 

biti še ustrezni pogoji (npr. ekološki otok v bližini bivališča, dovolj prostora, kjer lahko 

ločeno zbrane odpadke skladišči ipd.). Spoznati je treba tudi ovire, ki posameznikom 

preprečujejo priporočeno vedenje. Andreasen (1997, 13) kot ovire navaja okolje, veščine oz. 

znanje, osebne standarde (vrednote) in čustva. Največja ovira pri ločevanju odpadkov je pri 

potrošnikih – potrošniki se odločajo za vedenje, ki je priročno in udobno, neločevanje 

odpadkov pa običajno utemeljijo kot pomanjkanje časa in prostora (Meneses in Palacio 2005, 

840. Znanje o ločevanju odpadkov pri potrošnikih poveča pogostost in količino zbranih 

odpadkov pri potrošnikih, pripravljenost za recikliranje pa je povezana še s količino 

zbiralnikov in njihovo lokacijo (prav tam). 

Tretja stopnja spreminjanja vedenja je priprava na dejanje in dejanje. V določenem časovnem 

obdobju izvedbe programa se bo veliko posameznikov ciljne skupine odločilo, da so 

pripravljeni na spremembo vedenja, ampak še ne bodo storili prvega koraka. Zato včasih 
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ljudje potrebujejo dodatno spodbudo, saj si želijo spremembe vedenja in za to aktivno iščejo 

informacije in oporo. Običajno se zavedajo, da bodo za spremembo vedenja morali vložiti 

svoj trud, naloga strokovnjaka za marketing pa je, da jim omogoči, da bodo priporočena 

vedenja lažja od alternativnih ter da odstrani čim več ovir, ki zmanjšujejo zagnanost 

posameznika. Ko ljudje dejanje prvič izvedejo, je treba pri njih okrepiti občutek koristi, ki jih 

imajo, saj jih to vodi k ponovitvi dejanja (Andreasen 1997, po Dvoršak 2009, 33). 

Četrta stopnja spreminjanja vedenja sta potrditev in vzdrževanje. Nekateri programi 

socialnega marketinga so uspešni, če se ciljna skupina odzove že enkrat. Bolj pomembno pa 

je, da potrošniki vedenje ponavljajo in da postane navada. Nekatera dejanja so samo občasne 

ponovitve, zato je potrošnike priporočljivo dodatno spodbujati in nagrajevati. Nekatera 

vedenja pa pri posameznikih zahtevajo temeljite spremembe (npr. prenehanje kajenja, redno 

ukvarjanje s športom, spremembe vrednot, stališč in celo osebnosti), zato je treba poskrbeti, 

da je "novo" vedenje v družbi pozitivno vrednoteno in da so ljudje, ki so spremenili vedenje, 

nagrajeni. 

Opisani model je uporaben, da ugotovimo, na kateri stopnji se nahajajo potrošniki in da tej 

stopnji prilagodimo program socialnega marketinga. Model daje smernice za nadaljnje 

segmentiranje, pozicioniranje, oblikovanje sporočil in pomik ciljne skupine k želenemu cilju 

oz. vedenju (Andreasen 1997, 10). Hkrati model prikazuje težavnost spreminjanja vedenja in 

kaže, da je komuniciranje, ki potrošnike zgolj informira in opozarja, pri spreminjanju vedenja 

neuspešno. Model še kaže, da je ukoreninjene navade pri potrošnikih izjemno težko 

spremeniti, kar se pa skozi proces vseeno da, še posebej, kadar to omogočajo strukturni 

dejavniki, ki podpirajo skrb za okolje in ločeno zbiranje odpadkov (Kamin 2006, 94– 95). 

3.5 Teorija upravičene akcije 

Pri spreminjanju vedenja potrošnikov na področju ločenega zbiranja odpadkov je 

prevladujoča teorija upravičene akcije (Smeesters et al. 2003, 465, po Končan 2009, 33). Po 

njej je potrošnikova odločitev glede določenega vedenja odvisna od njegovega namena za to 

vedenje. Na namen pa vplivata dva dejavnika: posameznikovo stališče do vedenja (ki je 

odvisno od tega, kako posameznik zaznava pozitivne in negativne posledice, ki jih prinaša 

vedenje) in subjektivne norme, ki so povezane s tem vedenjem (posameznikovo prepričanje, 

da tudi pomembni drugi mislijo, da se lahko vede na določen način). 

Poglejmo si primer ločenega zbiranja odpadkov in spremembo vedenja potrošnikov z vidika 

teorije upravičene akcije. Potrošniki se lahko strinjajo glede koristnosti ločenega zbiranja 

odpadkov in imajo do ločevanja odpadkov pozitivno stališče, pa kljub temu tega ne bodo 

počeli. Zakaj? Zaznane neprijetnosti pri ločevanju odpadkov in stroški sta dva dejavnika, ki 

negativno vplivata na ločevanje odpadkov pri potrošnikih. Glavna korist ločevanja odpadkov 

se nanaša na okolje, potrošnik pa nima osebne koristi. Odločitev glede ločevanja odpadkov je 
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tako odvisna od moči različnih negativnih in pozitivnih vplivov na posameznikovo stališče do 

ločevanja odpadkov, ni pa to edini dejavnik, saj na odločitev ljudi pri družbeno zaželenih 

dejanjih, kot je npr. ločevanje odpadkov, vpliva še dodaten dejavnik, to je vpliv drugih ljudi 

oz. subjektivnih norm (Salomon 2004, 242). 

 

Slika 5: Model teorije upravičene akcije za primer ločenega zbiranja odpadkov 

Vir: Salomon 2004, 242. 

3.6 Načrtovanje in izvajanje programa socialnega marketinga  

Proces izvajanja programa socialnega marketinga poteka po fazah. V prvem koraku je treba 

spoznati in določiti ciljno skupino, na podlagi tega pa se načrtuje celoten program. Preden se 

program izvede, ga je treba testirati in po potrebi prilagoditi. Sledi izvedba in po izvedbi 

nujno pregled uspešnosti ter morebitne prilagoditve programa (Andreasen 2006, 96). 
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Andreasen vidi proces kot spiralen, kjer se je mogoče vrniti v predhodno fazo, in ne kot 

linearen. Pomembno je, da so faze strateško povezane in usklajene. 

V nadaljevanju so predstavljene posamezne faze za izvajanje programa socialnega 

marketinga. 

3.6.1 Določanje, spoznavanje in segmentiranje ciljnih skupin 

Da bo program socialnega marketinga uspešno izveden, je v prvem koraku treba spoznati 

ciljno skupino, pri kateri skušamo doseči spremembo vedenja. Treba je poznati motivacijske, 

spodbujevalne in zaviralne dejavnike, ki vplivajo na spremembo vedenja potrošnikov. Najprej 

je treba določiti okvir raziskovanja, vedeti, na kateri stopnji spremembe vedenja se nahajajo 

potrošniki, in jih segmentirati. 

Andreasen (2006, 99–104) podaja tri elemente za določitev okvira raziskovanja: 

a) Koristi, stroški, norme in samozavest. Rotschild, MacInnis, Moorman in Jaworski 

(Andreasen 2006, 102, po Končan 2009, 37) menijo, da se bodo ljudje vedli na določen 

način, ko bodo primerno motivirani, ko bodo imeli priložnost za to in ko bodo to 

sposobni. Na vedenje ljudi vplivajo koristi, ki jih ljudje zaznajo in so pri ljudeh motivator 

za določeno vedenje, stroški, ki so demotivator za določeno vedenje, norme oz. družbeni 

pritiski drugih ljudi, ki so lahko motivator ali demotivator, ter samozavest posameznika, 

da je sposoben prevzeti želeno vedenje. Pomembno je, da se izpostavijo koristi, ki jih 

ljudje dobijo, če spremenijo svoje vedenje, ker so pri izvajanju programov socialnega 

marketinga pogosto koristi ljudem na prvi pogled nevidne. Lahko se celo zgodi, da 

posameznik sam ali skupina nimata koristi, ima pa jih tretja stran ali družba kot celota, 

kar oteži motiviranje ciljne skupine. Zaradi neoprijemljivosti nekaterih koristi je te težje 

opisati in o njih posredovati sporočila, zato je za opredeljevanje koristi včasih treba 

uporabiti veliko ustvarjalnosti. 

b) Opredelitev konkurence. Pri vsakem vedenju obstajajo posamezniki ali organizacije, 

katerih vedenje je konkurenca vedenju, ki ga želimo spodbuditi pri ciljnem občinstvu. To 

konkurenco moramo prepoznati, da lahko ustrezno načrtujemo strategijo. 

c) Stopnje spreminjanja vedenja (opisane v prejšnjem poglavju). 

Na podlagi podatkov iz predhodnih analiz zunanjega in notranjega okolja, analize 

konkurence, analize posameznikov in zastavljenih ciljev opredelimo ciljne skupine. Ko 

poznamo ciljne skupine, jih je treba segmentirati. 

Meneses in Palacio (2005, 838) sta za primer ločenega zbiranja odpadkov ciljne skupine 

opredelila glede na vloge potrošnikov znotraj gospodinjstva. Vsak član gospodinjstva ima 

glede na čas in energijo, ki ju porabi za ločevanje odpadkov, svojo vlogo: 

– vplivnež (ang. influencer) – posreduje največ informacij o recikliranju; 
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– pobudnik (ang. initiator) – predlaga oz. poda idejo o ločevanju odpadkov; 

– odločevalec (ang. decision maker) – odloči, da se bo začelo reciklirati; 

– oseba, ki je odgovorna za prenašanje odpadkov na zbirna mesta (ang. vendor) – 

odgovoren je za odnašanje odpadkov na ekološke otoke; 

– prepričevalec (ang. persuader) – druge člane gospodinjstva prepričuje o smiselnosti 

ločevanja odpadkov, je promotor in spodbujevalec ločevanja odpadkov; 

– spodbujevalec, ki postavlja norme in smernice za skladiščenje in ločevanje ter izvaja 

nadzor (ang. enforcer) – skrbi, da se spoštujejo pravila ločevanja odpadkov; 

– oseba, ki zavrača ločevanje odpadkov (ang. rejector) – najpogosteje izrazi mnenje, da se 

ne bi smeli ukvarjati z ločevanjem odpadkov, saj to povzroča dodatne probleme. 

Tuje raziskave s področja ločevanja odpadkov kažejo, da so ženske običajno bolj povezane z 

vlogo recikliranja (Arcury, Scollay in Johnson 1987, po Meneses in Palacio 2005, 838), 

vendar se teza teh ekofeminističnih študij, da so ženske bolj ekološko občutljive in aktivne ter 

da izkazujejo večjo pripravljenost za praktično okoljsko obnašanje v Sloveniji glede na 

Kirnovo analizo podatkov (2004, 274), ne potrjuje. Podatki kažejo, da je pri segmentaciji 

ciljnega občinstva treba upoštevati tudi starost – raziskave so pokazale, da obstaja jasna 

povezava med ekološkim vedenjem in mlajšim delom populacije (Meneses in Palacio 2005, 

839) ter višjo stopnjo izobrazbe, ki omogoča boljše razumevanje ekoloških problemov 

(Meneses in Palacio 2005, 839). Raziskave slovenskega javnega mnenja po Kirnu (2004, 268) 

kažejo, da sta tudi v Sloveniji starost in izobrazba statistično pomembni spremenljivki. 

3.6.2 Načrtovanje programa socialnega marketinga in socialnomarketinški splet 

Načrtovanje programa socialnega marketinga vključuje postavljanje ciljev, opredelitev 

socialnomarketinškega spleta ter določanje časovnice in odgovornosti (Andreasen 2006, 97). 

Klasično načelo 4 P (product, place, price, promotion; produkt, prostor, cena, promocija) oz. 

celotni marketinški splet sta Kotler in Zaltman (1971) prenesla na socialni marketing. 

Namesto izdelka oz. storitve je pri socialnem marketingu v ospredju vedenje, namesto cene se 

govori o stroških, tržne poti nadomestijo pripomočki, ki so potrebni za spremembo vedenja, 

tržno komuniciranje pa nadomesti komuniciranje za spreminjanje stališč. 

Primarni cilj programov socialnega marketinga je posameznikova ali družbena korist in ne 

več finančne koristi, konkurenca pa niso druge organizacije, ampak alternativno oz. 

prevladujoče vedenje ciljne skupine (Bloom in Novelli 1981, po Kotler in Zaltman 1971, 7–

8). 

Ker je predmet socialnega marketinga spreminjanje vedenja, kar pomeni, da so v proces vselej 

vključeni tudi ljudje, je socialnomarketinški pristop smiselno razširiti s konceptom 7 P, ki sta 

ga opisovala Booms in Bitner (1981, po Jančič 1990, 93). Osnovne štiri elemente 

socialnomarketinškega spleta (vedenje, stroški, pripomočki za spremembo vedenja in 
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komuniciranje za spremembo stališč, vedenja in navad) dopolnimo z ljudmi, fizičnimi dokazi 

in procesom (Booms in Bitner 1981, po Jančič 1990, 93–95). 

Pri načrtovanju programov socialnega marketinga pred izvedbo je najprej treba opredeliti 

vedenje, ki se ga želi pri določeni ciljni skupini doseči. Običajno je to težje storiti kot pri 

izdelku ali storitvi pri klasičnem marketingu, saj je vedenje zelo kompleksno, potrošniki pa so 

pri tem aktivno vključeni (Andreasen 2006, 106). 

Ločevanje odpadkov je vedenje, ki posamezniku ponuja malo neposrednih koristi in vključuje 

osebne stroške časa in napora, ima pa pomembne prednosti za družbo kot celoto, še posebej 

za prihodnje generacije in uresničevanje koncepta trajnostnega razvoja. Vedenje, ki ga želimo 

pri ciljni skupini doseči, je torej ločevanje odpadkov, vsak državljan pa je potencialni 

potrošnik tega vedenja. Kako vedenje ločenega zbiranja odpadkov "prodati" potrošnikom, je 

marketinški problem, končni marketinški cilj pa je, da se doseže pokritost trga na vsakem 

segmentu. Ker je zelo malo podatkov o tem, kaj dejansko motivira tiste potrošnike, ki 

odpadke ločujejo, v analizo vključimo še potrošnike, ki odpadkov ne ločujejo, in tako 

odkrijemo, kaj je obojim skupno in se osredotočimo na dobljeni segment (Schrum, Lowery in 

McCarty 1994, 393-406). 

Da posamezniki spremenijo svoje vedenje, imajo določene stroške. To so zaznani stroški 

ciljne skupine, ki vključujejo finančne, oportunitetne, psihološke, sociološke stroške, stroške 

energije, ki jo posameznik ali skupina porabi za spremembo vedenja. Stroški, ki jih zaznava 

ciljna skupina, morajo biti čim nižji, saj ciljna skupina ob potrebni investiciji denarja, časa in 

energije vedno primerja stroške in koristi. Zmanjšati je treba tudi vse ovire, ki potrošnikom 

preprečujejo spremembo vedenja (Bloom in Novelli 1981, 83, po Andreasen 2006, 106). Pri 

ločenem zbiranju odpadkov dejanski stroški vključujejo strošek nakupa koša za ločeno 

zbiranje odpadkov, plačilo odvoza odpadkov, strošek napora za razmišljanje, strošek dodatno 

porabljenega časa za ločevanje ipd. Stroški so velik (de)motivator, da se ljudje izogibajo 

ločevanju odpadkov, kar pomeni, da je treba pri načrtovanju programa socialnega marketinga 

stroškom nameniti precej pozornosti. Raziskave o stroških pri ločevanju odpadkov so 

pokazale, da so potrošniki zelo občutljivi glede cene. Stroški so za tiste, ki ne ločujejo 

odpadkov, previsoki, zato jih je treba z metodami komuniciranja prepričati, da koristi 

ločevanja odpadkov presežejo neprijetnosti in težave (stroške) (Schrum, Lowery in McCarty 

1994, 406–408). 

Da se bodo želeno vedenje in motivi prevedli v dejansko akcijo, je treba določiti kanale, 

preko katerih se bo sprememba vedenja dosegla. Gre za ustvarjanje priložnosti za določeno 

vedenje (Andreasen 2006, 106). Pri ločenem zbiranju odpadkov se opredeli, na katerih mestih 

se odpadke ločuje (v gospodinjstvih, na javnih mestih na t. i. ekoloških otokih ipd.) in kako 

potrošniki pri tem sodelujejo – ali morajo sami odnesti odpadke do določenega mesta ali je 

urejen odvoz od vrat do vrat ali odpadke prevzame podjetje, ki odvaža odpadke, ali najamejo 

ljudi/podjetje, ki odpadke sortirajo. Zadnje ni najboljša rešitev, saj se ljudje ne usmerijo h 
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kupovanju proizvodov, ki zmanjšujejo količino embalaže (Schrum, Lowery in McCarty 1994, 

395, 410). 

Komuniciranja stališč in želene spremembe vedenja se je treba lotiti z oblikovanjem strategije 

komuniciranja, taktike in določanjem medijev, ki se bodo uporabili, da bodo potrošniki 

vedenje spoznali, ga sprejeli in se dolgoročno vedli v skladu z njim. Pri tem so uporabna vsa 

orodja komercialnega marketinga, npr. oglaševanje, osebna prodaja, publiciteta, pospeševanje 

prodaje ipd. (Andreasen 2006). Različne študije o ločevanju odpadkov so pokazale, da so 

najbolj učinkovito komunikacijsko orodje promocije, nagrade in spodbude, ki nagradijo tiste, 

ki ločujejo odpadke. Se pa pri uporabi nagrad in spodbud pojavi problem, ker so učinki 

kratkotrajni in ljudje prenehajo ločevati odpadke, ko za svoje vedenje ne prejmejo več 

nagrade. Kljub temu je potrošnike vredno motivirati na takšen način, saj nagrade pritegnejo 

njihovo pozornost in jih spodbudijo, da vsaj poskusijo z ločevanjem odpadkov, če že 

dolgoročno ne prevzamejo tega vedenja. Glede oglaševanja, ki se pogosto uporablja, Schrum 

(Schrum, Lowery in McCarty 1994, 408) predlaga, da naj bo komplementarno drugim 

orodjem (npr. z osebno prodajo od vrat do vrat, neposredno pošto itd.). Uporabne so tudi 

druge marketinške metode, npr. znamčenje (ljudje si znamke veliko bolje zapomnijo), 

"cobranding", kjer gre za začasno partnerstvo z drugimi organizacijami in znamkami, da bi 

dosegli zastavljene cilje oglaševanja oz. komuniciranja. Izdelke in vedenje se lahko povezuje 

tudi z namenom ustvarjanja večje želje po izdelku oz. vedenja pri potrošnikih. Tako lahko 

relativno manj zaželene izdelke oz. vedenje potrošniki sprejmejo in višje vrednotijo zaradi 

povezave z drugo znamko (Andreasen 2006, 106). 

Ločevanje odpadkov je pogosto označeno kot dejanje altruizma, kar pomeni, da je nanj težko 

vplivati s čustvi. Študija Smitha, Haugtvedta in Pettya (1994, 363–369) o razvoju stališč glede 

ločevanja odpadkov je pokazala, da je treba v začetni fazi oblikovanja stališč o vedenju 

posredovati pozitivne informacije. Ko posameznik dobi več znanja o tej temi in vedenju, ji  

posveti več pozornosti, pojavijo se negativne zaznave in stališča postanejo bolj ambivalentna, 

vedenje pa manj predvidljivo. Avtorji študije zato priporočajo, da naj, dokler je posameznik 

sposoben razrešiti konflikt med stališči, sporočila o ločevanju odpadkov in strategije 

prepričevanja bolj temeljijo na čustvenih apelih in manj na racionalnih, saj bo takšno 

komuniciranje bolj uspešno (Smith, Haugtvedt in Petty 1994, 363–369). V sporočilih je 

običajno treba posredovati več informacij in opozoriti na kompleksno družbeno vedenje, zato 

Bloom in Novelli (1981, 79–87) priporočata, da se vedenje opiše z več koristmi in da se 

poudari, kaj naj potrošnik stori. 

Kot je že omenjeno zgoraj, so v spreminjanje vedenja ljudje aktivno vključeni, zato ga je 

smiselno začeti v organizaciji, ki se loteva spreminjanja vedenja. Vključiti je treba vse 

zaposlene, saj so prav oni del vedenja, na katerega prehajajo, sami ga ponujajo drugim, so 

usposobljeni za to vedenje in imajo nad njegovim izvajanjem nadzor. Pri ločenem zbiranju 

odpadkov se tako vključijo vsi zaposleni – od operativnih delavcev, ki odvažajo smeti, do 
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ljudi, ki delajo v pisarnah. Ljudje bodo svoje navade prenesli naprej in to je pomemben 

dejavnik uspeha (Jančič 1990, 94). Ljudem je treba tudi predstaviti fizične dokaze, ki 

vključujejo mnenje o storitvi, okolje, kjer potekajo procesi in embalažo. Pri ločevanju 

odpadkov fizične dokaze predstavljajo mnenja tistih, ki že ločujejo odpadke, in urejeni 

ekološki otoki, kjer se zbirajo odpadki. Kot zadnji dejavnik je pomemben še sam proces 

izvedbe spreminjanja vedenja, kjer je treba opredeliti sistem delovanja zbiranja odpadkov, 

potrebno mehanizacijo, kakšen je pristop zaposlenih, ugotoviti, kakšna sta tok informacij in 

potrošnikova vpletenost, ki je pri spreminjanju vedenja velika. 

3.6.3 Testiranje programa socialnega marketinga 

Ključne elemente programa socialnega marketinga, ki so zgoraj opisani, je pred samo izvedbo 

na ciljnem občinstvu treba preizkusiti (npr. izvedejo se intervjuji z uporabo pripravljenih 

materialov). Tako se lahko program, če je to potrebno, še prilagodi in v primeru, da je treba 

kaj spremeniti oz. prilagoditi, prihrani čas, denar, napor in nezadovoljstvo, ki bi izhajalo iz 

neučinkovitega programa in nedoseganja ciljev, če se sporočil ne bi testiralo. Kljub 

pomembnosti testiranja za uspešnost celotnega programa, se v praksi testiranja pogosto ne 

izvaja, kar je posledica pomanjkanja marketinške miselnosti in znanja (Andreasen 2006, 98). 

3.6.4 Izvedba, spremljanje, vrednotenje in prilagoditev programa socialnega marketinga 

Pri izvedbi programa socialnega marketinga moramo upoštevati celoten socialnomarketinški 

splet, ki smo ga načrtovali. Postaviti je treba kontrolne mehanizme, s katerimi se spremlja 

potek izvedbe programa in zagotoviti izobraževanje, trening in podporne mehanizme, ki 

pomagajo ciljnemu občinstvu, da verjame v uspeh (Andreasen 2006, 98). 

Program, ki se je začel izvajati, redko poteka popolnoma tako, kot smo načrtovali, saj se lahko 

odzove še konkurenca, spremeni se ciljno občinstvo ipd. Bistveno je določiti sistem, s katerim 

se izvedba spremlja, in preverjati, ali smo s sporočili dosegli določeno ciljno skupino, kako se 

odziva in v kolikšni meri se dosegajo cilji programa. 

Če so bili namen, cilji in kriteriji za spremljanje programa socialnega marketinga dobro 

definirani, ni težko ovrednotiti uspešnosti programa socialnega marketinga. Po vrednotenju 

ključnih elementov programa socialnega marketinga se lahko vrnemo v prvotno fazo 

spoznavanja ciljnega občinstva ali k fazi načrtovanja in tako začnemo z izvedbo novega 

programa (Andreasen 2006, 98-99). 
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4 POTEK APLIKATIVNE RAZISKAVE 

4.1 Namen in cilji raziskave 

Podjetje Simbio zagotavlja celovito ravnanje z odpadki – javno službo zbiranja in odvoza 

odpadkov v 12 občinah Savinjske regije ter predelavo in obdelavo odpadkov v Regijskem 

centru za ravnanje z odpadki Celje za 250.000 občanov iz 24 občin Savinjske regije (Simbio 

2011). Sistem s predpisano in ustrezno infrastrukturo, ki omogoča ločevanje odpadkov, je v 

celjski regiji že vzpostavljen, ključno vprašanje, ki si ga postavlja izvajalec obvezne javne 

službe, je, kako motivirati gospodinjstva, da bodo spremenila svoje vedenjske navade in 

odnos do okolja ter začela bolj dosledno ločevati odpadke. Pri odnosu ljudi do okolja 

raziskave še vedno kažejo na velik razkorak med deklarativno ravnijo zavedanja pomena 

ločevanja odpadkov in dejanskim ravnanjem, saj sortirne analize čistosti zbranih komunalnih 

odpadkov kažejo na nizko osveščenost ljudi (Simbio 2011). Zato želimo raziskati trenutno 

vedenje porabnikov glede ravnanja z odpadki in na podlagi tega izoblikovati učinkovita 

orodja za spreminjanje navad in vedenja povzročiteljev odpadkov, pri čemer so poglavitni 

cilji raziskave: 

 analizirati odnos prebivalcev celjske regije do odpadkov, 

 ugotoviti, kakšen je odnos gospodinjstev oz. prebivalcev celjske regije do ločevanja 

komunalnih odpadkov, ter 

 ugotoviti, v kolikšni meri prebivalci celjske regije dejansko ločujejo komunalne odpadke. 

Rezultati raziskave bodo osnova pri izbiri aktivnosti, ki najbolj motivirajo posameznike k 

ločevanju odpadkov. Na podlagi rezultatov raziskave bo možno oblikovati učinkovite 

komunikacijske aktivnosti za: 

 spremembo navad oziroma odnosa do navedene okoljske problematike ter 

 spremembo vedenja oz. boljšo učinkovitost ozaveščanja in osveščanja prebivalstva. 

4.2 Raziskovalne hipoteze 

V hipoteze smo skušali vključiti šest ključnih vsebin, ki smo jih identificirali na osnovi 

preučene literature, ugotovitev drugih avtorjev ter lastnih izkušenj komunikacijskega 

manageriranja na področju ravnanja z odpadki v lokalni skupnosti. Pričakujemo, da nam bodo 

odgovori v anketnem vprašalniku dali podlago za dosego namenov in ciljev naše magistrske 

naloge. Skladno s temi cilji postavljamo spodnje raziskovalne hipoteze, ki jih bomo testirali s 

pomočjo podatkov, zbranih v raziskavi. 
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Hipoteza 1: Višje izobraženi ljudje bolj dosledno ločujejo odpadke. 

Glede na to, da je ločeno zbiranje odpadkov pomembno z vidika vpliva na okolje, v katerem 

živimo, bi bilo pričakovati, da bi se izobraženi ljudje tega zavedali v večji meri kot pa manj 

izobraženi ljudje. Tudi avtorji, kot sta Andrej Kirn in Brina Malnar, navajajo, da je statistično 

pomembna spremenljivka pri ekološki zavesti izobrazba – bolj izobraženi se v večji meri 

trudijo, da bi ločevali odpadke in bolj izkazujejo prookoljska stališča (Kirn 2004, 274). 

Podobno navaja Malnarjeva: »Bolj izobraženi v večji meri postavljajo ekološke prioritete pred 

socialno ekonomske, bolj so pripravljeni plačevati hipotetične ekološke stroške in v večji meri 

odražajo ekološki aktivizem« (2002, 29). Zato predpostavljamo večjo doslednost pri 

ločevanju odpadkov pri višje izobraženih anketirancih (višja ter visoka do- in podiplomska 

izobrazba). 

Hipoteza 2: Denarna kazen pozitivno motivira ljudi za začetek ločevanja odpadkov. 

Prebivalci za ločeno zbiranje odpadkov nimajo nikakršne posebne motivacije, razen osebne 

ekološke osveščenosti, kar je po naših izkušnjah dostikrat premalo za dosego visokih ciljev 

ločeno zbranih odpadkov na izvoru - vsaj 50 % do leta 2020 po Direktivi 2008/98/ES o 

odpadkih v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki (Evropski parlament in Evropski svet 

2008). Eden izmed ključnih motivatorjev bi lahko postal denar. Ker v obstoječem sistemu 

zbiranja in odvoza odpadkov denar kot faktor za ustvarjeno količino ali volumen nima vpliva 

na stroške ravnanja z odpadki, ki jih plačajo povzročitelji odpadkov, bi vlogo motivatorja za 

začetek ločevanja odpadkov lahko odigrale denarne sankcije. 

Hipoteza 3: Informacije o ločevanju odpadkov pri prebivalcih povečajo pogostost ločevanja 

odpadkov in količino zbranih odpadkov. 

Znanje potrošnikov je po mnenju Julie Fitzmaurice (2005, 85) ključni faktor pri vedenju 

potrošnikov. Zato predvidevamo, da več znanja kot dobi posameznik o določeni temi, v 

našem primeru pomembnosti ločevanja odpadkov, več pozornosti bo posvetil tej problematiki 

in več je možnosti za spremembo vedenja. 

Hipoteza 4: Prebivalci, ki živijo v večstanovanjskih objektih (blokih), so manj motivirani za 

ločevanje odpadkov. 

Večstanovanjske hiše oziroma blokovska naselja so v sistemu gospodarjenja z odpadki 

(predvsem ločenega zbiranja odpadkov) poseben primer, zato je za komunalna podjetja 

pomembno, da še posebej pozorno in celovito pripravijo programe izobraževanja in 

obveščanja v blokovskih naseljih. Tudi sejalne analize družbe Simbio in lastna opažanja 

kažejo na slabšo čistost frakcij pred blokovskimi naselji, kjer se odgovornost za pravilno in 

zaželeno ravnanje z odpadki porazgubi, kot pri individualnih objektih, kjer je odgovornost za 

odpadke v pristojnosti običajno le enega gospodinjstva. 
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Hipoteza 5: Prebivalci imajo pri ločevanju odpadkov problem, ko so soočeni s konkretnim 

vprašanjem, kateri odpadek smejo odložiti v določen tip zabojnika in katerega ne. 

Radi bi ugotovili, ali odpadki pristanejo v zabojniku za preostanek odpadkov (med mešanimi 

komunalnimi) tudi zato, ker ljudje ne vedo dobro, kam umestiti stvar (v kateri zabojnik), ki je 

več ne potrebujejo. Poleg tega predvidevamo, da je večina vsaj na deklarativni ravni 

pripravljena narediti nekaj, kar je prav za okolje, ko pa se v vsakdanjem življenju sreča s 

problemom odpadkov, pa velikokrat najprej začnejo iskati različne "objektivne" razloge, 

»zakaj ne moremo spremeniti svojega vedenja« (Keuc 2003). Če torej posameznik resnično 

ločuje odpadke v pravem pomenu besede, bo tudi znal natančno razvrstiti odpadke. 

Hipoteza 6: Prebivalci odgovornost za čisto okolje, povezano z ločevanjem odpadkov, 

pripisujejo državi, lokalni skupnosti ali komunalnemu podjetju in ne sebi. 

Trajnostno ravnanje z odpadki v smeri “brez odpadkov” zahteva sodelovanje državljanov in 

državljank pri snovanju sistemov ravnanja z odpadki na lokalni ravni, njihovo soodločanje in 

prevzemanje odgovornosti za uspešnost zastavljenih ukrepov in doseganje ciljev (Keuc 2003) 

in ne prelaganje odgovornosti na izvajalca javne službe, čemur smo pogosto priča v praksi. 

Res je, da ločeno zbiranje odpadkov nima smisla, če ga ne podpira celoten sistem, ki 

zagotavlja, da bo ločeno zbran material vnovič uporabljen, recikliran ali kompostiran, vendar 

pa je za količine ločeno zbranega materiala in njegovo čistost, ki zagotavlja večje možnosti za 

recikliranje, ključno sodelovanje gospodinjstev. S to hipotezo želimo ugotoviti, ali se 

povzročitelji odpadkov zavedajo svoje odgovornosti pri nastajanju odpadkov. 

4.3 Vzorčni okvir in sestava vzorca 

Vzorčni okvir je sestavljen iz objavljenih fiksnih in mobilnih telefonskih številk v Savinjski 

regiji v Telefonskem imeniku Slovenije, ki je sestavni del programa za računalniško podprto 

telefonsko anketiranje WEBCati. V vzorčni okvir so bile zajete občine, v katerih podjetje 

Simbio zagotavlja zbiranje in odvoz odpadkov: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, 

Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. 

Program uporablja verjetnostno vzorčenje. Pri tem je upoštevan proporcionalni strukturirani 

način vzorčenja, kjer je kot nivo izbora enota v vzorec določena glede na občino. Pri osebnem 

telefonskem intervjuju so anketarji ciljno osebo izbrali na osnovi vprašanja o polnoletnosti. 



64 

Sestava vzorca  

Preglednica 6: Struktura vzorca anketirancev, zajetih v raziskavo (n = 500) 

 Struktura anketirancev Frekvenca Odstotek 

Spol  moški  

ženski 

231  

269 

46,2  

53,8  

Starost 18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65 in več 

58 

87 

89 

95 

75 

95 

11,6  

17,5  

17,8  

19,1  

15,0  

19,1  

Izobrazba osnovna (končana OŠ) ali manj 

nižja, srednja poklicna (2- ali 3-letna)  

srednja strokovna, splošna (4-letna) 

višja izobrazba 

visoka do- in podiplomska  

brez odgovora 

139 

150 

144 

28 

36 

3 

27,7  

30,0 

28,9  

5,6  

7,2  

0,6  

 Zaposlitveni status dijak, študent  

zaposlen, samozaposlen 

upokojenec 

nezaposlen  

kmet, gospodinja, drugo 

63 

215 

150 

31 

41 

12,6  

42,9  

29,9  

6,3  

8,3  

Število oseb v 

gospodinjstvu 

ena  

dve 

tri 

štiri 

pet in več 

34 

119 

93 

136 

118 

6,8  

23,8  

18,6  

27,3  

23,6  

Tip bivališča enostanovanjski objekt (hiša) 

večstanovanjski objekt 

383 

117 

76,6  

23,4  

Šoloobvezni otroci da  

ne 

166 

334 

33,2  

66,8  

V vzorec smo zajeli 500 polnoletnih prebivalcev celjske regije. Glede na to, da obstajajo 

razhajanja med vzorčno in populacijsko strukturo anketiranih, smo izvedli uteževanje 

podatkov po spolu, starosti in regiji
6
. Struktura vzorca (uteženi podatki) je razvidna iz zgornje 

                                                           
 

 
6 Uteževanje se v raziskavah (znotraj statistike) uporablja za prilagoditev vzorca raziskovanja na 

populacijske okvirje raziskave. Populacijski okvir raziskave predstavljajo prebivalci Republike  

Slovenije iz več ciljnih skupin, izračunan pa je na podlagi Statističnega urada RS. Rezultati v raziskavi 

so prilagojeni (uteženi), tako da odsevajo dejanske kazalnike populacijskega okvirja. 
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tabele (Preglednica 6), v tabeli v nadaljevanju (Preglednica 7) pa podajamo še deleže zajetih v 

vzorec glede na posamezne občine celjske regije. 

Preglednica 7: Deleži prebivalcev, zajetih v vzorec glede na posamezne občine celjske 

regije 

Občina Frekvenca Odstotek 

Celje 

Vojnik 

Dobrna 

Štore 

Šentjur 

Žalec 

Braslovče 

Prebold 

Polzela 

Vransko 

Tabor 

Dobje 

73 

40 

35 

32 

53 

48 

22 

32 

40 

44 

42 

40 

14,60 

8,00  

7,00  

6,50  

10,50  

9,70  

4,30  

6,30  

8,00  

8,80  

8,40  

7,90  

4.4 Postopek anketiranja 

V raziskavi je bil uporabljen standardizirani kvantitativni vprašalnik, ki poleg 

sociodemografskih vprašanj zajema vsebinska vprašanja, opredeljena za dosego namena 

raziskave. Raziskava je potekala v obliki telefonskega intervjuja v klicnem studiu Episcentra. 

Podatke smo s pomočjo računalniško podprtega telefonskega anketiranja zbirali med 9. in 22. 

septembrom 2011. Telefonske intervjuje so izvajali izkušeni anketarji. Povprečna dolžina 

enega intervjuja je bila 11 minut. Kot je razvidno iz spodnje tabele, smo izmed 4006 

preklicanih veljavnih telefonskih številk dobili 500 veljavnih odgovorov (12 %). Med 

anketiranjem je intervju opustilo 73 oseb (2 %). V raziskavi ni želelo sodelovati 2210 oseb 

(55 %). 

Preglednica 8: Realizacija vzorčnega okvira 

 Št. klicev Odstotek 

Opravljen intervju v celoti 500 12  

Opustitev intervjuja na sredini 73 2  

Oseba ne želi sodelovati v raziskavi 2210 55  

Zasedena številka, nihče se ne oglasi 1159 29  

Tehnična, neznana napaka 64 2  

Skupaj  4006 100  
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5 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 

Poglavje Predstavitev rezultatov raziskave smo razdelili v pet podpoglavij, in sicer Odnos do 

ločevanja, Odnos do ravnanja z odpadki, Zadovoljstvo s storitvami, Seznanjenost s pravilnim 

ločevanjem odpadkov in Povzetek zaključkov raziskave s preverbo hipotez. V njih so glede 

na namen magistrske naloge podani glavni cilji – analizirati odnos prebivalcev celjske regije 

do ločevanja odpadkov ter ugotoviti, v kolikšni meri prebivalci celjske regije dejansko 

ločujejo komunalne odpadke. Razdelitev tega poglavja sledi vsebini ciljev raziskave ter tudi 

operativnim in strateškim ciljem podjetja za ravnanje z odpadki. V sklopu raziskave so bili 

namreč zbrani tudi podatki, ki smo jih za potrebe ciljev komunalnega podjetja kvantitativno 

obdelali le z opisnimi (deskriptivnimi) statistikami, za njihovo predstavitev pa smo izbrali 

način, ki bralcu omogoča hitro, točno in zanimivo razbiranje bistva. Gre za frekvenčne 

distribucije (grafični in tabelarični prikazi), srednje vrednosti (aritmetična sredina, mediana in 

modus) in mere variacije (standardni odklon). 

V primerih, ko smo želeli podatke, pridobljene s kvantitativnimi postopki, posplošiti iz vzorca 

na populacijo oziroma raziskati medsebojno povezanost določenih statističnih parametrov, pa 

smo uporabili inferenčno statistiko. Potrjevanje hipotez, zastavljenih v pričujoči magistrski 

nalogi, je tako predstavljeno med rezultati ter v nadaljevanju na kratko tudi v povzetku 

zaključkov raziskave (poglavje 5.5). 

5.1 Odnos do ločevanja 

Da bi ugotovili odnos anketirancev do ločevanja, smo v raziskovalni inštrument vključili 

dejavnike, ki vplivajo na ta odnos. Izbor dejavnikov smo naredili na podlagi kompilacije 

teoretičnega dela raziskave, ugotovitev strokovnjakov obravnavanega področja, izčrpne 

proučitve literature in pridobljenih lastnih znanj iz praktičnega dela. V tem poglavju za 

ugotovitev odnosa prikazujemo naslednje dejavnike: 

 dejansko in deklarativno držo v odnosu do ločevanja odpadkov, 

 doslednost ločevanja glede na sociodemografske značilnosti ter s podatki o vrsti 

odpadkov, ki prevladujejo, 

 glavni vir informiranja glede ločevanja odpadkov in 

 glavni povod za začetek ločevanja odpadkov. 

Med anketiranci, ki so dejali, da odpadkov ne ločujejo, nas je zanimalo tudi: 

 odnos do posameznih trditev, ki opredeljujejo razlog neločevanja, ter 

 njihovo vedenje ob predpostavki, da bi bile za neločevanje odpadkov predpisane denarne 

kazni. 
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5.1.1 Ocena dejanske in deklarativne drže v odnosu do ločevanja odpadkov 

Da bi ugotovili, v kakšnem obsegu anketiranci ločujejo odpadke, smo jih sprva vprašali, ali v 

vašem gospodinjstvu ločujete odpadke. Odgovori so razvidni iz spodnje tabele (Preglednica 

9). 

Preglednica 9: Delež ločevanja odpadkov glede na deklarativno stanje 

 Frekvenca Odstotek 

Da 461 92,20  

Delno 20 4,00  

Ne 19 3,80  

Skupaj 500 100  

 

Da odpadke v svojem gospodinjstvu ločuje, je dejala velika večina, 92 % anketirancev, glede 

na odgovore anketirancev odpadke delno ločuje 4 %, skoraj enak odstotek je dejalo, da 

odpadkov ne ločuje. 

5.1.2 Ocena doslednosti ločevanja ter ločevanje glede na sociodemografijo 

Doslednost ločevanja posameznih vrst odpadkov 

Ker gre za pričakovano visok delež tistih, ki so dejali, da odpadke ločujejo - družbeno zaželen 

odgovor, nas je v nadaljevanju zanimalo, kako dosledni so pri ločevanju odpadkov. 

Anketirance, ki so predhodno dejali, da odpadke ločujejo oziroma delno ločujejo, smo 

vprašali, kako dosledno ločujejo odpadke, in sicer v kolikšnem deležu ločujejo posamezne 

vrste odpadkov: 

 papir, karton, 

 steklo, 

 plastično in kovinsko embalažo, 

 biološke odpadke, 

 nevarne odpadke (npr. zdravila, baterije, barve…) in 

 kosovne odpadke. 

Odgovore, izkazano doslednost ločevanja posameznih frakcij (do 20 % , 21-40 %, 21-40 %, 

41-60 %, 61-80 % , 81-100 %), podajamo v grafikonu, ki sledi (Slika 6). 
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Slika 6: Doslednost ločevanja posameznih vrst odpadkov 

 

Anketiranci, kot je razvidno na grafikonu (Slika 6), dosledno ločujejo posamezne vrste 

odpadkov. Ne glede na vrsto odpadkov večina - med 68 % (papir, karton) in 80 % (plastična, 

kovinska embalaža) - ločuje v deležu med 81 in 100 %. Skoraj desetina anketirancev ločuje le 

do 20 odstotkov bioloških odpadkov. 

Razdelitev anketirancev v tri skupine glede na doslednost ločevanja 

Z namenom, da bi pridobili dejansko, bolj realno sliko ločevanja odpadkov, smo vpeljali novo 

kategorijo (ločevanje odpadkov), ki kaže na doslednost ločevanja odpadkov v splošnem in ne 

zgolj pri posameznih vrstah odpadkov, ter anketirance razvrstili v tri skupine: 

– ločuje: kot tiste, ki odpadke ločujejo, smo opredelili anketirance, ki v deležu med 81 in 

100 % ločujejo vse vrste odpadkov, 

– delno ločuje: med delno ločujejo smo uvrstili anketirance, ki odpadke ločujejo manj 

dosledno (do 80 %) oziroma dosledno (več kot 80 %) le posamezne vrste odpadkov (npr. 

dosledno ločuje papir, embalažo … nedosledno oziroma manj dosledno pa nevarne 

odpadke, biološke odpadke …), 

– ne ločuje: v to skupino smo uvrstili anketirance, ki so pri vprašanju, ali v vašem 

gospodinjstvu ločujete odpadke, odgovorili z ne. 

Oceno dejanskega stanja ločevanja odpadkov, glede na omenjene skupine, prikazujemo v 

naslednji tabeli (Preglednica 10). 
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Preglednica 10: Delež anketirancev glede na ocenjeno dejansko stanje ločevanja 

odpadkov 

 Frekvenca Odstotek 

Ločuje 202 40,50 

Delno ločuje 279 55,80 

Ne ločuje 19 3,80 

Skupaj 500 100 

V deležu med 81 in 100 % vse vrste odpadkov ločuje 41 % anketirancev, kar sklepamo, da je 

delež anketirancev, ki odpadke dejansko dosledno ločuje. Delno oziroma nedosledno ločuje 

56 % anketirancev v izbranih občinah, delež anketirancev, ki odpadkov sploh ne ločuje, pa je 

4 %. Glede na to, da ocenjujemo, da gre za realnejšo sliko ločevanja odpadkov, kot smo jo 

dobili z direktnim vprašanjem, kjer se je izkazala deklarativna drža anketirancev, bomo v 

nadaljnjih analizah uporabljali novo kategorijo ločevanje odpadkov, ki deli anketirance v tri 

skupine glede na njihovo doslednost ločevanja. 

Ocenjeno dejansko stanje ločevanja odpadkov glede na sociodemografske značilnosti 

anketirancev 

Iz naslednje tabele (Preglednica 11) je razvidno ločevanje odpadkov glede na 

sociodemografske značilnosti anketirancev. Sivo obarvana polja pomenijo nadpovprečno 

odstopanje v posamezni kategoriji (ločuje, delno ločuje ali ne ločuje) znotraj posamezne 

socialno-demografske opredelitve (spol, izobrazba, starost … ). 

Pri vseh spremenljivkah sociodemografskega tipa, z izjemo pri spremenljivki šoloobvezni 

otroci v gospodinjstvu, kjer med skupinama ni značilnih razlik, so se razlike pokazale kot 

značilne. Podatki kažejo, da v večji meri dosledno ločujejo osebe, stare med 55 in 64 let, 

nezaposleni in upokojenci, osebe, ki bivajo v dvočlanskem gospodinjstvu, in občani občine 

Tabor. V večji meri dosledno ločujejo tudi osebe s poklicno izobrazbo. Anketirancev z vsaj 

višjo izobrazbo, ki dosledno ločujejo, je 34 %; delež teh značilno ne odstopa od celotnega 

vzorca (41 %). Se je pa izkazalo, da anketiranci z (ne)dokončano osnovno šolo v večji meri, 

glede na celotni vzorec, odpadkov ne ločujejo. 

V manjši meri, glede na celotni vzorec, dosledno ločujejo mladi med 18 in 34 let, dijaki in 

študentje, zaposleni oziroma samozaposleni, člani tri- in štiričlanskega gospodinjstva in 

občani Dobrne in Šentjurja.  



70 

Preglednica 11: Ločevanje odpadkov glede na sociodemografske značilnosti 

Sociodemografske 

značilnosti  

 

n Ločuje 

Delno  

ločuje 

Ne 

ločuje Skupaj 

Spol  Moški  231 36,40 % 61,90% 1,70% 100,00% 

  Ženska  269 43,90% 50,60% 5,60% 100,00% 

Starost  18-24 let  58 27,60% 69,00% 3,40% 100,00% 

  25-34 let  87 27,60% 70,10% 2,30% 100,00% 

  35-44 let  90 37,80% 54,40% 7,80% 100,00% 

  45-54 let  96 45,80% 53,10% 1,00% 100,00% 

  55-64 let  75 53,30% 45,30% 1,30% 100,00% 

  65 let in več  95 47,40% 46,30% 6,30% 100,00% 

Izobrazba 

Osnovna (končana OŠ) 

ali manj 

 

138 39,90% 52,90% 7,20% 100,00% 

 Nižja, srednja poklicna   150 49,30% 48,70% 2,00% 100,00% 

 

srednja strokovna, 

splošna 

 

145 35,20% 62,10% 2,80% 100,00% 

 

Višja, visoka do- in 

podiplomska 

 

64 34,40% 62,50% 3,10% 100,00% 

Zaposlitveni status Dijak, študent    63 28,60% 65,10% 6,30% 100,00% 

 

Zaposlen, 

samozaposlen 

 

215 34,40% 64,20% 1,40% 100,00% 

 Nezaposlen  32 65,60% 34,40%  100,00% 

 Upokojenec  149 49,70% 47,00% 3,40% 100,00% 

 

Kmet, gospodinja, 

drugo   

 

42 38,10% 45,20% 16,70% 100,00% 

Št. oseb v gospodinj.    Ena    34 35,30% 52,90% 11,80% 100,00% 

  Dve   119 52,90% 45,40% 1,70% 100,00% 

                                         Tri ali štiri    230 32,60% 64,30% 3,00% 100,00% 

                                         Pet in več    118 44,90% 50,00% 5,10% 100,00% 

Šol. otroci v gospodinj.    Da    166 39,80% 54,80% 5,40% 100,00% 

  Ne    334 40,70% 56,30% 3,00% 100,00% 

Bivališče    Enostanovanj.  objekt    383 41,30% 54,00% 4,70% 100,00% 

  Večstanovanj. objekt    116 37,90% 62,10% 0% 100,00% 

Občina    Celje    73 32,90% 65,80% 1,40% 100,00% 

  Vojnik    40 42,50% 55,00% 2,50% 100,00% 

  Dobrna    35 20,00% 80,00%  100,00% 

  Štore    33 45,50% 54,50%  100,00% 

  Šentjur    52 23,10% 75,00% 1,90% 100,00% 

  Žalec    49 44,90% 53,10% 2,00% 100,00% 

  Braslovče    22 45,50% 54,50%     100,00% 

  Prebold    32 43,80% 56,30%     100,00% 

  Polzela    40 55,00% 45,00%     100,00% 

  Vransko    44 50,00% 36,40% 13,60% 100,00% 

  Tabor    41 68,30% 31,70% 0% 100,00% 

  Dobje    39 28,20% 51,30% 20,50% 100,00% 

Skupaj     500 40,80% 55,60% 3,60% 100,00% 
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Izkazalo se je tudi, da v večji meri, glede na celotni vzorec, odpadkov ne ločujejo ženske, stari 

med 35 in 44 let, najmanj izobraženi (končana največ osnovna šola), kmetje, gospodinje, 

enočlanska gospodinjstva, osebe, ki bivajo v enostanovanjskih objektih, in občani Vranskega 

in Dobja, pri čemer velikost podvzorca (n = 19) zahteva pazljivost pri interpretaciji in ne 

dopušča generalnih zaključkov. 

V manjši meri, glede na celotni vzorec, pa odpadkov ne ločujejo moški, zaposleni oziroma 

samozaposleni in osebe, ki bivajo v večstanovanjskih objektih. Tako na podlagi opisne 

statistike tudi ne moremo trditi, da so prebivalci večstanovanjskih objektov manj naklonjeni k 

ločevanju odpadkov. Med stanovalci večstanovanjskih objektov je sicer takih, ki dosledno 

ločujejo, 38 % (celotni vzorec 41 %), takih, ki delno ločujejo, pa 62 % (celotni vzorec 56 %). 

V nadaljevanju smo za preverbo te trditve, ki je opredeljena v 4. hipotezi, naredili hi-kvadrat 

preizkus oziroma preizkus z razmerjem verjetij. 

Hipoteza 4 trdi, da so prebivalci, ki živijo v večstanovanjskih objektih (blokih), manj 

motivirani za ločevanje odpadkov. Ker sejalne analize družbe Simbio in lastna opažanja 

kažejo na slabšo čistost frakcij pred blokovskimi naselji, kjer se odgovornost za 

pravilno/zaželeno ravnanje z odpadki porazgubi, za razliko od individualnih objektov, kjer je 

odgovornost za odpadke v pristojnosti običajno le ene družine, smo predvidevali, da bo med 

anketiranci, ki živijo v blokih več »neločevalcev«. 

Delež anketirancev, ki so odgovorili, da dosledno ločujejo odpadke, je nekoliko nižji v 

večstanovanjskih objektih (37,9 %) kot v enostanovanjskih (41,3 %), vendar pa se je na 

podlagi preučevanega vzorca izkazalo, da ni nikogar, ki živi v večstanovanjskem objektu in 

odpadkov ne bi ločeval vsaj delno, medtem ko znaša ta delež v enostanovanjskih objektih 4,7 

%. Povezanost ločevanja odpadkov in tipa bivališča smo preverili s hi-kvadrat preizkusom 

oziroma razmerjem verjetij (Likelihood Ratio), saj je križanje teh dveh spremenljivk 

pokazalo, da ima ena celica pričakovano vrednost manjšo kot 5, kar ne izpolnjuje pogoja za 

uporabo hi-kvadrat preizkusa. 

Preglednica 12: Hi-kvadrat preizkus oziroma preizkus razmerja verjetij za povezanost 

ločevanja odpadkov in tipa bivališča 

 Vrednost 

Prostostne 

stopnje p (sig.) 

Hi-kvadrat preizkus 6,7 2 0,03 

Razmerje verjetij 10,8 2 0,00 

Z razmerjem verjetij, ki znaša 10,8 (p<0,05), smo potrdili, da je delež tistih, ki živijo v 

večstanovanjskih objektih in dosledno ločujejo odpadke, nižji od tistih, ki živijo v 

enostanovanjskih objektih, po drugi strani pa je delež tistih, ki sploh ne ločujejo odpadkov, 

višji v enostanovanjskih stavbah. Hipoteza je torej zavrnjena. 
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Tedensko največ ločeno zbranih frakcij 

Če smo v grafikonu (Slika 6) že prikazali, kako dosledni so anketiranci, ki so se opredelili, da 

ločujejo ali delno ločujejo posamezne vrste odpadkov, pa v spodnjem grafikonu (Slika 7) 

predstavljamo odgovore na vprašanje, katerih vrst odpadkov, ki jih ločujejo, imajo tedensko 

največ ... 

 

 

Slika 7: Tedensko največ ločeno zbranih frakcij 

 

Na tedenski ravni prevladuje plastična in kovinska embalaža. Da ima teh odpadkov največ, je 

dejalo 66 % anketirancev, izrazito manj (19 %) tedensko loči največ papirja, največ bioloških 

odpadkov pa ima na teden 12 % vprašanih. 

Odgovori so glede plastične in kovinske embalaže podobni kot pri vprašanju o doslednosti in 

deležih ločenih odpadkov (Slika 6), ko je večina odgovorila, da loči 80 % embalaže. Precej pa 

se deleži razhajajo pri deležu za papir, kjer so anketiranci pri vprašanju o doslednosti navedli, 

da ločijo 68 % papirja, in manj pri deležu bioloških odpadkov, kjer so navedli, da jih ločijo do 

20 %. 

5.1.3 Glavni vir informacij o ločevanju odpadkov 

Znanje potrošnikov je po mnenju Julie Fitzmaurice (2005, 85) ključni faktor pri vedenju 

potrošnikov. Zato predvidevamo, da več znanja kot dobi posameznik o določeni temi, v 

našem primeru pomembnosti ločevanja odpadkov, več pozornosti bo posvetil tej problematiki 

in več je možnosti za spremembo vedenja. Da bi ugotovili, kje anketiranci pridobijo največ 

informacij o ločevanju, smo jih o tem povprašali in jim pri tem ponudili sledeče odgovore:  

 s spletne strani, brošur, obvestil družbe Simbio, javnega podjetja za ravnanje z odpadki, 

 z zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (nalepke na zabojnikih), 

 preko medijev in 

 drugo. 
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Vprašanje smo zastavili vsem, se pravi tudi anketirancem, ki so dejali, da odpadkov ne 

ločujejo, odgovore pa prikazujemo na spodnjem grafikonu (Slika 8). 

 

Slika 8: Glavni vir informacij o ločevanju odpadkov 

 

Spletne strani, brošure in obvestila družbe Simbio so glavni vir informacij o ločevanju 

odpadkov za večino (68 %). Slaba četrtina (23 %) kot ključen vir informiranja glede ločevanja 

odpadkov navaja medije, 8 % anketirancev pa največ informacij dobi z zabojnikov. Pod drugo 

(1 %) so anketiranci navajali, da dobijo informacije preko krajevne skupnosti, od sosedov, da 

to pač ve vsak človek sam, da se ni potrebno učiti ... Preverili smo tudi, kje pridobijo največ 

informacij anketiranci, ki dosledno ločujejo, in kje tisti, ki ločujejo bodisi delno bodisi ne 

ločujejo. 

Preglednica 13: Glavni vir informacij glede na (ne)ločevanje 

Vir informacij  Ločuje 

Delno 

ločuje 

Ne 

ločuje Skupaj 

Spletna stran, brošure, obvestila frekvenca  148 181 11 340 

Simbio   %   73,30  64,90  57,90  68,00  

Nalepke na zabojnikih frekvenca 17 21 0 38 

   %   8,40 7,50 0 7,60 

Mediji frekvenca 36 73 8 117 

  % 17,80 26,20 42,10 23,40 

Drugo  frekvenca 1 4 0 5 

   %   1 1,40 0 1,00 

Skupaj  frekvenca 202 279 19 500 

  % 100,00 100,00 100,00 100,00 

Vir informacije o ločevanju odpadkov vpliva na pogostost oziroma doslednost ločevanja. Med 

anketiranci, ki dosledno ločujejo odpadke, jih 73 % navaja, da največ informacij o ločevanju 
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odpadkov dobijo s spletne strani, brošur, obvestil Simbio, kar je značilno več glede na celotni 

vzorec (68 %), preko medijev pa pridobi največ informacij 18 % - pomembno manj glede na 

celotni vzorec (23,4 %). Po drugi strani pa preko medijev informacije dobi pomembno več 

anketirancev, ki odpadkov sploh ne ločujejo; pri slednjih velikost podvzorca določa 

previdnost pri interpretaciji. 

5.1.4 Glavni povod za začetek ločevanja  

Povod za ločevanje odpadkov smo preverili z vprašanjem, kaj je bil glavni razlog, da ste 

začeli z ločevanjem odpadkov, ponudili pa smo sledeče odgovore:  

1 z ločevanjem so pričeli sosedje, sorodniki, otroci …, 

2 novi zabojniki za ločevanje, ki smo jih prejeli na dom, 

3 ker s tem pripomorem k čistejšemu okolju v prihodnosti, 

4 ker tako ohranjamo naravne vire - več surovin preide v ponovno rabo, 

5 ker se bojim sankcij za neločevanje (predpisane v občinskem odloku) 

6 ne vem in 

7 drugo. 

Vprašanja nismo zastavili anketirancem, ki so pred tem dejali, da odpadkov ne ločujejo. 

Odgovore, ki jih je pod drugo navedlo več anketirancev, smo smiselno združili, najpogosteje 

navedenega podajamo tudi v spodnjem grafikonu (Slika 8, kjer prikazujemo glavne razloge za 

začetek ločevanja odpadkov. 

 

 

Slika 9: Glavni razlog za začetek ločevanja odpadkov 

 

Novi zabojniki za ločevanje, ki so bili dostavljeni na dom, so bili glavni razlog za začetek 

ločevanja odpadkov za največ anketirancev (to je 44 %), 37 % jih je pričelo z ločevanjem 

zaradi skrbi za okolje, ker z ločevanjem pripomorejo k čistejšemu okolju v prihodnosti. 

Izrazito manj, to je 9 %, je kot glavni razlog za pričetek ločevanja odpadkov navedlo 

ohranjanje naravnih virov. Strah pred sankcijami je bil glavni povod za ločevanje pri 4 %, 3 

% so k ločevanju spodbudili sosedje, sorodniki, za 1 % je bil ključni občinski odlok. Pod 
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drugo so anketiranci navajali še, da je tako ravnanje bolj praktično, da je pobuda za ločevanje 

odpadkov prišla od občine, da so to prebrali v časopisu Žurnal, zaradi ozaveščanja, zaradi 

sebe in zaradi potomcev. 

5.1.5 Razlogi neločevanja odpadkov 

Anketirance, ki so dejali, da odpadkov ne ločujejo oziroma da odpadke delno ločujejo, smo 

zatem prosili, da na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5 ocenijo (1 pomeni, da trditev sploh ne drži, 

in 5, da zelo drži), v kolikšni meri zanje držijo trditve, ki so bile navedene, se pravi: 

»Odpadkov oz. vseh odpadkov ne ločujem, ker ... 

– od tega nimam ničesar, 

– nimam prostora za ločevanje odpadkov, 

– je ekološki otok predaleč, 

– nimam dovolj odpadkov, 

– ločevanje povzroča smrad v stanovanju, 

– to početje nima smisla, saj tudi večina drugih tega ne dela, 

– nimam časa in 

– so zabojniki na ekoloških otokih pogosto prepolni.« 

Anketiranci so imeli na voljo tudi odgovor Ne vem. Te smo iz nadaljnje analize izločili. 

Oceno trditev podajamo v grafikonu (Slika 10) v nadaljevanju. 

 

Slika 10: Razlogi za neločevanje odpadkov 

Ocenjevane trditve anketiranci v večini ocenjujejo z oceno Ne drži oziroma Sploh ne drži. Še 

največ anketirancev, 84 %, se ne strinja s trditvijo, da ločevanje odpadkov nima smisla, saj ne 
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ločuje tudi večina drugih. 70 % z Ne drži oziroma Sploh ne drži ocenjuje tudi trditvi: 

Odpadkov, vseh odpadkov ne ločujem, ker od tega nimam ničesar in Odpadkov, vseh 

odpadkov ne ločujem, ker ločevanje povzroča smrad v stanovanju. Sicer se delež ocen Ne drži 

za trditve giblje med 24 % (Ekološki otok je predaleč) in 61 % (Ločevanje nima smisla). 

Strinjanje so anketiranci v največji meri izrekli glede trditve Odpadkov oz. vseh odpadkov ne 

ločujem, ker je ekološki otok predaleč. Da trditev zelo drži, je namreč dejalo 35 % vprašanih, 

da drži pa 12 %. Manj, to je 26 % vprašanih, je z oceno Drži oziroma Zelo drži ocenilo 

trditev, da ločevanje povzroča smrad v stanovanju, 24 % pa (glede na strinjanje s trditvijo) 

odpadkov ne ločuje, ker so zabojniki na ekoloških odtokih pogosto prepolni. Oddaljenost od 

ekološkega otoka in zabojniki, ki so pogosto prepolni, kot tudi smrad, ki naj bi ga povzročilo 

ločevanje odpadkov ter pomanjkanje prostora za ločevanje se zdijo glavni izmed navedenih 

razlogov za neločevanje oziroma delno ločevanje odpadkov, sicer se tudi s temi vidiki več 

anketirancev ne strinja kot strinja. 

Opisne statistike za ocenjevane trditve podajamo v spodnji tabeli (Preglednica 14). 

Preglednica 14: Opisne statistike za ocenjevane trditve o vzrokih za neločevanje 

odpadkov 

       95 %
7
   

Odpadkov oz. vseh 

odpadkov ne ločujem, 

ker… 

n-število 

veljavnih 

enot 

M-

aritmetična 

sredina 

SE- 

napaka 

arit. sred. 

Mo- 

modus 

SD- 

standardni 

odklon 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

eko otok je predaleč 38 3,09 0,271 5 1,671 2,56 3,62 

nimam prostora 39 2,51 0,217 1 1,354 2,08 2,93 

zabojniki so prepolni 36 2,43 0,254 1 1,517 1,93 2,93 

smrad v stanovanju 39 2,2 0,218 1 1,356 1,77 2,62 

nimam dovolj odpadkov 39 2,17 0,202 1 1,263 1,77 2,56 

od tega nimam ničesar 39 2,01 0,161 1 1,004 1,7 2,33 

nimam časa 39 1,96 0,165 1 1,032 1,64 2,29 

početje nima smisla 37 1,68 0,173 1 1,044 1,34 2,01 

 

Povprečne ocene se za ocenjevane trditve na petstopenjski lestvici gibljejo med 1,68 

(Ločevanje nima smisla, saj tudi večina drugih tega ne počne) in 3,09 (Ekološki otok je 

predaleč). Ob upoštevanju 95-odstotnega intervala zaupanja se povprečna ocena za trditev, da 

je ekološki otok predaleč, nahaja v intervalu 2,56-3,62. Izkaže se, da je oddaljenost 

                                                           
 

 
7
 Interval zaupanja (95 %) določata njegova spodnja in zgornja meja; je interval, v katerem se z dano 

gotovostjo (v tem primeru 95-odstotno) nahaja ocenjevani parameter. 
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ekološkega otoka kot razlog za neločevanje oz. delno ločevanje odpadkov značilno bolj 

pomembna kot pa pomanjkanje časa in nesmiselnost ločevanja. 

5.1.6 Sankcioniranje nepravilnega ločevanja 

Prebivalci za ločeno zbiranje odpadkov nimajo nikakršne posebne motivacije, razen osebne 

ekološke osveščenosti, kar je po naših izkušnjah dostikrat premalo za dosego visokih ciljev 

ločeno zbranih odpadkov na izvoru. Eden izmed ključnih motivatorjev bi lahko postal denar. 

Ker v obstoječem sistemu zbiranja in odvoza odpadkov denar kot faktor za ustvarjeno 

količino ali volumen nima vpliva na stroške ravnanja z odpadki, ki jih plačajo povzročitelji 

odpadkov, bi vlogo motivatorja za začetek ločevanja odpadkov lahko odigrale denarne 

sankcije. To domnevo smo zastavili v hipotezi 2 in jo skušali potrditi. 

Hipoteza 2: Denarna kazen pozitivno motivira ljudi za začetek ločevanja odpadkov. 

Odnos do sankcioniranja nepravilnega ločevanja odpadkov smo preverili z vprašanjem, ali se 

strinjate, da je nepravilno ločevanje odpadkov potrebno sankcionirati ali ne. Odgovori so 

razvidni iz tabele (Preglednica 15). 

Preglednica 15: Sankcije za neločevanje 

Nepravilno ločevanje  je potrebno 

sankcionirati ...   Ločuje 

Delno 

ločuje 

Ne 

ločuje Skupaj 

  da  f   180 234 13 427 

   %   88,70 83,90 72,20 85,20 

 ne  f   18 36 4 58 

   %   8,90 12,90 22,20 11,80 

 ne vem  f   5 9 1 15 

   %   2,50 3,20 5,50 3,00 

 Skupaj  f   203 279 18 500 

   %   100,00 100,00 100,00 100,00 

Velika večina (86 %) je mnenja oziroma se strinja, da je nepravilno ločevanje odpadkov 

potrebno sankcionirati, dobra desetina (12 %) pa se s sankcijami za nepravilno ločevanje ne 

strinja. Neopredeljeni so 3 %. Strinjanje glede sankcij za nepravilno ločevanje smo preverili 

tudi glede na doslednost ločevanja odpadkov. 

Med anketiranci, ki ne ločujejo, je značilno manj tistih, ki se strinjajo s tem, da bi bilo 

potrebno nepravilno ločevanje odpadkov sankcionirati, vendar velikost podvzorca določa 

previdnost pri interpretaciji. 
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Denarne kazni kot povod za ločevanje odpadkov 

Z namenom, da bi preverili, ali denarne sankcije vplivajo na spremembo vedenja v odnosu do 

ravnanja z odpadki ali ne, smo anketirance, ki so dejali, da odpadkov sploh ne ločujejo, 

vprašali: »Denimo, da bi bile za neločevanje odpadkov predpisane denarne kazni, ali bi 

odpadke začeli ločevati ali ne?« Odnos do ločevanja odpadkov v primeru denarnih kazni, med 

tistimi, ki odpadkov sploh ne ločujejo, podajamo v naslednji preglednici (Preglednica 16). 

Velikost vzorca narekuje previdnost pri interpretaciji rezultatov. 

Preglednica 16: Denarne kazni kot povod za ločevanje 

    Frekvenca               Odstotek 

Da 16 88,89 

Ne 1 5,56 

Ne vem 1 5,56 

Skupaj 18 100 

Zdi se, da so predpisane denarne kazni za neločevanje odpadkov lahko povod za ločevanje 

odpadkov, vendar velikost vzorca narekuje previdnost pri interpretaciji rezultatov. Rezultati, 

podani v zgornji preglednici (Preglednica 15, so v tem oziru ilustrativne narave in ne 

omogočajo zaključka v smeri denarnih sankcij kot najbolj učinkovitega pristopa pri 

spremembi odnosa ravnanja z odpadki. 

Odvisnost dveh atributivnih (opisnih) spremenljivk, in sicer motivacijo za ločevanje in 

sankcije, smo preverili s hi-kvadrat testom. Na podvzorcu anketirancev, ki ne ločujejo 

odpadkov in so se ob vprašanju, ali bi jih motiviralo, da bi začeli ločevati, če bi bile za 

neločevanje odpadkov predpisane denarne kazni (Preglednica 16, zgoraj), odgovorili z da, 

smo s hi-kvadrat testom preverili, ali znaša delež tistih, ki bi jih sankcije motivirale, več kot 

50 %. V kolikor je ta delež statistično značilno večji, je hipoteza 2 potrjena. 

Preglednica 17: Motivacija za ločevanje odpadkov v primeru sankcij za neločevanje 

  
Opazovano 

število 

Hipotetično 

število 

Opazovani 

delež 

Hipotetični 

delež 

Da 16 8,5 94,1 50,0 

Ne 1 8,5 5,9 50,0 

Skupaj 17 17 100 100 

Hi-kvadrat 13,235 

prostostne stopnje 1 

P (sig.) 0,00 

Le eden izmed anketirancev je navedel, da ga sankcije za neločevanje odpadkov ne bi 

motivirale, da bi začel odpadke ločevati, ostale (94,1 %) pa bi sankcije motivirale. Delež je 
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statistično značilno večji od 50 % (hi-kvadrat = 13,2; p<0,05), zato bi sicer lahko hipotezo 

potrdili, vendar majhnost podvzorca zahteva previdnost pri tem zaključku. 

5.2 Odnos do ravnanja z odpadki 

V poglavju 5.2 obravnavamo pogled oziroma odnos anketirancev do ravnanja z odpadki, in 

sicer preko trditev, ki se nanašajo na sprejemanje lastne odgovornosti, prenašanja 

odgovornosti na druge, odnos države ter javnih služb do ravnanja z odpadki. Najprej smo 

naredili univariatno analizo in predstavili odnos do ravnanja z odpadki z opisnimi statistikami 

(aritmetično sredino, modusom, standardnim odklonom), v nadaljevanju pa smo to povprečno 

oceno strinjanja pri posameznih trditvah podali glede na doslednost ločevanja odpadkov. S 

pomočjo faktorske analize smo zatem ugotavljali, v koliko dimenzij se združujejo omenjeni 

indikatorji odnosa do ravnanja z odpadki, in na koncu še z regresijsko analizo preverili vpliv 

neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, se pravi, ali doslednost ločevanja 

odpadkov, izobrazba, tip bivališča ter dostopnost informacij s strani družbe Simbio vplivajo 

na pripisovanje odgovornosti do okolja drugim in ne sebi. 

5.2.1 Univariatna analiza odnosa do ravnanja z odpadki   

V sklopu univariatne analize, statističnega pristopa, ki posamezno spremenljivko opiše z 

uporabo ene ali več statistik, kot so frekvenčna porazdelitev vrednosti, aritmetična sredina, 

standardni odklon, mediana, normalnost porazdelitve spremenljivke ipd., smo anketirance 

vprašali, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o ravnanju z odpadki. Sledilo je 

dodatno navodilo: »Ocenite na lestvici od 1 do 5; 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5, da se 

zelo strinjate. 

 Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega. 

 Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem odpadkov, se čutim 

odgovornega. 

 Odpadke je potrebno ločevati. 

 Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa. 

 Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov.  

 Seznanjen sem, kako ločevati odpadke. 

 Z ločevanjem odpadkov pripomorem k njihovi predelavi in ponovni uporabi surovin. 

 Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe. 

 Odpadkov ni težko ločevati. 

 Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre. 

 Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne glede na to, kaj z njimi počnejo 

drugi. 

 Izvajalec javne službe »služi« na račun ločevanja odpadkov. 
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 Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe. 

 Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, jih ne obdela in ne predela. 

 Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država.« 

V kolikor ocene strinjanja glede posamezne trditve anketiranci niso podali, so lahko pri 

posameznih trditvah ostali neopredeljeni (odgovor Ne vem, ne morem oceniti). Te smo iz 

nadaljnje analize izločili in tako na spodnjem grafikonu (Slika 11) prikazujemo strukturne 

deleže opredeljenih anketirancev, opisne statistike pa v nadaljevanju (Preglednica 18). 

 

 

Slika 11: Stopnja strinjanja, zakaj je potrebno odpadke ločevati, v deležih 

 

Polovica ali več anketirancev se zelo strinja s trditvami Če odpadkov ne ločujem, se počutim 

krivega (52 %). S trditvijo, da se za ločevanje odpadkov čutijo moralno odgovorne ne glede 

na to, kaj z njimi počnejo drugi, se strinja 61 % vprašanih, da odpadkov ni težko ločevati, pa 

se strinja 66 % vprašanih. Nadalje se s trditvijo, da z ločevanjem odpadkov pripomorejo k 



81 

njihovi predelavi in ponovni uporabi surovin, strinja 70 %. Trditev Seznanjen sem, kako 

ločevati odpadke je podprlo 74 % vprašanih in, še največ, 84 % pa se zelo strinja s trditvijo 

Odpadke je potrebno ločevati. Največ nestrinjanja so anketiranci izkazali glede trditve 

Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, ne obdela in ne predela, s katero se ne 

strinja 57 %, od teh 29 % sploh ne strinja in trditvijo Če ločujem odpadke, porabim preveč 

prostega časa, s katero se ne strinja 72 %, izmed teh 46 % sploh ne strinja. 

Preglednica 18: Opisne statistike v zvezi s stopnjo strinjanja, zakaj je potrebno odpadke 

ločevati 

 

n-št. 

velj. enot 

M- 

aritm. 

sredina 

SE- 

napaka 

aritm. 

sredine 

Mo- 

modus 

SD- 

stand. 

odklon 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Odpadke je potrebno ločevati. 500 4,77 0,028 5 0,616 4,71 4,82 

Seznanjen sem, kako ločevati odpadke. 500 4,66 0,031 5 0,682 4,6 4,72 

Z ločevanjem odpadkov pripomorem 

k njihovi predelavi, ponovni uporabi 

surovin. 498 4,64 0,029 5 0,645 4,58 4,69 

Odpadkov ni težko ločevati. 500 4,43 0,043 5 0,957 4,35 4,52 

Za ločevanje odpadkov se čutim 

moralno odgovornega ne glede na to, 

kaj z njimi počnejo drugi. 499 4,43 0,038 5 0,854 4,36 4,51 

Če ne ločujem, se počutim krivega. 498 4,18 0,048 5 1,065 4,09 4,27 

Preskromno ločevanje odpadkov je  

problem družbe. 498 4,11 0,045 5 1,004 4,02 4,2 

Za okoljske probleme se čutim 

odgovornega. 500 4,08 0,05 5 1,124 3,98 4,18 

Država spodbuja k ločenemu zbiranju 

odpadkov. 499 3,78 0,053 5 1,191 3,68 3,89 

Usmeritve države o ravnanju z odpadki 

so dobre. 494 3,64 0,049 4 1,08 3,54 3,73 

Izvajalec javne službe »služi« na račun 

ločevanja odpadkov. 477 3,5 0,054 3 1,178 3,39 3,61 

Z ločevanjem odpadkov delamo 

namesto izvajalca javne službe. 493 3,24 0,059 4 1,312 3,12 3,35 

Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna 

država. 499 2,95 0,064 3 1,426 2,83 3,08 

Izvajalec javne službe vse odpadke 

zmeče na en kup, jih ne obdela, ne 

predela. 397 2,38 0,06 1 1,201 2,27 2,5 

Če ločujem, porabim preveč prostega 

časa. 500 2,01 0,054 1 1,197 1,9 2,11 

Najvišje povprečne ocene strinjanja anketiranci izkazujejo glede trditve, da je odpadke 

potrebno ločevati (aritmetična sredina M = 4,77) in trditve Seznanjen sem, kako ločevati 

odpadke (aritmetična sredina M = 4,66) ter Z ločevanjem odpadkov pripomorem k njihovi 

predelavi, ponovni uporabi surovin (aritmetična sredina M = 4,64). Najmanj se v povprečju 

strinjajo glede trditve Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, jih ne obdela in ne 

predela (aritmetična sredina M = 2,38) in trditve Če ločujem, porabim preveč prostega časa 
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(aritmetična sredina M = 2,01). Ob upoštevanju 95-odstotnega intervala zaupanja se 

anketiranci s slednjima trditvama strinjajo pomembno manj kot s preostalimi trditvami. 

Večina anketirancev je pri trditvah Če ločujem, porabim preveč prostega časa in Izvajalec 

javne službe vse odpadke zmeče na en kup, jih ne obdela, ne predela podala oceno 1 – Sploh 

se ne strinjam, s srednjo vrednostjo – Niti strinjam niti ne strinjam so anketiranci v večini 

ocenili trditvi Izvajalec javne službe »služi« na račun ločevanja odpadkov in Za čisto okolje je 

v prvi vrsti odgovorna država. Pri trditvah Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre in 

Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe je modus ocen, najpogostejša 

vrednost 4 (Mo = 4), pri ostalih ocenjevanih trditvah pa je modus ocen 5 (Preglednica 18), kar 

pomeni, da se večina z njimi zelo strinja. 

5.2.2 Strinjanje s trditvami odnosa do odpadkov glede na doslednost ločevanja odpadkov 

V nadaljevanju (Preglednica 19) podajamo povprečno oceno strinjanja pri posameznih 

trditvah glede na doslednost ločevanja odpadkov. 

Anketiranci, ki odpadke ločujejo, se v večji meri, kot tisti, ki ločujejo delno oziroma ne 

ločujejo, strinjajo s trditvijo, da se počutijo krive, če odpadkov ne ločujejo. Več strinjanja 

izkazujejo tudi s trditvijo, ki se nanaša na odgovornost, vezano na okoljske probleme, 

povezane s preskromnim ločevanjem, in sicer v odnosu do anketirancev, ki ločujejo delno. 

Več strinjanja kot anketiranci, ki ločujejo delno oziroma ne ločujejo, izkazujejo tudi glede 

trditve Odpadke je potrebno ločevati. Ob anketirancih, ki odpadke ločujejo, v večji meri kot 

tisti, ki ne ločujejo, tudi anketiranci, ki ločujejo, delno izražajo strinjanje s trditvijo, ki se 

nanaša na seznanjenost o tem, kako ločevati odpadke. Tudi s trditvijo, da »z ločevanjem 

odpadkov pripomorem k njihovi predelavi in ponovni uporabi surovin« se bolj kot tisti, ki ne 

ločujejo, strinjajo anketiranci, ki ločujejo. Strinjanje v večji meri, kot tisti, ki ne ločujejo in 

kot tisti, ki ločujejo delno, izkazujejo tudi glede trditve, ki se nanaša na moralno odgovornost 

za ločevanje odpadkov, ne glede na početje drugih. Anketiranci, ki ne ločujejo, pa, v 

primerjavi s tistimi, ki ločujejo ali delno ločujejo, izražajo več strinjanja s trditvijo, da je 

preskromno ločevanje problem družbe. Da izvajalec javne službe služi na račun ločevanja 

odpadkov, pa se v večji meri strinjajo tisti, ki ločujejo delno, kot tisti, ki ločujejo dosledno (od 

80-100 % vseh vrst odpadkov). 
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Preglednica 19: Ocena trditev odnosa do odpadkov glede na doslednost ločevanja 

odpadkov 

  N-št. 

velj. 

enot 

M-

aritm. 

sred. 

SD-

stand. 

odklon 

SE-

napaka 

arit. sred. 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Če ne ločujem, se počutim 

krivega.* 

ločuje   200 4,43 0,807 0,057 4,32 4,54 

delno   279 4,04 1,152 0,069 3,91 4,18 

 ne ločuje   19 3,57 1,511 0,348 2,84 4,3 

Za okoljske probleme se čutim 

odgovornega.* 

ločuje   

delno   

ne ločuje   

202 

279 

19 

4,27 

3,95 

3,94 

1,014 

1,182 

1,148 

0,071 

0,071 

0,265 

4,13 

3,81 

3,39 

4,41 

4,09 

4,5  

Odpadke je potrebno ločevati.* ločuje   202 4,87 0,343 0,024 4,83 4,92 

 delno   279 4,71 0,71 0,043 4,63 4,79 

 ne ločuje   19 4,52 1,08 0,249 3,99 5,04 

Če ločujem odpadke, porabim 

preveč prostega časa. 

ločuje   

delno   

ne ločuje   

202 

279 

19 

1,87 

2,1 

2,11 

1,1 

1,254 

1,251 

0,077 

0,075 

0,288 

1,72 

1,95 

1,51 

2,02 

2,25 

2,72  

Država spodbuja k ločenemu 

zbiranju odpadkov. 

ločuje   

delno   

ne ločuje   

202 

278 

19 

3,88 

3,7 

4 

1,138 

1,213 

1,373 

0,08 

0,073 

0,316 

3,73 

3,55 

3,33 

4,04 

3,84 

4,66  

Seznanjen sem, kako ločevati 

odpadke.*   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

202 

279 

19 

4,78 

4,63 

3,62 

428 

0,703 

1,387 

0,03 

0,042 

0,32 

4,72 

4,55 

2,95 

4,84 

4,72 

4,3  

Z ločevanjem pripomorem k 

predelavi, ponovni uporabi 

surovin.*   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

200 

279 

19 

4,71 

4,61 

4,31 

0,537 

0,664 

1,151 

0,038 

0,04 

0,265 

4,63 

4,53 

3,75 

4,78 

4,69 

4,86 

Preskromno ločevanje je problem 

družbe.* 

ločuje   

delno   

ne ločuje   

201 

278 

19 

4,16 

4,11 

3,45 

0,953 

1,021 

1,089 

0,067 

0,061 

0,251 

4,03 

3,99 

2,92 

4,3 

4,23 

3,97  

Odpadkov ni težko ločevati. ločuje   202 4,51 0,95 0,067 4,37 4,64 

 delno   279 4,39 0,962 0,058 4,28 4,51 

 ne ločuje   19 4,21 0,943 0,217 3,75 4,66 

Usmeritve države o ravnanju z 

odpadki so dobre.   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

198 

278 

18 

3,72 

3,61 

3,25 

1,074 

1,092 

0,889 

0,076 

0,066 

0,208 

3,56 

3,48 

2,81 

3,87 

3,74 

3,69  

Za ločevanje odpadkov se čutim 

moralno odgovornega ne glede na 

to, kaj z njimi počnejo drugi.*   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

202 

278 

19 

4,6 

4,33 

4,1 

0,701 

0,893 

1,355 

0,049 

0,054 

0,312 

4,5 

4,23 

3,45 

4,69 

4,44 

4,76 

Izvajalec javne službe »služi« na 

račun ločevanja odpadkov.*   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

195 

266 

16 

3,3 

3,67 

3,22 

1,204 

1,151 

0,89 

0,086 

0,071 

0,221 

3,13 

3,53 

2,74 

3,47 

3,81 

3,69  

Z ločevanjem odpadkov delamo 

namesto izvajalca javne službe.   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

200 

275 

17 

3,09 

3,36 

2,97 

1,339 

1,297 

1,057 

0,095 

0,078 

0,253 

2,9 

3,21 

2,43 

3,28 

3,51 

3,5  

Izvajalec javne službe vse 

odpadke zmeče na en kup, jih ne 

obdela, ne predela.   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

148 

231 

17 

2,42 

2,33 

2,75 

1,198 

1,184 

1,427 

0,098 

0,078 

0,342 

2,23 

2,18 

2,02 

2,62 

2,49 

3,47 

Za čisto okolje je v prvi vrsti 

odgovorna država.   

ločuje   

delno   

ne ločuje   

202 

278 

19 

2,97 

2,93 

3,11 

1,344 

1,496 

1,265 

0,095 

0,09 

0,292 

2,78 

2,75 

2,5 

3,15 

3,1 

3,72 



84 

Statistično značilne razlike (p<0,05) med skupinami so označene z *. 

5.2.3 Faktorska analiza odnosa do ravnanja z odpadki 

V nadaljevanju nas je zanimalo, v koliko dimenzij se združujejo omenjeni indikatorji odnosa 

do ravnanja z odpadki. To smo ugotavljali s pomočjo faktorske analize, metodo glavnih osi. 

Faktorska analiza je metoda, s katero skušamo linearno zmanjšati število dimenzij merjenega 

pojava oziroma pojasniti povezave med večjim številom spremenljivk z manjšim številom 

faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti. Pri proučevanju kompleksnih pojavov moramo 

namreč pogosto upoštevati veliko medsebojno odvisnih spremenljivk. Če pri analizi njihovega 

vpliva na odvisno spremenljivko uporabimo multiplo regresijsko analizo, izgubimo precejšen 

del informacij, vsebovanih v neznačilnih regresorjih, ki jih v nadaljnji analizi ne upoštevamo. 

Zato v takih primerih uporabimo faktorsko analizo, ki nam z uvedbo faktorjev zmanjša število 

spremenljivk; pri faktorski analizi združujemo v skupine spremenljivke. 

Tako je na primer število dejavnikov, ki vplivajo na pripisovanje odgovornosti za ločevanje 

odpadkov, zelo veliko. Iz velikega števila dejavnikov smo tako s faktorsko analizo želeli 

opredeliti nekaj faktorjev, ki pojasnijo čim večji delež celotne variance. Namesto velikega 

števila spremenljivk smo v nadaljnje analize vključili samo manjše število faktorjev. Prvi 

faktor smo določili tako, da je pojasnil čim večji delež celotne variance. Drugi faktor smo 

izbrali tako, da je bil neodvisen in da je pojasnil čim večji delež še nepojasnjene variance. 

Faktorsko analizo smo naredili v treh korakih: 

1. določitev spremenljivk in analiza odvisnosti med njimi 

2. odločitev o številu faktorjev 

3. vsebinska opredelitev faktorjev  

1. Določitev spremenljivk in analiza odvisnosti 

Faktorsko analizo smo opravili tako, da smo najprej določili spremenljivke in analizirali 

odvisnost med njimi. Rezultati so predstavljeni v korelacijski matriki (Preglednica 18). 

Faktorska analiza namreč ni smiselna, če obstaja šibka povezanost med spremenljivkami. 

Kakšna je povezanost, nam pove Pearsonov korelacijski koeficient. Ta lahko zavzema 

vrednosti na intervalu od +1 do –1. Pokaže nam stopnjo linearne povezanosti med pari 

spremenljivk. Bolj ko se približuje vrednosti 0, manj sta spremenljivki povezani in bolj ko se 

približuje vrednosti 1, bolj sta povezani. 
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Preglednica 20: Korelacijska matrika za preverjanje odvisnosti med spremenljivkami 

Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega.Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem odpadkov, se čutim odgovornega.Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa.Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov.Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe.Odpadkov ni težko ločevati.Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre.Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne glede na to, kaj z njimi počnejo drugi.Izvajalec javne službe ’služi’ na račun ločevanja odpadkov.Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe.Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, ne obdela in ne predela.Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država.

Pearson Correlation 1 ,390** -,050 ,259** ,204** ,165** ,211** ,407** -,055 -,037 ,007 ,127**

Sig. (2-tailed) ,000 ,270 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,229 ,411 ,892 ,005

N 498 498 498 497 496 498 493 497 475 491 395 497

Pearson Correlation ,390** 1 ,016 ,192** ,230** ,098* ,194** ,318** -,022 -,077 ,001 ,176**

Sig. (2-tailed) ,000 ,728 ,000 ,000 ,028 ,000 ,000 ,639 ,087 ,991 ,000

N 498 500 500 499 498 500 494 499 477 493 397 499

Pearson Correlation -,050 ,016 1 ,020 ,014 -,169** ,004 -,082 ,230** ,276** ,324** ,200**

Sig. (2-tailed) ,270 ,728 ,663 ,754 ,000 ,923 ,068 ,000 ,000 ,000 ,000

N 498 500 500 499 498 500 494 499 477 493 397 499

Pearson Correlation ,259** ,192** ,020 1 ,122** ,175** ,407** ,237** -,027 ,067 -,060 ,063

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,663 ,006 ,000 ,000 ,000 ,562 ,135 ,231 ,159

N 497 499 499 499 497 499 493 498 476 492 396 497

Pearson Correlation ,204** ,230** ,014 ,122** 1 ,092* ,048 ,224** ,077 ,034 -,001 ,095*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,754 ,006 ,041 ,287 ,000 ,092 ,450 ,989 ,034

N 496 498 498 497 498 498 493 497 476 493 395 497

Pearson Correlation ,165** ,098* -,169** ,175** ,092* 1 ,179** ,222** ,013 -,024 -,034 -,035

Sig. (2-tailed) ,000 ,028 ,000 ,000 ,041 ,000 ,000 ,778 ,588 ,505 ,431

N 498 500 500 499 498 500 494 499 477 493 397 499

Pearson Correlation ,211** ,194** ,004 ,407** ,048 ,179** 1 ,165** -,017 ,106* -,044 ,096*

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,923 ,000 ,287 ,000 ,000 ,709 ,019 ,387 ,032

N 493 494 494 493 493 494 494 493 472 487 392 493

Pearson Correlation ,407** ,318** -,082 ,237** ,224** ,222** ,165** 1 ,047 -,006 -,052 ,041

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,068 ,000 ,000 ,000 ,000 ,305 ,888 ,306 ,361

N 497 499 499 498 497 499 493 499 476 492 396 498

Pearson Correlation -,055 -,022 ,230** -,027 ,077 ,013 -,017 ,047 1 ,413** ,122* ,132**

Sig. (2-tailed) ,229 ,639 ,000 ,562 ,092 ,778 ,709 ,305 ,000 ,017 ,004

N 475 477 477 476 476 477 472 476 477 473 383 476

Pearson Correlation -,037 -,077 ,276** ,067 ,034 -,024 ,106* -,006 ,413** 1 ,176** ,224**

Sig. (2-tailed) ,411 ,087 ,000 ,135 ,450 ,588 ,019 ,888 ,000 ,000 ,000

N 491 493 493 492 493 493 487 492 473 493 392 493

Pearson Correlation ,007 ,001 ,324** -,060 -,001 -,034 -,044 -,052 ,122* ,176** 1 ,328**

Sig. (2-tailed) ,892 ,991 ,000 ,231 ,989 ,505 ,387 ,306 ,017 ,000 ,000

N 395 397 397 396 395 397 392 396 383 392 397 396

Pearson Correlation ,127** ,176** ,200** ,063 ,095* -,035 ,096* ,041 ,132** ,224** ,328** 1

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000 ,159 ,034 ,431 ,032 ,361 ,004 ,000 ,000

N 497 499 499 497 497 499 493 498 476 493 396 499

Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, ne obdela in ne predela.

Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država.

 

Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega.

Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem odpadkov, se čutim odgovornega.

Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa.

Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov.

Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe.

Odpadkov ni težko ločevati.

Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre.

Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne glede na to, kaj z njimi počnejo drugi.

Izvajalec javne službe ’služi’ na račun ločevanja odpadkov.

Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe.
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2. Odločitev o številu faktorjev  

V drugi fazi izvajanja faktorske analize smo želeli določiti faktorje, ki pojasnijo čim večji 

delež celotne variance. Pri tem smo si pomagali s komunalitetami (tabela v Prilogi 2), ki pove, 

kolikšen je delež variabilnosti spremenljivke, ki je pojasnjen z delovanjem oz. vplivom 

skupnih faktorjev. Spremenljivke, ki imajo uteži, katerih vrednosti so manjše od 0,2, je 

smiselno izločiti, saj je v faktorskem modelu zajete premalo variance teh spremenljivk. V 

našem primeru sta kritični spremenljivki »odpadkov ni težko ločevati« in »preskromno 

ločevanje odpadkov je problem družbe«. 

Za določitev števila faktorjev je možno uporabiti različna pravila, mi pa smo se odločili: 

 za pravilo lastne vrednosti (eigenvalues). Pri tem pristopu se vključijo v nadaljnjo analizo 

le tisti faktorji, ki jim pripada lastna vrednost, ki je večja od ena. 

 za diagram lastnih vrednosti (scree plot), ki ga dobimo, če na absciso nanašamo rang 

faktorjev, na ordinato pa njihove lastne vrednosti. Oblika tako dobljenega linijskega 

grafikona nam omogoča določiti ustrezno število faktorjev. V nadaljnji analizi 

upoštevamo le faktorje z lastno vrednostjo, ki je večja od tiste, ki je na prelomu linije. 

Tako dobimo štiri faktorje, ki pojasnijo 36,6 % variance spremenljivk, kar je dokaj malo 

(tabela v Prilogi 3). Ob pregledu faktorskih uteži (Priloga 4) se izkaže, da je smiselno 

izločiti spremenljivko »odpadkov ni težko ločevati«, ker nima izrazite uteži (pod 0,3) na 

nobenem faktorju, in še enkrat ponoviti postopek. Tokrat je nizka komunaliteta še pri 

spremenljivki »preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe« (0,16), vendar jo 

zaradi vsebinskih razlogov v modelu obdržimo (Priloga 5). 

Faktorska analiza je pokazala, da bi bilo potrebno upoštevati zelo veliko faktorjev, da bi 

pojasnili čim večji delež variance. Iz diagrama faktorskih uteži je razvidno, da se za drugim 

faktorjem krivulja močneje prelomi (Slika 12). Naslednji prelom krivulje je za četrtim 

faktorjem. Če izberemo dva faktorja, je delež pojasnjene variance nizek, zgolj 26,0 %. Vendar 

tudi če izberemo štiri faktorje, ostaja delež pojasnjene variance nizek, to je 38,1 % (Priloga 6). 

Ker torej indikatorji nimajo močnih uteži niti pri 4 faktorjih, smo se odločili za rešitev z 

dvema faktorjema, ki pojasnita 26 % skupne variance (Priloga 7). 
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Slika 12: Diagram faktorskih uteži. 

3. Vsebinska opredelitev faktorjev 

V tretji fazi naše faktorske analize smo opredelili vsebinski pomen izbranih faktorjev. Pri tem 

smo si pomagali s faktorskimi utežmi. Te izražajo moč zveze med spremenljivko in 

faktorjem. Vsebinski pomen faktorja zato določa spremenljivka oziroma spremenljivke z 

visoko vrednostjo faktorske uteži. Vsebinsko pojasnjevanje faktorja pa je oteženo, če je ta 

močno koreliran z vsemi ali večino spremenljivk, ki imajo visoke faktorske uteži tudi pri 

drugih faktorjih. Zato je v večini primerov potrebna še rotacija faktorjev, ki da enostavnejšo 

faktorsko strukturo. Za njo je značilno, da vsakemu faktorju pripada ena ali manjše število 

uteži z veliko vrednostjo, vrednosti drugih faktorskih uteži pri tem faktorju pa so zelo majhne. 

Nadaljnja pomembna lastnost te strukture je, da ima vsaka spremenljivka le eno faktorsko 

utež z visoko vrednostjo. Z rotacijo faktorjev se ne spremenijo vrednosti komunalitet in 

odstotek pojasnjene celotne variance z izbranim številom faktorjev, spremenijo pa se lastne 

vrednosti izbranih faktorjev in s tem tudi odstotek s posameznim faktorjem pojasnjene 

variance. 

V naslednji tabeli (Preglednica 21) prikazujemo dvofaktorsko rešitev, dobljeno na osnovi 

metode glavnih osi s prikazanimi močnimi utežmi (+/- 0,3). 
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Preglednica 21: Faktorske uteži odnosa do ravnanja z odpadki s faktorjema 

»odgovornost posameznika in odgovornost drugih« 

  
Faktor  

1 2  

Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega. ,652   odgovornost 

posameznika 
Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem odpadkov, se čutim 

odgovornega. 
,580   

Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne glede na to, kaj z njimi počnejo 

drugi. 
,541   

Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov. ,443   

Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre. ,362   

Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe. ,350   

Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa.   ,609 odgovornost 

drugih 
Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe.   ,572 

Izvajalec javne službe ’služi’ na račun ločevanja odpadkov.   ,457 

Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, jih ne obdela in ne predela.   ,446 

Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država.   ,387 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
a. 2 factors extracted. 8 iterations required.  

Glede na vsebino dimenzij lahko prvi faktor poimenujemo odgovornost posameznika. To 

dimenzijo določajo indikatorji, ki imajo močno pozitivno utež na prvem faktorju in se 

nanašajo na občutek krivde v primeru neločevanja odpadkov, občutek odgovornosti za 

okoljske probleme, občutek moralne odgovornosti ne glede na to, kaj z odpadki počnejo 

drugi, zaznano spodbudo s strani države, prepoznane dobre usmeritve države, zavedanje 

preskromnega ločevanja odpadkov kot problema celotne družbe, del katere so tudi sami. 

Drugo dimenzijo določajo indikatorji, ki imajo močno pozitivno utež na drugem faktorju, 

nanašajo se na občutek prevelike porabe prostega časa za ločevanje odpadkov (zato bi to 

morali početi drugi – posredno prenašanje odgovornosti na druge), da prebivalci ločujejo 

namesto izvajalca javne službe (torej bi to delo opravljati izvajalec), da izvajalec služi na 

račun ločevanja odpadkov (ker tega dela ne opravlja, ampak ga drugi namesto njega), da 

izvajalec na koncu ločene odpadke zmeče skupaj ter da je za čisto okolje v prvi vrsti 

odgovorna država. Ta faktor smo poimenovali odgovornost drugih, lahko pa bi ga tudi 

odklonilen oziroma negativen odnos do ravnanja z odpadki. 

Dobljeno dvofaktorsko rešitev smo shranili za nadaljnjo analizo. 
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5.2.4 Spremenljivke, ki vplivajo na pripisovanje odgovornosti drugim 

Nato smo preverili vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko z regresijsko 

analizo, se pravi, ali doslednost ločevanja odpadkov, izobrazba, tip bivališča ter dostopnost 

informacij s strani družbe Simbio vplivajo na odgovornost drugih (odnos do odpadkov v 

smislu, da so za ravnanje z odpadki odgovorni drugi). 

Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati linearen odnos med 

odvisno in neodvisnimi spremenljivkami. S pomočjo linearne regresijske analize lahko 

ocenimo parametre regresijskega modela in statistični pomen modela. S pomočjo 

regresijskega modela, ki smo ga sprejeli in ocenili njegove parametre, lahko iz vrednosti 

neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke. Naloga same regresijske 

analize se omejuje predvsem na testiranje določenih predpostavk o modelu in tako šele 

posredno pomaga raziskovalcu pri razčiščevanju postavitve njegovega modela. Regresijska 

analiza ima lahko opisno in napovedovalno vlogo. Opisna vloga pomeni, da pri analizi 

ocenimo parametre regresijskega modela in statistični pomen modela, napovedovalna pa, da 

iz vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke (Ferligoj 

2004, 12). Uporabili smo metodo Enter, ki proučuje odvisnost odvisne spremenljivke od 

hkratnega vpliva vseh neodvisnih spremenljivk. 

Preglednica 22: Multipli korelacijski koeficient in determinacijski koeficient 

Model Summary 

Model 
R R kvadrat Popravljeni R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 ,450
a
 ,202 ,194 ,72294987 

a. Prediktorji: (Konstanta), Dostop do informacij o dejavnosti družbe za ravnanje z odpadki Simbio je 

slab., Bivališče, Izobrazba_re, re_ločevanje 

Multipli korelacijski koeficient meri povezanost med neodvisnimi spremenljivkami in 

odvisno spremenljivko in v našem primeru znaša 0,45 (Preglednica 22). Kvadratni koren tega 

koeficienta je determinacijski koeficient in znaša 0,20, kar pomeni, da lahko z neodvisnimi 

spremenljivkami pojasnimo 20 % variabilnosti odvisne spremenljivke. Ker z dodajanjem 

neodvisnih spremenljivk narašča vrednost determinacijskega koeficienta, čeprav je vpliv teh 

spremenljivk neznaten, namesto tega koeficienta uporabimo raje prilagojeni determinacijski 

koeficient, saj da bolj realno sliko pojasnjenosti variance odvisne spremenljivke. Na podlagi 

vzorčnih podatkov torej ocenjujemo, da je 19,4 % odvisne spremenljivke pojasnjene z 

linearnim vplivom štirih neodvisnih spremenljivk, ki smo jih vključili v regresijski model. 

Kot kaže Preglednica 23 na naslednji strani, se je regresijski model izkazal za statistično 

značilnega (F = 23,091; sig. 0,000) s skoraj nično stopnjo značilnosti in pojasni okoli 20 % 
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pojava. Skoraj 80 % pomembnih vplivov na percipiranje odgovornosti drugih v tem modelu 

ni zajetih. Na podlagi F-preizkusa ocenjujemo, da je celotni regresijski model ustrezen. 

Preglednica 23: Rezultati analize enakosti varianc za odvisne spremenljivke in 

neodvisno »odgovornost drugih« 

Model 
Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F p. (sig.) 

1 Regresijski model 48,275 4 12,069 23,091 ,000
a
 

Ostanek 190,247 364 ,523   

Skupaj 238,521 368       

a. Prediktorji: (Konstanta), Dostop do informacij o dejavnosti družbe za ravnanje z odpadki Simbio je 

slab., Bivališče , Izobrazba_re, re_ločevanje 

b. Odvisna spremenljivka: odgovornost drugih (faktor II.) 

Kot je razvidno iz spodnje preglednice (Preglednica 24), se izkaže, da skoraj vse upoštevane 

neodvisne spremenljivke statistično značilno (s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %) vplivajo na 

občutek, da so za ravnanje z odpadki odgovorni drugi - odgovornost drugih. Večja verjetnost, 

da bodo za ravnanje z odpadki odgovornost pripisali drugim, se kaže med tistimi, ki odpadkov 

ne ločujejo dosledno, tistimi z nižjo stopnjo izobrazbe, ter tistimi, ki menijo, da je dostop do 

informacij o ravnanju z odpadki družbe Simbio prej slab kot dober, ter drugi vplivi, ki v 

model niso bili zajeti (konstanta). Izjema je le tip bivališča - spremenljivka nima statistično 

značilnega vpliva na percepcijo odgovornosti drugih do ravnanja z odpadki. 

Preglednica 24: Preverjanje hipotez o pripisovanju odgovornosti za ločevanje odpadkov 

drugim (regresijska analiza) 

Model  

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t Sig. 

  B SE                Beta    

Konstanta* -0,473 0,166      -2,859 0,004 

Ločevanje odpadkov*   0,169 0,069 0,116   2,463 0,014 

Izobrazba* -0,16 0,037 -0,203  -4,327 0 

Tip bivališča -0,049 0,088 -0,026  -0,557 0,578 

Dostop do informacij 

Simbio*   0,232 0,03 0,365   7,757 0 

Odvisna spremenljivka: odgovornost drugih 

Standardizirani beta koeficient nam pove, vpliv katere od neodvisnih spremenljivk na 

pripisovanje odgovornosti za ločevanje odpadkov je največji, ne glede na mersko lestvico. V 

našem primeru je to spremenljivka »dostop do informacij Simbio«. 
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5.3 Zadovoljstvo s storitvami družbe za ravnanje z odpadki 

V sklopu raziskave smo opravili tudi analizo zadovoljstva s storitvami družbe Simbio. Ta 

spremenljivka ni bila zajeta v hipotezah, a smo jo kljub temu vključili v raziskavo, saj 

menimo, da je zadovoljstvo pomembna dimenzija, ki vpliva na odnos do odpadkov in na 

doslednost ločevanja odpadkov. V poglavju tako prikazujemo izraženo zadovoljstvo glede 

pogostosti odvoza odpadkov in načina obračunavanja odvoza podatkov. Ob slednjem 

prikazujemo tudi mnenje anketirancev o najbolj pravičnem načinu obračunavanja odvoza 

odpadkov in mesečno plačilo za storitev ravnanja z odpadki. 

5.3.1 Ločevanje odpadkov glede na oddaljenost ekološkega otoka 

Kolikšna je oddaljenost najbližjega ekološkega otoka od vašega stanovanja/hiše, je bilo 

vprašanje, ki smo ga tudi zastavili sodelujočim v raziskavi. Odgovore podajamo v grafikonu 

(Slika 13). 

 

 

Slika 13: Oddaljenost ekološkega otoka 

 

Polovica oziroma 52 % anketirancev ocenjuje, da je oddaljenost najbližjega ekološkega otoka 

od njihovega bivališča več kot 300 metrov, že manj (24 %) je od najbližjega ekološkega otoka 

oddaljenih do 80 metrov, 20 % pa jih ocenjuje, da je oddaljenost najbližjega ekološkega otoka 

do njihovega doma med 81 in 300 metri. 

V nadaljevanju smo preverili, ali oddaljenost ekološkega otoka vpliva na doslednost pri 

ločevanju odpadkov (Preglednica 25). 
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Preglednica 25: Ločevanje odpadkov glede na oddaljenost ekološkega otoka 

   do 80 metrov od 81 do 300 m več kot 300 m Skupaj 

Ločevanje 

odpadkov   Ločuje    n   49 49 101 199 

   %    24,60 24,60 50,80 100,00 

 Delno ločuje    n   70 53 143 266 

   %    26,30 19,90 53,80% 100,00 

 Ne ločuje    n   3 0 16 19 

   %    15,80 0 84,20% 100,00 

Skupaj   n   122 102 260 484 

   %    25,20 21,10 53,70 100,00 

Med anketiranci, ki dosledno ločujejo, jih še največ, 51 %, ocenjuje, da je oddaljenost 

najbližjega ekološkega otoka od njihovega bivališča več kot 300 m; takšno razdaljo navaja 

tudi značilno več, glede na celotni vzorec, tistih, ki odpadkov sploh ne ločujejo, a velikost 

podvzorca določa previdnost pri interpretaciji. 

5.3.2 Zadovoljstvo s pogostostjo odvoza odpadkov 

Glede zadovoljstva s pogostostjo odvoza odpadkov smo anketirance vprašali: V kolikšni meri 

ste zadovoljni s pogostostjo odvoza odpadkov izpred vašega bivališča? Zadovoljstvo so 

anketiranci ocenili na petstopenjski lestvici: 1 zelo nezadovoljen /2 nezadovoljen /3 niti 

nezadovoljen niti zadovoljen /4 zadovoljen /5 zelo zadovoljen. Rezultati so razvidni s spodnje 

slike (Slika 14). 

 

 

Slika 14: Zadovoljstvo s pogostostjo odvoza 

 

Večina, 76 %, anketirancev je zadovoljnih s pogostostjo odvoza odpadkov, izmed teh je 43 % 

zelo zadovoljnih. Nezadovoljnih je slaba desetina, 15 % pa jih je dejalo, da s pogostostjo 

odvoza odpadkov niso niti zadovoljni niti nezadovoljni. Opisne statistike za spremenljivko 

podajamo v spodnji tabeli (Preglednica 26). 
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Preglednica 26: Opisne statistike za zadovoljstvo s pogostostjo odvoza 

  

n-št. 

velj. 

enot 

M-

aritm. 

sred. 

SE-

napaka 

aritm. 

sred. 

Mo-

modus 

SD-

standardni 

odklon 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Zadovoljstvo s 

pogostostjo odvoza 500 4,07 48 5 1,067 3,97 4,16 

Povprečna ocena za spremenljivko je 4,07 (Preglednica 26), anketiranci so v povprečju s 

pogostostjo odvoza zadovoljni. Modus ocen, najpogostejša vrednost, je 5 - večina 

anketirancev je dejala, da so s pogostostjo odvoza odpadkov zelo zadovoljni.  

Zadovoljstvo z odvozom glede na tip bivališča 

Naredili smo primerjavo zadovoljstva z odvozom med tistimi, ki živijo v enostanovanjskih 

objektih, in tistimi, ki živijo v bloku (Preglednica 27).  

Preglednica 27: Primerjava zadovoljstva z odvozom med tistimi, ki živijo v enostanovanjskih 

objektih, in tistimi, ki živijo v bloku. 
 

  

Bivališče 

N-št. 

enot 

M-aritm. 

sred. 

SD-stand. 

odklon 

SE-

napaka 

arit. sred. 

V kolikšni meri ste zadovoljni s 

pogostostjo odvoza odpadkov 

izpred vašega bivališča?  

enostanovanjski 

objekt (hiša) 
383 4,09 1,078 ,055 

večstanovanjski 

objekt (blok, 

večstanovanjska 

hiša) 

117 3,97 1,029 ,095 

V nadaljevanju smo preverili zadovoljstvo s pogostostjo odvoza glede na doslednost 

ločevanja odpadkov. Rezultati so prikazani v spodnji preglednici (Preglednica 28). 

Preglednica 28: Zadovoljstvo s pogostostjo odvoza glede na doslednost ločevanja 

    

N-št. 

enot 

M-

aritm. 

sred. 

SD-

stand. 

odklon 

SE-

napaka 

aritm. 

sred. 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Ločuje * 202 4,31 931 0,065 4,18 4,44 

Delno ločuje 279 3,9 1,138 0,068 3,77 4,04 

Ne ločuje 19 3,86 0,903 0,208 3,42 4,3 

Anketiranci, ki odpadke ločujejo, so pomembno bolj zadovoljni s pogostostjo odvoza 

odpadkov kot tisti, ki odpadke ločujejo delno oziroma jih ne ločujejo. Iz naslednje preglednice 

(Preglednica 29) so razvidne še povprečne ocene zadovoljstva z odvozom odpadkov glede na 

tip bivališča in občino. Iz nje vidimo, da med prebivalci posameznih občin ni značilnih razlik 
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v izraženi stopnji zadovoljstva glede odvoza odpadkov. Prav tako ni značilnih razlik med 

anketiranci, ki bivajo v enostanovanjskem objektu, in tistimi, ki bivajo v večstanovanjskem 

objektu. 

Preglednica 29: Zadovoljstvo s pogostostjo odvoza glede na tip bivališča in občino 

bivanja 

        

n-

število 

enot 

M-arit. 

sred. 

SD-

stand. 

odklon 

SE -

napaka 

arit. sred. 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

 

Bivališče   enostanovanjski objekt   383 4,09 1,078 55 3,99 4,2 

 večstanovanjski objekt   117 3,97 1,029 95 3,78 4,16 

Občina Celje 73 4,03 1,073 125 3,78 4,28 

 Vojnik 40 4,14 0,881 139 3,86 4,42 

 Dobrna 35 4,15 1,022 173 3,8 4,5 

 Štore 32 4,14 1,092 192 3,75 4,53 

 Šentjur 53 4,05 1,16 160 3,73 4,37 

 Žalec 48 4,1 1,143 164 3,77 4,43 

 Braslovče 22 4,18 1,044 224 3,71 4,64 

 Prebold 32 3,78 1,12 199 3,37 4,18 

 Polzela 40 4,2 0,871 138 3,92 4,48 

 Vransko 44 3,93 1,24 187 3,55 4,3 

 Tabor 42 3,89 1,186 183 3,52 4,26 

 Dobje 40 4,27 0,863 137 4 4,55 



95 

5.3.3 Zadovoljstvo z načinom obračunavanja odpadkov 

V nadaljevanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so anketiranci zadovoljni z načinom 

obračunavanja odpadkov ter kakšen način obračunavanja bi se jim zdel najbolj pravičen. 

Sprva pa smo anketirance vprašali: Koliko mesečno plačujete za storitev ravnanja z odpadki? 

Odgovori so razvidni iz spodnjega grafikona (Slika 15). 

 

 

Slika 15: Mesečni račun za storitve ravnanja z odpadki 

 

Še največ, 43 %, za storitev ravnanja z odpadki mesečno plačuje med 13 in 19 evrov, slaba 

tretjina, 31 %, do 12 evrov. Da ne vedo, koliko znaša mesečni račun za storitev, je odgovorilo 

16 %. V nadaljevanju smo preverili zadovoljstvo z načinom plačevanja odvoza odpadkov, 

zato smo anketirance vprašali: »V kolikšni meri ste zadovoljni z načinom obračunavanja 

odvoza odpadkov v vašem stanovanju/hiši? Ocenite na 5-stopenjski lestvici, 1 pomeni, da ste 

zelo nezadovoljni, in 5, da ste zelo zadovoljni.« Na spodnji sliki (Slika 16) prikazujemo 

izkazano zadovoljstvo med opredeljenimi; odgovore Ne vem smo iz analize izključili. 

 

 

Slika 16: Zadovoljstvo z načinom obračunavanja 

 

Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je z načinom obračunavanja odvoza odpadkov 39 % 

anketiranih. Zadovoljnih je 46 %, med temi je zelo zadovoljnih 19 %. Nezadovoljstvo z 
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načinom obračunavanja odpadkov je izkazalo 16 % anketirancev. V spodnji tabeli 

(Preglednica 30) prikazujemo opisne statistike za spremenljivko. 

Preglednica 30: Opisne statistike za zadovoljstvo z načinom obračunavanja storitev 

 

n-št. 

enot 

M-

aritm. 

sred. 

SE-

napaka 

aritm. 

sred. 

Mo-

modus 

SD-

stand. 

odklon 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Zadovoljstvo z načinom 

obračunavanja 489 3,45 0,048 3 1,06 3,35 3,54 

Povprečna ocena zadovoljstva z načinom obračunavanja odvoza odpadkov je 3,45 

(Preglednica 30). Ob upoštevanju 95-odstotnega intervala zaupanja se povprečna ocena 

nahaja znotraj intervala 3,35 in 3,54. Modus ocen je 3; večina anketirancev je pri vprašanju 

podala oceno niti zadovoljen niti nezadovoljen. Preverili smo tudi izraženo zadovoljstvo z 

načinom obračunavanja glede na višino mesečnega računa za storitev ravnanja z odpadki. 

Preglednica 31: Zadovoljstvo z načinom obračunavanja glede na višino mesečnega 

računa 

 

N-št. 

enot 

M-

aritm. 

sred. 

SD-

stand. 

odklon 

SE-

napaka 

aritm. 

sred. 

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Do 12 EUR*   152 3,68 1,029 0,084 3,51 3,84 

Med 13 in 19 EUR   216 3,4 1,101 0,075 3,25 3,55 

Nad 20 EUR   48 3,07 1,02 0,148 2,77 3,37 

Ne vem   73 3,35 0,938 0,110 3,13 3,56 

Anketiranci, katerih mesečni račun za storitev ravnanja z odpadki znaša do 12 evrov, so z 

načinom obračunavanja značilno bolj zadovoljni kot tisti, ki za storitev mesečno plačajo nad 

20 evrov (Preglednica 31). 

Da bi izvedeli, kateri način obračunavanja odvoza odpadkov bi bil po mnenju anketiranih 

najbolj pravičen, smo zastavili vprašanje, kakšen način obračunavanja bi bil po vašem mnenju 

najbolj pravičen za plačevanje odvoza odpadkov, in ponudili naslednje možnosti:  

 Obračun na podlagi teže mešanih komunalnih odpadkov v kg (odpadkov, ki jih ločeno ne 

zberemo). 

 Obračun na podlagi količine vseh vrst odpadkov v kg, ki jih proizvedemo v 

gospodinjstvu. 

 Obračun glede na število oseb v gospodinjstvu. 

 Obračun glede na volumen zabojnika odpadkov, ki jih proizvedemo v gospodinjstvu. 
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Odgovore prikazujemo v grafikonu (Slika 17); iz analize smo izključili odgovore Ne vem. 

 

 

Slika 17: Najbolj pravičen način obračunavanja 

 

Mnenja o najbolj pravičnem načinu obračunavanja so deljena. Še največ, dobra tretjina, meni, 

da bi bil najbolj pravičen obračun glede na število oseb v gospodinjstvu, že manj, 23 % meni, 

da bi bil najbolj pravičen obračun glede na volumen zabojnika, enak odstotek kot najbolj 

pravičen prepoznava obračuna na podlagi količine vrst odpadkov v kilogramih. Najmanj, 18 

%, je mnenja, da je najbolj pravičen obračun na podlagi teže mešanih komunalnih odpadkov. 

5.3.4 Dostop do informacij, upravičenost podražitev, odgovornost za čistočo 

V nadaljevanju smo anketirance vprašali tudi, v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi 

trditvami, ki so jih morali oceniti na lestvici  od 1 do 5 (1 pomeni, da se sploh ne strinjajo, 5, 

da se zelo strinjajo): 

– Dostop do informacij o dejavnosti družbe za ravnanje z odpadki Simbio je slab. 

– Več dodatnih zabojnikov za ločevanje odpadkov upravičeno podraži ceno storitve. 

– Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, blokom so odgovorni stanovalci in ne družba za 

ravnanje z odpadki. 

Anketiranci so lahko pri posamezni trditvi ostali neopredeljeni (Ne vem, ne morem oceniti), te 

odgovore pa smo izključili iz nadaljnje analize. Veljavne odgovore, strukturne deleže, 

podajamo v sledečem grafikonu (Slika 18). 
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Slika 18: Strinjanje s trditvami glede informacij, podražitev in odgovornosti za čistočo 

Velika večina anketirancev se strinja, da so za čistočo okrog zabojnikov odgovorni stanovalci 

in ne družba za ravnanje z odpadki. S trditvijo se povsem strinja 66 % anketiranih, strinja pa 

slaba četrtina. Mnenja so bolj deljena, ko gre za vprašanje dodatnih zabojnikov, ki bi podražili 

storitev; s trditvijo, da bi dodatni zabojniki upravičeno podražili ceno storitev, se strinja 41 %, 

ne strinja pa 36 %. Anketiranci so bolj enotni, tudi ko gre za oceno dostopa do informacij o 

dejavnosti družbe Simbio; da je dostop do informacij slab, se ne strinja 61 %. 

Opisne statistike za ocenjevane trditve so razvidne iz spodnje preglednice (Preglednica 32). 

Preglednica 32: Opisne statistike za ocenjevanje trditev o odgovornosti za čistočo okoli 

zabojnikov, o vplivu večjega števila zabojnikov na ceno ter dostopu informacij 

 

n-št. 

enot 

M-

aritm. 

sred. 

SE-

nap. ar. 

sre. Mo SD 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Dostop do informacij o dejavnosti Simbio 

je slab.   490 2,4 55 2 1,207 2,3 2,51 

Več zabojnikov upravičeno podraži ceno 

storitve.   492 3,07 62 3 1,368 2,95 3,19 

Za čistočo okrog zabojnikov so 

odgovorni stanovalci in ne družba za 

odpadke.   497 4,5 38 5 851 4,43 4,58 

Povprečna ocena trditve Dostop do informacij o dejavnosti Simbio je slab je na petstopenjski 

lestvici 2,40, s 95-odstotno stopnjo zaupanja pa lahko trdimo, da se povprečna ocena giblje 

med 2,30 in 2,51. Ocena strinjanja je ob upoštevanju 95 % intervala zaupanja pomembno 

nižja kot pri ostalih trditvah. Modus ocen je 2. Večina anketirancev je namreč trditev, da je 

dostop do informacij Simbio slab, ocenila z oceno Se ne strinjam. V povprečju so anketiranci 

niti strinjanje niti nestrinjanje izrazili glede trditve, da bi več zabojnikov za ločevanje 

odpadkov upravičeno podražilo ceno storitve, povprečna vrednost se nahaja v intervalu 2,95 – 
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3,91, na niti strinjanje niti nestrinjanje kaže tudi modus ocen, ki je 3. Še največ strinjanja so 

anketiranci izkazali ob ocenjevanju trditve Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, blokom so 

odgovorni stanovalci in ne družba za ravnanje z odpadki. Povprečna ocena strinjanja je 

namreč na petstopenjski lestvici 4,5, ob upoštevanju 95-odstotne stopnje zaupanja pa lahko 

trdimo, da se ocena nahaja znotraj intervala 4,43 in 4,58. Najpogostejša vrednost pri trditvi je 

5 (zelo se strinjam), večina anketirancev se torej s trditvijo povsem strinja. 

V nadaljevanju smo preverili oceno trditev glede na doslednost ločevanja odpadkov. 

Statistično značilne razlike v naslednji preglednici (Preglednica 33) so označene z *. 

Preglednica 33: Ocena trditev glede na ločevanje odpadkov 

     

N-št. 

enot 

M-ar. 

sred. 

SD-st. 

odklon 

SE-

napaka 

ar. sr. 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Dostop do informacij   Ločuje   197 2,24 1,112 0,079 2,08 2,4 

o dejavnosti Simbio je slab.*    Delno ločuje   274 2,54 1,282 0,077 2,38 2,69 

  Ne ločuje   19 2,19 0,777 0,179 1,82 2,57 

Več dodatnih zabojnikov   Ločuje   199 3,02 1,313 93 2,83 3,2 

upravičeno podraži ceno storitve.    Delno ločuje   274 3,12 1,406 85 2,95 3,29 

  Ne ločuje   19 2,86 1,418 327 2,18 3,55 

Za čistočo okrog zabojnikov   Ločuje   202 4,53 0,907 64 4,41 4,66 

so odgovorni stanovalci in  Delno ločuje   276 4,49 0,816 49 4,39 4,58 

ne družba za odpadke.    Ne ločuje   18 4,36 0,744 174 3,99 4,73 

 

Anketiranci, ki ločujejo delno, se s trditvijo Dostop do informacij o dejavnosti družbe za 

ravnanje z odpadki Simbio je slab strinjajo v večji meri kot anketiranci, ki odpadke dosledno 

ločujejo. Dostop do informacij (predvidevamo, da tudi informacij o tem, kako ločevati 

odpadke) tako bolje ocenjujejo anketiranci, ki ločujejo, kot tisti, ki delno ločujejo - prvi se s 

trditvijo v povprečju ne strinjajo, osebe, ki delno ločujejo pa niti strinjajo niti ne strinjajo. 

Informacije o ločevanju v določeni meri spodbudijo oziroma povečajo pogostost ločevanja. 

Pri ostalih trditvah med skupinami ni značilnih razlik v stopnji strinjanja, kar smo preverili s 

preskusom analize varianc (ali razlike med vzorci pomenijo tudi razlike v populaciji), 

rezultati pa so prikazani v sledeči tabeli (Preglednica 34). 
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Preglednica 34: Preskus domneve o enakosti varianc 

   

  

Levenov 

preizkus 

enakosti 

varianc 

df1 df2 p (sig.) 

  

Dostop do informacij o dejavnosti družbe za ravnanje z 

odpadki Simbio je slab. 
9,456 2 487 ,000 

  

Več dodatnih zabojnikov za ločevanje odpadkov 

upravičeno podraži ceno storitve. 
1,007 2 489 ,366 

  

Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, blokom so 

odgovorni stanovalci ne družba za ravnanje z odpadki. 
,003 2 494 ,997 

  

Za preverjanje razlik med skupinami lahko uporabimo analizo variance le v primeru, če so 

variance med skupinami enake, kar nam pokaže Levenov preizkus enakosti varianc 

(Preglednica 34). Ničelna hipoteza v tem primeru pomeni, da so variance enake, torej je 

neznačilen rezultat pogoj za interpretacijo F-preizkusa. V našem primeru to lahko storimo za 

trditvi Več dodatnih zabojnikov za ločevanje odpadkov upravičeno podraži ceno storitve in 

Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, blokom so odgovorni stanovalci in ne družba za 

ravnanje z odpadki, ne moremo pa za trditev Dostop do informacij o dejavnosti družbe za 

ravnanje z odpadki Simbio je slab (Preglednica 35). 

Preglednica 35: F-preizkus enakosti povprečij 

  
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečje 

kvadratov 
F p (sig.) 

Dostop do informacij o dejavnosti družbe 

za ravnanje z odpadki Simbio je slab. 

Med 

skupinami 
10,915 2 5,458 3,784 ,023 

Znotraj 

skupin 
702,422 487 1,442   

Skupaj 713,337 489       

Več dodatnih zabojnikov za ločevanje 

odpadkov upravičeno podraži ceno 

storitve. 

Med 

skupinami 
1,988 2 ,994 ,529 ,589 

Znotraj 

skupin 
916,594 488 1,878   

Skupaj 918,582 490       

Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, 

blokom so odgovorni stanovalci ne 

družba za ravnanje z odpadki. 

Med 

skupinami 
,644 2 ,322 ,444 ,642 

Znotraj 

skupin 
358,408 494 ,726   

Skupaj 359,052 496       

Povprečna vrednost trditev Več dodatnih zabojnikov za ločevanje odpadkov upravičeno 

podraži ceno storitve in Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, blokom so odgovorni 

stanovalci in ne družba za ravnanje z odpadki se statistično značilno ne razlikuje glede na 

ločevanje z odpadki, medtem ko bi za trditev Dostop do informacij o dejavnosti družbe za 
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ravnanje z odpadki Simbio je slab te razlike sicer lahko potrdili, če Levenov preizkus ne bi bil 

statistično značilen. V tem primeru lahko uporabimo Tamhaneov Post Hoc preizkus, za 

katerega pogoj enakosti varianc ni potreben. Izpis je v preglednici, ki sledi (Preglednica 36). 

Preglednica 36: Tamhaneov Post Hoc preizkus enakosti povprečij 

(I) q8_re 

re_ločevanje 

(J) q8_re 

re_ločevanje 
razlika povprečij 

standardna 

napaka 
p (sig.) 

ločuje 
delno ločuje -,296(*) 0,111 0,023 

ne ločuje 0,045 0,196 0,994 

delno ločuje 
ločuje ,296(*) 0,111 0,023 

ne ločuje 0,341 0,195 0,253 

ne ločuje 
ločuje -0,045 0,196 0,994 

delno ločuje -0,341 0,195 0,253 

Pri manj kot 5-odstotni stopnji značilnosti lahko potrdimo, da se tisti, ki delno ločujejo 

odpadke, bolj strinjajo s trditvijo, da je dostop do informacij o dejavnosti družbe za ravnanje z 

odpadki slab, kot se strinjajo tisti, ki odpadke ločujejo. Razlike v strinjanju ne moremo 

statistično potrditi med tistimi, ki delno ločujejo odpadke ali jih ne ločujejo. Prav tako ne 

moremo potrditi razlik med tistimi, ki ne ločujejo odpadkov, in tistimi, ki jih ločujejo. 

V nadaljevanju smo s t-preizkusom za neodvisna vzorca preverili, ali  se ocena odgovornosti 

za čistočo okrog zabojnikov statistično značilno razlikuje glede na tip objekta. 

Preglednica 37: Skrb za čistočo glede na tip objekta 

     

N-št. 

enot 

M-

ar. 

sred. 

SD-

stand. 

odklon 

SE-

napaka 

ar. sr. 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Za čistočo okrog zabojnikov   

enostanovanjski 

objekt    381 4,54 807 41 4,46 4,62 

pred hišo, blokom so odgovorni 

stanovalci ne družba za ravnanje 

z odpadki.  

 večstanovanjski 

objekt    116 4,36 971 90 4,18 4,54 

Anketirani prebivalci enostanovanjskih objektov se s trditvijo glede odgovornosti za čistočo 

sicer nekoliko bolj strinjajo, kot je razvidno iz zgornje tabele (Preglednica 37). Tako 

prebivalci enostanovanjskih objektov kot večstanovanjskih odgovornost za čistočo okrog 

zabojnikov pripisujejo stanovalcem in ne družbi za ravnanje z odpadki. 



102 

Preglednica 38: Skrb za čistočo glede na tip objekta - t-preizkus 

    

Levenov preizkus 

enakosti varianc 
t-preizkus enakosti povprečij 

F P (sig.) t df p (sig.) 

q12_3 Za čistočo 

okrog zabojnikov pred 

hišo, blokom so 

odgovorni stanovalci 

ne družba za ravnanje 

z odpadki. 

Predpostavka enakosti 

varianc 5,208 0,023 2,022 495 0,044 

Predpostavka 

neenakosti varianc 
    1,834 167,136 0,068 

T-preizkus za neodvisna vzorca pokaže (Preglednica 38), da razlike med skupinama niso 

statistično pomembne. Upoštevati moramo namreč prilagojeni t-preizkus ob predpostavki 

neenakosti varianc, saj je Levenov preizkus statistično značilen. Variabilnost ocen je med 

prebivalci večstanovanjskih objektov večja kot med prebivalci enostanovanjskih objektov, kar 

lahko razberemo na podlagi standardnega odklona (Preglednica 37). 

5.4 Seznanjenost s pravilnim ločevanjem odpadkov 

Da bi ugotovili, ali imajo prebivalci celjske regije težave pri konkretnih vprašanjih, kaj se sme 

in kaj ne odložiti v določen zabojnih za ločeno zbiranje odpadkov, smo jih vprašali: 

 Ali lahko na steklenicah in kozarcih za vlaganje, ki jih odlagamo v zabojnike za steklo, 

pustimo zamaške ali pokrovčke? 

 V katero vrsto odpadkov sodijo konzerve živil? 

 Kaj spada med mešane komunalne odpadke (preostanek)? Navedite nekaj primerov. 

 V kateri zabojnik bi odložili papirnate robčke? 

 Kam sodi odpadno olje? 

Anketiranci so odgovore prosto navedli. Odgovore smo združili v smiselne skupine. Pod 

pravilne navedbe smo upoštevali vse odgovore, ki kažejo na pravilno ravnanje v posameznem 

primeru. Rezultate prikazujemo v nadaljevanju, sprva glede ustreznosti ločevanja zamaškov 

in pokrovčkov pri zabojnikih za steklo. 
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Preglednica 39: Ali lahko na steklenicah in kozarcih za vlaganje, ki jih odlagamo v 

zabojnike za steklo, pustimo zamaške in pokrovčke? 

    frekvenca odstotek 

Ne   447 89,50% 

Da   36 7,10% 

Ne vem   17 3,40% 

Skupaj   500 100,00% 

Velika večina, 90 %, je seznanjena s pravilnim ravnanjem v primeru, ko gre za odlaganje 

steklenic in kozarcev za vlaganje oziroma za odstranjevanje zamaškov in pokrovčkov z njih 

(Preglednica 39). 

Iz naslednje tabele (Preglednica 40) so razvidni odgovori anketirancev na vprašanje, v katero 

vrsto odpadkov sodijo konzerve živil. 

Preglednica 40: V katero vrsto odpadkov sodijo konzerve živil? 

 Frekvenca Odstotek 

Embalaža (rumeni zabojnik, med plastiko / pločevinke)   408 81,50 

Mešani komunalni odpadki   32 6,40 

Kovinski odpadki   11 2,10 

Biološki   4 0,90 

Drugo   9 1,70 

Ne vem   37 7,40 

Skupaj   500 100,00 

Da konzerve živil sodijo med embalažo oziroma v rumeni zabojnik, med plastiko in 

pločevinke, je dejalo 81 % anketirancev, 2 % anketiranih je navedlo, da konzerve uvrščamo 

med kovinske odpadke, 6 % pa konzerve živil odlaga med mešane komunalne odpadke. 

Neopredeljenih je ostalo 7 %. Pod drugo so anketiranci navajali še: med gospodinjske 

odpadke (3 navedbe), kosovni odpadek (2), posebej (2), zelen zabojnik, aluminij (1), steklo 

(1). 

Preverili smo tudi poznanost umeščanja odpadkov med mešane komunalne odpadke 

(Preglednica 41). Anketiranci so lahko navedli več primerov odpadkov, ki sodijo med mešane 

komunalne odpadke, zato vsota vseh odgovorov presega 100 %. 
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Preglednica 41: Kaj spada med mešane komunalne odpadke 

 Frekvenca Odstotek 

Pravilna navedba   638 128 

Nepravilna navedba   133 27 

Združene pravilne in nepravilne navedbe   28 6 

Piše na zabojniku   1 0,20 

Razni ostanki   1 0,10 

Skupaj   800 160,10 

Prevladujejo pravilne navedbe. 127 % vseh odgovorov se nanaša na pravilno navedbo 

odpadkov, ki sodijo med mešane komunalne odpadke. Napačnih navedb je 27 %, kot je tudi 

razvidno iz zgornje tabele (Preglednica 41), 5 % pa je odgovorov, ki združujejo pravilno in 

nepravilno navedbo. Preverili smo tudi, kam bi anketiranci odločili papirnate robčke; 

odgovori so razvidni iz tabele, ki sledi (Preglednica 42). 

Preglednica 42: Kam s papirnatimi robci 

 Frekvenca Odstotek  

V zeleni zabojnik (mešani, preostanek odpadkov) 248 50 

V rjavi zabojnik ali na kompostnik (biološki odpadki) 130 26 

Med papir 80 16 

V rumeni zabojnik (embalaža) 10 2 

Zažgemo, v peč 8 2 

Drugo 3 1 

Ne vem 22 4 

Skupaj 500 100,00 

Pravilno bi papirnate robčke odložilo 26 %. Sicer bi še največ, 50 % anketirancev, papirnate 

robčke odložilo v zeleni zabojnik, med preostanek odpadkov, med papir pa papirnate robčke 

umešča 16 %. Ostali odgovori so razvidni z zgornje tabele (Preglednica 42), pod drugo so 

anketiranci navajali še: bel zabojnik (2 navedbi), v stranišče (2). Na koncu smo preverili še, 

ali anketiranci vedo, kam sodi odpadno olje. Odgovore prikazujemo v tabeli (Preglednica 43). 

Preglednica 43: Kam sodi odpadno olje 

 Frekvenca Odstotek 

Nevarni odpadki (posebne posode, posebni odvoz, zbirni center)   302 60,30 

Biološki odpadki, kompostnik   49 9,70 

WC, odtok   12 2,40 

Mešani odpadki   7 1,40 

V gozd, na vrt   4 0,70 

Drugo   6 1,10 

Ne vem   122 24,40 

Skupaj   500 100,00 
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Odpadno olje večina, 60 %, pravilno uvršča med nevarne odpadke, 24 % vprašanih pa je ob 

vprašanju ostalo neopredeljenih - podali so odgovor Ne vem. Sicer desetina odpadno olje 

uvršča med biološke odpadke, v WC odtok odpadno olje zlije 2 %, 1 % vprašanih odpadno 

olje odloži med mešane odpadke, enak odstotek v gozd in na vrt. Pod drugo so anketiranci 

navajali še: dam prašičem (2 navedbi), na določen kraj (2), z njim barvamo (1), med plastiko 

(1). 

Gledano v splošnem, preko zastavljenih konkretnih vprašanj o umeščanju posameznih 

odpadkov, ne moremo trditi, da imajo prebivalci težave pri konkretnih vprašanjih, kaj sme in 

kaj ne v določen zabojnik. Še najmanj, a še vedno 60 % anketiranih je seznanjenih s tem, da 

sodi odpadno olje med nevarne odpadke. Največ (90 %) je seznanjenih s pravilnim 

ravnanjem, ko gre za odlaganje steklenic, kozarcev za vlaganje v zabojnike za steklo. Težave 

se pravzaprav kažejo samo, ko gre za vprašanje o uvrščanju papirnatih robčkov. Te bi namreč 

polovica anketirancev umestila med preostanek odpadkov, 16 % med papir, pravilno navedbo 

pa je v tem primeru imenovalo 26 % anketirancev. 

5.5 Povzetek zaključkov poteka raziskave s preverbo hipotez  

Hipoteza 1 trdi, da višje izobraženi (višja in visoka, do- in podiplomska stopnja izobrazbe) 

bolj dosledno ločujejo odpadke. Bolj izobraženi se v večji meri trudijo, da bi ločevali odpadke 

in bolj izkazujejo prookoljska stališča (Kirn 2004, 274). Podobno navaja Malnarjeva: »Bolj 

izobraženi v večji meri postavljajo ekološke prioritete pred socialno ekonomske, bolj so 

pripravljeni plačevati hipotetične ekološke stroške in v večji meri odražajo ekološki 

aktivizem« (2002, 29). Na podlagi teh in drugih teoretskih spoznanj smo predpostavili večjo 

doslednost pri ločevanju odpadkov pri višje izobraženih anketirancih. 

V ta namen smo najprej preverili razliko med dejansko in deklarativno ravnijo ločevanja 

odpadkov. Nato smo med anketiranci, ki so se vsaj deklarativno opredelili, da ločujejo, 

preverili, ali tudi dejansko ločujejo, in sicer tako, da smo jih vprašali, v kolikšnem deležu 

ločujejo posamezne vrste odpadkov. Ocenjujemo, da smo tako dobili realnejšo sliko ločevanja 

odpadkov kot z direktnim vprašanjem (pri slednjem se je izkazala deklarativna drža 

anketirancev).  

Hipotezo 1 smo preverili s hi-kvadrat preizkusom oziroma razmerjem verjetij, ki je 

primernejša mera povezanosti, če ima vsaj ena celica pričakovano vrednost manjšo od 5, kar 

velja v tem primeru. Za obdelavo numeričnih in atributivnih spremenljivk sicer obstajajo 

različne metode. Ker gre v  našem konkretnem primeru za atributivne (opisne) spremenljivke, 

smo uporabili hi-kvadrat preizkus za preverjanje hipoteze neodvisnosti, s katero smo želeli 

dokazati povezanost, vpliv oziroma odvisnost dveh atributivnih spremenljivk (izobrazbe in 

ločevanje odpadkov). Gre za neparametričen test. Ker so odgovori razpršeni in frekvence 

majhne, smo uporabili hi-kvadrat preizkus z razmerjem verjetij (v SPSS programu je označen 
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kot Likelihood Ratio). Pogoj za uporabo hi-kvadrat preizkusa hipoteze neodvisnosti je, da 

delež teoretičnih frekvenc, ki so manjše od 5, ne sme presegati 20 % vseh teoretičnih frekvenc 

in da nobena ne sme biti manjša od 1. 

Preglednica 44: Ločevanje odpadkov glede na izobrazbeno strukturo 

q8_re  re_ločevanje * re_d2_re  Izobrazba_re Crosstabulation

55 74 51 22 202

39,9% 49,3% 35,2% 34,4% 40,6%

73 73 90 40 276

52,9% 48,7% 62,1% 62,5% 55,5%

10 3 4 2 19

7,2% 2,0% 2,8% 3,1% 3,8%

138 150 145 64 497

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within re_d2_

re  Izobrazba_re

Count

% within re_d2_

re  Izobrazba_re

Count

% within re_d2_

re  Izobrazba_re

Count

% within re_d2_

re  Izobrazba_re

ločuje

delno ločuje

ne ločuje

q8_re  re_

ločevanje

Total

osnovna

izobrazba

(končana

OŠ) ali manj

niž ja poklicna

ali srednja

poklica

izobrazba (2

do 3-letna)

srednja

strokovna

ali srednja

splošna

izobrazba

(4 letna)

viš ja

izobrazba,

v isoka do in

podiplomska

re_d2_re  Izobrazba_re

Total

 

Kot kaže SPSS izpis v zgornji preglednici (Preglednica 44), znaša delež tistih, ki ločujejo 

odpadke, med višje, visoko ali bolj izobraženimi 34,4 %, najvišji pa je med tistimi, ki imajo 

nižjo poklicno ali srednjo poklicno izobrazbo (49,3 %). Če upoštevamo vse tiste, ki vsaj delno 

ločujejo odpadke, znaša med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj, 92,7 %, med ostalimi pa 

se giblje med 96,7 % med visoko ali bolj izobraženimi in 98,0 % med poklicno izobraženimi. 

Preglednica 45: Razmerje verjetij za mero povezanosti med izobrazbo in ločevanjem 

odpadkov 

 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,661ᵃ 6 ,034 

Likelihood Ratio 13,003 6 ,043 

Linear-by-Linear Association  ,382 1 ,537 

N of Valid Cases  497   

a. 1 cell (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,45. 

 

Kot mero povezanosti med izobrazbo in ločevanjem odpadkov izberemo razmerje verjetij, ki 

znaša 13,0 in z manj kot 5-odstotnim tveganjem lahko povezanost potrdimo (Preglednica 45). 

Kot lahko razberemo z izpisa iz SPSS-a (Preglednica 44), lahko hipotezo 1 zavrnemo, če 

upoštevamo razliko med delnim ločevanjem odpadkov in ločevanjem v celoti. Če pa pri tem 
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ne delamo razlike, ugotovimo, da delno lahko potrdimo hipotezo. Višje izobraženi sicer v 

ločevanju odpadkov ne izstopajo v pozitivni smeri, temveč najnižje izobraženi izstopajo v 

negativni smeri. Zaključimo lahko, da je izobrazba pomemben dejavnik pri ločevanju 

odpadkov. 

S hi-kvadrat preizkusom za enakost deležev smo preverili hipotezo 2, ki trdi, da denarna 

kazen pozitivno motivira ljudi za začetek ločevanja odpadkov. Prebivalci za ločeno zbiranje 

odpadkov nimajo nikakršne posebne motivacije, razen osebne ekološke osveščenosti, kar je 

po naših izkušnjah dostikrat premalo za dosego visokih ciljev ločeno zbranih odpadkov na 

izvoru. Eden izmed ključnih motivatorjev bi lahko postal denar. Ker v obstoječem sistemu 

zbiranja in odvoza odpadkov denar kot faktor za ustvarjeno količino ali volumen nima vpliva 

na stroške ravnanja z odpadki, ki jih plačajo povzročitelji odpadkov, bi vlogo motivatorja za 

začetek ločevanja odpadkov lahko imele denarne sankcije. 

Na podvzorcu anketirancev, ki ne ločujejo odpadkov in so se opredelili, ali bi jih motiviralo, 

da bi začeli ločevati, če bi bile za neločevanje odpadkov predpisane denarne kazni 

(Preglednica 15), smo preverili, ali znaša delež tistih, ki bi jih motiviralo, več kot 50 %. V 

kolikor je ta statistično značilno delež večji, je hipoteza potrjena. 

Preglednica 46: Motivacija za ločevanje odpadkov v primeru sankcij za neločevanje 

  
Opazovano 

število 

Hipotetično 

število 

Opazovani 

delež (v 

%) 

Hipotetični 

delež (v %) 

da 16 8,5 94,1 50,0 

ne 1 8,5 5,9 50,0 

Skupaj 17 17 100 100 

Hi-kvadrat 13,235 

prostostne stopnje 1 

P (sig.) 0,00 

Le eden izmed anketirancev je navedel (Preglednica 46), da ga sankcije za neločevanje 

odpadkov ne bi motivirale, da bi začel odpadke ločevati, ostale (94,1 %) pa bi sankcije 

motivirale. Delež je statistično značilno večji od 50 % (hi-kvadrat = 13,2; p<0,05), zato bi 

sicer lahko hipotezo potrdili, vendar majhnost podvzorca zahteva previdnost pri tem 

zaključku. 

Hipotezo 3, ki trdi, da informacije o ločevanju odpadkov pri prebivalcih povečajo pogostost 

ločevanja odpadkov in količino zbranih odpadkov, smo potrdili. Predvidevali smo, da več 

znanja kot dobi posameznik o določeni temi, v našem primeru pomembnosti ločevanja 

odpadkov, več pozornosti bo posvetil tej problematiki in več je možnosti za spremembo 

vedenja. 
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Najprej smo z opisno statistiko (Slika 8, Preglednica 12) ugotovili, da je ocena dostopa do 

informacij o dejavnosti družbe Simbio dobra. Med anketiranci, ki dosledno ločujejo odpadke, 

jih 73 %, značilno več glede na celotni vzorec, navaja, da največ informacij o ločevanju dobi s 

strani javnega podjetja za ločevanje. Zaznava dostopnosti informacij družbe Simbio tudi 

vpliva na odnos do ravnanja z odpadki v smislu prenašanja odgovornosti na druge. To smo 

potrdili z regresijsko analizo (Preglednica 22-Preglednica 24), pri čemer smo uporabili 

metodo Enter, ki proučuje odvisnost odvisne spremenljivke od hkratnega vpliva vseh 

neodvisnih spremenljivk. Izkazalo se je, da je večja verjetnost, da bodo za ravnanje z odpadki 

odgovornost pripisali drugim tisti, ki menijo, da je dostop do informacij o ravnanju z odpadki 

družbe Simbio prej slab kot dober. 

Hipotezo 4, ki trdi, da so prebivalci, ki živijo v večstanovanjskih objektih (blokih), manj 

motivirani za ločevanje odpadkov, smo zavrnili. Ker sejalne analize družbe Simbio in lastna 

opažanja kažejo na slabšo čistost frakcij pred blokovskimi naselji, kjer se odgovornost za 

pravilno/zaželeno ravnanje z odpadki porazgubi, kot pri individualnih objektih, kjer je 

odgovornost za odpadke le v pristojnosti običajno ene družine, smo predvidevali, da bo med 

anketiranci, ki živijo v blokih več »neločevalcev«. 

Delež anketirancev, ki so odgovorili, da dosledno ločujejo odpadke, je nekoliko nižji v 

večstanovanjskih objektih (37,9 %) kot v enostanovanjskih (41,3 %), vendar pa se je na 

podlagi preučevanega vzorca izkazalo, da ni nikogar, ki živi v večstanovanjskem objektu, in 

odpadkov ne bi ločeval vsaj delno, medtem ko znaša ta delež v enostanovanjskih objektih 4,7 

%. Povezanost ločevanja odpadkov in tipa bivališča smo preverili s hi-kvadrat preizkusom 

oziroma razmerjem verjetij (Likelihood Ratio), saj je križanje teh dveh spremenljivk 

pokazalo, da ima ena celica pričakovano vrednost manjšo kot 5, kar ne izpolnjuje pogoja za 

uporabi hi-kvadrat preizkusa. 

Preglednica 47: Hi-kvadrat preizkus oziroma preizkus razmerja verjetij za povezanost 

ločevanja odpadkov in tipa bivališča 

 Vrednost 

prostostne 

stopnje p 

hi-kvadrat preizkus 6,7 2 0,03 

razmerje verjetij 10,8 2 0,00 

Z razmerjem verjetij, ki znaša 10,8 (p<0,05), smo potrdili, da je delež tistih, ki živijo v 

večstanovanjskih objektih in dosledno ločujejo odpadke, nižji od tistih, ki živijo v 

enostanovanjskih objektih, po drugi strani pa je delež tistih, ki sploh ne ločujejo odpadkov, 

višji v enostanovanjskih stavbah. Hipoteza je torej zavrnjena. 

Tudi hipoteze 5, ki trdi, da imajo prebivalci pri ločevanju odpadkov problem, ko so soočeni s 

konkretnim vprašanjem, kateri odpadek smejo odložiti v določen tip zabojnika in katerega ne, 

ne moremo v celoti potrditi. Anketirancem smo postavili podvprašanja, med odgovori pa so 
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prevladovale pravilne navedbe (več kot polovica pravilnih odgovorov), zato ne moremo trditi, 

da odpadki pristanejo v zabojniku za preostanek odpadkov (med mešanimi komunalnimi) tudi 

zato, ker ljudje ne vedo dobro, kam umestiti stvar, ki je več ne potrebujejo (Preglednica 39-

Preglednica 43). 

Preglednica 48: Delež pravilnih odgovorov glede ločevanja posameznih odpadkov in hi-

kvadrat preizkus za enakost deležev 

  

delež 

pravilnih 

navedb (v 

%) 

Hi-kvadrat p (sig.) 

zamaški in pokrovčki 89,50 328,02 0,00 

konzerve živil 81,50 196,48 0,00 

mešani odpadki 80,00 180 0,00 

papirnati robčki* 26,00 122,77 0,00 

odpadno olje 60,30 4,01 0,045 

Delež pravilnih navedb, kam sodijo posamezni odpadki, je v vseh navedenih primerih 

statistično značilno večje od 50 %,  razen v primeru papirnatih robčkov, kjer je hipoteza 

potrjena (Preglednica 48, označeno z zvezdico). 

Hipotezo 6, pri kateri prebivalci odgovornost za čisto okolje, povezano z ločevanjem 

odpadkov, pripisujejo državi, lokalni skupnosti ali komunalnemu podjetju in ne sebi, smo 

zavrnili. Preverili smo jo preko trditev, ki se nanašajo na sprejemanje lastne odgovornosti in 

prenašanja odgovornosti na druge, ter nato opravili še faktorsko analizo (poglavje 5.2.3), s 

katero smo ugotovili, v koliko dimenzij se združuje večje število dobljenih indikatorjev 

odnosa do ravnanja z odpadki. Faktorsko analizo smo opravili tako, da smo najprej določili 

spremenljivke in analizirali odvisnost med njimi. Prvi faktor smo določili tako, da je pojasnil 

čim večji delež celotne variance. Drugi faktor smo izbrali tako, da je bil neodvisen in da je 

pojasnil čim večji delež še nepojasnjene variance. V tretji fazi naše faktorske analize smo 

opredelili vsebinski pomen izbranih faktorjev. Pri tem smo si pomagali s faktorskimi utežmi. 

Dobili smo dvofaktorsko rešitev in prvi faktor poimenovali (prvo dimenzijo več združenih 

indikatorjev) odgovornost posameznika in drugega pa odgovornost drugih. Dobljeno 

dvofaktorsko rešitev smo shranili za nadaljnjo regresijsko analizo, s katero smo preverili vpliv 

neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, se pravi, ali doslednost ločevanja 

odpadkov, izobrazba, tip bivališča ter dostopnost informacij s strani družbe Simbio vplivajo 

na pripisovanje odgovornosti za odpadke drugim. Uporabili smo metodo Enter, ki proučuje 

odvisnost odvisne spremenljivke od hkratnega vpliva vseh neodvisnih spremenljivk. Izkazalo 

se je, da je večja verjetnost, da bodo odgovornost za ravnanje z odpadki pripisali drugim tisti, 

ki odpadkov ne ločujejo dosledno, tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, ter tisti, ki menijo, da je 

dostop do informacij o ravnanju z odpadki družbe Simbio prej slab kot dober. 
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Analiza zadovoljstva  

V sklopu raziskave smo opravili tudi analizo zadovoljstva s storitvami družbe Simbio. Ta 

spremenljivka ni bila zajeta v hipotezah, a smo jo kljub temu zajeli v raziskavo, saj menimo, 

da je zadovoljstvo pomembna dimenzija, ki vpliva na odnos do odpadkov in na doslednost 

ločevanja le-teh. Najprej smo z opisnimi statistikami preverili, ali oddaljenost od ekološkega 

otoka vpliva na doslednost pri ločevanju. Med tistimi, ki ne ločujejo, jih je sicer največ (84 %) 

navedlo, da je od njih ekološki otok oddaljen več kot 300 metrov, med tistimi, ki ločujejo, pa 

jih je le 51 % navedlo, da je njihov ekološki otok oddaljen več kot 300 metrov. Potemtakem 

bi lahko sklepali, da oddaljenost vpliva na ločevanje, vendar bi pri tem opozorili na zelo 

majhen podvzorec, kar napeljuje na previdnost pri interpretaciji. 

Nato smo analizirali zadovoljstvo s pogostostjo odvoza odpadkov ter opravili več primerjav, 

in sicer zadovoljstvo s pogostostjo odvoza odpadkov glede na tip bivališča (individualni oz. 

večstanovanjski objekt), glede na ločevanje odpadkov in glede na občino bivanja. Preverili 

smo zadovoljstvo z načinom mesečnega obračuna odpadkov, in sicer glede na višino 

obračuna. 

Na koncu smo zaradi želje po bolj natančni oceni odnosa prebivalcev do ravnanja z odpadki 

anketirance tudi vprašali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami, da je dostop do informacij o 

dejavnosti družbe za ravnanje z odpadki Simbio slab, da več dodatnih zabojnikov za 

ločevanje odpadkov upravičeno podraži ceno storitve ter da so za čistočo okrog zabojnikov 

pred hišo, blokom odgovorni stanovalci in ne družba za ravnanje z odpadki. Nato smo te 

ocene trditev preverili glede na doslednost ločevanja odpadkov, in sicer s pomočjo regresijske 

analize  in preskusa domneve o enakosti varianc. 
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6 SKLEPI IN PRIPOROČILA 

Sklepi  

To poglavje prikazuje koherentno celoto sklepov in priporočil celotne raziskave. 

Rezultati raziskave, katere namen je bil analizirati odnos prebivalcev v izbranih občinah do 

ravnanja s komunalnimi odpadki, kažejo aktualno stanje na obravnavanem področju in 

nakažejo nekatere strateške usmeritve, pomembne za operativni management organizacij, ki 

se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. Gospodarjenje in ravnanje s komunalnimi odpadki je 

kompleksno področje, zato tudi nabor podatkov v raziskavi presega obseg, potreben za 

statistično preverjanje hipotez, zastavljenih v raziskavi. 

Ključno spoznanje, ki ga prinaša raziskava, narejena na obsežnem in reprezentativnem 

vzorcu, je, da je odnos do ravnanja z odpadki dober, spodbuden. Polovica ali več anketirancev 

se namreč počuti krivega, v primeru ko odpadkov ne ločuje. Prav tako se  čuti moralno 

odgovorne za ločevanje odpadkov. Nadalje je mnenja, da odpadkov ni težko ločevati in da s 

tem pripomore k predelavi in ponovni uporabi surovin. Kaže se tudi seznanjenost z 

ločevanjem in prisotno je jasno zavedanje, da je odpadke potrebno ločevati. Ob tem se kaže 

tako individualna kakor družbena odgovornost za okoljske probleme, povezane s 

preskromnim ločevanjem. 37 % anketirancev je začelo ločevati, ker jih skrbi za okolje, še več 

vprašanih, 44 %, pa je pričelo z ločevanjem zaradi zabojnikov za ločevanje, ki so jim bili 

dostavljeni na dom (zabojniki za embalažo in biološke odpadke). Na deklarativni ravni, kot se 

je izkazalo, odpadke ločuje 92 % prebivalcev celjske regije, dejansko stanje pa kaže, da je 

doslednih »ločevalcev« odpadkov, torej tistih, ki ločijo od 80 do 100 % vseh odpadkov, 41 %, 

delno, manj dosledno oziroma dosledno pa le določene vrste odpadkov ločuje 56 % 

anketirancev. 

Rezultati kažejo, da v večji meri dosledno ločujejo starejši, osebe, ki so stare med 55-64 let, 

nezaposleni in upokojenci, osebe, ki bivajo v dvočlanskem gospodinjstvu in občani Tabora. V 

večji meri dosledno ločujejo tudi osebe s poklicno izobrazbo. Predpostavka, da so višje 

izobraženi bolj naklonjeni ločevanju, se tako ni izkazala kot povsem pravilna. Anketirancev z 

vsaj višjo izobrazbo, ki dosledno ločujejo, je 34 %, delež teh pa ne odstopa značilno od 

celotnega vzorca (41 %). Se je pa izkazalo, da anketiranci z najnižjo stopnjo izobrazbe v večji 

meri odpadkov ne ločujejo, a velikost podvzorca v tem oziru zahteva pazljivost pri 

interpretaciji. Izobrazba do neke mere tako vpliva na odnos do ločevanja odpadkov, kar kaže 

tudi ugotovitev, da obstaja večja verjetnost, da bodo odgovornost za ravnanje z odpadki prej 

pripisali drugim in ne sebi tisti z nižjo stopnjo izobrazbe, vendar pa o večji naklonjenosti do 

ločevanja bolj izobraženih ne moremo govoriti. Med bolj izobraženimi tako sicer obstaja 

večja stopnja zavedanja lastne odgovornosti, vendar pa se v dejanjih ne izkazuje bolj kot med 

manj izobraženimi. 



112 

V okviru druge hipoteze smo preverjali vpliv sankcij na posameznikovo pripravljenost za 

spremembe v odnosu do ravnanja z odpadki. Po izkušnjah in opažanjih izvajalca javne službe 

ravnanja z odpadki so namreč ravno sankcije najbolj učinkovite, ko gre za spremembo 

vedenja oziroma porast zanimanja za ločevanje odpadkov. Izkazalo se je, da je večina, 86 %, 

mnenja, da je nepravilno ločevanje odpadkov potrebno sankcionirati. Anketiranci, ki ne 

ločujejo, so sankcijam za nepravilno ločevanje manj naklonjeni, vendar velikost podvzorca 

določa previdnost pri interpretaciji, posledično zaključkih. Prav tako zaradi premajhnega 

vzorca ne moremo sklepati o denarni kazni kot najbolj učinkovitem pristopu pri spremembi 

odnosa do ravnanja z odpadki med zdajšnjimi »neločevalci«, kljub temu pa se je nakazalo, da 

so denarne kazni za neločevanje odpadkov lahko povod za ločevanje odpadkov. Med 

vprašanimi jih je namreč 86 % dejalo, da bi v primeru predpisanih denarnih kazni začelo z 

ločevanjem odpadkov. 

Glede pomena obveščanja in informiranja o ločevanju odpadkov se je pokazalo, da je ocena 

dostopa do informacij o dejavnosti družbe Simbio dobra. Večina, 68 %, največ informacij o 

ločevanju dobi ravno s strani Simbia, bodisi preko spletne strani bodisi njihovih obvestil in 

brošur. Mediji so se pokazali kot glavni vir informiranja za 23 % anketirancev. Med 

anketiranci, ki dosledno ločujejo odpadke, jih 73 % (značilno več glede na celotni vzorec) 

navaja, da največ informacij o ločevanju dobi s strani javnega podjetja za ločevanje. 

Predvidevamo lahko, da informacije o ločevanju odpadkov, pri čemer glavni vir informiranja 

niti ni odločujoč, povečajo pogostost oziroma doslednost ločevanja. Na odnos do ravnanja z 

odpadki v smislu prenašanja odgovornosti na druge prav tako vpliva zaznava dostopnosti 

informacij družbe Simbio. Večja verjetnost, da bodo odgovornost za ravnanje z odpadki 

pripisali drugim, se kaže med tistimi, ki menijo, da je dostop do informacij o ravnanju z 

odpadki družbe Simbio prej slab kot dober. 

Izhodiščna predpostavka, da obstajajo razlike v odnosu do ločevanja glede na tip bivališča, se 

ni izkazala kot točna. Tako prebivalci enostanovanjskih kot večstanovanjskih objektov se 

čutijo moralno odgovorne za ločevanje odpadkov, ne glede na to, kaj z njimi počnejo drugi. 

Razlike med skupinama se v tem pogledu niso pokazale kot značilne. Značilnih razlik ni niti, 

ko gre za vprašanje odgovornosti za čistočo okrog zabojnikov. Oboji se strinjajo, da so zanjo 

odgovorni stanovalci in ne izvajalec javne službe. Na podlagi dobljenih rezultatov tudi ne 

moremo sklepati, da so prebivalci večstanovanjskih objektov manj motivirani za ločevanje; 

med njimi je takih, ki dosledno ločujejo, 38 %, tistih, ki delno, pa 62 %. Med prebivalci 

enostanovanjskih objektov pa je doslednih »ločevalcev« 41 %, tistih, ki delno ločujejo, pa 54 

%. Deleži so primerljivi, tudi z vidika celotnega vzorca. Izkazalo se je celo, da je med 

prebivalci enostanovanjskih objektov značilno več (glede na celotni vzorec) tistih, ki ne 

ločujejo (5 %), vendar, znova, velikost podvzorca ostaja »ovira« v smislu posplošenih 

zaključkov. Tudi z vidika zadovoljstva s storitvami Simbio med prebivalci enostanovanjskih 

in večstanovanjskih objektov ni značilnih razlik v izraženi stopnji zadovoljstva glede 

pogostosti odvoza odpadkov. Oboji pravijo, da so zadovoljni. 
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Kot predmet zanimanja je bilo izpostavljeno tudi vprašanje seznanjenosti prebivalcev s 

postopki ločevanja. V splošnem se je pokazalo, da je večina (95 %) seznanjenih s tem, kako 

ločevati odpadke, seznanjenost pa se kaže tudi preko zastavljenih konkretnih vprašanj o 

umeščanju posameznih vrst odpadkov. Da imajo prebivalci težave, ko so soočeni s 

konkretnim vprašanjem, kaj smejo odložiti in kaj ne v določen zabojnik, tako ne moremo 

trditi. Še najmanj, a še vedno 60 %, je seznanjenih s tem, da sodi odpadno olje med nevarne 

odpadke, največ, 90 %, pa jih je seznanjenih s pravilnim ravnanjem, ko gre za odlaganje 

steklenic in kozarcev za vlaganje v zabojnike za steklo. Težave se pravzaprav kažejo samo, ko 

gre za vprašanje o uvrščanju papirnatih robčkov; te namreč 50 % umesti med preostanek 

odpadkov, 16 % med papir, pravilno pa jih bi sortiralo 26 % anketirancev. 

Odpadki v neki meri najbrž pristanejo v zabojnikih za preostanek odpadkov, med mešanimi 

komunalnimi odpadki, namesto v zabojnikih za ločeno zbrane frakcije, tudi za to, ker ljudje 

niso do potankosti seznanjeni s pravilnim ločevanjem, kar je bilo izhodiščno predvidevanje, a 

določeno poznavanje ločevanja je bilo izkazano. Kaže se tudi poznavanje odpadkov, ki sodijo 

med mešane komunalne odpadke, kar pa ne pomeni, da bi bilo natančno obveščanje o 

pravilnem ločevanju nepotrebno oziroma, da ne bi bilo mogoče doseči še boljše učinkovitosti 

obveščanja. 

Glede vprašanja odgovornosti do okolja, ali je ta v prvi vrsti na strani posameznika ali države, 

lokalne skupnosti oziroma komunalnega podjetja, lahko zaključimo v nasprotju s hipotezo 

številka 6 oziroma predvidevanji, ki so odgovornost do okolja enoznačno polagala na stran 

države, lokalne skupnosti, komunalnega podjetja, stran od posameznika. Odgovornost, kot 

povzemamo iz rezultatov, se kaže kot obveza vseh. Tako se s tem, da je za čisto okolje v prvi 

vrsti odgovorna država, povsem strinja le 21 % anketirancev, odgovornost za okoljske 

probleme, povezane s preskromnim ločevanjem, pa izkazuje 48 % vprašanih. Glede 

odgovornosti, vezane na komunalno podjetje, kolikor lahko sklepamo preko trditve Z 

ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe, s katero se 19 % zelo strinja, v 

splošnem pa več strinja (49 %) kot ne strinja (30 %), pa se kaže nekaj prelaganja odgovornosti 

na ramena komunalnega podjetja. A hkrati je prisotno jasno zavedanje, da so npr. za čistočo 

okrog zabojnikov odgovorni lastniki, ne komunalno podjetje. 61 % tudi - ne glede na ravnanja 

drugih - čuti moralno odgovornost za ločevanje odpadkov, posledično tudi odgovornost 

oziroma skrb za okolje, kar je bil nenazadnje za 37 % vprašanih tudi glavni povod za začetek 

ločevanja odpadkov. K odnosu do ravnanja z odpadki in okolju tako prispeva odgovornost 

individuuma, lastno, notranje zavedanje o pomenu odnosa do ravnanja z odpadki za čisto, 

zdravo okolje v prihodnosti, kot družbena odgovornost, izoblikovan odnos do preučevane 

problematike na nivoju lokalne skupnosti in države. 

Priporočila in predlogi  

V nadaljevanju predstavljamo priporočila in predloge managementu za izvedbo 

komunikacijskih aktivnosti za spremembo vedenja oz. boljšo učinkovitost ozaveščanja in 
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osveščanja prebivalstva, do katerih smo prišli s pomočjo rezultatov podrobne analize odnosa 

prebivalcev, navedene v predhodnih odstavkih. Ker rezultati raziskave kažejo, da je sicer 

odnos do ravnanja z odpadki v celjski regiji dober, spodbuden, niso pa še doseženi vsi deleži 

ločeno zbranih frakcij, ki izhajajo iz več sprejetih strateških programov in usmeritev 

(Računsko sodišče 2011) do leta 2013, priporočamo, da v občinah, ki so bile zajete v 

raziskavo, nadaljujejo z aktivnostmi, ki bodo povečale ločevanje odpadkov na izvoru. To 

velja predvsem za ločevanje bioloških odpadkov, ki jih je bilo v letu 2011 zbranih okoli 7,8 % 

(Simbio 2012), cilj do leta 2013 pa je 13 % (Računsko sodišče 2011). Prav tako to velja za 

ločeno zbiranje papirja, stekla ter plastične in kovinske embalaže, ki jih je bilo v letu 2011 

zbranih 16 %, cilj do leta 2013 pa je 30 %. 

Kljub temu da se kaže določeno poznavanje odpadkov, to ne pomeni, da bi bilo natančno 

obveščanje o pravilnem ločevanju nepotrebno oziroma da ne bi bilo mogoče doseči še boljše 

učinkovitosti obveščanja. Navsezadnje je raziskava potrdila, da informacije o ločevanju 

odpadkov povečajo pogostost oziroma doslednost ločevanja, potrebno pa se je tudi zavedati, 

da gre pri spreminjanju miselnosti za dolgotrajen in konflikten proces, ki zahteva trajno in 

intenzivno komuniciranje. Tudi zato je smiselno nadaljevanje konkretnih aktivnosti, 

navedenih v poglavju 3.4, z upoštevanjem spoznanj, ki jih je prinesla raziskava in ki so se v 

večini primerov izkazala za povsem nasprotna od pričakovanj in postavljenih hipotez. 

Raziskava je nedvomno prinesla več zanimivih zaključkov še na nekaterih drugih področjih, 

kjer so bila pričakovanja, ustvarjena na podlagi lastnih opažanj (zaposlenih v družbi za 

ravnanje z odpadki), literature in predhodnih raziskav, drugačna, nasprotna. Hipoteze, da bolj 

izobraženi več ločujejo, da stanovalci v večstanovanjskih objektih ločujejo manj, da imajo 

prebivalci težave, ko so soočeni s konkretnim vprašanjem, kaj sme odložiti in kaj ne v 

določen zabojnik, ter da je odgovornost do okolja stvar države, lokalne skupnosti ali 

komunalnega podjetja, raziskava ni potrdila ali ni povsem potrdila. Morda to nakazuje, da je 

napočil čas za miselni preskok od zgolj ločevanja odpadkov in reciklaže k preprečevanju 

nastajanja odpadkov, kot tistemu cilju, ki je najvišje v petstopenjski hierarhični lestvici 

ravnanja z odpadki, ki velja, kot omenjeno v uvodu, za vodilno načelo zakonodaje in politike 

preprečevanja nastajanja odpadkov v Evropski uniji. 

Nadalje, podatki raziskave o razlogih, zakaj je večina občanov začela ločevati (to je zaradi 

dostave t. i. rumenih zabojnikov za odpadno embalažo), napeljujejo na drug pomemben 

zaključek, in sicer pomen ustrezne infrastrukture. Gre za infrastrukturo, ki je prijazna 

občanom, saj jim je prostorsko blizu, zaradi česar ne porabijo veliko časa za logistiko odvoza 

odpadkov v zbirne centre ali na ekološke otoke. Dostava zabojnikov praktično pred vrata 

doma je omogočila občanom, da za ločevanje ne porabijo veliko časa in energije, zato jih je to 

ob ostalih komunikacijskih aktivnostih, usmerjenih v pomen ločevanja, in ostalem 

informiranju, motiviralo k ločevanju odpadkov. To potrjuje tudi podatek o tem, da največ 

ločujejo prebivalci občine Tabor. Gre za majhno občino, kjer je gostota ekoloških otokov na 
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prebivalca visoko nadpovprečna, saj pride en ekološki otok na komaj 76 prebivalcev, medtem 

ko je povprečje v regiji 186 prebivalcev na otok (Zidanšek 2011), okoljski predpisi pa 

zahtevajo najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev. 

Med priporočili managementu glede nadaljnjih aktivnosti v zvezi z odnosom do odpadkov je 

tudi smiseln razmislek o posodobitvi občinskih odlokov o ravnanju z odpadki, in sicer z 

določbami o sankcijah za nepravilno ravnanje z odpadki. Raziskava je namreč pokazala, da bi 

kar 86 % anketirancev, ki ne ločujejo, začelo ločevati odpadke, če bi bile predpisane denarne 

kazni. 

Posebej za preprečevanje oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov predlagamo izvajanje 

naslednjih ukrepov: 

 priprava informativnega gradiva za povzročitelje odpadkov, s poudarkom na aktivnostih 

za preprečevanje nastajanja odpadkov (nakupi izdelkov z manj embalaže, uporaba 

nakupovalnih vrečk iz tekstila, uporaba steklenic namesto plastenk, povratna embalaža, 

uporaba baterij za večkratno polnjenje, možnosti za vračanje embalaže itd.), 

 priprava javnih tribun in posvetovanj na temo novih načinov ravnanja z odpadki in idej o 

preprečevanju nastajanja odpadkov (prednost tega pristopa je, da se na enem mestu 

zberejo člani javnosti, ki jih tematika zanima in zastopajo različne poglede na njeno 

rešitev), 

 organizacija informativne pisarne za reševanje reklamacij in posredovanja navodil, 

 posebna telefonska številka za posredovanje informacij, 

 spodbujanje in stimuliranje lastnega kompostiranja, 

 organiziranje iger (s sodelovanjem v obliki iger javnost spozna različne interese 

posameznih udeležencev v načrtovanju. Posamezniki ali manjše skupine prevzamejo 

vlogo občinskih svetnikov, svetovalcev pri ravnanju z odpadki, stanovalcev, občinske 

uprave in medijev), 

 ustanovitev informacijskega središča (le-to javnosti stalno ponuja sveže informacije o 

poteku načrtovanja in splošne informacije o sistemu (brošure, video projekcije), hkrati pa 

javnosti omogoča, da ves čas načrtovanja sodeluje s svojimi mnenji), 

 stalno informiranje občanov o možnostih ravnanja z odpadki itd. 

Kot sredstva za preprečevanje in zmanjševanja nastajanja odpadkov se lahko uporabijo tudi 

osebni razgovori, telefonsko svetovanje, lokalna sredstva informiranja, plakati v prostorih in 

na mestih, kjer so dostopni najširši javnosti, reklamna sporočila na sredstvih javnega prevoza 

in odvoza odpadkov, brošure na temo preprečevanja nastajanja odpadkov, javne prireditve 

ipd. 

Posebej izpostavljamo še preprečevalne ukrepe za biorazgradljive, embalažne in kosovne 

odpadke. 
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Biorazgradljivi odpadki sicer v osnovi sicer ne nudijo preprečevalnega potenciala, so pa edina 

snovna skupina odpadkov, ki se lahko v mnogih primerih izkoristijo s kompostiranjem že na 

samem mestu nastajanja odpadka. Pospeševalna sredstva, ki se pri tem lahko uporabijo, so 

predvsem v svetovanju za lastno kompostiranje in pravilno uporabo komposta ter dajanju 

opreme in orodja za pomoč pri spravilu zelenja, vejevja, listja itd. 

Embalažni odpadki - Izhodiščni smisel embalaže je bil in je še vedno v varovanju blaga (pred 

lomom, krajo, poškodbo, pokvarljivostjo itd.). V današnjem času se embalaža uporablja tudi 

kot sredstvo reklame, zato je njena uporaba večplastna. Kot pospeševalna sredstva, ki se lahko 

uporabijo, so pospeševanje proizvodnje večkrat uporabne embalaže, namesto enkratne (s 

pomočjo proizvajalcev), pospeševanje uvajanja sistemov večkrat uporabne in zastavne 

embalaže (s pomočjo trgovine) ter pospeševaje uporabe embalaže, brez zveznih materialov (s 

pomočjo proizvajalcev). 

Kosovni odpadki nastajajo kot posledica uporabe (iztrošenost) oz. zastaranosti (tehnološko 

staranje, časovno staranje itd.) opreme, strojev in naprav, ki so večjih dimenzij oz. večje teže 

(neposredno nastajanje kosovnih odpadkov) ter kot posledica proizvodnje (posredno 

nastajanje odpadkov). Zaradi lastnosti kosovnih odpadkov in pomembnosti (vrednosti) 

njihovih posameznih sestavnih delov ter materiala, je preprečevanje njihovega nastajanja 

pomembno tudi z narodnogospodarskega vidika. Zato se lahko kot preprečevalne možnosti 

uporabijo uvajanje čistih tehnologij proizvodnje opreme, strojev in naprav, uvajanje 

materialov, ki so zamenljivi in sposobni recikliranja, in pospeševanje uvajanja opreme, strojev 

in naprav z zamenljivimi rezervnimi deli in čim večjimi možnostmi razstavljivosti itd. 
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7 ZAKLJUČEK 

Če strnemo ugotovitve kvantitativne raziskave odnosa do odpadkov, lahko rečemo, da je 

odnos do ravnanja z odpadki dober, spodbuden. V večji meri dosledno ločujejo starejši in 

osebe s poklicno izobrazbo. Predpostavka, da so višje izobraženi bolj naklonjeni ločevanju, se 

tako ni izkazala kot povsem pravilna. Rezultati so tudi nakazali, da so denarne kazni za 

neločevanje odpadkov lahko povod za začetek ločevanja odpadkov, saj je med vprašanimi 

obstoječimi »neločevalci« velika večina dejala, da bi v primeru predpisanih denarnih kazni 

začeli z ločevanjem odpadkov. Dostop do informacij o dejavnostih družbe Simbio je dober, 

večina vprašanih pa največ informacij o ločevanju dobi ravno s strani Simbia. Izhodiščna 

predpostavka, da obstajajo razlike v odnosu do ločevanja glede na tip bivališča, se ni izkazala 

kot točna, saj se tako prebivalci enostanovanjskih kot večstanovanjskih objektov čutijo 

moralno odgovorne za ločevanje odpadkov. Seznanjenost prebivalcev s postopki ločevanja je 

v nasprotju s pričakovanji zelo dobra, saj vprašani niso imeli težav pri konkretnem umeščanju 

posameznih vrst odpadkov. V nasprotju s hipotezo, ki je odgovornost in s tem skrb za okolje 

pripisovala državi, lokalni skupnosti ali komunalnemu podjetju, večina anketirancev le-to 

pripisuje kar sebi. Ker vsi cilji glede količin ločeno zbranih frakcij še niso doseženi in ker gre 

pri spreminjanju miselnosti pri tistih prebivalcih, ki še ne ločujejo, za dolgotrajen in 

konflikten proces, ki zahteva trajno in intenzivno komuniciranje, priporočamo nadaljevanje 

obstoječih aktivnosti, navedenih v poglavju 3.4. Nadalje podatki o razlogih, zakaj je večina 

občanov začela ločevati, napeljujejo na pomen ustrezne infrastrukture, prijazne občanom, ki 

omogoča, da občani za ločevanje odpadkov porabijo karseda malo energije in časa. 

Vsekakor pa raziskava, ki je v nasprotju z večino hipotez dokazala, da občani v celjski regiji 

že ločujejo odpadke, nakazuje, da je napočil čas za miselni preskok od zgolj ločevanja 

odpadkov in reciklaže k preprečevanju nastajanja odpadkov, kot tistemu cilju, ki je najvišje v 

petstopenjski hierarhični lestvici ravnanja z odpadki, ki velja, kot omenjeno v uvodu, za 

vodilno načelo zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov v Evropski uniji. 

Izvedena raziskava analize odnosa do ravnanja z odpadki je osvetlila posamezne vsebine in 

nakazala nekatere aplikativne usmeritve. Upoštevaje, da je obravnavano področje v Sloveniji 

z znanstvenega, empirično-raziskovalnega in strokovnega vidika še precej neraziskano, 

izvedena raziskava predstavlja pomemben prispevek k boljšemu razumevanju izpostavljene 

problematike za vse ključne akterje v skrbi za okolje – tako za politične odločevalce kot 

komunalna podjetja oz. lokalne skupnosti, ki se nahajajo v različnih fazah v doseganju 

okoljskih ciljev (od na primer umeščanja centrov z obdelavo odpadkov v okolje do 

sprejemanja odločitev o nakupu novih zabojnikov za ločevanje odpadkov), pri čemer se 

srečujejo s povsem konkretnimi vprašanji, kako ukrepati. Raziskava preko nekaterih omejitev 

postavlja nova izhodišča za nadaljnje raziskovanje. Tema, ki je aktualna tudi z vidika 

globalnega zavedanja pomena ločevanja za čisto okolje, pa bo nedvomno predmet številnih 

raziskovanj v prihodnje. 
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Priloga 6            Delež pojasnjene variance brez spremenljivke »odpadkov ni težko ločevati« 
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Priloga 7           Pojasnjena varianca dveh faktorjev   

 

 



Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

 

q1    V kolikšni meri ste zadovoljni s pogostostjo odvoza odpadkov izpred vašega bivališča?  

 

1 zelo nezadovoljen  

2 nezadovoljen  

3 niti niti  

4 zadovoljen  

5 zelo zadovoljen  

6 ne vem  

 
q2    V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o ravnanju z odpadki? Ocenite na 

lestvici od 1 do 5, 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, 5, da se zelo strinjate. (trditve rotirajo) 

 

  sploh 

se ne 

strinjam 

  

 se ne 

strinjam 

  

 niti 

niti 

  

 se 

strinjam 

  

 zelo se 

strinjam 

  

 ne 

vem, 

ne 

morem 

oceniti  

1 Če odpadkov ne ločujem, se počutim 

krivega.  
1 2 3 4 5 6 

2 Za okoljske probleme, povezane s 

preskromnim ločevanjem odpadkov, se čutim 

odgovornega.  

1 2 3 4 5 6 

3 Odpadke je potrebno ločevati.  1 2 3 4 5 6 

4 Če ločujem odpadke, porabim preveč 

prostega časa.  
1 2 3 4 5 6 

5 Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju 

odpadkov.  
1 2 3 4 5 6 

6 Seznanjen sem, kako ločevati odpadke.  1 2 3 4 5 6 

7 Z ločevanjem odpadkov pripomorem k 

njihovi predelavi in ponovni uporabi surovin.  
1 2 3 4 5 6 

8 Preskromno ločevanje odpadkov je problem 

družbe.  
1 2 3 4 5 6 

9 Odpadkov ni težko ločevati.  1 2 3 4 5 6 

10 Usmeritve države o ravnanju z odpadki so 

dobre.  
1 2 3 4 5 6 

11 Za ločevanje odpadkov se čutim moralno 

odgovornega ne glede na to, kaj z njimi 

počnejo drugi.  

1 2 3 4 5 6 

12 Izvajalec javne službe ’služi’ na račun 

ločevanja odpadkov.  
1 2 3 4 5 6 

13 Z ločevanjem odpadkov delamo namesto 

izvajalca javne službe.  
1 2 3 4 5 6 

14 Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče 

na en kup, ne obdela in ne predela.  
1 2 3 4 5 6 

15 Za čisto okolje je v prvi vrsti odg.država.  1 2 3 4 5 6 
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q3    V kolikšni meri ste zadovoljni z načinom plačevanja odvoza odpadkov v vašem 

stanovanju / hiši? Ocenite na 5-stopenjski lestvici, 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljen in 5, da 

ste zelo zadovoljni ...  

 

1 zelo nezadovoljen  

2 nezadovoljen  

3 niti niti  

4 zadovoljen  

5 zelo zadovoljen  

6 ne vem  

 
q4    Kakšen način obračunavanja bi bil po vašem mnenju najbolj pravičen za plačevanje 

odvoza odpadkov?  

 

 

1 Obračun na podlagi teže mešanih komunalnih odpadkov v kg (odpadkov, ki jih ločeno ne 

zberemo).  

2 Obračun na podlagi količine vseh vrst odpadkov v kg, ki jih proizvedemo v gospodinjstvu.  

3 Obračun glede na število oseb v gospodinjstvu.  

4 Obračun glede na volumen zabojnika odpadkov, ki jih proizvedemo v gospodinjstvu.  

5 Ne vem  

 
q5    Koliko mesečno plačujete za storitev ravnanja z odpadki?  

 

1 Do 12 EUR  

2 med 13 in 19 EUR  

3 nad 20 EUR  

4 ne vem  

 
q6    Kolikšna je oddaljenost najbližjega ekološkega otoka od vašega stanovanja/hiše?  

 

1 do 80 metrov  

2 od 81 do 300 m  

3 več kot 300 m  

4 ne vem, ne morem oceniti 

 
q7    Ali v vašem gospodinjstvu ločujete odpadke?  

 

1 da  

2 delno  

3 ne  

 



Priloga 1 

 

q8    Kako dosledno ločujete odpadke ... V kolikšnem deležu ločujete posamezne vrste 

odpadkov?  

 
  do 20% 

  

 21-40% 

  

 41-60% 

  

 61-80% 

  

 81-

100%  

1 papir, karton  1 2 3 4 5 

2 steklo  1 2 3 4 5 

3 plastično in kovinsko embalažo  1 2 3 4 5 

4 biološke odpadke  1 2 3 4 5 

5 nevarne odpadke (npr. zdravila, baterije, 

barve… )  
1 2 3 4 5 

6 kosovne odpadke  1 2 3 4 5 

 
q9    Katerih vrst odpadkov, ki jih ločujete, imate tedensko največ ...  

 

1 papir  

2 steklo  

3 plastično in kovinsko embalažo  

4 biološke odpadke  

5 nevarne odpadke  

6 kosovne odpadke  

7 ne vem  

 
 

q10    Kaj je bil glavni razlog, da ste začeli z ločevanjem odpadkov?  

 

1 z ločevanjem so pričeli sosedje, sorodniki, otroci …  

2 novi zabojniki za ločevanje, ki smo jih prejeli na dom  

3 ker s tem pripomorem k čistejšemu okolju v prihodnosti  

4 ker tako ohranjamo naravne vire - več surovin preide v ponovno rabo  

5 ker se bojim sankcij za neločevanje  

6 ne vem  

7 drugo: 
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q11    V kakšni meri za vas osebno držijo naslednje trditve ... ? Ocenite na 5-stopenjski 

lestvici, 1 pomeni, da trditev za vas sploh ne drži in 5, da zelo drži ... Odpadkov oz. vseh 

odpadkov ne ločujem, ker ...  

 

 

  sploh 

ne drži 

  

  ne 

drži   

 niti 

niti   
 drži   

 zelo 

drži   

 ne 

vem  

1 od tega nimam ničesar.  1 2 3 4 5 6 

2 nimam prostora za ločevanje odpadkov.  1 2 3 4 5 6 

3 je ekološki otok predaleč.  1 2 3 4 5 6 

4 nimam dovolj odpadkov.  1 2 3 4 5 6 

5 ločevanje povzroča smrad v stanovanju.  1 2 3 4 5 6 

6 to početje nima smisla, saj tudi večina 

drugih tega ne dela.  
1 2 3 4 5 6 

7 nimam časa.  1 2 3 4 5 6 

8 so zabojniki na ekoloških otokih pogosto 

prepolni.  
1 2 3 4 5 6 

 
q12    V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami… Ocenite na lestvici od 1 do 5, 1 

pomeni, da se sploh ne strinjate, 5, da se zelo strinjate.  

 

  sploh 

se ne 

strinjam 

  

 se ne 

strinjam 

  

 niti 

niti 

  

 se 

strinjam 

  

 zelo se 

strinjam 

  

 ne 

vem, 

ne 

morem 

oceniti  

1 Dostop do informacij o dejavnosti družbe 

za ravnanje z odpadki Simbio je slab.  
1 2 3 4 5 6 

2 Več dodatnih zabojnikov za ločevanje 

odpadkov upravičeno podraži ceno storitve.  
1 2 3 4 5 6 

3 Za čistočo okrog zabojnikov pred hišo, 

blokom so odgovorni stanovalci in ne družba 

za ravnanje z odpadki.  

1 2 3 4 5 6 

 
 

q13    Kje dobite največ informacij o ločevanju odpadkov?  

 

1 s spletne strani, brošur, obvestil družbe Simbio, javnega podjetja za ravnanje z odpadki  

2 z zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (nalepke na zabojnikih)  

3 preko medijev  

4 drugo:  
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q14    Ali se strinjate, da je nepravilno ločevanje odpadkov potrebno sankcionirati ali ne?  

 

1 da  

2 ne  

3 ne vem  

 
q15    Denimo, da bi bile za neločevanje odpadkov predpisane denarne kazni, ali bi odpadke 

začeli ločevati ali ne?  

 

1 da  

2 ne  

3 ne vem  

 
q16    Ali ste si že ogledali Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO)?  

 

1 da  

2 ne 

 
d1    Mi lahko za konec zaupate še vašo starost?  

 

1 _______ 

 
d2    Kakšna je vaša zadnja dokončana izobrazba?  

 

1 osnovna izobrazba (končana OŠ) ali manj  

2 nižja poklicna ali srednja poklica izobrazba (2- do 3-letna)  

3 srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba (4-letna)  

4 višja izobrazba  

5 visoka dodiplomska izobrazba  

6 visoka podiplomska izobrazba  

7 ne želim odgovoriti  

 
d3    Kakšen pa je vaš zaposlitveni status v tem trenutku ...  

 

1 dijak, študent  

2 zaposlen, samozaposlen  

4 nezaposlen  

5 upokojenec  

6 kmet, gospodinja, drugo  

 
d4    Koliko je oseb v vašem gospodinjstvu?  

 

1 ena  

2 dve  

3 tri  

4 štiri  

5 pet in več  
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d4a    Je od tega kaj šoloobveznih otrok?  

 

1 Da  

2 Ne  

 
d5    Bivališče  

 

1 enostanovanjski objekt (hiša)  

2 večstanovanjski  

 
d6    Občina bivanja  

 

1 Celje  

2 Vojnik  

3 Dobrna  

4 Štore  

5 Šentjur  

6 Žalec  

7 Braslovče  

8 Prebold  

9 Polzela  

10 Vransko  

11 Tabor  

12 Dobje  

 
d7    Spol  

 

1 moški  

2 ženska  

 
 

q17    Prosimo vas, da za konec odgovorite še na naslednja vprašanja…  

q17a Ali lahko na steklenicah in kozarcih za vlaganje, ki jih odlagamo v zabojnike za steklo, 

pustimo zamaške ali pokrovčke?  

 

1 Da  

2 Ne  

3 Ne vem  

 
 

q17b    V katero vrsto odpadkov sodijo konzerve živil?  

 

1 Embalaža  

2 Kosovni odpadek  

3 Mešani komunalni odpadek  

4 Ne vem  

3 Drugo: 
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q17c    Kaj spada med mešane komunalne odpadke (preostanek)? Navedite nekaj primerov.  

 

1 plastificiran papir  

2 zamaščene folija in zamaščen papir  

3 plenice  

4 ohlajen pepel  

5 tkanine, usnje  

6 šiviljski odpadki  

7 vrečke iz sesalca  

8 mačji pesek  

9 kasete, filmi, fotografije  

10 pluta  

11 polomljene plastične igrače  

12 manjši plastični kosi vrtnega pohištva  

13 ne vem  

14 Drugo: 

 
q17d    V kateri zabojnik bi odložili papirnate robčke?  

 

1 V zeleni zabojnik  

2 v rjavi zabojnik ali na kompostnik (biološki odpadki)  

3 Ne vem  

4 Drugo: 

 
 

q17e    Kam sodi odpadno olje?  

 

1 Nevarni odpadki  

2 Ne vem  

3 Drugo: 
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Komunalitete za določitev faktorjev, ki pojasnijo čim večji delež celotne variance 

 

  
Začetna 

vrednost 

Po 

ekstrakciji 

Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega. ,291 ,432 

Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem odpadkov, se 

čutim odgovornega. 
,267 ,425 

Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa. ,243 ,375 

Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov. ,235 ,403 

Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe. ,114 ,150 

Odpadkov ni težko ločevati. ,157 ,199 

Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre. ,202 ,411 

Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne glede na to, kaj z 

njimi počnejo drugi. 
,265 ,431 

Izvajalec javne službe ’služi’ na račun ločevanja odpadkov. ,237 ,556 

Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe. ,266 ,422 

Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, ne obdela in ne 

predela. 
,193 ,252 

Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država. ,193 ,336 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Pojasnjena varianca in lastna vrednost za določitev ustreznega števila faktorjev 

 

Faktor 

Initial Eigenvalues  

(Začetna lastna vrednost) 

Extraction Sums of Squared Loadings 

(Lastna vrednost po ekstrakciji) 

Total Varianca v % 
Kumulativa v 

% 
Total Varianca v % Kumulativa v % 

1 2,354 19,615 19,615 1,743 14,525 14,525 

2 2,045 17,041 36,656 1,436 11,965 26,491 

3 1,277 10,644 47,300 ,654 5,448 31,938 

4 1,151 9,588 56,888 ,557 4,645 36,583 

5 ,932 7,770 64,659 
   

6 ,776 6,466 71,125 
   

7 ,690 5,754 76,879 
   

8 ,638 5,319 82,198 
   

9 ,600 5,002 87,200 
   

10 ,551 4,592 91,792 
   

11 ,500 4,164 95,956 
   

12 ,485 4,044 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Prikaz faktorskih uteži brez spremenljivke »odpadkov ni težko ločevati« 

 

 Faktor    

 1 2 3 4 

Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega. ,624    

Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne glede na 

to, kaj z njimi počnejo drugi. 

                                                                                                                   

,588 

   

Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem 

odpadkov, se čutim odgovornega. 

,563    

Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov. ,516    

Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre. ,451   ,375 

Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe.  ,320    

Odpadkov ni težko ločevati.      

Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne službe.   ,591   

Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa.  ,588   

Izvajalec javne službe ’služi’ na račun ločevanja odpadkov.  ,564 ,318 -,370 

Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država.   ,440   

Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, ne obdela in ne 

predela. 

 ,434   

Extraction Method: Principal Axis Factoring 
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Nove komunalitete brez spremenliivke »odpadkov ni težko ločevati« 

 

 

 Začetna         

vrednost 

Po 

ekstrakciji 

Če odpadkov ne ločujem, se počutim krivega. ,291 ,441 

Za okoljske probleme, povezane s preskromnim ločevanjem 

odpadkov, se čutim odgovornega. 
,267 ,417 

Če ločujem odpadke, porabim preveč prostega časa. ,225 ,354 

Država nas spodbuja k ločenemu zbiranju odpadkov. ,221 ,411 

Preskromno ločevanje odpadkov je problem družbe. ,109 ,162 

Usmeritve države o ravnanju z odpadki so dobre. ,186 ,391 

Za ločevanje odpadkov se čutim moralno odgovornega ne 

glede na to, kaj z njimi počnejo drugi. 
,242 ,384 

Izvajalec javne službe ’služi’ na račun ločevanja odpadkov. ,230 ,520 

Z ločevanjem odpadkov delamo namesto izvajalca javne 

službe. 
,266 ,449 

Izvajalec javne službe vse odpadke zmeče na en kup, ne obdela 

in ne predela. 
,190 ,369 

Za čisto okolje je v prvi vrsti odgovorna država. ,178 ,292 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

 

 



Priloga 6 
 

 

Delež pojasnjene variance brez spremenljivke »odpadkov ni težko ločevati« (s štirimi 

faktorji) 

 

Faktor 

Initial Eigenvalues   

(Začetna lastna vrednost) 

       Extraction Sums of Squared Loadings 

       (Lastna vrednost po ekstrakciji) 

   Total     Varianca v %    Kumulativa v %        Total   Varianca v %    Kumulativa v % 

1 2,272 20,651 20,651 1,658 15,073 15,073 

2 2,007 18,250 38,901 1,415 12,868 27,940 

3 1,178 10,707 49,608 ,579 5,261 33,202 

4 1,147 10,427 60,035 ,538 4,893 38,094 

5 ,795 7,225 67,260 
   

6 ,759 6,898 74,158 
   

7 ,657 5,971 80,128 
   

8 ,603 5,480 85,608 
   

9 ,575 5,228 90,836 
   

10 ,522 4,748 95,584 
   

11 ,486 4,416 100,000       
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Pojasnjena varianca dveh faktorjev 

  

Faktor 

Initial Eigenvalues 

(Začetna lastna vrednost) 

Extraction Sums of Squared Loadings 

(Lastna vrednost po ekstrakciji) 

Total 
Pojasnjena 

varianca v % 
Kumulativa v % Total 

Pojasnjena 

varianca v % 
Kumulativa v % 

1 2,272 20,651 20,651 1,567 14,241 14,241 

2 2,007 18,250 38,901 1,294 11,762 26,004 

3 1,178 10,707 49,608    

4 1,147 10,427 60,035    

5 ,795 7,225 67,260    

6 ,759 6,898 74,158    

7 ,657 5,971 80,128    

8 ,603 5,480 85,608    

9 ,575 5,228 90,836    

10 ,522 4,748 95,584    

11 ,486 4,416 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

 

 

 

 


