
 

 

A
N

T
O

N
 S

T
R

E
IC

H
E

R
 

2
0
1
7
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

ANTON STREICHER 

KOPER, 2017 

MAGISTRSKA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 





 

 

 

Koper, 2017 

ANALIZA ODNOSA GOSPODINJSTEV DO 

RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

IZBRANI MESTNI OBČINI 

Anton Streicher 

Magistrska naloga 

Mentor: doc. dr. Armand Faganel 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 





III 

 

POVZETEK 

Magistrska naloga postavlja v ospredje problematiko ravnanja in preprečevanja nastajanja 

komunalnih odpadkov v občini Celje. Raziskovalni del naloge analizira stanje odnosa 

gospodinjstev v občini Celje do ločevanja, zmanjševanja in preprečevanja odpadkov ter 

podaja možne usmeritve za izboljšanje stanja. Uporabljena je bila kvantitativna raziskovalna 

metoda s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. Ključna ugotovitev, povzeta iz raziskave, 

je, da je stanje na področju ločevanja odpadkov v občini spodbudno, prav tako je viden 

napredek v smeri zmanjševanja in preprečevanja odpadkov. Zato naj se vsa pozornost 

vpletenih nameni v nadaljevanje izvajanja aktivnosti preprečevanja odpadkov. Podani so 

predlogi za izboljšanje stanja obravnavanega področja. 

Ključne besede: komunalni odpadki, gospodinjstva, Celje, ločevanje odpadkov, zmanjševanje 

in preprečevanje odpadkov, motivacija, socialni marketing, okoljska ozaveščenost 

SUMMARY 

The master's thesis brings to the fore the issue of waste management and preventing of 

communal waste producing in the municipality of Celje. The research analyses the actual state 

attitude of households in Celje towards waste separation, waste reduction and waste 

prevention and it provides possible directions for the improvements of the situation. We used 

the online survey questionnaire for quantitative research method needs. The key findings, 

taken from the analysis of the research, indicates that the waste separation in municipality is 

encouraging. Quite well, it is seen progress in direction of waste reduction and waste 

prevention. Therefore, all involved should be continued it with the implementation of waste 

prevention activities. We indicated suggestions for improvements of the area in question. 

Key words: communal waste, households, Celje, waste separation, waste reduction and waste 

prevention, motivation, social marketing, environmental awareness 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge se osredotočamo na predstavitev raziskovalnega problema 

in teoretičnih izhodišč naloge, opredeljujemo namen in cilje naloge, predstavljamo hipoteze 

naloge, metodologijo naloge ter predpostavke in omejitve naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč naloge 

Število prebivalcev v Sloveniji narašča. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 

(SURS 2016) je bilo v Sloveniji na dan 1. julija 2008 2.022.629 prebivalcev, 1. julija 2016 pa 

2.064.241 prebivalcev, kar znaša 2,06-odstotno rast. Posredno z rastjo števila prebivalstva 

raste tudi sama potrošnja (nerecikliranih) materialov, skrajšujejo se življenjske dobe izdelkov, 

če dodamo še pospešen razvoj industrije, pridemo do zaključka, da omenjeni dejavniki 

povzročajo čedalje večjo izrabo naravnih virov in rast količin proizvedenih odpadkov v 

Sloveniji. Če želijo kupci spremeniti svoje potrošniške navade, morajo biti seznanjeni, kje in 

kako kupovati izdelke, ki so okolju prijazni. Trgovci imajo kot vez med kupci in proizvajalci 

veliko moč, da povečajo ozaveščenost in s tem vplivajo na izbiro pri nakupu omenjenih 

izdelkov na njihovih policah (Evropska komisija 2010, 13). Vukasović (2012, 55) izpostavlja 

kulturo kot enega izmed dejavnikov, ki vpliva na vedenje porabnikov. Omenja jo kot 

kompleksno celoto, ki vključuje vero, umetnost, zakone, moralo in navade, ki jih pridobi 

posameznik, katere član je. Zato je pomembno, da tržniki spremljajo kulturne spremembe v 

družbi in sprotno prilagajajo ponudbe svojih izdelkov. 

V letu 2015 je v Sloveniji nastalo 5,2 milijona odpadkov, kar je za 500.000 ton več v 

primerjavi z letom 2014 (Polh, Vidic, Žitnik 2016). Cerarjeva (2011, 29) ugotavlja, da so iz 

statističnih poročil uradov Evropske unije (v nadaljevanju EU) razvidni podatki, kjer količine 

nastalih odpadkov naraščajo sorazmerno z gospodarsko rastjo, zato se v bližnji prihodnosti 

pričakuje izrabo odpadkov kot surovin kot nujno in neizogibno. Čebular Zajec (2015, 44) 

navaja, da se industrija v Evropi sooča s štirimi poglavitnimi izzivi: prevelike količine 

odpadkov in nizka snovna učinkovitost, naraščanje cen surovin, stroškovna struktura 

proizvodnje, kjer materialni stroški podjetij predstavljajo v povprečju skoraj polovico vseh 

stroškov, ter visoka uvozna odvisnost EU glede surovin in energije. Rešitev avtor (prav tam) 

za to navaja v prehodu na krožno gospodarstvo, kjer odpadki ene industrije postanejo 

surovina za isto ali drugo industrijo. Razlogi za spodbujanje krožnega gospodarstva niso samo 

okoljski. Gre namreč tudi za doseganje gospodarskih in socialnih ciljev v obliki novih, 

kvalitetnih zaposlitev, še dodaja avtor (prav tam). 

Cilj EU in posledično tudi Slovenije na področju ravnanja z odpadki je postati »družba 

recikliranja«, to je družba, ki izvaja ukrepe za preprečevanje odpadkov, nastale odpadke pa 

uporablja kot vir (Evropska komisija, 2011). V Programu ravnanja z odpadki in programu 

preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 21) si je Slovenija zadala cilj, da zagotovi ponovno 
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uporabo in recikliranje za najmanj 50 % mase vsaj za odpadni papir, kovine, plastiko in steklo 

iz komunalnih odpadkov. Osnova za doseganje ciljev omenjenega programa skladno s 

predpisom, ki ureja odpadke, je petstopenjska hierarhija, ki postavlja sledeč prednostni vrstni 

red ravnanja z odpadki (Vlada RS 2016, 29): 

 preprečevanje, 

 priprava za ponovno uporabo, 

 recikliranje, 

 drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 

 odstranjevanje odpadkov. 

Pri tem je treba poudariti, da se pri uporabi hierarhije upošteva okoljska sprejemljivost in 

tehnična izvedljivost posameznega postopka s stroškovnega vidika v primerjavi z ostalimi 

postopki ter boljši doseženi rezultati z vidika varstva okolja, je še zapisano v omenjenem 

programu. Miklavčič (2015) ugotavlja, da so v Sloveniji pomanjkljivosti za doseganje višjih 

ciljev ravnanja z odpadki predvsem v pomanjkanju ustrezne infrastrukture za ponovno 

uporabo, prav tako pa je potrebno dogovoriti stališče do termične obdelave odpadkov. Zato se 

bo sledilo čim manjši podpori odlaganja odpadkov, zmanjšanju odlaganja biološko 

razgradljivih odpadkov in prednostnemu vrstnemu redu postopkov predelave odpadkov, 

termična obdelava odpadkov pa bo morala biti energetsko tako učinkovita, da se bo štela za 

postopek predelave. 

Sistem ločenega zbiranja odpadkov v Sloveniji je vzpostavljen (vpeljati ga je bilo potrebno do 

konca leta 2015). V celjski občini so bili med prvimi, ki so zagotovili potrebno infrastrukturo 

za petstopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki. Sedaj so na vrsti gospodinjstva, za to je 

ključno vprašanje, na kakšen način jih motivirati, da bodo spremenila miselne vzorce in 

vedenje do okolja ter ločevali odpadke, kot jih zahteva družba za ravnanje z odpadki Simbio, 

d. o. o. Kobal Grum in Musek (2009, 16-17) pravita, da je motivacija notranji proces, ki 

vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju usmerjenega vedenja. Pri tem avtorja (prav 

tam) poudarjata, da je cilj sestavni element sleherne motivacije in je lahko pozitiven ali 

negativen. Pozitiven motivacijski cilj nas privlači, zato svoje vedenje usmerjamo k njegovemu 

doseganju. Če je npr. ločevanje odpadkov naš pozitiven cilj, bomo delali v smeri, da vse vrste 

odpadkov ločujemo, nasprotnem primeru pa bomo vedenje usmerili stran od tega cilja, kar 

pomeni, da ne bomo ločevali ali pa ločevali zelo površno. Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 

107) opozarjajo, da so za motivacijsko dejavnost nujno potrebni posebni sprožilni dejavniki, 

ki jih poimenujejo pobudniki. Ti sprožijo motivacijsko dejavnost, če je pred tem obstajala 

potreba. V primeru, da je nezadovoljenost potrebe nizka, lahko k motivacijski dejavnosti 

spodbudi kakšen drug pobudnik (v našem primeru npr. oglas o ločevanju odpadkov). Kojnik 

(2012, 1) navaja, da je ločevanje in preprečevanje odpadkov vedenje, ki posamezniku prinaša 

le malo neposrednih koristi, vključuje osebne stroške in napor, zato je ključno pri tem doseči 

spremembe vrednot in miselnost ljudi. Eden od vzvodov za spremembo vedenj je socialni 

marketing. Lee in Kotler (2016, 9) poudarjata, da se socialni marketing osredotoča na 
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vplivanje želenega vedenja. Pri tem je namen, da uspešno vplivajo na ciljno publiko, da naredi 

eno od štirih stvari: 

 sprejme novo vedenje (npr. kompostiranje kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev), 

 zavrne potencialne nesprejemljivo vedenje (npr. začeti s kajenjem), 

 spremeni trenutno vedenje (povečanje fizične aktivnosti iz treh na pet dni) in 

 opustiti nezaželeno vedenje (npr. pogovarjanje po telefonu med vožnjo). 

Gordon, Carrigan in Hastings (2011, 149) opredeljujejo socialni marketing kot trženje 

družbenih sprememb. Podobno kot komercialni marketing tudi socialni marketing želi 

spremeniti vedenje ciljnih skupin, s to razliko, da komercialni marketing to počne zaradi 

povečanja tržnega deleža, prodaje in posledično dobička, medtem ko socialni marketing 

spreminja vedenje posameznikov izključno v korist celotne družbe. 

Leta 2015 smo odložili 102 kilograma mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca (Polh, 

Vidic in Žitnik 2016). Zastavljen cilj Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanju 

odpadkov (Vlada RS 2016, 57) je do leta 2020 odložiti samo še 53 kilogramov mešanih 

komunalnih odpadkov na prebivalca, po najboljšem scenariju pa le 44 kilogramov. Izziv je 

velik, vse vpletene strani bodo morale prispevati pomemben delež k uresničitvi cilja. Na eni 

strani država kot promotor ideje o krožnem gospodarstvu in politiki spodbujanja recikliranja 

in preprečevanja odpadkov, občine preko svoji izvajalcev javnih služb (v nadaljevanju IJS) 

vzpostaviti učinkovit način ločevanja odpadkov, njegovi promociji in ozaveščanju ter 

primerni infrastrukturi za njihovo obdelavo, nazadnje še gospodinjstva s prvotno nalogo 

pravilnega ločevanja odpadkov in predvsem orientiranostjo k njihovem preprečevanju. Tu je 

mišljena sprememba potrošniškega vedenja v smislu orientiranosti h kakovosti življenja, 

zmanjšanjem odvečnih nakupov, izbiro trajnih izdelkov z manjšo vsebnostjo škodljivih snovi 

ter zavrnitvijo oglasnih materialov, nakupov pijač, živil in čistil v embalaži, ki je povratna. 

Ottman (2011, po Šulin Podkrajšek 2015, 17-18) poudarja, da je temeljno pravilo zelenega 

potrošništva potrošnikov nadzor nad svetom, ki postaja vse bolj nenadzorovan. Omenja 

trajnostne naravnane potrošnike kot ljudi, ki jih skrbi za lastno zdravje in zdravje svojcev. Ti 

prevzemajo nadzor nad trgom, raziskujejo izdelke, njihovo embalažo in sestavine z 

maščevalnim odnosom, poleg naštetega pa svojo pozornost usmerjajo ugledu proizvajalcev za 

eko (zeleno) in družbeno odgovornost, dodaja avtor (prav tam). Potočnik (2013) ugotavlja, da 

se bo število potrošnikov srednjega razreda v svetu povečalo do leta 2030 za tri milijarde, kar 

bo povzročilo pritisk na rabo virov, zato je nujno potrebno spremeniti model potrošnje. 

Hawkins idr. (2007, po Vida idr. 2010, 18) povzemajo, da bi večino razvitih trgov dandanes 

lahko označili kot potrošniške družbe, v katerih posamezniki namenjajo več časa 

potrošniškim dejavnostim kot ostalim aktivnostim, vključno z delom in spanjem. 

Ekart in Vovk (2013) menita, da zgolj ločevati odpadke ni dovolj za doseganje okoljskih 

ciljev, če še tako spodbujamo ločevanje. Pozornost je treba nameniti tudi preprečevanju 

nastajanju odpadkov na izvoru, pripravi na ponovno rabo, recikliranju in energetski izrabi v 



 

4 

goriva. Odlaganje odpadkov je zadnja možnost v tem krožnem toku. Avtorja (prav tam) 

opozarjata, da neizvajanje celovitega ravnanja z odpadki Sloveniji ne bo prineslo mesta kot 

»družbi, ki reciklira«, še posebej zato, ker po letu 2020 odlaganje odpadkov naj ne bi bilo 

predmet ravnanja z odpadki. Ali bo preobrat v miselnosti uspel, bo pokazal čas. 

V nalogi želimo predstaviti problematiko odnosa do ločevanja in preprečevanja odpadkov 

gospodinjstev v občini Celje. 

1.2 Namen in cilji naloge ter hipoteze 

Leta 2012 je bila izvedena raziskava (Kojnik 2012), kateri dejavniki motivirajo posameznike 

na območju celjske regije, da ločujejo odpadke. Ker je bila omenjena raziskava narejena v 

času, ko se je sistem ravnanja z odpadki v občini dokončno vzpostavil, je namen naloge 

preučiti, kakšno je vedenje celjskih gospodinjstev na področju ločevanja in preprečevanja 

odpadkov po omenjenem letu ter ugotoviti, ali je stanje zadovoljivo v primerjavi s cilji, ki si 

jih je Slovenija zastavila, da postane »družba, ki reciklira« in skrbi za svoje okolje. 

Cilji magistrske naloge so: 

 proučiti slovensko in tujo strokovno literaturo različnih avtorjev s področja ravnanja in 

gospodarjenja z odpadki, motivacije, vedenja potrošnikov ter socialnega marketinga; 

 proučiti in povzeti ugotovitve s področja ravnanja in gospodarjenja z odpadki, motivacije, 

vedenja potrošnikov ter socialnega marketinga; 

 ugotoviti, kakšno je dejansko stanje pri ločevanju komunalnih odpadkov gospodinjstev 

občine Celje; 

 raziskati, kakšen odnos imajo gospodinjstva občine Celje do ločevanja in preprečevanja 

odpadkov; 

 na osnovi rezultatov raziskave podati ugotovitve in predloge za nadaljnja raziskovanja ter 

morebitne izboljšave na področju ravnanja in gospodarjenja z odpadki. 

Na osnovi namena in ciljev v magistrski nalogi ter preučevane domače in tuje strokovne 

literature smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Bolj kot je urejena odpadkovna infrastruktura, doslednejše je ločevanje odpadkov (na 

deklarativnem nivoju). 

H2: Stopnja poznavanja ločevanja odpadkov je pozitivno povezana z doslednim ločevanjem 

odpadkov. 

H3: Motivacija v obliki nagrade in kazni pozitivno vpliva na doslednejše ločevanje odpadkov 

(na deklarativnem nivoju). 
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H4: Stopnja poznavanja sistema ločevanja in preprečevanja odpadkov pozitivno vpliva na 

nakupne navade potrošnikov. 

1.3 Metodologija naloge 

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu magistrske naloge se 

posvečamo pregledu, analizi in povzetkom javno dostopne domače in tuje strokovne literature 

in virov ter predhodnih raziskav s področja ravnanja in gospodarjenja z odpadki, ločevanju 

odpadkov in motivaciji za omenjeno dejanje ter socialnem marketingu kot orodju za 

spremembo vedenja na področju okoljevarstva. Pri tem smo preučili in analizirali več kot 100 

bibliografskih enot. V nalogi smo uporabili metodo deskripcije za opisovanje in razlago 

pojmov, metodo kompilacije za navajanje in citiranje različnih avtorjev ter metodo 

komparacije za proučevanje dejstev, odnosov in procesov z namenom odkrivanja podobnosti 

in razlik. 

Empirični del naloge je zajel izvedbo kvantitativne analize s pomočjo spletnega anketiranja 

vprašalnika (priloga 1). Samo vzorčenje je potekalo priložnostno po metodi snežne kepe. 

Povabilo za izpolnitev ankete in spletna povezava na anketni vprašalnik sta bila poslana po 

elektronski pošti naključno zbranim polnoletnim anketirancem, stanujočim v celjski občini, in 

hkrati objavljena na dveh socialnih omrežjih. V samem povabilu smo tudi nagovarjali 

anketirance, da naj spletno povezavo do ankete posredujejo skupaj s povabilom naprej do 

svojih sorodnikov, prijateljev in znancev, ki prav tako stanujejo v Celju. Na enak način smo 

pridobivali sodelujoče na družbenih omrežjih.  

Cilj je bil prejeti vsaj 200 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov. Kot pojasnjuje Kožuh (2011, 

138-139), je posploševanje na osnovno množico bolj zanesljivo, če je vzorec dovolj velik. V 

praksi zato razlikuje velike in male vzorce, pri katerih pa ostre meje ni; sama razmejitev med 

malim in velikim vzorcem je običajno sto enot. Cilj je bil dosežen, saj smo za potrebe 

raziskave pridobili in analizirali 228 anketnih vprašalnikov. 

Uporabljen je bil anketni vprašalnik z zaprtim tipom vprašanj, večino teh pa smo merili s 5–

stopenjsko Likertovo lestvico. Vprašalnik je bil sestavljen iz uvodnega dela in treh vsebinskih 

sklopov. Izdelali smo ga na podlagi teoretičnih izhodišč problematike naloge in predhodnih 

raziskav s področja ravnanja in gospodarjenja z odpadki. Pred samo izvedbo anketiranja je bil 

vprašalnik predhodno testiran na vzorcu 10 naključno izbranih oseb z namenom, da bi 

ugotovili vsebinsko jasnost vprašanj, časovni okvir za izpolnitev ankete in primernost 

pridobljenih podatkov za potrebe raziskave. Za obdelavo pridobljenih podatkov iz ankete smo 

uporabili statistični program IBM SPSS 20, vanj smo uvozili podatke direktno iz portala 

www.1ka.si. Za strukturno modeliranje podatkov smo uporabili program LISREL, ki je 

namenjen linearnim strukturnim modelom. Hipoteze smo preverjali z različnimi statističnimi 

orodji. Za preverjanje prve hipoteze smo tako uporabili faktorsko analizo, in sicer konkretno 
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za redukcijo dimenzionalnosti obeh sklopov (odpadkovna infrastruktura in doslednost 

ločevanja odpadkov), pri tem pa smo odpadkovno infrastrukturo merili s šestimi indikatorji 

(število posod za ločevanje odpadkov, bližina ekološkega otoka, volumen posod, informacije 

o pravilnem ločevanju in odvoz posod ter času praznjenja) na podlagi 5–stopenjske 

ocenjevalne lestvice. Doslednost ločevanja smo merili na podlagi osebne ocene rezidentov o 

natančnem ločevanju sedmih vrst odpadkov prav tako s 5–stopenjsko ocenjevalno lestvico, 

kjer je pomenilo (1 – zelo nenatančno 0-20 % do 5 – zelo natančno 81-100 %). Na koncu pa 

smo preverili vpliv med omenjenima sklopoma s pomočjo regresijske analize. Pri drugi 

hipotezi smo s pomočjo korelacijske analize preverjali korelacijo med doslednostjo ločevanja 

in novo spremenljivko, imenovano stopnja poznavanja ločevanja, ki smo jo dobili preko na 

pravilnosti odgovorov anketirancev, v katero spada določen odpadek. Uporabljene so bile tri 

stopnje poznavanja odpadkov, in sicer: nizka stopnja (pod 40 % pravilnih odgovorov), srednja 

stopnja (40 %−80 % pravilnih odgovorov) in visoka stopnja (nad 80 % pravilnih odgovorov). 

Tako za tretjo kot četrto hipotezo smo za preverjanje uporabili faktorsko analizo. Pri tretji 

smo izvedli redukcijo podatkov med sklopoma (motiviranost v obliki nagrade in kazni ter 

doslednostjo ločevanja), pri čemer smo motiviranost merili z naslednjimi indikatorji 

(zaračunavanje odpadkov po metodi plačaj, kolikor odložiš, enajstmesečni obračun odvoza, 

sodelovanje za naj komunalca leta, sodelovanje za denarno nagrado, sodelovanje za praktične 

nagrade, sodelovanje za popotovanja in denarne sankcije) s pomočjo 5–stopenjske Likertove 

lestvice. Pri četrti hipotezi smo izpeljali redukcijo podatkov med sklopoma (poznavanje 

preprečevanja odpadkov in nakupne navade). Poznavanje preprečevanja odpadkov smo merili 

z naslednjimi indikatorji − usmerjenost družbe brez odpadkov, potrebnost odlagališč in 

sežigalnic, obveznost ločevanje odpadkov za recikliranje, nakup izdelkov za ponovno 

uporabo, preverjanje uporabnosti izdelkov pred odpisom, obveznost kompostiranja, obveznost 

uvedbe sistema plačaj, kolikor odložiš, delovanje procesov z minimalnimi odpadki in 

obveznost ohranjanja naravnih virov, prav tako s pomočjo Likertove lestvice. Nakupne 

navade pa smo merili z devetimi indikatorji (nakup izdelkov iz naravnih sestavin, možnost 

recikliranja, proizvedenost iz recikliranih materialov, neškodovanje okolju, prijaznost 

embalaže, izdelanost iz biorazgradljivih materialov, minimalnost embalaže in nepakiranost). 

Na koncu smo pri obeh hipotezah preverjali vplive med omenjenimi sklopi s pomočjo 

regresijske analize. V zadnjem delu empiričnega dela smo predstavili linearni strukturni 

model, kjer smo preverjali vplive med posameznimi sklopi spremenljivk pričujoče naloge. 

1.4 Predpostavke in omejitve naloge 

Magistrska naloga temelji na več predpostavkah. Prva predpostavka je, da so anketirani 

občani odgovarjali vestno in njihovi odgovori izražajo resnično stanje ločevanja in 

preprečevanja odpadkov v njihovih gospodinjstvih. Naslednja predpostavka je, da smo z 

raziskavo dobili ustrezno analizo za nadaljnje raziskave in izboljšave pri ločevanju in 

preprečevanju odpadkov v občini Celje. 
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Med omejitvami lahko omenimo, da je raziskava temeljila na subjektivnem zaznavanju 

anketirancev o pravilnem ločevanju odpadkov. Področje raziskave, ki smo ga obravnavali v 

Sloveniji, nima obsežnega strokovno-znanstvenega zaledja. Knjig praktično ni, raziskav je 

malo, posledica tega pa je, da so vse sile, tako na državnem kot lokalnem nivoju, usmerjene 

na zagotavljanje osnovno zakonsko predpisane infrastrukture ravnanja z odpadki in ne na 

odnos gospodinjstev do ravnanja in zmanjševanja ter preprečevanja odpadkov. Tudi omejitev 

raziskave na eno mestno občino preprečuje posploševanje razultatov na celotno državo. 

Omejitev sta predstavljala reprezentativnost vzorca, saj je bil ta zagotovljen po metodi snežne 

kepe, in dostopnost vprašalnika, ki je bil poslan preko e-pošte in objavljen na družbenih 

omrežjih. Prav tako smo časovno omejili dostopnost vprašalnika, objavljenega na spletni 

strani za anketiranje, na 30 dni. 
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2 RAVNANJE Z ODPADKI 

Marot (2013, 23) ravnanje z odpadki definira kot upravljanje z odpadki, ki so že nastali. Avtor 

(prav tam) navaja naslednje glavne sestavine ravnanja z odpadki: 

 raziskave in preizkusi, 

 izbira najbolj primernih načinov ravnanja za določen odpadek, 

 zbiranje in prevažanje, 

 predelava in odstranjevanje, 

 nadzor vseh predhodnih ravnanj in 

 ukrepi po prenehanju delovanja naprav za ravnanje z odpadki. 

2.1 Opredelitev odpadkov 

Williams (2005, 63-64) navaja, da je po definiciji odpadek subjektivnega, saj je določena 

stvar oz. predmet za nekoga odpadek, za drugega pa dragocen vir. Avtor (prav tam) meni, da 

je pomembno zakonsko jasno definirati, kaj dejansko je odpadek. Vpliv definicije pomeni 

velike finančne in pravne posledice za vlade, lokalne skupnosti in predvsem za podjetja. 

Škafar (2005, 9) izpostavlja, da se odpadki nahajajo povsod tam, kjer proizvajamo, 

porabljamo, delamo in bivamo. Pri tem definira odpadek kot snov ali materijo, ki se nam zdi 

neuporabna v določenem trenutku ali pa se ga želimo znebiti glede na naše prepričanje. 

V tretjem členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06) je odpadek 

definiran kot snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. Zore 

(2015, 19) poudarja, da je vsak odpadek opredeljen s klasifikacijsko številko, kar pomeni, da 

ga opredelimo glede na vir oz. lokacijo nastanka. Avtor (prav tam) izpostavlja dve vrsti 

kriterijev za razvrščanje odpadkov, in sicer kvantitativne in kvalitativne. S kvalitativnimi 

kriteriji se odpadke razdeli po klasifikaciji in vnaprej določenem seznamu ter se jim pripišejo 

določene lastnosti. Ti ne podajo informacij ali predpisov, kakšni načini ravnanja so za 

odpadke predvideni. S pomočjo kvantitativnih kriterijev pa se presoja lastnost odpadkov z 

metodami, in sicer s poskusnimi in analitičnimi. Ti kriteriji so osnova za določitev ravnanja z 

odpadki oz. o možnih pristopih nadaljnjega ravnanja, še poudarja avtor (prav tam). 

Zakonodaja na področju odpadkov omenja opredelitev odpadkov v tretjem členu v Uredbi o 

odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) za nevarne in nenevarne ter biološke odpadke. 

Nenevarni odpadek kot odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke. Medtem ko je nevarni 

odpadek opredeljen kot odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti. Biološki odpadki pa 

so navedeni kot biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz 

gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki 

iz obratov za predelavo hrane. V Uredbi o odpadkih je pojasnjeno tudi, kdaj določen odpadek 

preneha biti odpadek in kdaj se ostanek proizvodnje lahko šteje med »stranski proizvod« in ne 
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za odpadek. Velja splošno pravilo, da prenehajo biti odpadki šele po izvedeni predelavi v 

proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen ali v energijo. Stranski proizvod je 

opredeljen kot ostanek proizvodnje, pri tem pa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

nadaljnja uporaba preostanka proizvodnje je zagotovljena, ostanek proizvodnje se lahko 

neposredno uporabi brez kakršne koli nadaljnje obdelave, ostanek proizvodnje se proizvaja 

kot sestavni del proizvodnega procesa in ostanek proizvodnje izpolnjuje zahteve, določene za 

njegovo uporabo s predpisi, ki urejajo proizvode, varstvo okolja in varovanje človekovega 

zdravja, njegova nadaljnja uporaba pa ne bo škodljivo vplivala na okolje in človekovo 

zdravje, je opisano v sedmem členu Uredbe o odpadkih (prav tam). V tretjem členu ZVO-1 pa 

najdemo še definiciji za radioaktiven in komunalen odpadek. Radioaktiven odpadek je 

odpadek, ki je zaradi določenih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred 

ionizirajočimi sevanji uvrščen med radioaktivne odpadke. 

V strokovnih literaturah naletimo na različne delitve odpadkov, ki pa so le deloma v skladu z 

zakonodajo. Zore (2015, 9-10) opredeljuje naslednje tipe odpadkov: komunalne, industrijske, 

nevarne in posebne. Marot (2013, 19) deli odpadke z vidika funkcionalnosti in predelave po 

materialnem sestavu na biološke odpadke, papir, steklo, plastiko, kovine, sestavljene 

materiale ..., glede na dejavnost pa na odpadke iz primarne dejavnosti (kmetijska, gozdarstva, 

rudarstva …), odpadke iz industrije, energetike in odpadke iz gradbeništva. Pozornost pa 

avtor (prav tam) namenja delitvi posebnih odpadkov iz naprav za obdelavo odpadkov in 

naprav za čiščenje odpadnih voda (blato čistilnih naprav). Škafar (2005, 14) pa še dodatno 

opredeljuje odpadke po metodi ravnanja z njimi in glede na možnost ponovne uporabe. 

2.1.1 Sestava komunalnih odpadkov 

Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben 

odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, je navedeno v tretjem členu 

ZVO-1. Komunalni odpadki so uvrščeni v dvajseto skupino po klasifikacijskem seznamu, 

zasledimo pa jih še v prvi podskupini petnajste skupine (Pikas 2016). 

V Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 58) je 

sestava komunalnih odpadkov sledeča: 

 mešani komunalni odpadki, 

 ločeno zbrane frakcije, 

 druge frakcije komunalnih odpadkov in 

 kosovni odpadki. 

V omenjenem programu (prav tam) je delitev ločeno zbranih frakcij na nenevarne in nevarne 

frakcije. Za nenevarne frakcije se navaja: steklo, papir, kovine, plastika, biološki odpadki in 

tekstil. Kot druge frakcije komunalnih odpadkov pa se omenja odpadke s tržnic, pokopališč, 

ulic ipd., je zapisano v Programu (prav tam). Infrastruktura Bled (2016) pojmuje mešane 
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komunalne odpadke kot ostanek odpadkov, ko povzročitelj izloči različne vrste ločenih frakcij 

ter nevarne in kosovne odpadke iz snovnega toka komunalnih odpadkov. 

Zore (2015, 10-11) uvršča med komunalne odpadke naslednje vrste odpadkov: odpadki iz 

gospodinjstev (gospodinjski odpadki, ostanki hrane, tekstila, pepel, prah in podobno), veliki 

in kosovni odpadki (pohištvo, iztrošeni gospodinjski aparati, veliki kosi embalaže), odpadki z 

zasebnih in javnih vrtov, zelenic ter nasadov (gre za odpadke nastale pri vzdrževanju in 

negovanju omenjenih površin) in ulični odpadki (odpadki, ki se pojavljajo pri čiščenju ulic in 

cest). Poleg omenjenih odpadkov še v komunalne odpadke uvršča odpadke, ki po svoji 

definiciji in zakonodaji ne spadajo v omenjeno kategorijo, vendar se glede na prakso in 

ekonomske razloge ti odpadki zbirajo in predeljujejo skupaj s komunalnimi odpadki. Avtor 

(prav tam) poudarja, da gre za odpadke v manjših količinah, in sicer: odpadki iz gostinskih 

obratov in ostalih storitvenih dejavnosti (sestava, podobna gospodinjskim odpadkom), 

odpadki iz gradbene dejavnosti (manjše količine pri obnovah stanovanjskih prostorov) in 

mineralizirano blato iz komunalnih čistilnih naprav (gre za dehidratizirano blato). 

Kosi (2016, 41-43) deli vrste materialov, ki sestavljajo komunalne odpadke. Pri tem v osnovni 

delitvi opredeljuje materiale na organske in anorganske elemente. Minerali, kovine in steklo 

predstavljajo glavne anorganske elemente. Avtor (prav tam) poudarja, da v isto skupino sodi 

večina nevarnih snovi. Organske elemente pa deli na tako imenovane biorazgradljive in suhe 

organske snovi (druga stopnja delitve). Biološko razgradljive snovi v nadaljevanju deli na 

vodo, ki predstavlja večji delež od preostanka suhih snovi. Suhe organske pa nadalje loči na 

materiale, ki imajo v specifičnem okolju možnost snovne predelave, in na tiste, ki te možnosti 

nimajo (delitev tretje stopnje). Avtor (prav tam) omenja, da bi bilo smiselno izdelati katalog 

najbolj zastopanih odpadkov, ki se nahajajo v komunalnih odpadkih in znane rešitve za 

njihovo predelavo. 

Do sedaj je bilo navedeno, kakšna je sestava nenevarnih komunalnih odpadkov. Poleg teh so 

v gospodinjstvih prisotni tudi nevarni odpadki. Ravnanje z nevarni odpadki mora biti skrajno 

previdno, upoštevati pa je potrebno posebne ukrepe. Ločevanje zato poteka v posebej 

namenjenih premičnih zabojnikih, ki jih izvajalci javnih služb po določenem terminskem 

planu postavijo na dogovorjena mesta. OKP, javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 

Slatina (2016), navaja nevarne odpadke, ki se najpogosteje koristijo v gospodinjstvih: olja in 

maščobe, čistila, ki vsebujejo nevarne snovi, odpadna zdravila, barve in laki, lepila, smole, 

fitofarmacevtska sredstva, baterije in akumulatorji, hladilne tekočine, škropiva ipd. Zore 

(2015, 11) poudarja, da so nevarni odpadki tisti, katerih substance ogrožajo življenje ljudi, 

rastlin in živali. Škafar (2005, 16) izpostavlja vrste kemičnih lastnosti, ki so značilne za 

nevarne odpadke: 

 vnetljivost, 

 korozivnost in jedkost, 

 toksičnost ali radioaktivnost, 
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 reaktivnost, 

 strupenost in 

 infektivnost. 

Ne glede katere vrste je komunalni odpadek, nastanejo komunalni odpadki zaradi 

zadovoljevanje človekovih potreb, še dodaja Kosi (2013, 14). 

2.1.2 Snovni tokovi komunalnih odpadkov v Sloveniji 

Škafar (2005, 15) je mnenja, da na sestavo in količino komunalnih odpadkov vplivajo in jo 

spreminjajo različni dejavniki: klimatske razmere, kultura in običaji, čas, geografski parametri 

krajev, izobrazba ljudi in socialni pogoji življenja. 

Skupne količine nastalih komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov 

Preglednica 1 prikazuje letne količine komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov v tonah 

v desetletnem obdobju. Največja količina komunalnih odpadkov je bila leta 2015, in sicer 

929.461 ton ter je v primerjavi z letom 2005 (844.949 ton) za 10 % večja. Do leta 2008 je bil 

trend naraščanja komunalnih odpadkov, po omenjenem letu pa so količine padale približno 

sorazmerno s padanjem bruto družbenega produkta, je zapisano v Programu ravnanja z 

odpadki in programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 37). Leta 2013 se je spet začel 

trend naraščanja odpadkov vse do leta 2015, kjer je količina približno enaka kot leta 2008. 

Količine nevarnih komunalnih odpadkov za razliko od komunalnih odpadkov rastejo vsako 

leto, razen leta 2010, in so se povečali leta 2015 glede na leto 2005 za 7.312 ton oz. kar 

neverjetnih 831,2 %. 
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Preglednica 1: Količine nastalih komunalnih odpadkov in nevarnih komunalnih 

odpadkov v obdobju 2005-2015
1
, v tonah 

Leto Nastali komunalni odpadki Nastali nevarni komunalni odpadki 

2005 844.949 1.000 

2006 865.620 1.461 

2007 885.595 2.907 

2008 922.829 3.024 

2009 912.981 3.577 

2010 863.877 3.484 

2011 721.844 4.069 

2012 744.010 5.035 

2013 853.388 5.156 

2014 891.708 6.789 

2015 929.461 8.312 

Vir: SURS 

Skupne količine komunalnih odpadkov zbrane z javnim odvozom 

Iz preglednice 2 je razvidno, da se je trend naraščanja komunalnih odpadkov, zbranih z 

javnim odvozom, ustavil v letu 2009. V tem letu je bilo zbranih 826.174 ton, kar je v 

primerjavi z letom 2008, ko je bilo največ zbranih odpadkov v celotnem desetletnem obdobju, 

za 21.277 ton oziroma 2,5 % manj. V obdobju od leta 2009 do leta 2013 so količine 

komunalnih odpadkov padale, in sicer za približno 20 %. Leta 2014 je viden malenkosten 

0,9 odstoten porast zbranih odpadkov v primerjavi z letom 2013 in je približno enak kot leta 

2015. Ocena desetletnega obdobja od leta 2005 do leta 2015 je, da so se količine, zbrane z 

javnim odvozom, zmanjšale za 147.610 ton oz. za 18,5 %. 

Skupne količine embalaže vključno z ločeno zbrano embalažo 

Količine embalaže, zbrane z javnim odvozom, so se v desetletnem obdobju od leta 2005 do 

leta 2015 povečevale. Porast zbrane embalaže v omenjenem obdobju znaša 96.956 ton 

oziroma kar 490,1 %. Delež zbrane embalaže je leta 2005 med skupno zbranimi komunalnimi 

odpadki znašal 3,1 %, medtem ko se je leta 2015 ta delež povečal na 18,5 %. Omenjene 

količine so navedene v preglednici 2. 

                                                 

1
 V času pisanja naloge podatkov za leto 2016 še ni bilo na voljo. 



 

13 

Skupne količine ločeno zbranih frakcij 

Trend naraščanja ločeno zbranih frakcij je opazen vse do vključno leta 2009, ko je zabeležen 

porast v količini za 24.336 ton oziroma v odstotkih 52,1. Leta 2010 je opaziti padec ločeno 

zbranih frakcij. Ta je znašal 5,5 % oziroma v tonah 3.897. Po letu 2010 je vidna ponovna rast 

količin ločeno zbranih frakcij in je leta 2014 znašala 97.525 ton, kar je bilo približno enako 

tudi leta 2015. V desetletnem obdobju je porast količin ločeno zbranih frakcij znašal 50.818 

ton oziroma 208,8 %. Delež ločeno zbranih frakcij je v letu 2005 znašal 2,8 %, leta 2015 pa 

že 15 % v skupno zbranih komunalnih odpadkih. Vse količine so vidne v preglednici 2. 

Skupne količine odpadkov iz vrtov in parkov 

Zaslediti je trend nenehnega naraščanja količin zbranih odpadkov v desetletnem obdobju od 

leta 2005 do leta 2015. Sam porast zbranih odpadkov znaša 73.464 ton oziroma kar 431 %. 

Delež odpadkov iz vrtov in parkov v skupni količini komunalnih odpadkov, zbranih z javnim 

odvozom, je v letu 2005 znašal 2,8 %, leta 2015 pa se je ta delež povečal na 14,7 %. V 

preglednici 2 so prikazane količine omenjenih odpadkov. 

Preglednica 2: Količine zbranih komunalnih odpadkov z javnim odvozom za obdobje 

2005-2015 po vrstah odpadkov, v tonah 

Leto Komunalni 

odpadki - 

skupaj 

Embalaža 

vključno z 

ločeno zbrano 

embalažo 

Ločeno zbrane 

frakcije 

Odpadki iz 

vrtov in 

parkov 

Drugi 

komunalni 

odpadki 

2005 797.721 24.815 46.689 22.197 704.019 

2006 831.578 33.348 55.377 22.715 720.137 

2007 846.892 35.731 63.772 30.582 716.807 

2008 847.451 42.093 69.525 40.195 695.638 

2009 826.174 55.615 71.025 41.478 658.057 

2010 796.413 71.459 67.128 54.923 602.903 

2011 721.720 87.173 81.346 65.128 487.441 

2012 671.835 101.550 86.937 75.945 407.402 

2013 659.848 114.572 90.169 89.399 365.708 

2014 665.767 117.499 97.525 91.480 359.263 

2015 650.111 121.771 97.507 95.661 335.172 

Vir: SURS 
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Skupne količine drugih komunalnih odpadkov 

Druge komunalne odpadke sestavljajo mešani komunalni odpadki in kosovni odpadki. Iz 

preglednice 2 je razvidno, da so v obdobju od leta 2005 do leta 2006 količine drugih 

komunalnih odpadkov rahlo narastle, in sicer za 2,3 %. Po letu 2006 pa beležimo trend 

padanja količin odpadkov. Padec količin odpadkov od leta 2006 do leta 2015 znaša 384.965 

ton oziroma 214,9 %. Delež drugih odpadkov v celoti skupnih komunalnih odpadkov, zbranih 

z javnim odvozom, je v letu 2005 znašal 88,3 %, leta 2015 pa je ta delež padel na 51,6 %. 

Vidic in Žitnik (2016, 8-10) navajata, da se količine zavržene odpadne hrane v Sloveniji 

povečujejo. Tako je vsak prebivalec Slovenije leta 2015 zavrgel povprečno 73 kilogramov 

hrane, leta 2013 pa 64 kilogramov, kar znaša 13-odstotno povečanje. Avtorja (prav tam) še 

izpostavljata, da je največ odpadne hrane leta 2015 nastalo v osrednjeslovenski 

(91 kilogramov) in pomurski regiji (85 kilogramov), najmanj pa v zasavski in jugozahodni 

statistični regiji, in sicer povprečno 48 kilogramov odpadne hrane na prebivalca. Največji 

delež nastajanja odpadne hrane po dejavnosti je v gospodinjstvu in znaša skoraj polovico vse 

odpadne hrane, sledi proizvodnja hrane (24 %), gostinstvo in strežba hrane (19 %) ter 

trgovina z živili (9 %), še dodajata avtorja (prav tam). 

2.2 Zakonodajne podlage na področju ravnanja z odpadkih 

Viler Kovačič (2010, 6) trdi, da je nacionalna okoljevarstvena zakonodaja tista, ki ureja 

varstvo okolja na področju Slovenije in odreja ukrepe za zagotavljanje takšnega stanja, v 

katerem ni ogroženo zdravje in življenje človeka. V okoljevarstveni zakonodaji so vpeti vsi 

mednarodno veljavni predpisi, saj vplive na okolje ne moremo mejiti na državne meje. 

Avtorja (Viler Kovačič 2010, 6, Marot 2013, 8) delita mednarodne veljavne predpise na: 

 konvencije, 

 direktive, 

 uredbe in 

 mednarodne pogodbe. 

Marot (2013, 8) opredeljuje konvencijo kot univerzalen pravni akt, ki ga v primeru njegove 

ratifikacije treba spoštovati in imajo ti mednarodni dogovori prednost pred nacionalnimi 

zakoni. Uredba je pravni akt, ki ga morajo uporabljati v vseh državah članicah Evropske unije 

in ga definira EU (2016). Marot (prav tam) pojmuje direktivo kot mednarodni akt o 

določenem cilju, ki ga morajo doseči članice EU, pri tem pa se uporabljajo posredno, kar 

pomeni, da vsaka država posamezno sprejme predpise za dosego tega cilja. Mednarodne 

pogodbe so dvostranske in večstranske, njihov namen pa je, da se državi oz. države 

dogovorijo glede odprtih vprašanj, ki so v njihovem skupnem interesu. Podpisniki teh pogodb 

se zavežejo k spoštovanju obveznosti iz pogodb. 
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Poleg mednarodnih pravni aktov Marot (2013, 9) razlikuje še notranje pravne vire in jih deli 

na državne (heteronomne) in avtonomne. Za našo nalogo so pomembni prvi. Avtor (prav tam) 

za državne notranje vire navaja, da je za sprejemanje teh virov zadolžena država oziroma 

njeni organi. Pri tem avtor (prav tam) izpostavlja naslednje vire: ustava, zakoni, pravilniki, 

uredba in odredbe. Viler Kovačič (2010, 5) še dodatno deli notranje pravne vire na statute in 

odloke, ki jih sprejema lokalna skupnost, obveznost uporabe omenjenih predpisov pa velja le 

na območju, kjer se je predpis sprejel. 

Začetki evropske okoljske politike segajo v obdobje sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 

Evropski voditelji držav so v Parizu leta 1972 izrazili potrebo po skupni okoljski politiki 

predvsem zaradi tesnega spremljanja gospodarske rasti v tistem času, navaja Ohliger (2015). 

Povod za njeno uresničitev je bilo zasedanje Združenih narodov v Stockholmu, kjer je 

potekala Konferenca o človekovem okolju. Tako je leta 1973 Evropska komisija pripravila 

»Prvi akcijski program za okolje«, ki so mu kasneje sledili še številni drugi večletni programi 

in direktive, opisuje Viler Kovačič (2010, 9). Jukić Soršak (2010, 49) izpostavlja, da je bila 

prva sprejeta Direktiva o odpadkih (75/442/EGS, Uradni list EGS, št. L 194-39/1975) leta 

1975, nato je sledilo sprejetje Direktive o strupenih in nevarnih odpadkih (78/319/EGS, 

Uradni list EGS, št. L 84/1978) leta 1978 in Uredbe o pošiljkah odpadkov (št. 1013/2006, 

Uradni list EU, št. L 190/2006) leta 2006. S sprejetjem omenjenih predpisov se je uveljavil 

zakonodajni okvir na področju Evropske skupnosti. Avtor (prav tam) opozarja na slabost 

sprejetih direktiv, ki niso določale okoljskih emisijskih parametrov za recikliranje, sežiganje 

in odlaganje odpadkov. Slabost se je izražala v nastajanju problemov onesnaževanja okolja 

zaradi obratovanja predelave odpadkov, odlagališč in sežigalnic. Avtor (prav tam) dodaja, da 

je bilo zapolnitev te vrzeli sprejetje Direktive o odlaganju odpadkov na odlagališča 

(1999/31/ES, Uradni list EU, št. L 182/1999) leta 1999 in Direktive o sežiganju odpadkov 

(2000/76/ES, Uradni list EU, št. L 332/2000) leta 2000 ter Direktive o celovitem 

preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC) (96/61/ES, Uradni list EU, št. L 

257/1996) leta 1996. S slednjo se tako uvedejo okoljevarstvena dovoljenja za področje 

industrije in kmetijstva ter posamezni standardi za vrsto dejavnosti, ki so povezane z 

nastajanjem in uporabe odpadkov. Avtor (prav tam) še dodaja, da je bil cilj okoljske 

zakonodaje izboljšati ravnanje z odpadki, posebna pozornost pa je bila namenjena 

spodbujanju recikliranja, energetski predelavi in ponovni uporabi pred odstranjevanjem 

odpadkov. 

Viler Kovačič (2010, 9) izpostavlja začetke okoljevarstvene zakonodaje v Sloveniji z izidom 

Zelene knjige o ogroženosti okolja v Sloveniji leta 1972 po konferenci OZN v Stockholmu. 

Smrekar (2007, 17-18) trdi, da so začetki normirane ureditve ravnanja z odpadki segali v 

devetdeseta leta prejšnjega stoletja, natančneje po letu 1993 z uveljavitvijo Zakona o varstvu 

okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 32/1993). Pred uveljavitvijo zakona je področje celovitega 

ravnanja z odpadki urejal Zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78) iz leta 1978. 

Zakon o ravnanju z odpadki je usmerjal k preprečevanju in omejevanju nastajanja odpadkov, 
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njihovi ponovni uporabi, pri tem pa je bilo upoštevano načelo, da se z odpadki ravna smotrno, 

neškodljivo in okolju primerno. V zakonu se bili obravnavani vsi odpadki, z izjemo 

radioaktivnih in preostankov odpadkov, v procesu njihove uporabe, še dodaja avtor (prav 

tam). Prelomnica pri okoljevarstveni zakonodaji je bilo sprejetje ZVO leta 1993. Sam ZVO je 

prinesel popolnoma nov pristop reševanja problematike varstva okolja in področja ravnanja z 

odpadki. Z zakonom se prevzemajo rešitve, ki so se uveljavile v mednarodnih aktih in pravu 

razvitih držav, poudarja Smrekar (prav tam). Avtor (2007, 18-19) izpostavlja sprejetje 

Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/1998) leta 1998 kot začetek preporoda 

normativne ureditve ravnanja z odpadki. Pravilnik o ravnanju z odpadki je določeval splošen 

način ravnanja z odpadki in druge pogoje za zbiranje, prevoze, predelave in odstranjevanje 

vseh drugih vrst odpadkov. Smrekar (prav tam) še dodatno navaja pomembnost Pravilnika, ki 

uvaja klasifikacijo odpadkov, med drugim tudi za nevarne odpadke. Definiran je še pojem 

odpadka ob izpolnjevanju pogojev za njegovo določitev. Odločitev Slovenije, da pristopi k 

polnopravnem članstvu EU, je za sabo potegnilo obveznost prevzemanja pravnega reda Unije, 

tudi kar se tiče področja ravnanja z odpadki, pojasnjuje Škafar (2005, 22). Keuc (2002, 12) 

dodaja, da se je končno začelo sprejemanje pravnih aktov, ki zadevajo urejanja področja 

ravnanja z odpadki. Tako je bila sprejeta vrsta predpisov, ki so na formalni ravni temeljito 

spremenili celotno področje. Avtor (prav tam) ugotavlja, da sta vlada in ministrstvo za okolje 

in prostor izbrala najenostavnejšo pot in ta je prevzem pravnih rešitev iz EU in prilagajanje 

slovenske zakonodaje. 

2.2.1 Evropski predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki 

Pravni red EU temelji na primarni in sekundarni zakonodaji. Vsi sprejeti ukrepi EU so temelj 

primarne zakonodaje, ki jo sestavljajo ustanovitvene in pristopne pogodbe. Slednje so glavni 

pravni vir pravnega reda EU. Okvir pravnega reda EU je primarna zakonodaja, ki se 

dopolnjuje in oblikuje skupaj s sekundarno zakonodajo oziroma sekundarnimi pravnimi akti. 

Med sekundarne pravne vire uvrščamo uredbe, direktive, sklepe (odločbe) ter sporazume. Ti 

pravni viri izhajajo iz načel in ciljev, ki so zapisani v pogodbah, je navedeno v Programu 

ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 186-187). 

EU je v obdobju zadnjih treh desetletij sprejela vrsto predpisov (direktiv) na področju 

ravnanja z odpadki. Odgovornost za izvajanje predpisov nosijo članice EU v celoti same. 

Evropski pravni red na področju ravnanja z odpadki temelji na dveh krovnih direktivah, in 

sicer na Direktivi o odpadkih (75/442/EGS) in Direktivi o nevarnih odpadkih (91/689/EEC, 

Uradni list EGS, št. L 377/1991), pojasnjuje Kojnik (2012, 8). Direktiva o odpadkih 

(75/442/EGS) je bila sprejeta 15. julija leta 1975 ter doživela vrsto sprememb in dopolnitev. 

Leta 2006 je bila sprejeta Direktiva o odpadkih (2006/12/ES, Uradni list EU, št. L 114/2006), 

ki jo je z nekaj dopolnitvami zamenjala Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih 

direktiv (2008/98/ES, Uradni list EU, št. L 312/3), sprejeta dne 19. november 2008, in velja za 



 

17 

trenutno veljavno krovno direktivo na področju odpadkov. Direktivo iz leta 2006 je bilo nujno 

posodobiti z vidika opredelitve pomembnih pojmov. Potrebno je bilo podati opredelitev 

odpadka, predelave in odstranitve odpadkov in uvedbo pristopa, ki bo temeljil na življenjskem 

krogu proizvodov in materialov. Le na takšen način naj bi se okrepila gospodarska vrednost 

odpadkov, je navedeno v Operativnem programu odstranjevanje odpadkov s ciljem 

zmanjšanja količin biorazgradljivih odpadkov (2008, 11). 

Direktiva o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (2008/98/ES) je bila sprejeta na 

osnovi Tematske strategije o preprečevanju nastajanja in recikliranja odpadkov. Direktiva 

sporoča, da odpadke vrednotimo kot vire surovin, s tem pa se postavlja okoljski cilj, ki EU 

narekuje, da postane družba recikliranja, meni Buda (2011, 14). V Direktivi o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (2008/98/ES) je opredeljeno, kaj je odpadek, stranski proizvod 

in status prenehanja odpadka, pojmovanje vrste odpadkov in konceptov ter postopkov 

ravnanja z odpadki, izdaja dovoljenj in registracija odpadkov, programi in načrti ravnanja z 

odpadki, inšpekcijski pregledi in vodenje evidenc odpadkov itd. Izpostaviti velja četrti člen, ki 

pravi: »Kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in 

ravnanja z njimi se uporablja naslednja hierarhija ravnanja z odpadki: preprečevanje 

nastajanja, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, druga predelava in odstranjevanje«. Iz 

navedbe člena je razbrati, da se deluje v smeri preventive, to je proizvajanja čim manjših 

količin odpadkov, odpadke, ki se jih ne da uporabiti, pa odloži na način, ki je okolju najbolj 

prizanesljiv. Omeniti še velja jasnejša določila o nevarnih odpadkih, ki so bila prenesena ob 

prenehanju Direktive o nevarnih odpadkih. 

Poleg omenjene direktive še navajamo druge aktualne direktive in uredbe, ki zadevajo 

področje ravnanja z odpadki: 

– Direktiva o odpadkih iz industrije titanovega dioksida (78/176/EGS, Uradni list EGS, št. 

L 54/1978), 

– Direktiva o embalaži in odpadni embalaži (94/62/ES, Uradni list EU, št. L 365/1994), 

– Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih (1999/31/ES, Uradni list EU, št. L 

182/1999), 

– Direktiva o baterijah in akumulatorjih (2006/66/ES, Uradni list EU, št. L 266/2006), 

– Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (2012/19/EU, Uradni list EU, št. L 

197/2012), 

– Direktiva glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (2015/720/EU, 

Uradni list EU, št. L 115/2015), 

– Uredba o pošiljkah odpadkov (št. 1013/2006/ES, Uradni list EU, št. L 190/2006), 

– Uredba o lastnostih, zaradi katerih so odpadki nevarni (št. 1357/2014/EU, Uradni list EU, 

št. L 365/2014). 
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2.2.2 Slovenski predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki 

Veljavni krovni predpis na področju varovanja okolja je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in je 

hkrati pravna podlaga ureditve področja ravnanja z odpadki. Zakon je bil sprejet leta 2004 in 

je bil do danes spremenjen oziroma dopolnjen predvsem z namenom uveljavitev novih 

evropskih smernic na tem področju. Buda in Keuc (2010, 7-8) povzemata, da je v zakonu 

poleg definicije odpadka navedeno osnovno načelo, ki odgovornost pravilnega ravnanja 

odpadkov prenaša na imetnika odpadka. Določa tudi, da je onesnaževalec tisti, ki plača za 

obremenitev okolja. Avtorja (prav tam) navajata, da zakon določa obvezne državne in lokalne 

službe ravnanja z odpadki. Fabjan idr. (2012, 8) poudarjajo, da je v zakonu ravnanje s 

komunalnimi odpadki in njegovo odlaganje v domeni lokalnih javnih služb. Buda in Keuc 

(prav tam) še dodajata, da je sežiganje komunalnih odpadkov v pristojnosti javne državne 

službe. Fabjan idr. (prav tam) dodajajo, da je v zakonu priporočeno povezovanje majhnih 

občin, ki samostojno ne morejo organizirati odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v tako 

imenovane regijske centre za ravnanje z odpadki. 

Drugi predpis, katerih določila se navezujejo na ravnanje z odpadki, je Zakon o gospodarskih 

javnih službah (ZGJS – Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - 

ZUKN, 57/11 - ORZGJS40). V okviru tega zakonu je občina dolžna z odlokom za posamezno 

gospodarsko javno službo določiti: organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja službe 

po vrstah in številu izvajalcev (na primer v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, 

javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), vrsto in obseg javnih 

dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja gospodarskih javnih služb in način 

njihovega oblikovanja, vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske 

javne službe ter druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne 

službe, je zapisano v sedmem členu ZGJS. 

Omeniti je potrebno še Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), ki občine 

obvezuje, da samostojno opravljajo naloge javnega značaja, kot je zbiranje in odlaganje 

odpadkov. Prav tako je z zakonom določeno, da morajo občine zagotoviti opravljanje javne 

službe, kar pomeni ustanovitev javnega podjetja in podelitev koncesije oziroma določiti drugo 

organizacijsko obliko, ki jo narekuje ZGJS. Fabjan idr. (2012, 9) povzemajo enaindvajseti 

člen ZLS, ki navaja, katere naloge občina opravlja za zadovoljevanje njenih prebivalcev. Te 

so naslednje: ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe v okviru svojih pristojnosti, skrbi 

za varstvo tal, zraka, vodnih virov, zbiranje in odlaganje odpadkov in druge dejavnosti varstva 

okolja, organizira komunalno-redarstveno službo ter skrbi za red v občini. 

Ministrstvo za okolje in prostor na osnovi ZVO sprejema vrsto podzakonskih aktov, ki urejajo 

področje ravnanja z odpadki. Najpomembnejši med njimi, ki določa pravila ravnanja in druge 

pogoje preprečevanja škodljivih vplivov nastajanja odpadkov ter velja za vse vrste odpadkov, 
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je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) sprejeta 28. 5. 2015. Kasneje 23. 9. 

2015 je Vlada RS sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih. V 

prvem členu Uredbe o odpadkih je definiran namen, ki se glasi: »Ta uredba z namenom 

varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za 

preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter 

zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe 

naravnih virov v skladu z Direktivo o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv 

(2008/98/ES). Uredba določa prioritetni vrstni red pri nastajanju in ravnanju z odpadki, tako 

daje prednost preprečevanju pred nastajanjem odpadkov, predelavi odpadkov pred njihovim 

odstranjevanjem in ponovni uporabi pred recikliranjem. V Uredbi o odpadkih je zapisano, da 

je treba ravnati z odpadki na način, pri katerem ni ogroženo zdravje ljudi in ne škoduje okolju. 

Cilji pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi so navedeni v trinajstem členu Uredbe o 

odpadkih in so sledeči: »Da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo in recikliranje 

odpadnih materialov, kot so najmanj papir, kovine, plastika in steklo iz gospodinjstev ter po 

možnosti iz drugih virov, če so ti tokovi odpadkov podobni odpadkom iz gospodinjstev, 

povečata na najmanj 50 % skupne mase in da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo, 

recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za 

nadomestitev drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju 

objektov, razen naravno prisotnega materiala, navedenega pod številko odpadka 17 05 04 s 

seznama odpadkov, povečajo na najmanj 70 % skupne mase«. Poudariti je še potrebno 

nujnost imetja načrta gospodarjenja z odpadki pri povzročiteljih odpadkov, s katerim izvajajo 

ukrepe preprečitve in zmanjšanja nastanka odpadkov. 

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je potrebno izpostaviti veljavni predpis, in sicer 

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

komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01, 41/04 – ZVO-1), ki je bila izdana leta 2001. 

Odločba je prvi predpis na področju RS, ki je zakonsko uredil ločeno zbiranje odpadkov v 

lokalnih skupnostih. Prvi člen Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki pravi: »Odredba določa najmanjši 

obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki morata biti zagotovljena v okviru 

opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki«. Odredba narekuje, da 

mora izvajalec javne službe zagotoviti v lokalni skupnosti zadostno število zbiralnic ločenih 

frakcij, zbirni center za prevzem vseh vrst ločenih frakcij, prevzemna mesta za kosovne 

odpadke in prevzem nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah. Posebej je navedeno število 

prebivalcev na zbiralnico v mestnih središčih in večjih stanovanjskih naselij, ki znaša 500. 

Zbiralnice je treba postaviti tudi ob šolah, vrtcih, bolnicah in ob trgovskih centrih. Kojnik 

(2012, 17) izpostavlja, da odredba z ukrepi zagotavlja izločevanje različnih vrst odpadkov iz 

celotnega obsega komunalnih odpadkov, nikjer pa v odredbi ni zaslediti konkretnih ciljev 

glede količin oziroma deležev ločeno zbranih frakcij. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-1189
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
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Med predpisi, ki podrobneje urejajo obdelavo odpadkov, tudi komunalnih, je Uredba o 

odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16), ki je bila sprejeta leta 2014. 

Sledilo je sprejetje Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov 

meseca julija leta 2015 in maja 2016. Uredba o odlagališčih odpadkov določa zahteve, ki jih 

morajo odpadki izpolnjevati, preden se odložijo. Poleg zahtev še odredba določa pravila 

ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov na deponije in podzemna skladišča, med 

drugim tudi za mešane komunalne odpadke, ki morajo biti obdelani preden se odložijo. V 

tretjem členu je definirana obdelava mešanih komunalnih odpadkov, ki se glasi: »Je 

mehansko-biološka obdelava, s katero se zagotovijo izločanje odpadkov, primernih za 

recikliranje, in aerobna ali anaerobna obdelava mešanih komunalnih odpadkov (ali 

kombinacija obeh) in predhodno ali poznejše izločanje odpadkov, primernih za energetsko 

predelavo ali predelavo v trdno gorivo. Za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov se ne 

šteje izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov«. V uredbi je 

specifično navedeno, da se lahko odlagajo samo obdelani odpadki na odlagališča, ki jih glede 

na vrsto odpadka deli na odlagališča nenevarnih, nevarnih in inertnih odpadkov. Obdelava 

mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem je v domeni javne gospodarske službe, 

opredeljen pa je delež odloženih biološko razgradljivih odpadkov. Upravljavec odlagališč 

mora imeti okoljevarstveno dovoljenja za obratovanje odlagališča. 

Poleg omenjenih predpisov še obstaja cela vrsta veljavnih uredb, ki jih v nadaljevanju 

navajamo le po skupinah, v katere spadajo. V Programu ravnanja z odpadki in programu 

preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 13-14) je delitev predpisov naslednja: 

– Predpisi, ki podrobneje urejajo obdelavo odpadkov ali pošiljke odpadkov 

– Predpisi, ki podrobneje urejajo ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov; 

– Predpisi, ki urejajo obvezne gospodarske javne službe; 

– Predpisi, ki podrobneje urejajo razširjeno odgovornost proizvajalcev. 

2.2.3 Strateški in operativni programski dokumenti na področju odpadkov v Sloveniji 

Keuc idr. (2005, 31) navajajo začetke slovenskega strateškega in operativnega načrtovanja na 

področju odpadkov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Samo načrtovanje je vključeno v 

celoten sistem državnega načrtovanja, kar ima za posledico velik razkorak med zapisanim in 

udejanjanjem zapisanega v prakso oziroma se soočamo s tako imenovanim 

implementacijskim deficitom, še poudarjajo avtorji (prav tam). Leta 1996 je vlada RS na 

podlagi Petega akcijskega programa Evropske unije sprejela prvi celovit strateško pomemben 

dokument, in sicer Strateške usmeritev RS za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju SURO), v 

katerem je želela s pravilno usmerjeno politiko ravnanja z odpadki prispevati k ohranjanju 

naravnih virov in varstvu okolja ter trajnostnem razvoju družbe, poudarja Škafar (2005, 22). 

Temeljna načela SURO so bila: rešiti problem odpadkov pri izvoru, preventivnost, snovni 

tokovi odpadkov se zajemajo ločeno, vračanje nazaj k naravi, gospodarnost objektov in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1587
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naprav, varovanje kulturne in naravne dediščine in sanacija odlagališč povzemajo Keuc idr. 

(2005, 33). Cilj izvajanja ukrepov iz omenjenih načel je bil do leta 2000 zmanjšati količine 

odloženih odpadkov za 40 %, še dodajajo avtorji (prav tam). 

Leta 1999 je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99, 41/04-

ZVO-1) (v nadaljevanju NPVO), ki velja za osnovni strateški dokument varstva okolja v 

Sloveniji, ugotavlja Viler Kovačič (2010, 41). Dokument vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve 

in naloge s področja varstva okolja za določeno obdobje, še dodaja Viler Kovačič (prav tam). 

Keuc idr. (2005, 35) opozarjajo, da so v NPVO iz leta 1999 manjkale konkretne poteze, ki bi 

proučevale ekonomsko smiselnost za naložbe v izgradnjo sežigalnic v primerjavi z ukrepi 

spodbujanja rasti snovne učinkovitosti družbe. Leta 2005 je bil sprejet drugi program oziroma 

Resolucija o Nacionalnem programu za varstvo okolja za obdobje 2005-2012 

(Uradni list RS, št. 2/06) (v nadaljevanju ReNPVO). V ReNPVO je opredeljen cilj za 

področje odpadkov, ki se glasi: »Doseči je potrebno takšno ravnanje z odpadki in porabo 

obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in 

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

preseže nosilne zmogljivosti okolja.« ReNPVO za področje ravnanja z odpadki določa jasno 

smer, ki vodi k ponovni uporabi in predelavi odpadkov. Viler Kovačič (2010, 41) izpostavlja, 

da je za vse postopke priprave in sprejemanje NPVO določeno v ZVO-1. Pripravlja ga 

Ministrstvo za okolje v sodelovanju z ostalimi ministrstvi ter javnostjo, ki ima možnost dajati 

predloge, pripombe in svoja mnenja. Nevladne organizacije opozarjajo vlado RS, da se je leta 

2013 iztekel NPVO, novega pa vlada do sedaj ni sprejela, pa čeprav je EU istega leta sprejela 

že sedmi okoljski akcijski program. Slednji temelji na tem, da so odpadki vir, na dosledni 

uporabi hierarhije ravnanja z odpadki, brezpogojnem zmanjševanje nastajanja odpadkov na 

prebivalca, omejitvi energetske predelave odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 

počasnem ukinjanju odlaganja odpadkov, uresničevanje visokokvalitetnega recikliranja in 

razvoju trga sekundarnih surovin, pravi Miklavčič (2015). 

Kot navaja Viler Kovačič (2010, 41-42), vlada praviloma za obdobje štirih let sprejme 

operativne programe varstva okolja zaradi izvedbe NPVO ali za izvršitev obveznosti potrditve 

mednarodnih pogodb, strategij, programov ali predpisov EU, ki se navezujejo na področje 

varstva okolja. Avtor (prav tam) pojasnjuje, da so v operativnem programu razdeljeni cilji, 

usmeritve in naloge za posamezno področje, za posamezno vprašanje varstva okolja ali v 

celoti. Ignjatović (2009, 4) razlaga, da se cilji, zastavljeni v operativnih programih, udejanjajo 

v prakso preko uredb, ki so jim zavezani izvajalci javnih služb in lokalne skupnosti ter 

posredno tudi njihovi prebivalci, postopoma prilagajajo politiki ravnanja z odpadki. S 

sprejetjem Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov 30. junija. 

2016 do tedaj veljavni navedeni operativni programi prenehajo veljati (MOP 2016): 

– Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, 

– Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov za 

obdobje od 2009 do konca 2012, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0003
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– Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih 

biorazgradljivih odpadkov, 

– Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008, 

– Operativni program ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje od 2003 

do konca 2006. 

S tem postaja Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov edini krovni 

operativni dokument na področju ravnanja z odpadki. 

2.3 Ravnanje s komunalnimi odpadki v celjski regiji 

V stodevetinštiridesetem členu ZVO-1 je določeno, da je zbiranje, obdelava in odlaganje 

določenih vrst komunalnih odpadkov obvezna občinska gospodarska javna služba varstva 

okolja. V skladu s tretjim členom ZGJS je občina tista, ki z odlokom določi način izvajanja 

lokalne gospodarske javne službe. To pomeni, da je ravnanje s komunalnimi odpadki v 

Sloveniji v pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma občin. Dvoršak (2015, 37) opozarja, da 

manjka predpis vlade, ki bi urejal občinsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. 

Cerkvenik (2015, 23-24) poudarja, da je delovanje občinskih gospodarskih javnih služb 

družbeno občutljivo področje, predvsem z vidika financiranja, saj uporabljajo sredstva, ki 

pripadajo družbi, zato se pričakuje, da se bodo sredstva vrnila družbi v obliki koristi. Avtor 

(prav tam) opozarja, da se pri izvajanju komunalnih služb upošteva družbena odgovornost do 

zaposlenih, porabnikov, lastnikov, lokalnega in naravnega okolja ter spoštovanje in 

upoštevanje interesov posameznih deležnikov. 

Dvoršak (2015, 37) trdi, da je bilo leta 2015 v Sloveniji 212 občin in 50 izvajalcev javne 

službe (v nadaljevanju IJS) vpisanih v evidenco IJS, ki zbirajo komunalne odpadke. Evidenco 

vodi MOP v skladu s tridesetim členom Uredbe o odpadkih. Avtor (prav tam) opozarja, da je 

na straneh MOP mogoče zaslediti 28 občin, ki nimajo določenega IJS zbiranja komunalnih 

odpadkov. Po pravilih iz Uredbe o odpadkih pomeni to lažji prekršek za IJS, saj je ta dolžan v 

rok 30 dni obvestiti in predložiti akt o opravljanju storitev MOP, ki ga vpiše v evidenco ter 

mu izda potrdilo o vpisu. Glede na število IJS lahko trdimo, da jih znatno preveč, kar ima za 

posledico neenakost standardov pri izvajanju javne službe in višanje cen storitev samega 

izvajanja (Dejak idr. 2010, po Kojnik 2012, 32). 

Na območju, ki se mu posvečamo v naši raziskavi, izvaja zbiranje in odvoz komunalnih 

odpadkov družba za ravnanje z odpadki Simbio, d. o. o. 



 

23 

Družba za ravnanje z odpadki Simbio, d. o. o. 

Družba je bila ustanovljena 1. maja leta 1996 po reorganizaciji predhodne družbe, kjer je bila 

komunalna dejavnost organizirana v enotno komunalno družbo s šestimi poslovnimi enotami. 

Vse do leta 2008 je družba nosila naziv Javne naprave, d. o. o., po tem letu se je družba 

preimenovala v družbo za ravnanje z odpadki Simbio, d. o. o. Razlog za preimenovanje je bilo 

v zastarelosti imena in sodobnem načinu videnju družbe v prihodnosti, ki je usmerjeno v 

trajnostni ekološki razvoj, kar je mogoče razbrati iz poslanstva podjetja. Družbo, ki skrbi za 

opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, so ustanovile štiri občine na podlagi 

Sporazuma o ureditvi premoženjskih razmerij, in sicer Mestna občina Celje, ki ima največji 

delež (več kot 80 %) ter občine Vojnik, Štore in Dobrna (Simbio, 2014a). 

Družba opravlja svojo dejavnost zbiranja, prevoza, obdelave in odlaganja komunalnih 

odpadkov na območju naslednjih 12 občin: Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, 

Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec. Komunalni odpadki se obdelajo in 

predelajo v Regionalnem centru za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju RCERO), s katerim 

upravlja družba Simbio, d. o. o. V RCERO je vključenih 24 občin Savinjske regije, za katere 

družba obdeluje in odlaga komunalne odpadke. Poleg RCERO družba upravlja zbirne centre 

Braslovče, Bukovžlak, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Vojnik, Vransko – Tabor in Žalec. 

Družba Simbio, d. o. o., v občini Celje opravlja tudi gospodarsko javno službo urejanja in 

čiščenja javnih površin, urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske voda, prevzema blato iz greznic in manjših čistilnih naprav, od leta 

2014 pa na podlagi koncesije opravlja in vzdržuje Mestno tržnico Celje (Simbio, 2014a). 

2.3.1 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Celje 

V tretjem členu ZGJS je navedeno, da način opravljanja gospodarske javne službe predpišejo 

občine z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in 

prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Kojnik (2012, 46) poudarja, da morajo biti 

občinski predpisi, ki urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti, v okvirih zakonov, ki urejajo 

omenjeno področje, pri tem pa lahko občinski organi sprejemajo odločitve glede različnih 

vprašanj izvajanja javne službe, ki pa z zakonom niso urejena. Avtor (prav tam) še dodaja, da 

MOP določa le minimalne standarde pri zbiranju ločenih frakcij, ki jih javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov morajo zagotoviti. Občine pa so tiste, ki morajo v svojih načrtih 

zbiranja komunalnih odpadkov predvideti specifičnost območja delovanja, uporabiti 

najprimernejše tehnologije glede na sestavo komunalnih odpadkov in določiti samo izvajanje 

zbiranja na način, ki bo dosegel zakonske standarde nadaljnjega ravnanja z odpadki in ki je 

ekonomsko vzdržen za občane, še opozarja avtor (prav tam). 

Mestni svet Mestne občine Celje je na 9. seji dne 25. 10. 2011 sprejel Odlok o načinu 

opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
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Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 90/2011), ki velja vse do danes. Predhodno je pred 

tem veljal Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje 

(Uradni list RS, št. 67/1999), sprejet leta 1999, ki je bil leta 2009 dopolnjen. Razlog za 

sprejetje novega odloka so bile spremembe predpisov in novosti na področju ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Sloveniji, s katerimi prehodni odlok ni bil usklajen. 

Sprejeti Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje predpisuje način opravljanja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju Mestne občine Celje. Svetniki so v odloku zastavili naslednje cilje 

ravnanja s komunalnimi odpadki: zagotovitev učinkovitega sistema ločenega zbiranja 

odpadkov, zagotovitev obdelave komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališče, 

zagotovitev spremljave količin in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov, 

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

uveljavitev sistema, kjer povzročitelji odpadkov plačajo stroške. Odlok navaja posamezne 

izraze, ki so uporabljeni in njihov pomen, kot npr. različne vrste odpadkov, povzročitelj in 

imetnik odpadkov, zbirno in prevzemno mesto, uporabnik javne storitve itd. V devetem členu 

odloka je zapisano, da se na predlog izvajalca javne službe sprejme tehnični pravilnik o 

zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. Slednji obsega: opredelitev tehnologije ravnanja z 

odpadki, tehnologijo, način in pogoje ločenega zbiranja, poenotenje predpisanih volumnov 

posod in vrečk za odpadke itd. Dalje odlok določa zbiranje in prevzem različnih vrst 

odpadkov (ločenih frakcij, nevarnih, kosovnih), zagotovitev ustreznih zbiralnic za omenjene 

vrste odpadkov ter njihovo vzdrževanje. Velikost in število posod za posameznega 

uporabnika določi izvajalec javne službe na podlagi prepuščanja količine odpadkov. Prav tako 

izvajalec določi zbirno in prevzemno mesto, ki je lahko eno samo. Odlok sam narekuje 

vzpostavitev ločenega zbiranja odpadkov na javnih prireditvah in ukrepanje v primeru 

nepravilno odloženih odpadkov. V odloku je predpisana obdelava, odlaganje in predhodno 

skladiščenje komunalnih odpadkov ter pogoji obratovanja. Vodenje registra prevzemnih mest 

je v pristojnosti javne službe, ki mora uporabnike redno obveščati preko javnih sredstev o 

pravilnem ločevanju odpadkov. Odlok jasno opredeljuje obveznosti, pravice in prepovedi 

uporabnikov storitev javne službe, načine financiranja javne službe, novost v primerjavi s 

prejšnjim odlokom pa so kazenske odločbe za prekrške. 

V skladu s stodevetinštiridesetim členom ZVO-1 vlada RS predpiše metodologijo za 

oblikovanje cen za opravljanje javnih služb. Ta predpis je urejen v Uredbi o metodologiji 

oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) (v nadaljevanju Uredba MEDO). V odloku je navedeno, da 

se cena storitev oblikuje na enote posamezne storitve, ki jo potrdi občinski svet na podlagi 

predloga izvajalca javne službe. V odloku je še navedeno, da se mora pri določitvi cen 

upoštevati skladnost s predpisom Uredbe MEDO. Jereb (2015, 107) poudarja nejasnost pri 
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oblikovanju cen storitev ravnanja z odpadki v Uredbi MEDO. Zato prihaja do različnih 

tolmačenj ter posledično do različnih praks zaračunavanja storitev izvajalcev gospodarskih 

javnih služb. Avtor (prav tam) dodaja, da kljub nejasnostim razume, kjer naj bi se cena 

oblikovala na kilogram opravljene storitve, ki jo nato potrdi občinski svet. Taka potrjena cena 

se nato zaračuna uporabnikom storitev. V družbi Simbio, d. o. o., je cena storitve razdeljena 

na zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov ter zbiranje in obdelavo bioloških 

odpadkov. 

2.3.2 Objekti za ravnanje s komunalnimi odpadki 

Objekti ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Celje so postavljeni v 

skladu s standardi, ki jih narekuje zakonodajna politika. Širca in Svetičič (2008, 3) poudarjata, 

da objekti omogočajo izpolnjevanje več okoljskih ciljev: 

– uporabo in predelavo odpadkov, 

– zmanjšanje količin emisij v zemljo in podtalnico, 

– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

– varovanje površinskih in podzemnih voda, 

– preprečevanje onesnaževanje vodnih virov in 

– ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti okolja in zdravje ljudi. 

Regionalni center ravnanja z odpadki Celje 

Projekt Regionalni center ravnanja z odpadki Celje (v nadaljevanju RCERO Celje) je prvi 

tovrstni projekt celovitega ravnanja z odpadki v Sloveniji in predstavlja največjo okoljsko 

investicijo v Mestni občini Celje in ostalih 23 občin Savinjske regije. Vzrok za izgradnjo 

RCERO Celje je bil v dejstvu, da dotedanja stara odlagališča niso bila več v skladu z 

Direktivo EU o odlagališčih odpadkov, kajti omejen prostor odlagališč ni dovoljeval 

nadaljnjega odstranjevanja odpadkov. S samo izgradnjo centra je približno 250.000 ljudi iz 

regije pridobilo možnost vključitve v celovit sistem reševanja ravnanja z odpadki za 

nadaljnjih pet desetletij (Simbio, 2014b). Širca in Svetičič (2008, 3) navajata, da je zaradi 

investicijske razsežnosti projekta pri financiranju sodelovalo več deležnikov. Večji del 

projekta je financiral evropski Kohezijski sklad, ostali del Republika Slovenija (v 

nadaljevanju RS) in sodelujoče občine Savinjske regije. Gradnja RCERO Celje je zaradi 

razsežnosti projekta potekala v dveh fazah. 

RCERO CELJE – 1. faza 

Leta 2006 se je začela gradnja 1. faze RCERO Celje. Namen 1. faze je bil vzpostavitev 

takšnega sistema ravnanja z odpadki za Savinjsko regijo, ki bo sodoben s tehnološkega 

vidika, hkrati pa okoljsko sprejemljiv. Investicija izgradnje celotne 1. faze je znašala okrog 
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21,5 milijona evrov, ki jo je v 50 % financiral evropski Kohezijski sklad, ostali del pa RS in 

lokalne skupnosti (Mestna občina Celje, 2007). Širca in Svetičič (2008, 8) navajata objekte, ki 

so bili zgrajeni v 1. fazi projekta: kompostarna, sortirnica, demontaža kosovnih odpadkov, 

odlagališče preostanka odpadkov, upravna stavba in infrastruktura. 

Kompostarno sestavljajo trije različni deli, ki so narejeni iz armiranega betona. Namenjena je 

predelavi biološko razgradljivih odpadkov. Najprej ločeno zbrane biološke odpadke in 

strukturne materiale dostavijo v prvi del objekta (sprejemni del), v katerem pripravijo 

kompostno mešanico, tako da odstranijo moteče snovi, zmeljejo odpadke in v mešalcu 

pridobijo enakomerno strukturo zmesi. Pripravljeno mešanico nato odpeljejo v drugi del, to je 

zaprt del objekta (hala za kompostiranje), v katerem poteka aerobna razgradnja. Onesnažen 

zrak, ki pri tem nastaja, se čisti v biofiltrih, ki so nameščeni na strehi objekta. V zadnjem delu 

(rafinacija) poteka končna razgradnja in zorenje komposta, ki ga na koncu procesa presejejo 

preko sita (Mestna občina Celje 2007). 

Sortirnica je prav tako sestavljena iz armiranega betona, ima dve hali in je pokrita s 

pločevinasto streho. V prvi hali so nameščene naslednje naprave: trgalec vreč, transportni 

trakovi, sito, izločevalec magnetnih in nemagnetnih kovin, stiskalnica sekundarnih surovin in 

sortirna kabina, kjer se ročno prebirajo različne vrste odpadkov. Drugi del je namenjen 

skladiščenju sekundarnih surovin. Objekt je v celoti zaprt. Namenjen je dodatnemu 

presortiranju ločeno zbranih odpadkov v zbiralnicah (ekološki otoki), kjer se med drugimi 

zbirajo različne vrste plastike, papirja in kovin (Mestna občina Celje 2007). 

Demontaža kosovnih odpadkov je objekt, narejen iz kovinske konstrukcije, in je odprt z vseh 

strani. V demontaži poteka razstavljanje, drobljenje in izločevanje uporabnih sekundarnih 

surovin iz ločeno zbranih kosovnih odpadkov. Namenjen je tudi skladiščenju ločeno zbranih 

frakcij in prebranih odpadkov (Mestna občina Celje 2007). 

Odlagališče preostanka odpadkov se razprostira na 9,68 hektarjev površine južno od stare 

deponije komunalnih odpadkov v Bukovžlaku. Prostorska razpoložljivost odlagališča je 

1.700.000 kubičnih metrov in je razdeljena na štiri odlagalna polja z odvodnjavanjem 

meteornih in izcednih voda. Odlagališče je na dnu prekrito z zaščitno folijo, ki omogoča 

tesnjenje dna. Prostor odlagališča naj bi po ocenah strokovnjakov zadostoval za obdobje 30 

let (Širca in Svetičič 2008, 12). 

Upravna stavba in druga infrastruktura se nahaja ob vstopu v RCERO Celje. Objekt je 

namenjen pisarnam za zaposlene in ima veliko predavalnico, sanitarije in kotlovnico ter arhiv. 

V sklopu objektov v centru se nahaja še avtopralnica za pranje komunalnih vozil in 

zabojnikov (Širca in Svetičič 2008, 14). 
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RCERO 2. faza 

Leta 2007, leto pozneje od začetka gradnje 1. faze, se je začelo z gradnjo 2. faze RCERO 

Celje. Projekt 2. faze RCERO Celje je obsegal gradnjo v dveh delih, in sicer gradnjo objekta 

za mehansko–biološko obdelavo odpadkov (v nadaljevanju MBO) in Toplarne Celje. 

Vrednost investicije 2. faze je znašala 37 milijonov evrov, ki jo je financiral s 60 % evropski 

Kohezijski sklad, ostali del investicije pa so prispevale lokalne skupnosti Savinjske regije in 

RS (Širca in Svetičič, 2008, 3-15). 

V objektu MBO se odpadki obdelajo, izloči se del odpadkov, namenjen za sežig v toplarni, 

ostali, biološko neaktiven del odpadkov pa se odloži na odlagališče. Gre za del komunalnih 

odpadkov, ki jih z ločevanjem nismo uspeli izločiti in se imenujejo preostanek mešanih 

komunalnih odpadkov (Mestna občina Celje 2007). Širca in Svetičič (2008, 15) izpostavljata 

naslednje faze procesov obdelave preostanka komunalnih odpadkov v MBO objektu: sprejem 

odpadkov, biološka obdelava, mletje in mehansko obdelava ter izločanje lahke gorljive 

frakcije. 

Odpadke naprej dostavijo v sprejemni del, kjer se s pomočjo dvigala prenesejo v sito, da se 

izloči večje delce. Nadalje presejano zmes transportirajo v prostor za biostabilizacijo, kjer 

poteka biološka razgradnja. Razgradnja poteka približno 14 dni, v tem času procesa se 

izločata ogljikov dioksid in vlaga odpadkov. Produkt procesa je izguba tretjine prvotne teže 

odpadkov in suh proizvod brez neprijetnih vonjav. Celoten proces se odvija v zaprtem 

prostoru, s čimer se onemogoča onesnaževanje okolice s plini, saj ti izhajajo skozi biofilter. 

Odpadne vode, ki nastanejo pri procesu, se preko zbiralnikov (bazenov) prelijejo v čistilno 

napravo (Mestna občina Celje 2007). 

S pomočjo žerjava se proizvod biostabilizacije prenese v del mehanske obdelave, kjer se 

odvija proces mletja, demetalizacija, sejanje in separacija. Težko frakcijo izloči sito, 

separacijski proces pa izloči lahke frakcije, kovine, biostabilat in nevnetljive (inertne) 

frakcije. Lahko frakcijo nato zmeljejo ter preko transporterja prenesejo do magnetnega 

separatorja, kjer se izločijo kovine. Težko frakcijo odložijo na odlagališče, lahka frakcija se 

dostavi v toplarno kot gorivo, medtem ko kovine prevzamejo prevzemniki sekundarnih 

surovin (Širca in Svetičič, 2008, 17). Ob koncu leta 2016 je prišlo do nadgradnje mehansko-

biološke obdelave (namestitev sita in optičnega separatorja), ki omogoča izločanje 20 do 

30 % uporabnih odpadkov iz mešanih komunalnih odpadkov za nadaljnje razvrščanje v 

sortirnici. Z ekonomskega in okoljskega vidika investicija pomeni manj stroškov za sežig in 

več odpadkov za reciklažo (Simbio 2016a). 

Drugi del 2. faze projekta RCERO Celje predstavlja Toplarna Celje, ki zaključuje fazo 

obdelave odpadkov, ki so bili predhodno obdelani in pripravljeni v regionalnem centru. 

Toplarna deluje na način, ki omogoča energijsko izrabo lahke frakcije preostanka komunalnih 

odpadkov, torej proizvaja tako toplotno kot električno energijo. Kokalj, Peterman in 
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Zabukovnik (2011, 68) izpostavljajo energetski potencial Toplarne Celje, kjer se izkorišča 

samo frakcija odpadkov, ki je ni mogoče snovno izrabiti, ima pa dovolj energetskega 

potenciala za proizvodnjo energije. Prakse v Sloveniji kažejo, da se ta isti energetski potencial 

odlaga na odlagališča, kar povzroča nastajanje toplogrednih plinov in onesnaževanje izcednih 

voda ter pomanjkanje prostora na deponijah. Avtorji (prav tam) še dodajajo, da takšen način 

odlaganje odpadkov ni v skladu z zakonodajo in evropskim smernicam. 

Papir, karton, les, tekstil in ostalo, ki predstavljajo lahko frakcijo, skupaj z blatom iz centralne 

čistilne naprave predstavljajo energent za Toplarno Celje. V samem procesu toplarne letno 

izrabijo 200.000 ton predelanih odpadkov in 5.000 ton blata iz čistilne naprave. Proizvedeno 

električno energijo dovajajo v distribucijsko omrežje, toplotna energija pa se koristi za 

ogrevanje mesta Celje (Mestna občina Celje, 2007). 

Širca in Svetičič (2008, 7) navajata odprtje objektov 1. faze RCERO Celje 19. junija 2008, 

istega leta 18. septembra pa še odprtje Toplarne Celje. Uporabno dovoljenje in s tem začetek 

rednega obratovanja RCERO Celje pa sega v leto 2009, še dodajata avtorja (prav tam). 

V prvi polovici leta 2016 je bil zgrajen nov objekt v RCERO Celje. Gre za nadgradnjo 

tehnologije mehansko–biološke obdelave, kot posledica nove zakonodaje na področju 

odlaganja odpadkov. Nova Uredba o odlaganju odpadkov narekuje ostrejše parametre, zato je 

prišlo do investiranja v nove kapacitete, da se zadosti zahtevam uredbe (Simbio 2016b). 

2.3.3 Snovni tokovi komunalnih odpadkov v celjski občini in njeni regiji 

Družba Simbio, d. o. o., razpolaga na območju Mestne občine Celje s 322 ekološkimi otoki, 

kjer so po dva ali trije zabojniki volumna 1800 litrov, v katerih se zbirajo steklena, plastična 

in kovinska embalaža ter papir in karton. Za zbiranje nevarnih odpadkov ima družba 

premično zbiralnico za nevarne odpadke, kjer jo po predhodnem najavljanju postavijo na 

določeno mesto, drugače pa je možnost dostave odpadkov tudi v zbirne centre v regiji (to 

edino ne velja za mešane komunalne odpadke). Podoben sistem je za kosovne odpadke, s to 

izjemo, da družba postavi po predhodnem naročilu kovinske zabojnike od 5 do 30 kubičnih 

metrov ali pa kosovne odpadke odpelje na podlagi naročilnice, pri čemer lahko vsako 

gospodinjstvo koristi odvoz do 1 m³ tovrstnih odpadkov na leto) . V celjski regiji je 28.003 

zbirnih mest, od tega največ v Celju 8.620 (Simbio 2017). V drugi polovici leta 2016 je 

celjska regija pridobila 40 zbiralnikov za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme 

na določenih ekoloških otokih, ki so rezultat LIFE projekta gospodarjenja z e-odpadki 

podjetja Zeos, d. o. o. (Simbio 2016c). 

Iz preglednice 3 je razvidno, da po količinah komunalnih odpadkov prevladuje Celje kot 

edina mestna občina. Razlog je število prebivalcev in površina območja izmed navedenih 

občin. V večini občin so se količine komunalnih odpadkov od leta 2005 do leta 2007 
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zmanjševale (izjeme so Celje, Dobje, Tabor in Vojnik), nato pa so se leta 2008 količine v vseh 

občinah povečale (v Šentjurju kar za 23,5 %). Leta 2009 je opazen strm padec količin 

komunalnih odpadkov v vseh občinah (še posebej v občini Tabor in Vojnik, kjer so količine 

padle za več kot 40 %), nato pa ponoven dvig količin komunalnih odpadkov leta 2010, ki mu 

sledi trend padanja količin komunalnih odpadkov vse do leta 2014, ko je mogoče zaslediti 

ponovno rast, ki pa je komaj opazna. Leta 2015 so po večini občin količine manjše glede na 

predhodno leto, izjema je le občina Celje, kjer je rast količin 2 %. Podobna situacija kot za 

posamezne občine velja za skupne količine komunalnih odpadkov, zbranih z javnim 

odvozom. 

Računsko sodišče RS (2016, 17) navaja, da na zmanjšanje količin komunalnih odpadkov v 

Sloveniji vplivajo različni dejavniki kot npr. delovanje ukrepov preprečevanja nastajanja 

komunalnih odpadkov, zmanjšanje bruto družbenega produkta in končne potrošnje 

gospodinjstev, povečanje hišnega kompostiranja bioloških odpadkov in načini merjenja ter 

evidentiranja nastalih in zbranih komunalnih odpadkov. 

Preglednica 3: Količine komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom v celjski 

regiji za obdobje 2005-2015, v tonah 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Braslovče 1.462 1.361 1.226 1.690 1.283 1.921 1.310 1.281 1.196 1.185 1.125 

Celje 34.748 29.091 31.112 34.936 25.757 30.949 25.341 20.866 20.683 20.321 20.734 

Dobje 515 117 128 149 106 197 155 112 108 198 168 

Dobrna 893 792 615 788 611 916 752 714 645 656 634 

Polzela 1.586 1.616 1.322 1.862 1.174 1.998 1.595 1.544 1.514 1.554 1.556 

Prebold 1.274 1.634 1.319 1.777 1.647 2.156 1.553 1.359 1.301 1.370 1.342 

Šentjur 4.314 4.562 3.994 4.934 3.303 5.247 5.291 4.879 4.588 4.816 4.775 

Štore 1.251 1.305 1.085 1.484 962 1692 1.436 1.255 1.259 1.282 1.235 

Tabor 259 256 279 326 182 335 356 307 335 360 343 

Vojnik 2.188 2.033 2.449 3.409 1.711 3107 2.290 2.161 2.258 2.400 2.245 

Vransko 718 632 537 941 614 1061 729 705 728 681 681 

Žalec 9.557 8.482 7.970 9.274 7.441 6.695 8.326 6.751 6.947 7.072 6.833 

Skupaj 58.765 51.881 52.036 61.570 44.791 56.274 49.134 41.943 41.562 41.895 41.671 

Vir: SURS 

Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov v celjski regiji 

Iz preglednice 4 je razvidno, da med komunalnimi odpadki v celjski regiji prevladujejo 

mešani komunalni odpadki, katerih količine so se zmanjšale v letu 2015 v primerjavi z letom 

2014, medtem ko je leta 2016 zabeležena malenkostna rast (1,8 %) v primerjavi s predhodnim 
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letom. Leta 2016 je bilo tako zbranih za 3,1 % manj mešanih komunalnih odpadkov v 

primerjavi z letom 2014. Z začetkom leta 2013 je družba Simbio, d. o. o., začela z 

zaračunavanjem odvoza bioloških odpadkov. Poleg tega je družba omogočila, da se njihovi 

uporabniki storitev sami odločijo za hišno kompostiranje (izjava o hišnem kompostiranju) in s 

tem izognejo plačilu storitve za odvoz in ravnanje z biološkimi odpadki (Simbio 2013). Glede 

na to, da v celjski regiji, kjer družba Simbio, d. o. o., opravlja svojo dejavnost, živi veliko 

uporabnikov na podeželju in imajo možnost kompostiranja, bi pričakovali, da se bodo 

količine zbranih bioloških odpadkov po letu 2013 zmanjšale, se to ni zgodilo, ampak količine 

letno rastejo, vendar pa se je delež bioloških odpadkov v zbranih komunalnih odpadkih leta 

2016 zmanjšal v primerjavi z letom 2015 za 0,3 % (preglednica 4 in 5). 

Preglednica 4: Ločeno zbrani komunalni odpadki družbe Simbio, d. o. o. (letno, po 

tonah)
2
 

Odpadek 2014 2015 2016 

Biološki 5.919 6.181 6.293 

Mešani komunalni 17.377 16.639 16.837 

Papir in karton 2.236 2.220 2.450 

Steklena embalaža 1.497 1.520 1.555 

Mešana embalaža 5.378 5.361 5.807 

Kosovni 4.688 4.387 4.671 

Skupaj 37.095 36.308 37.613 

Vir: Simbio 2017 

Količine steklene embalaže letno naraščajo, medtem ko je njihov delež v zbranih komunalnih 

odpadkih v letu 2016 padel za 0,1 % v primerjavi z letom 2015. Pri mešani embalaži je ravno 

obratno, delež letno narašča, medtem ko so količine v letu 2015 padle v primerjavi s 

predhodnim letom in narastle v letu 2016. Pri kosovnih odpadkih so količine leta 2015 padle v 

primerjavi z letom 2014 in narastle leta 2016 na približno enako količino kot leta 2014, 

vendar je delež leta 2016 manjši za 0,2 % v primerjavi z letom 2014 (preglednica 4 in 5). 

                                                 

2
 V tabeli niso zajete vse vrste komunalnih odpadkov, ki jih družba Simbio, d. o. o., zbere. Pri 

podatkih za biološke odpadke so vključeni samo podatki za odpadke, ki so primerni za kompostiranje. 
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Preglednica 5: Delež ločenih zbranih komunalnih odpadkov družbe Simbio, d. o. o. (po 

letih)
3
 

Odpadek 2014 2015 2016 

Biološki 16,0 17,0 16,7 

Mešani komunalni 46,9 45,8 44,8 

Papir in karton 6,0 6,1 6,5 

Steklena embalaža 4,0 4,2 4,1 

Mešana embalaža 14,5 14,8 15,5 

Kosovni 12,6 12,1 12,4 

Skupaj 100 100 100 

Vir: Simbio 2017 

Iz preglednice 5 je razviden spodbuden podatek, da se delež mešanih komunalnih odpadkov v 

komunalnih odpadkih niža, kar pomeni, da uporabniki iz leta v leto bolje ločujejo komunalne 

odpadke. 

Skupna količina nastalih komunalnih odpadkov je na območju občin celjske regije, kjer 

družba Simbio, d. o. o., opravlja svojo dejavnost, znašala v letu 2016 42.140 ton, kar je za 1 

% več kot leta 2015. Prav tako so se povečale količine nastalih komunalnih odpadkov na 

prebivalca v primerjavi s predhodnim letom, in sicer s 331 kilogramov na 335 kilogramov na 

prebivalca, kar je veliko manj od slovenskega povprečja, ki znaša več kot 414 kilogramov na 

prebivalca. Odložilo se je samo 12 % komunalnih odpadkov po obdelavi, kar je za 16 % manj 

kot leto poprej (Simbio 2016d). 

Vidic in Žitnik (2016, 9) navajata, da je leta 2015 nastalo 49 kilogramov odpadne hrane na 

prebivalca v Savinjski statistični regiji, kar je za približno 33 % manj, kot je povprečje v 

Sloveniji. Avtorja (2016, 8-11) še ugotavljata, da se kljub ločevanju bioloških odpadkov delež 

odpadne hrane nahaja v mešanih komunalnih odpadkih. Delež teh je med leti 2013 in 2015 v 

povprečju znašal 11 %. V Savinjski regiji je prebivalec leta 2015 tako odvrgel 14 kilogramov 

odpadne hrane med mešane komunalne odpadke, kar je manj od večine v drugih regijah po 

Sloveniji, še dodajata avtorja (prav tam). 

                                                 

3
 V tabeli niso zajete vse vrste komunalnih odpadkov, ki jih družba Simbio, d. o. o., zbere. Pri 

podatkih za biološke odpadke so vključeni samo podatki za odpadke, ki so primerni za kompostiranje. 
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3 GOSPODARJENJE Z ODPADKI 

Z odpadki se srečujemo vsakodnevno. Ustvarjamo jih doma, v službi, v vseh industrijskih 

dejavnostih, kmetijstvu, infrastrukturi … Skratka, so neizogiben stranski proizvod človeškega 

bivanja, zato postaja gospodarjenje z njimi vedno bolj izpostavljeno področje, poudarja Zore 

(2015, 5). 

Marot (2013, 24-25) opredeljuje gospodarjenje z odpadki kot zmanjševanje in preprečevanje 

nastajanja odpadkov, škodljiv vpliv odpadkov na okolje ter ravnanje z njimi. Gospodarjenje z 

odpadki, kot navaja avtor (prav tam), mora biti sestavina vsakega projekta, tehnologije, 

procesov in postopkov ter imeti za cilj čim manjše količine odpadkov pri izdelkih ali 

storitvah. Zore (2015, 5) navaja, da gospodarjenje z odpadki zajema poleg ravnanja z odpadki 

tudi elemente ekonomije, zakonodaje, politike, sodelovanje javnosti in prostorske vidike 

razvoja. 

Marot (prav tam) izpostavlja vse ukrepe, ki preprečujejo in zmanjšujejo nastanek odpadkov 

kot sestavine gospodarjenja z odpadki. Pri tem misli na možnost uporabe primernih 

postopkov, tehnologij, materialov, lokacij naprav, izobraževanje delavcev, osveščanje 

javnosti … Omenjeni parametri morajo zagotoviti čim manj odpadkov, rabe energije in virov 

ter vplive na okolje v dovoljenem zakonodajnem okviru, še dodaja avtor (prav tam). 

Zore (2015, 6-7) izpostavlja, da je gospodarjenje z odpadki do nedavnega temeljilo na 

enostavnih postopkih s pretežno ročnim načinom dela. Prav tako je bil izvajalski kader na zelo 

nizki ravni, kar se tiče strokovnosti. Avtor (prav tam) meni, da je gospodarjenje z odpadki 

dejavnost, ki jo je mogoče visoko mehanizirati, deloma tudi avtomatizirati in procesno voditi. 

Avtor opaža predvsem na področju trdih odpadkov hiter razvoj mehanizacije, avtomatizacije 

in procesnega vodenje ter strokovnosti izvajalcev in vodstva dejavnosti. Z gospodarskim, 

tehničnim, tehnološkim in tudi kulturnim napredkom dobiva na pomenu tudi gospodarjenje z 

odpadki. Dodatno vlogo pa mu namenja tudi zakonodaja, še dodaja avtor (prav tam). 

Zore (2015, 7) izpostavlja dva sklopa problemov, ki se pojavljata pri gospodarjenju z odpadki. 

Problemi v zvezi s postopki zbiranja, transporta, obdelave, predelave in odlaganja odpadkov. 

Ti postopki ne smejo biti škodljivi za človeka, živali in naravo. Prav tako pa ti ne smejo 

povzročati škodljive ali druge moteče vplive na okolje. Avtor še navaja (prav tam) probleme 

prostora, kjer odpadke odstranjuje ali obdelujejo na naraven in tehnično kontroliran način. 

Sestavljanje koncepta gospodarjenja z odpadki je težaven del vsakega načrtovanja 

gospodarjenja z odpadki, saj je potrebno upoštevati cilje in razvojne usmeritve. Celovit 

koncept mora s tehničnega vidika biti usklajen in uravnan tako, da vse faze ravnanja z 

odpadki funkcijsko tvorijo zaključene enote in so medsebojno odvisne, meni Zore (2015, 

155). 
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V Sloveniji se je zaradi visokih vlaganj v sisteme gospodarjenja z odpadki in prepričanja, da 

večanje količin odpadkov, ki se predelujejo in odlagajo na eni lokaciji, zmanjšuje stroške na 

enoto, izoblikoval regijski koncept gospodarjenja z odpadki, opaža Zore (2015, 156). 

Kljub učinkovitim sodobnim tehnologijam predelave in odstranjevanje odpadkov ti ne bodo 

dovolj, da se zaustavi trend naraščanja odpadkov, zato se pozornost vse bolj usmerja k izvoru 

in preprečevanju odpadkov, opozarja Zore (2015, 6). 

3.1 Zmanjševanje in preprečevanje odpadkov 

Zore (2013, 25) poudarja, da z zmanjševanjem nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in 

reciklažo lahko učinkovito vplivamo na manjše količine odpadkov. Nastanek odpadkov 

preprečimo na način, da zmanjšamo uporabo stvari, kar posledično pomeni, da zavržemo 

manj odpadkov še dodaja avtor (prav tam). Večkratna uporaba kupljenih stvari zmanjšuje 

odpadke. Na primer: uporaba steklenic namesto plastenk, uporaba baterij z možnostjo 

večkratnih polnitev, uporaba nakupovalnih vrečk iz blaga namesto plastičnih. Predvsem je 

pomembno, da pri kupovanju izdelkov izberemo te, ki imajo manj embalaže oziroma so v 

razsutem stanju (npr. sadje, zelenjava, meso). Izdelke, ki jih redno uporabljamo, moramo 

kupiti v večjih embalažah (poleg zmanjševanja odpadkov so taki izdelki tudi cenejši na 

enoto). Pisarniški papir uporabljamo obojestransko, prav tako tudi fotokopiramo na enak 

način. Krpe iz blaga uporabljamo namesto papirnatih. Poštne nabiralnike opremimo z 

nalepkami o prepovedi vnosa nepotrebnega reklamnega materiala. Oblačila, razne kuhinjske 

aparate in stroje, igrače, pohištvo, ki jih ne potrebujemo, ne odvržemo, ampak jih namesto 

tega podarimo nekomu, ki jih potrebuje. Zelo pomembno pa je, da ne kupujemo izdelkov, ki 

so okolju škodljivi ter se jih ne da reciklirati ali ponovno uporabiti. Peljhan Korošec (2016, 

91-99) predlaga, da si izdelke, ki jih potrebujemo enkrat ali krajši čas, sposodimo ali 

najamemo, da kupujemo izdelke, ki jih dejansko potrebujemo ali dobimo zastonj (preko 

spletnih strani), beremo novice preko spleta in ne v tiskani obliki, uporabljamo pralne plenice 

in ne tiste za enkratno uporabo, darila zavijamo s starim ovijalnim papirjem in trakovi, stare 

brisače uporabimo kot krpice za majhne otroke, uporabljamo kartuše in tonerje ter pisala, ki je 

mogoče ponovno polniti, kupujemo recikliran papir ipd. 

Preprečevanje odpadkov predvideva ukrepe, s katerimi se prepreči, da različne snovi, 

materiali in proizvodi postanejo odpadek. Na ta način se zmanjšajo količine odpadkov in 

škodljivi vplivi nastalih odpadkov na človekovo zdravje in okolje ter vsebnost nevarnih snovi 

v izdelkih in materialih (Zelena Slovenija 2015). 

Preprečevanje odpadkov zajema različne strateške usmeritve in prinaša vrsto koristi. 

Preprečevanje nastajanja odpadkov je mogoče doseči z zmanjšanjem količin materialov, ki se 

uporabljajo pri proizvodnji izdelkov in s povečanjem učinkovitosti uporabljenih izdelkov. 

Preprečevanje odpadkov se doseže z omejevanjem nepotrebne porabe in porabo izdelkov, ki 
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ustvarjajo manj odpadkov. Preprečevanje nastajanja odpadkov zajema tudi ukrepe, ki se 

izvajajo na način, da pred iztekom življenjske dobe izdelkov uporabnik upošteva možnost 

ponovne uporabe, popravila ali prenove pred samim odlaganjem. Podaljšanje življenjske dobe 

izdelka ali razmišljanje o možnostih, kot so ponovna uporaba, so prav tako oblike 

preprečevanja, ki preusmerjajo tokove odpadkov (Evropska komisija 2012). 

V Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 237), 

so navedeni primeri ukrepov preprečevanja odpadkov, ki vplivajo: 

– na pogoje, povezane z nastajanjem odpadkov, 

– na stopnje zasnove, proizvodnje in distribucije ter 

– na stopnjo potrošnje in uporabe. 

Pri ukrepih, ki vplivajo na stopnjo potrošnje in uporabe, so mišljeni ekonomski predpisi za 

spodbujanje čistih nakupov ali uvedbe obveznega plačila za določene izdelke ali embalažo, ki 

bi bila drugače brezplačna, izvedbo kampanj o osveščanju in obveščanju širše javnosti ali 

določenih ciljnih skupin potrošnikov, dogovori s trgovci na drobno glede informiranosti 

potrošnikov o ponudbi proizvodov, ki so okolju prijazni, uveljavljanje okoljskih meril in meril 

o preprečevanju nastajanja odpadkov pri javnih in zasebnih razpisih, podpora centrom 

ponovne uporabe in popravilom ter vzpostavitev centrov in mrež v regijah z gosto poseljenim 

prebivalstvom, je še zapisano v Programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 237). 

Program za preprečevanje odpadkov ima svoj izvor v sektorju ravnanja z odpadki, njegovo 

področje pa obsega celotno gospodarstvo, vse materialne tokove in proizvode, ki jih 

uporabljajo potrošniki. Zato je pomembno, da program vključuje ne samo gospodarstvo, 

ampak tudi javni sektor in gospodinjstva (Evropska komisija 2012). 

Program preprečevanja odpadkov RS obsega osem dolgoročnih ciljev in 34 ukrepov, njegov 

glavni cilj pa je zmanjšanje količin odpadkov in minimalen vpliv odpadkov na okolje (Vlada 

RS 2016, 238). 

Nastajanje odpadkov ni mogoče v popolnosti preprečiti, poleg tega tudi ekonomsko ni 

izvedljivo, zato pa lahko zmanjšujemo odpadke tam, kjer je to možno. 

3.1.1 Ponovna uporaba izdelkov 

Ponovna uporaba je dejavnost v procesu ravnanja z viri, kjer je usmerjenost v preprečevanje 

nastajanja odpadkov takšna, da se pripravijo stvari, ki so primerne za ponovno uporabo, meni 

Kropej (2015, 1). Avtor (prav tam) meni, da gre za izdelke z določeno uporabno vrednostjo, 

ki jih je mogoče z različnimi postopki zbiranja, selekcije, prenove, demontaže in obnove 

funkcijsko usposobiti na vnovičen namen. 
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Koprivnik in Vovk (2015, 103) menita, da je ponovna uporaba obči pojem za vse operacije, ki 

izdelek ob koncu življenjske dobe usmerijo v njegovo ponovno obratovanje (v enaki obliki 

oziroma brez popravil). 

Avtorja (Addis 2006, po Jančič 2014, 13) navajata, če se material ponovno uporabi za isto 

stvar, se naredi pregled in se preveri, ali bo material lahko še enkrat opravil zadovoljivo 

osnovno nalogo. Avtorja (prav tam) izpostavljata odvisnost od dveh dejavnikov, kdaj se 

določen material lahko ponovno uporabi: 

– ocena, ali se material glede na svoje lastnosti, zmogljivost, stanje in kakovost lahko 

ponovno uporabi za isti namen, pri tem pa ne izgubi življenjsko trajnost ponovno 

uporabljenega materiala, in 

– odprava napak in obnova materiala, da pridobi vrednosti na raven, ki omogoča ponovno 

uporabo. 

Vovk (2012, 112-113) razčlenjuje ponovno uporabo na običajno ponovno uporabo in »up-

recycling«, ki je proces, pri katerem se izdelek uporablja za isto ali drugo funkcijo. Avtor 

(prav tam) opozarja, da »up-recycling« omogoča uporabo materialov in izdelkov, pri katerem 

se kakovost materialov ne poslabša, kot je to pri recikliranju. Torej, ponovna uporaba je 

proces, ki se lahko ponavlja v nedogled vrnitve virov nazaj v uporabo, pri tem pa se njihova 

vrednost ne slabša. 

Koprivnik in Vovk (2015, 104) navajata okoljski, socialni in ekonomski vidik ponovne 

uporabe ter ohranjanje naravnih virov. Okoljski vidik se nanaša na podaljšanost uporabe 

izdelkov in s tem na časovni zamik nastanka odpadka in s tem odlaganja na deponijo. S tem 

se zmanjšuje negativni vpliv na okolje in ohranjajo se naravni viri. Poleg naštetega se s 

ponovno uporabo zmanjšuje potreba po novih proizvodih, kar ima za posledico manjšo 

potrošnjo naravnih virov, še dodajata avtorja. Avtorja (prav tam) izpostavljata socialni vidik 

ponovne uporabe kot cenovno dostopnost izdelkov centra ponovne uporabe vsakomur, kar 

pomeni, da si lahko osnovne gospodinjske stvari kupijo tudi osebe z nižjim osebnim 

dohodkom. Centri pa zaposlujejo med drugim tudi težko zaposljive skupine in jim omogočajo 

vključevanje v družbo. Ekonomski vidik ponovne uporabe avtorja (prav tam) vidita v centrih 

ponovne uporabe, kjer se zmanjšuje brezposelnost, ustvarjajo se dobrine iz odpadkov, 

povečuje se socialni in ekonomski razvoj regij, veča se konkurenčnost in dodana vrednost z 

uvedbo novih storitev in zelenih tehnologij. Ohranjanje naravnih virov je pogoj za 

vzpostavitev trajnega ravnovesja v naravi, zato je pomembno, da družba ohranja ekosistem, ki 

omogoča razvoj za bodoče generacije, opozarjata avtorja (prav tam). Zato je pomembno, da se 

zavedamo pomena potrošnje izdelkov kratke življenjske dobe, še dodajata avtorja. 

Koprivnik in Vovk (2015, 103) opozarjata, da je do leta 2020 potrebno 6 kilogramov izdelkov 

na prebivalca usmeriti v ponovno uporabo, leta 2025 pa 9 kilogramov na osebo. Cilj velja za 

vse članice EU in predstavlja velik izziv za Slovenijo, zato je potrebno obvezno sodelovanje z 
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izvajalci javnih služb in občinami, kajti priprava na ponovno uporabo ne sodi med obvezne 

gospodarske javne službe, še dodajata avtorja (prav tam). V centrih ponovne uporabe se 

približno 8-12 % kosovnih odpadkov uporabi, zato je pomembno, da je teh centrov v 

Sloveniji čim več, navajata avtorja (prav tam). Trenutno je v mreži »REUSE« centrov sedem 

enot. Namen mreže je delovanje tako na lokalni kot regionalni ravni. Zaenkrat so centri 

prisotni v vseh regijah po Sloveniji, razen na Primorskem ne. 

3.1.2 Recikliranje odpadkov 

Pivec (2011, 23) opozarja, da so odpadki zaradi njihovega odstranjevanja s koncem 

dvajsetega stoletja postali pomembna tema glede vprašanj ohranjanja naravnih virov in 

problematike onesnaževanja okolja. Zato je bila nujna pot, kako odpadke uporabiti in ne samo 

odstranjevati. Rešitev se je ponudila v recikliranju, ki poudarja pomen uporabnosti odpadkov 

in vrednosti, dodane z delom, ki jo vsebujejo, še dodaja avtor (prav tam). 

Worrell in Reuter (2014, 10) opredeljujeta recikliranje kot predelavo obnovljivega materiala 

ob koncu življenjske dobe, ki se vrača nazaj v dobavno verigo. Recikliran material 

poimenujeta sekundarni in je v nasprotju s primarnim, ki je pridobljen iz okolja, pri tem pa se 

sekundarni material po kakovosti ne razlikuje s primarnim materialom, še dodajata avtorja 

(prav tam). 

Namen recikliranja je recikliranje materialov, ki so vsebovani v izdelkih, pridobljenih iz toka 

odpadkov, menita avtorja (2014, 11). Materiale je mogoče reciklirati na takšno primerljivo 

stopnjo, kot so bile prvotne lastnosti materialov, preden so bili zavrženi. Kako kakovosten in 

čist bo recikliran material, je odvisno od prvotnih lastnosti materialov in od izdelkov, katerega 

del so bili, še navajata avtorja (prav tam). Skupne količine materialov za ponovno uporabo 

bodo vplivale na kakršnekoli bistvene izgube (npr. na kakovost, barvo in obdelavo) med 

samim procesom recikliranja, opozarjata avtorja (prav tam). Učinkovitost reciklaže 

opredeljujeta avtorja kot razmerje med učinkom recikliranja in samim vložkom recikliranja. 

Npr. pri reciklaži kovin je učinkovitost opredeljena kot količina odpadne topljene kovine 

deljeno z dobljeno količino kovine, še navajata avtorja. 

Samec (2005, 36) deli postopek recikliranja na energetsko in snovno izrabo odpadkov. 

Energetsko izrabo pojmuje avtor (prav tam) kot izrabo odpadkov za pridobivanje energije 

(sežig odpadkov), medtem ko snovna izraba odpadkov predstavlja uporabo odpadnih snovi 

kot surovin, namenjenih za druge procese, ali uporabo odpadnih snovi za proizvodnjo novih, 

sekundarnih surovin. 

Z recikliranjem se (Conserve Energy Future 2013): 

– zmanjšuje obseg odlagališč (z rastjo prebivalstva posledično rastejo količine odpadkov, 

zato je pomembno, da se na konstruktiven način uporabljajo odpadne snovi), 
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– ohranjajo naravni viri (odpadne snovi, ki pristanejo na deponijah lahko s pomočjo 

recikliranja znova in znova uporabljamo. S tem pa ohranjamo naravne vire, kot so voda, 

minerali, premog, nafta), 

– omogoča več zaposlitvenih priložnosti (sortiranje odpadnih snovi na pravi način zahteva 

potrebo po novih zaposlitvah), 

– prihrani denarna sredstva (z recikliranjem se ohranjajo naravni viri, kar posledično 

pomeni prihranek gospodarstva za njihov nakup), 

– zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov (z recikliranjem zmanjšamo porabo energije, kar 

povzroča zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v zraku), 

– prihrani energija (z recikliranjem aluminijaste pločevinke lahko prihranimo do 95 % 

energije, potrebne za proizvodnjo novih), 

– spodbuja uporaba čistejših tehnologij (z uporabo recikliranih izdelkov raste zavest ljudi o 

ohranjanju čistega okolja in s tem uporabe okolju prijaznih tehnologij). 

Pomberger idr. (2013, 100) menijo, da je recikliranje gospodarska dejavnost, ki prispeva velik 

delež bruto družbenega produkta EU. Avtorji (prav tam) opozarjajo, da sekundarne surovine 

kot ekološko učinkovit način ohranjanja naravnih virov še ne zadostujejo za zadovoljitev 

naraščajočih potreb po surovinah (mineralih in kovinah, papirju, polimerih). Zato so avtorji 

prepričani, da je potrebna kombinacija uporabe tako primarnih kot sekundarnih surovin. 

Pomberger idr. (2013, 101) poudarjajo, da za tradicionalne materiale, kot so papir, karton, 

barvne kovine, ki imajo tradicijo recikliranja, velja, da so v sklenjenem krogu ponovne 

uporabe materialov. To pa ne velja za sodobne materiale, kot so umetne mase, ki so na 

področju recikliranja novi. Avtorji (prav tam) izpostavljajo, da za določeno odpadno plastiko 

(embalaža za hrano in plastika, mešana z drugimi materiali) recikliranje ni primerno, saj bi bil 

proces čiščenja plastike dražji od cene produktov, zato te uporabljajo za pridobivanje energije 

(sežig). 

Vidic (2016) izpostavlja, da se je v Sloveniji leta 2015 30 % odpadne embalaže recikliralo in 

1,5 % energetsko izrabilo. Polh, Vidic in Žitnik (2016) navajajo, da se leta 2015 predelalo 3,2 

milijona ton odpadkov, od tega se je 2.870.078 ton recikliralo, 265.045 ton uporabilo za 

gorivo in 72.366 ton kompostiralo. Avtorji (prav tam) dodajajo, da se je količina recikliranih 

odpadkov v letu 2015 povečala za 7 % v primerjavi z letom 2014. 

3.1.3 Ločeno zbiranje odpadkov 

Marot (2013, 25) poudarja, da z ločenim zbiranjem zmanjšujemo količine odloženih 

komunalnih odpadkov na deponije, zaradi česar je manj emisij toplogrednih plinov. S tem 

zmanjšujemo obremenjenost okolja, povečujemo zdravje ljudi ter v določenih občinah tudi 

zmanjšujemo stroške odvoza odpadkov, še dodaja. Ločevanje odpadkov pomeni razvrščanje 

različnih vrst komunalnih odpadkov v posode ali zabojnike in vrečke na določeno mesto. 
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Mnogi od nas vedo, kaj je ločevanje odpadkov, malo ljudi pa ve, kako ločevanje vpliva na 

proces obdelave odpadkov, je mnenja avtor (prav tam). Polh, Vidic in Žitnik (2016) 

poudarjajo, da je bilo ločeno zbranih komunalnih odpadkov v letu 2015 približno 638.000 ton, 

kar je za 11 % več v primerjavi z letom 2014. Delež komunalnih odpadkov, ki so bili odloženi 

v letu 2015, je skoraj 23 % oziroma 102 kilograma na prebivalca, kar je v primerjavi z letom 

poprej enako, še dodajajo avtorji (prav tam). 

Vidic (2016) opozarja, da je nastalo za tretjino več odpadne embalaže v letu 2015 (275.259 

ton) kot leta 2013 ter da omenjena količina predstavlja 30 % vseh komunalnih odpadkov. 

Z zavedanjem pomembnosti ohranjanja naravnih danosti je ločevanje odpadkov postalo 

pravno zavezujoče dejanje v vseh gospodinjstvih in pravnih družbah. Ločevanje je urejeno je 

z zakoni na državni ravni, na lokalni ravni pa je ločevanje odpadkov urejeno z občinskimi 

odloki o ravnanju z odpadki. 

Zore (2015, 45-46) navaja zbiranje odpadkov kot prvo fazo ravnanja z odpadki. Pri tem loči 

različne načine zbiranja odpadkov glede na frakcije odpadkov, na transport, na nivo oskrbe in 

na velikost posod. Nadalje avtor (prav tam) deli zbiranje glede na frakcije na ločeno zbiranje 

na izvoru, mešano na izvoru (naknadno se ločuje v sortirnicah) in kombinacija obeh. Pri 

zbiranju odpadkov glede na nivo oskrbe avtor (prav tam) deli na dva načina, in sicer odvozni 

in prenašalni ali prevzemni način. Prvi način je ta, da so posode, postavljene ob mestu 

nastanka, gre za tako imenovana odjemna mesta (ob stolpnicah ali individualnih hišah). Drugi 

način se razlikuje od prvega glede na oddaljenost posod od bližine nastanka odpadkov in gre 

za »ekološke otoke«, kjer je z zakonom predpisano število prebivalcev na en ekološki otok. 

Pri komunalnih odpadkih prevladuje kombinacija obeh načinov. 

V gospodinjstvih se praviloma na odjemnih mestih (na pripadajočem zemljišču ob stavbi) 

ločujejo biološki odpadki, mešani komunalni odpadki in plastika ter kovine. Ob individualnih 

hišah so posode za omenjene odpadke volumna od 80 do 240 litrov, medtem ko je pri 

večstanovanjskih blokih volumen posod za biološke odpadke enak, za plastiko in kovine ter 

mešane komunalne odpadke pa so ti volumni večji, in sicer od 660 do 1100 litrov. Na 

ekoloških otokih se praviloma zbirajo odpadki iz stekla, papirja in karton ter embalaže. V 

večini primerov gre za posode volumne 1100-1800 litrov, izjema pa so podzemne zbiralnice, 

kjer je prostornina za omenjene odpadke med 1-2,5 kubičnih metrov. Zbiranje kosovnih in 

nevarnih odpadkov je malce drugače organizirano kot za prej omenjene odpadke. Izvajalci 

javnih služb preko tiskanih medijev (navadno gre za brošure ob položnicah) obveščajo ljudi, 

kje, kdaj in na katerem mestu bodo postavili zabojnike za kosovne in nevarne odpadke. 

Običajno gre za kovinske kontejnerje volumna od 5 do 40 kubičnih metrov pri kosovnih 

odpadkih, nevarne odpadke pa pobirajo s kotalnim kontejnerjem, ki je po navadi volumna 30 

kubičnih metrov. Vse omenjene odpadke, razen mešanih komunalnih odpadkov, lahko 

gospodinjstva oddajo tudi v zbirne centre po posameznih občinah. 
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Glede na to, da država samo daje smernice, kako urediti ravnanje z odpadki, so občine tiste, ki 

si na podlagi različnih dejavnikov uredijo sistem zbiranja odpadkov, zato prihaja tudi do 

različnih načinov zbiranja komunalnih odpadkov, kot tudi do različnih barv posod za iste 

vrste komunalnih odpadkov. V Sloveniji namreč nimamo jasno opredeljenih barv glede 

posameznih vrst komunalnih odpadkov. 

Kvalitetno ločevanje odpadkov je tisto, ki prinaša možnost ponovne uporabe in reciklaže 

odpadkov. Sterže (2013, 126) opozarja, da za recikliranje odpadkov potrebujemo čistost 

frakcij, kar pomeni, da morajo odpadki vsebovati nizek odstotek nečistoč in da ne smejo biti 

pomešani med seboj. Volfand (2016a, 44) navaja, da se rezultati spodbujanja ločevanja 

odpadkov v družbi Snaga, d. o. o., Maribor, kažejo z zamikom, saj ločevanje zahteva 

spremembo navad ljudi, kar pa je najtežje. Avtor (prav tam) pojasnjuje, da so se količine 

zbranih mešanih komunalnih odpadkov zmanjšale ter da pozornost v podjetju usmerjajo k 

ločenem zbiranju frakcij, ki jih je mogoče reciklirati, tu so predvsem v ospredju biološki 

odpadki, steklo in papir. 

Občina Lenart je pionir ločevanje odpadkov v Sloveniji, razlaga Sterže (2013, 127). Leta 

1991 so vključili v šestmesečni projekt 400 gospodinjstev, ki so prejeli posodo za papir 

(rdečo) in ostale odpadke (črno), steklo pa so zbirali na ekoloških otokih. Rezultat ločenega 

zbiranja odpadkov je pokazal 30 % manj odloženih ostalih odpadkov na deponijo, še dodaja 

avtor (prav tam). 

3.1.4 Koncept Zero waste 

Simončič (2015, 14-15) trdi, da je Zero waste dokaj nova metoda spodbude za izboljšanje 

dejavnosti ravnanja z odpadki le, če se jo pravilno razume. Avtor (prav tam) pojmuje Zero 

waste kot oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov, zmanjševanje volumna in 

toksičnosti odpadkov, ohranjanje ter predelavo vseh materialov, ki se jih ne sežiga ali odlaga. 

Pivec (2011, 11) je mnenja, da samo spremenjen način razmišljanja in obnašanje ljudi vodi v 

koncept Zero waste ravnanja z odpadki. Osnovna naloga koncepta Zero waste ni znebiti se 

odpadkov, temveč zagotoviti trajen način uporabe materialov in njihovo recikliranje ter 

ponovno uporabo. Samo s pravim načinom preoblikovanja izdelkov in ustreznim ravnanjem 

teh lahko postanemo družba brez odpadkov, še dodaja avtor (prav tam). Vovk (2011, 17) trdi, 

da je Zero waste koncept mnogih ukrepov, ki preprečujejo nastajanje odpadkov na način 

odgovornega potrošništva z malo odpadkov. 

Pangerl (2014, 30) navaja, da je cilj koncepta Zero waste vračanje snovi in materialov v 

naravne in tehnološke zaključene kroge in ne zgolj preprečevanje in zmanjševanje odlaganja 

odpadkov na deponije. Pivec (2011, 11) trdi, da je koncept obenem dolgoročen cilj in 

metodologija, kako priti do cilja. Vovk (2011, 17) navaja, da se učinki koncepta pokažejo v 
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daljšem časovnem obdobju, navadno gre za doseganje cilja v roku desetih let, pri tem pa je 

pomembno, da se končni cilj načrtuje v več fazah. Peljhan Korošec (2016, 26) izpostavlja 

dobro prakso Zero Waste koncepta mesta Capannari v Italiji, kjer so se leta 2007 (prvi v 

Evropi) odločili za sprejetje omenjene strategije. V obdobju 2005 do 2010 so se odločili za 

postopno ločevanje odpadkov, kar je prineslo rezultat leta 2014, in sicer kar 82 % ločeno 

zbranih komunalnih odpadkov, navaja avtor (prav tam). Poleg tega še avtor (prav tam) dodaja, 

da se je med leti 2004 in 2012 prostornina odpadkov zmanjšala za 39 % ter da so se količine 

nastalih mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca od leta 2006 (340 kilogramov) do leta 

2011 zmanjšale za 57 % oziroma 146 kilogramov na prebivalca. 

Pivec (2011, 11) meni, da sta kompostiranje in intenzivno recikliranje središče strategije Zero 

waste, pri katerem je glavna skrb preoblikovanje proizvodnje. Strategija koncepta ima 

naslednje cilje (Pivec, prav tam): 

– začetek čiste proizvodnje in ustavitev strupenih snovi v okolje, 

– uporabljati reciklirane materiale za proizvode in izdelke, ki ne vplivajo negativno na 

atmosfero, in 

– izničiti količine odpadkov s pomočjo biološkega in tehnološkega cikla tako, da ostanejo v 

zaprtem snovnem toku. 

Vovk (2011, 17) je mnenja, da je strategija Zero waste ena redkih strategij, ki ima ogromen 

vpliv na dejansko zmanjšanje proizvedenih količin odpadkov. Njena prednost je v preprostosti 

sistema, ki deluje na lokalni ravni ter vključuje javnost. Zato je pomembno, da so lokalni 

predstavniki, podjetniki, društva, javne ustanove in prebivalstvo vključeni v sestavni del 

načrta strategije, še opozarja avtor (prav tam). 

Pivec (2011, 11) izpostavlja, da koncept poleg ugodnih učinkov na okolje kaže tudi pozitivne 

učinke pri zmanjševanju stroškov gospodarjenja z odpadki. Najpomembnejša dejavnika, ki 

kažeta uspešnost doseganja ciljev, sta zvišana stopnja recikliranja in kompostiranja ter 

preoblikovanje proizvodnega sektorja, še trdi avtor (prav tam). 

Grilc (2015, 144-145) opozarja, da je koncept Zero waste privlačen cilj in dober način 

vzpostavitve trajnostne družbe, vendar je masno-bilančno težko izvedljiv in lahko vodi do 

ekološke škode (nezadostno preizkušanje alternativnih proizvodov). Avtor (prav tam) je 

mnenja, da pri konceptu ne sme biti cilj vključitev rešitev, če so nezadostne (brez termične 

obdelave odpadkov), ter da mora biti koncept usmerjen proti pretirani potrošnji in ne proti 

nastajanju odpadkov, kajti proizvodni procesi povzročajo določene količine odpadkov. 

Pangerl (2014, 30) poudarja, da je koncept Zero waste orodje za krožno gospodarstvo.  
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3.1.5 Prehod na krožno gospodarstvo 

Leban (2016, 17-18) navaja, da je konec leta 2015 Evropska komisija sprejela akcijski načrt 

za krožno gospodarstvo (zaprtje zanke), ki predvideva ukrepe na ravni EU, njene članice pa 

jih morajo vključiti v svoje nacionalne ukrepe. Z načrtom želi komisija zagotoviti 

gospodarstvo, ki bo učinkovito z viri, ter z ukrepi vplivati na proizvodnjo, potrošnjo, ravnanje 

z odpadki in na trg sekundarnih surovin, še poudarja avtor (prav tam). 

Kosi (2015, 28-29) opozarja, da pojem krožno gospodarsko ni modna muha, saj se je pojem 

pojavil že v 70–ih letih prejšnjega stoletja. Američana John T. Lyle in McDonough sta 

postavila temelje krožnega gospodarstva, še navaja avtor (prav tam). Na evropskih tleh je 

deloval Walter Stahel, ki je razvijal pojem »zaprte zanke« ter ustanovil inštitut, katerega cilji 

so bili v podaljševanju življenjske dobe izdelkov, uporabi izdelkov z dolgo življenjsko dobo, 

ponovni uporabi izdelkov ter preprečevanje nastajanja odpadkov razlaga avtor (prav tam). 

Rudolf (2015, 64) meni, da linearni model gospodarstva, to je način vzemi, naredi, uporabi in 

odvrzi, ne zdrži več, predvsem zaradi prekomerne potrošnje, naraščanja prebivalcev in 

prekomernega odlaganja odpadkov. Zato navaja avtor (prav tam), da je potrebno poiskati 

drugo rešitev, ki jo vidi v krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo na evropskih tleh ni 

več alternativna rešitev, ampak nuja, ki lahko gospodarstvu prinese konkurenčne prednosti in 

nove priložnosti ter prispeva k manjšim pritiskom na okolje, še trdi avtor (prav tam). 

Krožno gospodarstvo omogoča ohranjanje proizvodov in materialov čim dlje, s tem pa se 

zmanjšujejo količine odpadkov in raba naravnih virov. Viri se znova uporabljajo tudi po 

koncu življenjske dobe izdelkov, kar pomeni, da ostanejo v krogotoku, s tem pa se ustvarja 

dodatna vrednost (Evropska komisija 2014). Model vključuje (Evropska komisija 2014): 

– podaljšanje uporabnosti izdelkov (trajnost), 

– zmanjšanje uporabe nevarnih materialov ali možnosti recikliranja (nadomestitev), 

– ustvarjanje trgov recikliranih materialov (standardi, javna naročila), 

– oblikovanje izdelkov, ki jih je lahko popraviti, nadgraditi, ponovno predelati za reciklažo, 

– spodbujanje zmanjševanja odpadkov in ločevanja odpadkov potrošnikov, 

– spodbujanje takšnega načina ravnanja z odpadki, kjer so stroški recikliranja in ponovne 

uporabe najmanjši, 

– podpora industriji pri izmenjavi stranskih produktov, da ti ne postanejo odpadki, in 

– spodbujanje potrošnikov k najemu namesto nakupa izdelkov (novi poslovni model). 

Kosi (2016, 38) definira krožno gospodarstvo kot sestavo treh elementov: bioloških 

materialov, ki krožijo in se vračajo v zemljo, tehnoloških materialov, ki krožijo, pri tem pa se 

ne smejo vračati v zemljo ter se pri vsem tem porabi čim manj energije, ki je le iz obnovljivih 

virov, pretežno sončne energije. 
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Avtor (2016, 38-39) meni, da je zaradi heterogenosti in razpršenosti komunalnih odpadkov 

potrebna posebna pozornost njihovega obravnavanja, ko govorimo o krožnem gospodarstvu. 

Avtor (prav tam) je mnenja, da je bila dosedanja ideologija usmerjena v to, da se iz 

komunalnih odpadkov ne da dosti narediti, kar je pri krožnem gospodarstvu popolnoma v 

nasprotju. Čeprav vseh odgovorov, kako predelati vse elemente iz komunalnih odpadkov, ni, 

še ne pomeni, da se ne začnejo iskati, še poudarja avtor (prav tam). 

Kosi (2015, 31) povzema, da krožno gospodarstvo ni domena posameznikov ali določenih 

interesnih skupin ali ideologij, ampak je sistem vseh ljudi, poklicev in pristojnosti ter deluje 

tako dobro kot deluje njegov najšibkejši člen. Oblikovati ga je potrebno tako, da skrbi za 

enakomeren razvoj vseh vpletenih, še trdi avtor (prav tam). 

Slokan (2015, 31) opozarja, da je optimizacija snovnih tokov ena od glavnih zahtev pri 

uvajanju krožnega gospodarstva. 

3.2 Dobre prakse zmanjševanja in preprečevanja odpadkov 

Ne glede na dostopnost naravnih virov je dejstvo, da so ti omejeni, zato je pomembno, da se 

zavedamo pomena in začnemo delovati v smeri, ki preprečuje njihovo nadaljnje pretirano 

izkoriščenje. Mnoga podjetja in družbe so v učinkoviti rabi virov videla svojo tržno 

priložnost, druga pa s svojim poslanstvom širijo zavest pri ljudeh ter tako spreminjajo navade 

ljudi in s tem pomagajo k ohranjanju naravnih danosti. 

3.2.1 Slovenija 

Čeprav je Slovenija sprejela Program preprečevanja odpadkov konec junija 2016, določena 

podjetja in družbe ter društva že uspešno delujejo v tej smeri. V nadaljevanju predstavljamo 

dobre prakse omenjenih organizacij. 

Kramžar (2016, 39) poudarja, da družba Snaga Ljubljana v okviru projekta Dvigni glas proti 

zavrženi hrani prebivalce Ljubljane nagovarja preko kratkih video posnetkov in infografike o 

zmanjševanju količin zavržene hrane. Poleg tega sodelavci družbe razdeljujejo brezplačne 

posodice za shranjevanje hrane ter opozarjajo občane o pravilnem ravnanju s hrano. Avtor 

(prav tam) še omenja zgibanko družbe, v kateri so praktični nasveti za nič zavržene hrane. 

Čanji (2016a, 44) navaja, da oblikovalka Urška Pirc uporablja odpadne materiale za njene 

kreativne potrošniške predmete. Omenjena oblikovalka uporablja odpadne zračnice za 

izdelavo pasov, torbic, denarnic, obeskov in preprog. 

Pangerl (2016a, 47) navaja vrtec Vrhniko kot pionirja, ki je začel uporabljati pralne plenice 

namesto plenic za enkratno uporabo, katerih del je narejen iz materialov, ki se ne morejo 
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reciklirati. Rezultat menjave je bil zmanjšanje količin odpadkov, hitrejše odvajanje otrok od 

plenic in prihranek denarnih sredstev, še opozarja avtor (prav tam). 

Volfand (2016b, 8) izpostavlja družbo Piskar kot edinega proizvajalca biorazgradljiv vrečk za 

biološke odpadke s certifikatom v Sloveniji, ki je začel proizvodnjo leta 2009. Gre za vrečke, 

ki se v roku 45 dni popolnoma razgradijo v prah, še dodaja avtor (prav tam). 

Pangerl (2016b, 47) omenja podjetje Optiprint kot prvega v Sloveniji, ki je ponudil model 

najem tiskalnikov z rešitvijo zalogovnika za barve, ki omogoča ponovno polnjenje barv in 

učinkovito tiskanje. S tem načinom delovanja ni odpadnih kartuš (njihovo recikliranje 

predstavlja izziv v Evropi), poleg tega pa se zmanjšajo stroški tiskanja za 80 %, še trdi avtor 

(prav tam). 

Košenina (2015, 12) izpostavlja slovenski McDonald's kot podjetje, kjer je 90 % uporabljene 

papirnate ali kartonske embalaže, narejene iz lesenih vlaken, ki se reciklirajo. Cilj podjetja je 

100 % papirnatih reciklatov, še dodaja avtor (prav tam). 

Burja, Sonnenschein in Vrhunc (2014, 175-176) navajajo dobre prakse učinkovite rabe virov 

različnih podjetij: 

– podjetje Julon predeljuje odpadne ribiške mreže v econyl (najlon), ki se uporablja v 

tekstilni industriji, 

– materiale montažne hiše podjetja Lumar je mogoče po koncu življenjske dobe reciklirati 

in ponovno uporabiti, njihova izolacija je iz celuloze recikliranega papirja in lesene 

volne, 

– v podjetju Insol predeljujejo biorazgradljivo blato iz čistilnih naprav v gradbene 

kompozite, 

– družba Tehnološki okoljski in logistični center predeljuje odpadke iz papirniške industrije 

v absorpcijsko čistilno sredstvo za čiščenje vodnih površin, 

– podjetje Trimo je vzpostavilo zaprto zanko za vgrajene materiale, saj jih je mogoče 

reciklirati v 99 %. 

Slokan (2015, 31) izpostavlja projekt Plastenka za plastenko kot nazorni primer pravilnega 

upravljanja snovnih tokov pri gospodarjenju z odpadki za prihodnost. Pri projektu so 

sodelovala tri podjetja, in sicer Unirec kot prevzemnik odpadne embalaže PET, Gastro PET, 

ki je skupaj z omenjeno družbo poskrbel za predelavo in izdelavo reciklirane surovine RPET 

(pridobljena iz slovenskih plastenk). Nato družba predela reciklirano surovino v predformo 

PET in dostavi v Fructal, kjer napihnejo v nove plastenke, namenjene polnjenju pijač. Kar 

50 % plastenk je narejenih iz reciklirane surovine, navaja avtor (prav tam). 

Projekt KEMSO dosledno za naš higienski papir je primer dobre prakse krožnega 

gospodarstva (zapiranja snovnih tokov). Namen novomeške lokalne skupnosti je bil zbrati 

odpadno embalažo (poznano pod imenom TETRAPAK) s pomočjo osnovnih šol, nato pa 
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embalažo uporabiti kot sekundarno surovino (celulozo) za proizvodnjo higienskega papirja. 

Za zaprtje snovnega kroga pa so poskrbele prav novomeške osnovne šole, ki so higienski 

papir tudi uporabile (Eko-iniciativa 2016). 

3.2.2 Tujina 

V nadaljevanju izpostavljamo različne dobre prakse zmanjševanja in preprečevanja tokov 

odpadkov v tujih družbah in lokalnih skupnostih. 

Čanji (2016b, 6) izpostavlja družbo Gerresheimer, ki je izdelalo embalažo za kozmetične in 

farmacevtske proizvode BioPack. Embalažo je mogoče v celoti reciklirati, material embalaže 

je iz sladkornega trsa (zeleni PE in PET), ki nadomešča tradicionalne PE in PET plastenke, še 

dodaja avtor (prav tam). 

Avtor (2016c, 6) navaja družbo Silli Solutions Company kot proizvajalko vrečke iz silikona, 

ki nadomešča vrečke z zapiralom. Vrečka ima neskončno življenjsko dobo in več funkcij. Je 

sterilna in vodotesna, v njej je mogoče kuhati in peči hrano ter jo umiti v pomivalnem stroju 

še povzema avtor (prav tam). 

Družba Lavazza je leta 2011 v sodelovanju z družbo Novamont proizvedlo kavno kapsulo, ki 

jo je možno večkrat uporabiti (do 300-krat) in kavne kapsule s stisnjeno kavo (zaprejo se 

nepredušno v kavne aparate), ki nimajo zunanje embalaže (Ercolini 2016). 

Burja, Sonnenschein in Vrhunc (2014, 168-173) povzemajo različne dobre prakse 

preprečevanja in zmanjševanja odpadkov na področju: 

– hrane (Last Minute Market v Italiji povezuje trgovine in proizvajalce hrane na način, da 

neprodano užitno hrano podarijo humanitarnim organizacijam, ki te jo nato delijo ljudem. 

Bolnišnica Hvidovre na Danskem streže pacientom hrano po naročilu, vendar način 

strežbe ostaja na istem stroškovnem nivoju. Pri tem so na letni ravni zmanjšali količino 

odpadne hrane za 40 ton), 

– odpadne embalaže (Veriga trgovin Granel v Španiji v svojih trgovinah ponuja izdelke 

brez embalaže. Gre za izdelke, kot so kosmiči, riž, olje, med, začimbe, testenine … 

Podobno zgodbo pelje tudi veriga supermarketov CRAI v Italiji), 

– odpadne električne in elektronske opreme (Belgijsko podjetje Umicor je eno od vodilnih 

podjetij v EU na področju recikliranja OEEO, saj reciklirajo omenjeno opremo v 95 %. V 

Veliki Britaniji imajo mrežo popravljalnic Restart Party, kjer ljudje popravljajo OEEO), 

– gradbenih odpadkov (Na Madžarskem je neodvisni ekološki center razvil spletno stran, 

kjer si uporabniki izmenjujejo odpadni gradbeni material. Dansko podjetje 

GamleMursten ApS ima patentiran sistem, ki naprej sortira po gradbenih odpadkih, nato 

sčistijo malto z opek brez uporabe kemikalij in vode. Ročno sortirajo opeko po njihovih 

značilnostih, zatem pa avtomatsko zapakirajo opeke za ponovno uporabo). 

http://www.goldmanprize.org/recipient/rossano-ercolini
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Nemško podjetje Adidas je v sodelovanju z okoljevarstveno organizacijo Parley for the 

Oceans, ki deluje na področju zmanjševanja količin plastičnih odpadkov v oceanih, izdelala 

športne copate iz reciklirane plastike. Zgornji del čevlja je v celoti (95 %) izdelan iz plastike, 

ujete na področju obal Maldivov, ostali del (5 %) pa iz recikliranega poliestra. V enem paru 

športnih copat se tako »skriva« približno 11 plastenk (Alvarez 2016). 

Peljhan Korošec (2016, 76) omenja investicijo ameriškega podjetja Starbuck na Kitajskem v 

razvoj tehnologije, ki želi spremeniti ostanke hrane v jantarno kislino. Ta je ključna pri 

izdelavi plastike. Tako so iz 1000 kilogramov ostanka hrane pridobili 100-240 kilogramov 

jantarne kisline, še dodaja avtor (prav tam). 
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4 MOTIVACIJA 

Eden od ciljev magistrske naloge in pomemben dejavnik pri učinkovitosti ločevanja in 

preprečevanja odpadkov je motivacija. Kobal Grum in Musek (2009, 16) definirata motivacijo 

»kot psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, stališča, misli, 

pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine.« Medtem ko Beck (2003, 4-5) opredeljuje 

motivacijo kot teoretični pojem, ki pojasnjuje, zakaj ljudje (ali živali) izbirajo določene načine 

obnašanja v določenih okolnostih. Avtor (2003, 24) navaja dva različna pristopa motivacije, 

in sicer: 

– regulativni pristop (poudarja telesne reakcije na moteče dražljaje, kot sta lakota ali 

bolečina, in načine, s katerimi telo poskuša vzpostaviti notranje ravnovesje) in 

– namenski pristop (poudarja vedenje, usmerjeno k cilju). 

Kobal Grum in Musek (2009, 16) trdita, da se motivacije ne more meriti neposredno, ampak 

jo je možno preko vedenjskih sprememb, prepričanj in mnenj oseb o njihovi lastni motivaciji. 

Avtorja (prav tam) menita, da so učinki motivacije začasni, in pojasnjujeta na primeru osebe, 

ki je lahko v določenem trenutku visoko motivirana za izvajanje določene aktivnosti, kasneje 

pa svojo motivacijo zniža in postane neaktivna. 

4.1 Motivacijski proces 

Kompare idr. (2005, 189) opredeljujejo motivacijski proces kot naraven proces, ki obsega 

spodbujanje in usmerjanje telesnih in duševnih dejavnosti za dosego cilja. Obsega motive, 

cilje, potrebe, želje, interese, hotenja in pobude. Potrebe, ki so še nezadovoljene in povzročajo 

napetost v samem organizmu, so razlog, da se aktivira motivacijski proces, še dodajajo avtorji 

(prav tam). 

Hrovat (2015, 20) meni, da ima vsak posameznik mnogo različnih potreb v svojem življenju. 

Sama zasnova potreb je lahko fiziološke ali psihološke narave. Pri tem avtor (prav tam) 

navaja, da vsaka potreba spodbudi pri posamezniku določeno tenzijo ali stanje napetosti. S 

tenzijo se spodbudi zadovoljitev potrebe, vendar sama ne vodi v zadovoljitev. Nastane stanje, 

ki vodi v spremembe, še dodaja avtor (prav tam). Motiv se predstavlja kot izraz tenzije, pri 

katerem je tenzija nastala, zato lahko trdimo, da je motivacija povezana z motivom in zahtevo 

po njegovi uresničitvi, trdi avtor (prav tam). 

Kobal Grum in Musek (2009, 18) poudarjata, da je motivacija dinamičen proces in ne 

obstoječe stanje. Avtorja (prav tam) menita, da so prvine motivacije stalne oziroma sestavljajo 

določeno situacijo ter so med seboj povezane na način, da omogočajo stalno dinamiko v 

motivaciji. Avtorja (prav tam) ločita tri faze motivacijskega procesa, in sicer: javljanje potreb, 

usmerjenost k cilju oziroma aktivno delovanje in zadovoljitev potrebe. Avtorja (prav tam) 

menita, da je motivacijsko dogajanje proces, ki povezuje v smiselno celoto prvine 
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motivacijske situacije. Na podlagi napisanega lahko trdimo, da motivacijski proces poteka v 

zaporednih fazah. Avtorja (prav tam) na prvi stopnji navajata javljanje potrebe, nato sledi 

motivacijska dejavnost, s katero se strmi k iskanju sredstev in objektov, da nastali 

primanjkljaj izravnamo. S tretjo fazo motivacijskega procesa se doseže cilj, ki pomeni, da 

uravnamo neuravnoteženo stanje organizma in tako zadovoljimo potrebo, še dodajata avtorja 

(prav tam). 

 

Slika 1: Motivacijski proces 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 19 

4.2 Prvine motivacijske situacije 

Kobal Grum in Musek (2009, 18) trdita, da so motivacijske prvine statični del motivacijske 

situacije in so v praksi med seboj povezane. Avtorja (2009, 17) členita motivacijo na tri 

prvine, in sicer na potrebo, dejavnost in cilj. 

Potreba je stanje neuravnovešenosti v organizmu zaradi povzročitve pomanjkanja ali 

presežka snovi v telesu ali informacij v duševnosti, navajajo Kompare idr. (2005, 190). 

Avtorji (prav tam) menijo, da se potreb vedno ne zavedamo, prav tako potrebe vedno niso 

usmerjene k cilju. Včasih niti ne vemo, da bi nekaj radi (ne začutimo potrebe), če pa jo 

začutimo, si največkrat predstavljamo, kako jo zadovoljiti. Kobal Grum in Musek (2009, 16-

17) navajata, da je za začetek motiviranega vedenja potrebna vzpostavitev takšnega stanja, v 

katerem organizem zazna neravnovesje ali primanjkljaj. Takšno stanje pomeni pojav potrebe, 

ki je začetna prvina motivacijske situacije. Avtorja (prav tam) se sprašujeta, kje so vzroki za 

motivirano dejanje oziroma od kod motivacija najde odgovor v potrebi, ki se pojavi ob 

nezadovoljstvu organizma. Strokovnjaki navajajo različne razvrstitve potreb. Avtorja (prav 

tam) ločita potrebe med fiziološkimi, psihološkimi in socialnimi. Babšek (2009, 54) deli 

potrebe na biološke in psihosocialne. Avtor opredeljuje biološke potrebe kot prirojene in 

potrebne za življenje, in sicer potrebe po ohranitvi posameznikovega življenja (npr. po vodi, 

kisiku, hrani …) in potrebe po ohranitvi vrste (npr. po potomcih, spolnosti …). Medtem ko 

avtor (prav tam) definira psihosocialne potrebe kot pridobljene in ne prirojene ter izvirajo iz 

nepopolnega duševnega ravnovesja. Mednje spadajo: potrebe po pripadnosti (npr. 



 

48 

prijateljstvu, ljubezni …), potrebe po moči (npr. prevladi, spoštovanju), potrebe po zabavi 

(smehu, učenju, razvedrilu …) in potrebe po svobodi (npr. neodvisnosti, prostosti, izbiri …). 

Dejavnost je vedenje, ki posameznika vodi do želenega cilja, in sicer do predmeta, osebe ali 

dogodka, definirata Kobal Grum in Musek (2009, 17). Z opravljeno dejavnostjo posameznik 

pride do uresničitve svojega cilja. Avtorja (prav tam) menita, da se motivacijska dejavnost 

kaže v delovanju, pri katerem želimo izravnati nastali primanjkljaj. Zaznavanje, iskanje in 

doseg cilja se vrši z dejavnostjo. Delovanje je razumljeno kot iskanje in pridobitev sredstva 

(cilja), da zadovoljimo potrebo, pri tem pa je iskanje mišljeno kot delo (Rozman, Kovač in 

Koletnik 1993, po Kojnik 2012, 47). Kobal Grum in Musek (2009, 17) še dodajata, da vse 

dejavnosti ne vodijo do jasnih ciljev, kar pomeni, da posameznika usmerja nezavedna 

motivacija. 

Cilj je zadnja prvina motivacijskega procesa in je sestavina vsake motivacije. Babšek (2009, 

53) definira cilj kot predmete in situacije, za katere pričakujemo, da bo zadovoljena naša 

potreba. Kobal Grum in Musek (2009, 17) trdita, da ima vsako vedenje posameznika določen 

cilj, pri tem pa je to zavedanje različno močno ter z njim želimo zadovoljiti potrebe. Avtorja 

(prav tam) navajata, da so cilji lahko različna psihična stanja, kot npr. emocionalna in 

duhovna. Haralambos in Holborn (2005, 880) trdita, da cilji izhajajo iz vrednot, te pa nam 

narekujejo, kaj je pomembno in zaželeno ter vredno truda. Avtorja (prav tam) še dodajata 

pomen cilja kot prvine motivacije, ki nas usmerja v posamezne situacije. Poleg tega skupni 

cilji zagotavljajo spodbude za sodelovanje. Kobal Grum in Musek (2009, 17) ločita 

motivacijske cilje na pozitivne in negativne. Pri pozitivnem motivacijskem cilju je značilna 

privlačnost, zato je vedenje posameznika usmerjeno k dosegu tega cilja, medtem ko je ravno 

nasprotno pri negativnem motivacijskem cilju, kjer cilj posameznika odbija, zato je vedenje 

usmerjeno drugam, še dodajata avtorja (prav tam). Babšek (2009, 53) meni, da cilj poiščemo 

v skladu z našimi željami in interesi. Avtor (prav tam) opozarja, da lahko motivacijski proces 

poteka tudi v obratni smeri, kar pomeni, da so nam ponujeni cilji za zadovoljitev naših potreb. 

Omenjenega načina motivacijskega procesa se poslužujejo trgovci. 

4.3 Dejavniki motivacije 

Motivacijski dejavniki ali faktorji so tisti dejavniki, s katerimi vplivamo na motivacijo 

posameznikov in skupin. Z njimi zavestno snujemo možnosti za zadovoljitev potreb. 

Motivacijski dejavniki spodbujajo posameznike ali skupine k določenim dejanjem ali 

nedejanjem, posledice pa so vidne v poslovnem svetu, v socialnih odnosih, v potrošništvu in 

tudi v znanosti (Lipičnik 1998, po Zore 2015, 19). 

Juteršek (2012, 27) deli motivacijske dejavnike na primarne (biološki in socialni) in 

sekundarne (stališča, interesi, vrednote, navade). Avtor (prav tam) še omenja motivacijske 

dejavnike, ki so univerzalni, posamezni in regionalni ter pridobljeni in podedovani. 



 

49 

Zore (2015, 13, po Kavčič 1995) poudarja, da poskušajo organizacije z motivacijskimi 

dejavniki vplivati na zaposlene k uresničitvi njenih ciljev, s tem pa tudi uresničitev potreb 

samih zaposlenih. Avtor (prav tam) še dodaja, da je organizacijam skupno to, da poskušajo 

motivirati zaposlene v večini primerov enako, pri tem pa se morajo zavedati, da je odziv 

vsakega posameznika različen zaradi njegove individualne motivacije. 

Černetič (2007, 237) ugotavlja različno pomembnost motivacijskih dejavnikov v različnih 

okoljih in obdobjih, ki se tudi dopolnjujejo različno. Avtor (prav tam) navaja, da so raziskave 

pokazale izstopanje dveh motivacijskih dejavnikov, in sicer osebni dohodek in zanimivo delo. 

Zore (2015, 13, po Woolfolk Hoy 2002) členi motivacijske dejavnike na notranje in zunanje. 

Prvi predstavljajo potrebe, zadovoljstvo in radovednost. Med zunanje oziroma dejavnike 

okolja se uvrščajo socialni pritisk, kaznovanje, nagrade ali kazni. Dimovski idr. (2013, 37) 

izpostavljajo denarne nagrade kot materialne dejavnike motivacije, medtem ko med 

nematerialnimi nagradami prevladujejo osebni in profesionalni odnos, pohvale in priznanja ter 

izpopolnjevanja. Černetič (2007, 238) meni, da temeljno izhodišče motivacijske prakse v 

sodobnih organizacijah takšno, ki omogoča zaposlenim zadovoljitev čim večjega števila 

potreb, s tem pa se motivacija za delo povečuje. Avtor (prav tam) še ugotavlja, da ni 

pomembna samo zadovoljitev materialnih in eksistenčnih potreb, ampak vse bolj prihajajo v 

ospredje potrebe višjega reda, kot npr. individualni razvoj, potrditev lastnih sposobnosti in 

samostojnost pri delu. 

Beyhan Acar (2014, 12) je iskala odgovor v raziskavi na vprašanje, ali obstajajo razlike med 

generacijo X (starost med 35-49 leti) in generacijo Y (starost 21-34 let) pri pomenu notranjih 

in zunanjih motivacijskih dejavnikih. V raziskavi je sodelovalo 148 bančnih uslužbencev, 

zaposlenih v Turčiji. Avtor (2014, 19) ugotavlja, da ni bistvenih razlik med generacijama o 

pomembnosti med zunanjimi in notranjimi motivacijskimi dejavniki. Med notranjimi 

motivacijskimi dejavniki prevladujejo: odgovornost in neodvisnost, zanimivo delo, 

spoštovanje in priznanje, sodelovanje pri odločitvah in dajanje pobud. Največkrat omenjeni 

znanji motivacijski dejavniki so bili: varnost zaposlitve, ugodne delovne razmere, ustrezno 

plačilo, nagrada, ugodnosti poleg plače zaposlenih, obzirni in razumevajoči nadrejeni ter 

omejen delovni čas. 

4.4 Socialni marketing – spreminjanje vedenj 

Lukač (2014, 9) navaja, da se je termin socialni marketing pojavil leta 1971, ko sta Kotler in 

Zaltman uporabila marketing za reševanje socialnih in zdravstvenih težav. Omenjena sta 

razumela socialni marketing kot uporabo marketinških tehnik z namenom spremembe 

socialnih idej, družbenih norm in vedenja, pri čemer mora biti sam proces skrbno načrtovan in 

izveden, še dodaja avtor (prav tam). Kotler, Roberto in Lee (2002, 5) definirajo socialni 

marketing kot uporabo marketinških principov in načel z namenom vplivati na določen del 
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občinstva, da prostovoljno sprejme, zavrne, opusti ali spremeni vedenje v korist posameznika, 

skupine ali družbe kot celote. Medtem ko Kamin (2011, 103, po Andreasen 1995) povzema 

socialni marketing kot uporabo komercialnih tehnik pri analizah, načrtovanju, izpeljevanju in 

ocenjevanju programov namenjenim spodbujanju prostovoljnega vedenja ciljnih skupin za 

izboljšanje kakovosti njihovega lastnega življenja in življenja celotne družbe. 

Toplak (2008, 10, po Andreasen 2006) izpostavlja, da je bil socialnomarketinški pristop v 

preteklosti usmerjen k družbenim spremembam tistih posameznikov, ki so z nepravilnim 

vedenjem povzročali družbene probleme. Na podlagi preteklih izkušenj je očitno, da breme 

družbenih težav ne sme biti usmerjeno samo k posamezniku, ampak je potrebno za reševanje 

problemov gledati širše, saj so za dosego dolgoročnih rešitev potrebne politične in strukturne 

spremembe na ravni države. Pri tem so mišljene spremembe prioritet in družbenih norm, 

pridobitev virov za programe, ti pa morajo biti uzakonjeni in oblikovani na dolgi rok, še 

dodaja avtor (prav tam). Omenjeni način je nov preskok znotraj socialnega marketinga, ki ga 

strokovnjaki imenujejo »upstream« marketing. Gordon idr. (2011, 152-153) poudarjajo, da 

omenjeni marketing želi pozvati odločevalce, skupnosti, regulatorje in zakonopisce k 

sprejemanju novih zakonov oziroma organizacije k izboljšanju trenutnih storitev in praks. 

Vsebuje zagovorništvo medijev, vpliv na preoblikovanje zakonodaje, sprejemanje zakonov in 

določil ter postavitev dokaznih baz, še pojasnjujejo avtorji (prav tam). 

Gordon (2013, 1529) je mnenja, da socialni marketing ne moremo ločiti na koncept 

»downstream (usmerjen k posamezniku)« in »upstream«, temveč sta del socialnomarketinške 

akcije, pri čemer se med seboj nadgrajujeta in dopolnjujeta. 

4.4.1 Vidiki socialnega marketinga 

Kojnik (2012, 51) navaja, da je cilj socialnega marketinga sprememba škodljivega ali 

nekoristnega vedenja. Avtor (prav tam) opozarja, da je lahko sam proces spreminjanja 

vedenja dolgotrajen, pri tem so ljudje visoko vpleteni v proces, vedenje se večkrat spreminja v 

negativno ali pozitivno smer in posreduje se ogromna količina informacij, kar pomeni 

»mučenje« glede najboljše izbire. 

Demšar Pečak (2004, 36, po Kotler 1982) navaja, da želimo s socialnim marketingom vplivati 

na štiri vrste družbenih sprememb: kognitivne spremembe oz. sprememba kognacij, akcijske 

spremembe oz. spodbujanje dejanj, sprememba vedenja in sprememba oz. spreminjanje 

vrednot. 

Pri kognitivnih spremembah je glavni namen osveščanje in izobraževanje posameznikov. Ta 

vidik se omejuje na vzgojno raven in je komunikacijske narave ter ne poskuša spreminjati 

globoko zakoreninjenih načinov obnašanja posameznikov. Cilj omenjenega vidika je širjenje 

informacij. Vključuje številne javno–informacijske kampanje kot npr. problem onesnaževanja 
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okolja, osveščanje ljudi o pravilnem prehranjevanju, o koristnosti dojenja … Te spremembe 

se najlažje dosežejo, saj ne vplivajo na stališča in ne na vedenje posameznikov (Kotler 1982, 

po Demšar Pečak 2004, 36). 

Naslednji vidik so akcijske spremembe, katerih cilj je pritegnitev čim večjega števila 

posameznikov ali ciljnih skupin, da se odločijo za konkretno aktivnost v določenem 

časovnem okvirju. Tukaj so mišljena dejanja, kot npr. spodbujanje podpore na volitvah ali le 

za enkratna dejanja, kot npr. cepljenje ali darovanje krvi. Pri tem je treba poudariti, da je za 

dosego določene akcije potreben strošek posameznika (čas, denar, energija, odpoved 

določenih stvari), kar lahko pomeni odvrnitev od akcije kljub njegovi pozitivni naravnanosti. 

Zato je naloga socialnega marketinga, da posamezniku olajša odločitev za dejansko akcijo 

(Kotler 1982, po Demšar Pečak 2004, 36). 

Spremembe vedenja je vidik, ki od ljudi zahteva, da opustijo določene aktivnosti in sprejmejo 

drugačen način obnašanja, ki je v njihovo dobro. Takšen način sprejemanja novega vedenja 

narekuje od posameznikov opustitev starih navad ter sprejetje in ohranitev novih. Primeri 

takšnih akcij so npr. protikadilske akcije, akcije proti zlorabi drog, akcije proti čezmernemu 

pitju alkohola … Pomembno je izpostaviti, da je namen socialnomarketinških programov 

vplivati na dolgotrajnejša vedenja in ne spodbuda enkratnih dejanj. Cilj vsake 

socialnomarketinške kampanje je po mnenju strokovnjakov prav sprememba vedenja, zato ji 

posvečajo največ pozornosti (Kotler 1982, po Demšar Pečak 2004, 36-37). 

Zadnji vidik je sprememba oz. spremembe vrednot, ki so največji zalogaj socialnega 

marketinga, saj se tukaj zahteva od posameznika sprememba globoko ukoreninjenih 

prepričanj. Kot npr. pravica do splava, načrtovanje družine, boj za sprejemanje drugačnih 

ljudi … Posameznikove vrednote in stališča tvorijo identifikacijski okvir, ki usmerja njegove 

zaznave in odločitve. Največkrat takšen poseg v vrednote povzroči stres in odpor, posledica 

tega pa je izogibanje in racionalizacija. Kotler je mnenja, da je edina rešitev za spremembo 

vrednot omogočanje novih načinov razmišljanja, ki jih posameznik v pravem trenutku 

zamenja za stare (Kotler 1982, po Demšar Pečak 2004, 37). 

4.4.2 Večstopenjski proces spreminjanja vedenja 

Vida idr. (2010, 3) ugotavljajo, da je vedenje potrošnikov (porabnikov) dinamičen proces z 

različnimi elementi, saj se srečujemo z zapletenimi oziroma večplastnimi pojavi in različnimi 

skupinami uporabnikov. Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 57) definirajo vedenje 

potrošnikov kot analiziranje procesov, ki nastanejo zaradi posameznikov ali skupin ob 

izbiranju, nabavljanju, uporabljanju ali odstranjevanju izdelkov, storitev, idej ali izkušenj z 

enim samim razlogom zadovoljiti potrebe in želje. Vida idr. (2010, 5) opozarjajo, da pri 

razumevanju pojma vedenja potrošnikov (porabnikov) ne smemo pozabiti vplive procesov na 

posameznike in na družbo kot celoto pri sami potrošnji. Avtorji (prav tam) dodajajo, da ne gre 
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samo za dejavnike, ki vplivajo na nakupne procese in njihove posledice, ampak na posredne 

vplive (pozitivne in negativne) in na širši pomen potrošnje v družbi. Zaradi svoje 

večplastnosti je vedenje potrošnikov zanimivo za raziskovalce različnih ved. Možina, Tavčar 

in Zupančič (2012, 55-56) izpostavljajo naslednje vede, ki s svojimi ugotovitvami na podlagi 

raziskav in teoretičnimi posploševanji prispevajo k dojemanju zakonitosti vedenja potrošnika: 

psihologija, sociologija, ekonomija, kulturna antropologija, pedagogika, zgodovina, 

demografija in človeška ekologija. 

Vida idr. (2010, 12, po Andreasen 1994) omenjajo opazno zanimanje po raziskovanju 

področja družbenega trženja oziroma socialnega marketinga, katerega namen je spodbujanje 

vedenj, ki imajo pozitivne učinke na posameznike ali družbo kot celoto. Kojnik (2012, 52) 

poudarja, da je vedenje potrošnikov, ki ga socialni marketing želi spremeniti, v večini 

primerov globoko zakoreninjeno in s tem težko spremenljivo. 

Kojnik (2012, 52, po Kotler in Andreasen 1996) navaja, da stopnjo uspeha spreminjajočega se 

vedenja odrejajo naslednje glavne dimenzije: visoka ali nizka vpletenost, enkratna ali 

ponavljajoča se izmenjava ter individualno oziroma skupinsko vedenje. Avtor (prav tam) še 

dodaja, da je sprememba vedenja težja, če vključuje visoko vpletenost, skupinsko odločitev in 

vedenja, ki so ponavljajoča oziroma kombinacija naštetih. 

Kamin (2011, 93, po Prochaska in DiClemente 1992) meni, da je potrebno spreminjanje 

vedenja posameznikov obravnavati kot večstopenjski proces. S tem je mišljeno, da preden se 

posamezniki odločijo za določeno spremembo vedenja, gredo skozi različne stopnje. Sam 

proces je dolgotrajen in poteka na način, da posameznik najprej zazna tveganje in se ga 

zaveda, zatem se pripravi na spremembo v skladu s priporočili, kasneje pa izvede samo 

dejanje. Prvo želeno vedenje ne pomeni že spremembo vedenja, ampak govorimo takrat, ko se 

posameznik vede v skladu s priporočili, ga ohrani in sprejme kot navado. Gre za 

transteoretični model spreminjanja vedenja, še dodaja avtor (prav tam). 

Kamin (2011, 93, po Prochaska in DiClemente 1992) členi proces na pet stopenj, medtem ko 

je Andreasen (2006, 100-101; 1997, 9-10) isti model razčlenil v štiri faze: predopazovalno, 

opazovalno, akcijsko in fazo ohranjanja, pri kateri je združil pripravo in akcijo. 

Nezavedanje in zanikanje je prva faza procesa, pri katerem se ljudje ne zavedajo problema 

oziroma obrambni mehanizem je tisti, zaradi katerega menijo, da jih problem, povezan z 

določenim vedenjem, ne zadeva. Tehnike, ki jih izvajajo v tej fazi marketinga, so 

izobraževanje in komunikacije preko medijskih sredstev (Dvoršak 2009, 32, po Andreasen 

1997, 2006). Kojnik (2012, 53) ugotavlja na primeru ločevanja odpadkov, da v tej fazi 

posameznik meni, da je njegov prispevek k čistemu okolju majhen in ni vredno truda, zato je 

njegovo vedenje nespremenjeno. 
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V drugi fazi govorimo o nameri. To je faza, kjer marketing domneva, da se ciljna skupina 

nahaja tukaj. Osredotočenost ciljne skupine gre v smer razmišljanja o problemu in svojem 

vedenju ter odločanju med pozitivnimi in negativnimi dejavniki za spremembo vedenja. Gre 

za dognanje o tem, kakšna vprašanja si posameznik postavlja glede vedenja ter kakšni so 

njegovi stroški, če se vede na želen način. Načeloma bo do spremembe vedenja prišlo, če 

bodo stroški manjši od koristi. Poleg tega pa na spremembo vedenja vplivajo strukturni 

dejavniki (Dvoršak 2009, 32, po Andreasen 1997, 2006). Kojnik (2012, 53) navaja, da mora v 

tej fazi posameznik pri ločevanju odpadkov videti korist (doprinos k ohranjanju narave), pri 

tem pa je ta korist večja od napora ter vzpostavitev pogojev za takšno vedenje (prostor za 

odpadke, bližina ekološkega otoka). 

Tretja faza v procesu spreminjanja vedenja je priprava na dejanje in dejanje. Po določenem 

časovnem preteku izvedbe programa se bodo posamezniki v ciljni skupini odločili za 

spremembo vedenja, vendar le s pomočjo spodbude. Pri tem iščejo informacije in oporo, da 

izvedejo svoja dejanja. Zato je naloga marketinga, da jim omogoči priporočena vedenja na 

takšen način, daje odstranjena večina ovir ter da je to vedenje lažje od alternativ. Namreč ko 

posamezniki izvedejo dejanje prvič, je potrebno pri njih okrepiti občutek koristi, kajti le to 

vodi k ponovnem dejanju (Dvoršak 2009, 32-33, po Andreasen 1997, 2006). 

Zadnja četrta stopnja spreminjanja vedenja sta potrditev in vzdrževanje. Uspešnost določenih 

programov socialnega marketinga je ta, kjer se ciljna skupina odzove že enkrat. 

Najpomembneje pa je, da potrošnikom postane to navada ter vedenje večkrat ponavljajo. 

Dejstvo pa je, da so nekatera dejanja le občasna, zato je potrebno oziroma priporočljivo 

potrošnike dodatno spodbujati in nagrajevati. Določena vedenja pa potrebujejo temeljite 

spremembe (prenehanje pitje alkohola, kajenja cigaret, ukvarjanje s športom), zato je 

pomembno, da so drugačna oziroma nova vedenja v družbi dobro sprejeta ter tudi nagrajena 

(Dvoršak 2009, 33, po Andreasen 1997, 2006). 

Kojnik (2012, 54, po Andreasen 1997) navaja, da je uporabnost zgoraj opisanega modela v 

prilagoditvi programa socialnega marketinga na podlagi ugotovitev stopnje potrošnikov. 

Hkrati pa model zagotavlja smernice za nadaljnje pozicioniranje, oblikovanje sporočil in 

premik ciljne skupine k želenemu vedenju, še dodaja avtor (prav tam). Kamin (2011, 94-95) 

meni, da model opozarja na težavnost spreminjanja navad pri potrošnikih, vendar se skozi 

proces vseeno da spremeniti navade, ampak le ob pomoči strukturnih dejavnikov, ki podpirajo 

ločevanje odpadkov (zadostno število ekoloških otokov za ločevanje odpadkov). 

Polajnar Hrovat (2014, 35) navaja, da je teorija načrtovanega vedenja prevladujoča pri razlagi 

spreminjanja vedenja potrošnikov na področju ločevanja odpadkov v gospodinjstvih. Teorija 

temelji na domnevi, da ljudje uporabljajo informacijo na predvidljiv način, ob tem pa so 

razumni ter izbirajo tisto možnost, ki jim zagotovi večje koristi od stroškov, ugotavlja avtor 

(2014, 31). Dvoršak (2009, 34, po Salomon 2004) predstavlja primer ločenega zbiranja 

odpadkov in spremembe vedenja potrošnikov z vidika omenjene teorije. Avtor (prav tam) je 
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mnenja, da kljub naklonjenosti potrošnikov in pozitivnim stališčem do ločevanja odpadkov ni 

nujno, da bodo ti tudi ločevali. Razlog se skriva v dveh dejavnikih (zaznane neprijetnosti pri 

ločevanju in stroških), ki imata negativni vpliv na ločevanje odpadkov pri potrošnikih. Pri tem 

je treba poudariti, da potrošnik nima nobene osebne koristi, ampak z ločevanjem odpadkov 

koristimo le okolju, še trdi avtor (prav tam). Da bo potrošnik ločeval, je veliko odvisno od 

jakosti mnogih negativnih in pozitivnih vplivov na njegovo stališče do ločevanja. Poleg tega 

je potrebno izpostaviti dodaten dejavnik, in sicer vpliv drugih ljudi oziroma subjektivnih 

norm, ki prav tako vplivajo, ko gre za odločitve glede družbeno zaželenih dejanj (ločevanje 

odpadkov), še dodaja avtor (prav tam). 

4.5 Proces strateškega načrtovanja socialnega marketinga 

Lee in Kotler (2016, 39-41) navajata 10 korakov za uspešno strateško načrtovanje 

socialnomarketinškega programa. Pri tem poudarjata tri bistvene vidike, od katerih izstopa 

socialni marketing od tržnega: 

– cilj socialnega marketinga je vplivati na vedenje ciljne skupine, pri tem pa je pomembno 

izpostaviti, da se določi ciljna skupina pred določitvijo ciljnega vedenja, ki ga želi 

spodbujati; 

– konkurenca ni definirana v začetni fazi načrtovanja, saj še ni določeno vedenje, ki se ga 

spodbuja. Le-to bo znano, ko se izvajajo raziskave ciljne skupine v zvezi z želenim 

vedenjem; 

– cilji so merljivi del programa v primerjavi s širšim namenom programa. 

V nadaljevanju opisujemo korake strateškega načrtovanja socialnega marketing po Lee in 

Kotler (2016, 42-49): 

Korak 1: Opis družbenega okolja, namen in smer programa 

Avtorja svetujeta, da na začetku pričnemo s postavljanjem socialnega vprašanja, ki ga želimo 

obravnavati, nato pa povzamemo dejavnike, ki so nas privedli do načrtovanja programa. 

Ugotovitev problema lahko vključuje raziskovalne ali znanstvene podatke v zvezi z 

zdravstveno krizo, okoljsko grožnjo ali potrebo po vključevanju skupnosti. Nato pa je 

potrebno izpostaviti namen programa s katerim ga bomo uresničili ter se osredotočiti na 

dejavnik, ki je povezan z namenom programa. 

Korak 2: Analiza stanja okolja 

V tem delu se glede na namen in bistvo načrta programa opravi revizija zunanjih in notranjih 

dejavnikov, ki bi lahko vplivali na naslednje odločitve v planiranju programa. Avtorja 

omenjata SWOT analizo, s katero preučimo prednosti in slabosti ter priložnosti in grožnje 
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okolja. Prednosti in slabosti se nanašajo na dejavnike znotraj organizacije, kot npr. 

razpoložljivost virov (človeški, finančni), strokovna znanja, podpora vodstva organizacije, 

zavezništva in partnerstva ... Medtem ko se priložnosti in grožnje nanašajo na dejavnike zunaj 

organizacije (makro okolje) in niso direktno povezani s samim načrtovanjem, vplivajo pa na 

organizacijo (kulturni, tehnološki, naravni, demografski, ekonomski …). 

Korak 3: Izbira ciljnih skupin 

V tem koraku gre za opredelitev ciljne skupine, pri čemer si pomagamo z uporabo 

najrazličnejših značilnosti oziroma lastnosti skupine, kot npr. stopnja sprememb 

(pripravljenost za nakup), demografske, psihografske, vedenjske povezave, socialna omrežja 

in velikost trga. Pri planiranju se pogosto osredotočamo le na primarno ciljno skupino, čeprav 

nanjo pomembno vplivajo tudi sekundarni trgi (strateški partnerji, mnenja vodij ciljnih 

skupin), ki jih moramo identificirati ter njihove vplive vključiti v samo strategijo. Sam 

postopek poteka v treh korakih, kjer je naprej segmentacija trga (prebivalstva) v podobne 

skupine, nato ovrednotenje segmentov na podlagi meril in na koncu še izbira enega ali več 

segmentov kot izhodiščno točko za pozicioniranje in strateški marketinški splet. 

Korak 4: Določitev vedenjskih ciljev in nalog 

Socialni marketinški načrti vedno vključujejo vedenjski cilj, kar pomeni vplivati na vedenje 

ciljne skupine. Pri tem je namen, da ciljna skupina ali sprejeme, zavrne, spremeni ali opusti 

določeno vedenje. Poleg tega se cilji programov nanašajo na znanje, ki vsebujejo dejstva in 

informacije, s katerimi so ciljne skupine motivirane izvesti želeno vedenje. Ne nazadnje se 

cilji nanašajo tudi na prepričanja, ki so povezana s čustvi in odnosi. Ciljne skupine s svojimi 

prepričanji lahko nasprotujejo želenemu vedenju, zato je potrebno spremeniti ali dopolniti 

njihova prepričanja. V tem koraku se v marketinškem planu definirajo merljivi ukrepi 

(naloge) glede na glavni cilj. Pomembno je poudariti, da določanje ciljev pomeni izhodišče 

vseh nadaljnjih odločitev glede strateškega marketinškega spleta. Posledice bodo vidne tudi 

pri proračunu, kasneje pri procesu načrtovanja pa bo jasna usmeritev za vrednotenje ukrepov. 

Korak 5: Ugotovitev ovir ciljnih skupin, koristi, konkurenca in vpliv drugih 

V tem koraku želimo vplivati na izbrane ciljne skupine, da storijo to, kar pričakujemo. Prav 

tako približno (teoretično) vemo, koliko ciljnih skupin oziroma kakšen delež teh želimo 

prepričati, da spremenijo svoje vedenje. Pred samim pozicioniranjem in marketinškem spletu 

za te ciljne skupine je potrebna dobra analiza, in sicer kaj trenutno ciljne skupine počno 

oziroma bi raje počele ter kaj jih ovira in motivira, da bi sprejela želeno vedenje. Z drugimi 

besedami, kaj si mislijo o ideji glede spremembe vedenja, kateri so razlogi, da se ne vedejo 

oziroma nočejo vesti, kot želimo, kaj bo potrebno storiti, da spremenijo vedenje in ali bo 
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dejansko možna sprememba vedenja. Vse te odgovore je treba dobro analizirati in jih 

upoštevati pri samem načrtovanju. 

Korak 6: Opredelitev koncepta pozicioniranja 

Opredelitev koncepta pozicioniranja pomeni, da definiramo oziroma sporočamo ciljnim 

skupinam, kaj je naš namen (sprememba vedenja ali novo vedenje) in kakšne so naše 

prednosti v primerjavi s konkurenco. Blagovna znamka je strateško pomembna pri zagotovitvi 

želenega položaja na trgu. Tako koncept pozicioniranja kot blagovna znamka izhajata iz 

določitve vrste ciljnih skupin in od vrste konkurence, ovir ter motivacije za delovanje. Sam 

koncept usmerja razvoj strateško trženjskega spleta. Koncept sta razvila v osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja Al Ries in Jack Trout, ki sta trdila, da se pozicioniranje začne z izdelkom, 

pri tem pa ne vplivamo na izdelek sam, ampak na zavest odjemalcev. 

Korak 7: Opredelitev marketinškega spleta 

V tem delu plana se določi izdelek, cena, tržna pot in strategija promocije. Gre za preplet 

omenjenih elementov, s katerimi se opredeli marketinški splet, kot tudi za dejavnike 

(neodvisne spremenljivke), ki se uporabljajo za vplivanje na vedenje (odvisne spremenljivke). 

Pomembno je, da se opredelitev marketinškega spleta načrtuje v zgoraj omenjenem zaporedju. 

Podrobneje je marketinški splet predstavljen v naslednjem poglavju 4.6. 

Korak 8: Oblikovanje načrta nadzora in ocenjevanja vrednosti 

Oblikovanje načrta pojasnjuje, katere ukrepe bomo uporabljali za ocenjevanje uspešnosti 

programa ter kako in kdaj se bodo izvajale meritve. Načrt je izpeljan po oblikovanju namena 

in ciljev programa za ocenjevanje vrednosti, ki se nanaša k doseganju ciljev oblikovanih v 

oglaševanju (želena sprememba ravni vedenja, znanja in prepričanja uvedena v 4. koraku). 

Načrt se pripravi pred oblikovanjem proračuna programa, da se zagotovijo sredstva za 

izvedbo. Gre za ukrepe, ki spadajo v eno od treh kategorij: meritve rezultatov (ocena izvajanja 

aktivnosti oglaševanja), meritve procesov (ocena odzivov in sprememb v znanju, prepričanju 

in vedenju) in meritve vplivov (ocena prispevkov za namene dosežkov). 

Korak 9: Osnovanje proračunov in finančnih virov 

Tukaj se naredi povzetek potrebnih denarnih sredstev na podlagi izdelčnih prednosti in koristi, 

promocijskih cen, distribucijskih kanalov, predlaganih promocijskih aktivnosti in načrta 

ocenjevanja vrednosti ter se primerja z razpoložljivimi sredstvi in potencialnimi viri 

financiranja. Rezultat primerjave je lahko sprememba oziroma prilagoditev ciljev, ciljnih 

skupin in strategije razpoložljivim denarnim sredstvom ali iskanje rešitve z dodatnimi viri 
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financiranja. Govorimo o končnem proračunu, ki se sestoji iz zagotovljenih denarnih sredstev, 

pridobljenih s prispevki partnerjev. 

Korak 10: Izvršitev izvedbenega načrta  

Načrt se zaključi s pripravo dokumenta, v katerem je natančno določeno, kdo je odgovoren za 

določene aktivnosti, kdaj se bodo aktivnosti izvajale in kakšne stroške pričakujemo v zvezi z 

izvedbo. Gre za implementacijo marketinške strategije v konkretne marketinške akcije, ki 

vodijo v izpolnitev marketinških ciljev. Mnogi menijo, da je ta del »dejanski marketinški 

plan«, ki predstavlja jasno sliko marketinških aktivnosti (učinkov), odgovornosti v delovanju 

znotraj predvidenih časovnih okvirov in razpoložljivih proračunov. Značilno je, da so v 

izvedbenem načrtu podrobno opredeljene aktivnosti za prvo leto delovanju skupaj z napotki 

za naslednja leta. 

4.6 Socialno marketinški splet 

Socialni marketing prav tako za dosego svojih trženjskih ciljev uporablja podoben pristop kot 

klasični marketing, to je tako imenovani marketinški splet, navaja Kamin (2011, 104-105). Ta 

se oblikuje na podlagi raziskav, ki jih opravijo tržniki. V večini literature je mogoče zaslediti 

navajanje avtorjev klasičnih elementov marketinškega spleta (4P), kot so izdelek, cena, kraj in 

promocija. Avtor (2011, 105) izpostavlja, da zaradi specifičnosti socialnega marketinga 

namesto izdelka oziroma storitve govorimo o ustreznem vedenju ali ideji, ki jo razširja 

socialnomarketinška organizacija. Ceno lahko opredelimo kot strošek tako v denarju kot v 

energiji ter psiholoških stiskah, ki jih zahteva oziroma povzroči sprememba vedenja od 

posameznika. O kraju ali distribuciji govorimo kot lokaciji, kjer se vedenje posameznikov 

realizira in dostopnih pripomočkih, s katerimi se spreminja vedenje posameznikov. Tržno 

komuniciranje ali promocija pa je opredeljena kot metoda komuniciranja za spreminjanje 

stališč, navad in vedenja, še dodaja avtor (prav tam). V nadaljevanju opisujemo bistvene 

značilnost posameznih elementov socialnega marketinškega spleta. 

Izdelek 

Demšar Pečak (2004, 41) navaja, da v socialnem marketingu izdelek predstavlja socialno 

idejo, ki mora biti zasnovana tako, da nudi ciljni skupini čim večjo korist. Da Silva in Mazzon 

(2016, 6) opredeljujeta izdelek kot nekaj, kar je neoprijemljivo, kot npr. ideja, vedenje, akcija, 

usmeritev, preprečevanje ali zdravljenje ter izhaja iz analize družbenega problema s strani 

zunanjih okolij. Demšar Pečak (prav tam) opozarja na zapletenost trženja izdelka socialnega 

marketinga, saj gre za posedovanje neoprijemljivih izdelkov (npr. varnost v prometu), zato si 

pomagajo tržniki na način oblikovanja oprijemljivih izdelkov, ki skupaj z idejo usmerjajo k 

spremembi vedenja (npr. tečaji varne vožnje). Da Silva in Mazzon (prav tam) vidita 
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zapletenost izdelka prav zaradi nizke izobraževalne in kulturne ravni populacije, poleg tega pa 

izdelek prinaša želene učinke na dolgi rok, kar pomeni, da koristi niso takojšnje. 

Cena 

Demšar Pečak (2004, 44) navaja ceno pri socialnem marketingu kot strošek, ki ga prevzame 

posameznik v primeru, da se odloči za nov način vedenja. Avtor (prav tam) izpostavlja, da se 

stroški v večini primerov pojavljajo kot nematerialne oblike (čas, napor, stare navade, sram). 

De Silva in Mazzon (2016, 7) menita, da je vloga socialnih tržnikov v iskanju drugih 

možnosti zmanjševanja stroškov in ovir za posameznike. Pri tem morajo dobro razložiti ciljni 

publiki, kakšna bo cena v primeru novega vedenja. Oviro avtorja (prav tam) vidita v tem, da 

je ceno težko določiti za posameznika, glede na njihovo raznolikost. 

Kraj ali distribucija 

Po De Silva in Mazzon (2016, 7) kraj ali distribucija pomeni, kje, kdaj in kako je možen 

dostop do izdelka ciljni populaciji. Z drugimi besedi pomeni, da morajo motivirani 

posamezniki vedeti, kje lahko izpeljejo ponujeno vedenje, še dodajata avtorja (prav tam). 

Demšar Pečak (2004, 44) izpostavlja kraj kot ključno vez prehoda iz motivacije v akcijo. 

Avtor (prav tam) še dodaja, da prav zaradi tega ključnega dejavnika veliko akcij socialnega 

marketinga ne doseže predvidenih rezultatov. 

Promocija 

Demšar Pečak (prav tam) navaja, da je naloga promocije prenesti sporočilo o izdelku do ciljne 

skupine ter tako motivirati, da poskusi in spremeni ali ohrani določeno vedenje. De Silva in 

Mazzon (2016, 7) menita, da je dialog pomemben, kajti gre za prepričevanje oziroma 

ozaveščanje ciljnih skupin, da pretehtajo med stroški in koristi spremembe vedenja. Promocija 

izdelkov je ozaveščanje in zagotavljanje znanja o odnosih, namerah in vedenju, ki ga 

pričakujejo od ciljne skupine ter kakšna bo podpora s strani marketinške organizacije, še 

dodajata avtorja (prav tam). Demšar Pečak (2004, 42-43) poudarja, da promocija ne vsebuje 

le tehnike komuniciranja, ampak tudi različne metode, kot so oglaševanje, odnosi z javnostmi, 

neposredno trženje, pospeševanje prodaje in osebna prodaja. 

Demšar Pečak (2004, 44-46) opozarja, da za dosego socialnomarketinških ciljev niso dovolj 

le štirje zgoraj omenjeni elementi. Glede na to dejstvo so določeni avtorji osnovni 

McCharterjev model marketinškega spleta (4P) razširili. Kotler in Roberto sta modelu dodala 

ljudi, fizične dokaze in procesiranje, medtem ko je Weinreichova dodala še javnost, politiko, 

partnerstvo in donatorstvo kot poglavitne elemente socialnomarketinških programov, še 

dodaja avtor (prav tam). 
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Mednarodna iniciativa Alive & Thrive za reševanje življenj in zagotavljanjem zdrave rasti ter 

razvoja z boljšim dojenjem je med leti 2009 in 2013 z inovativnim pristopom (socialnega 

marketinga) uspela izboljšati prehranjevalne navade družin z otroci, mlajših od dveh let, v 

državah Bangladeša, Etiopije in Vietnama. Preko različnih komunikacijskih kanalov 

(televizije, radia, plakatov, preko zvočnikov na avtobusih, na mobilnih avtomobilih, na 

zaslonih v bolnicah, trgovinah …) so predvajali pomembnosti dojenja in tako vplivali ne le na 

matere otrok, temveč tudi na druge deležnike, in sicer sorodnike, zdravstvene delavce, 

zdravnike in politike. Tako je v Vietnamu delež mater, ki so se odločile dojiti svoje otroke 

samo z mlekom, narastel iz začetnih (pred kampanjo leta 2011) 26 % na 51 % (leta 2013). V 

določenih pokrajinah države pa je ta delež narastel s 26 % na 60 % s pomočjo TV-oglasov in 

osebnega svetovanja delavcev iniciative (Alive&Thrive 2014). 
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5 EMPIRIČNI VIDIK ANALIZE ODNOSA GOSPODINJSTEV CELJSKE OBČINE 

DO RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo s pomočjo spletne raziskave želeli preveriti, 

kako gospodinjstva na območju celjske občine ravnajo z odpadki, ki jim nastajajo, in kako 

delujejo v smeri njihovega zmanjševanja ali preprečevanja. Prvi del raziskovalnega poglavja 

je tako namenjen pregledu izvedbe same raziskave, v drugem delu pa prikazujemo in 

opisujemo rezultate spletne raziskave. 

5.1 Pregled izvedbe raziskave 

V nadaljevanju je opisan način, kako smo se lotili raziskave, predstavljen je raziskovalni 

instrument, poskusna študija in opredelitev vzorca ter populacije. 

5.1.1 Pristop k raziskavi 

Da bi karseda učinkovito potekala izvedba raziskovalnega dela magistrske naloge ter tako 

relativno hitro prišli do zastavljenega cilja števila pridobljenih podatkov in s tem do 

potrjevanje hipotez in oblikovanja linearnega modela, smo se odločili za kvantitativno metodo 

zbiranja podatkov - spletnega anketiranja. Za spletno anketiranje smo se odločili, kot navaja 

Zabukovec (2013, 9), ker omogoča hitro, učinkovito in cenovno ugodno raziskavo ter dosega 

kar najširši krog potencialno sodelujočih v raziskavi. 

Za pridobitev zastavljenega števila izpolnjenih vprašalnikov je bilo potrebno poslati povabilo 

k sodelovanju pri raziskavi in spletno povezavo do anketnega vprašalnika čim večjemu številu 

gospodinjstev v celjski občini. Uporabili smo različne načine. Prvi je bil ta, da smo po 

elektronski pošti poslali povabilo in povezavo do vprašalnika po vnaprej pripravljeni bazi 

elektronskih naslovov polnoletnim osebam, ki živijo v občini Celje. Drugi način ciljanja 

zadostnega števila gospodinjstev je bila objava na družabnih omrežjih Facebook in Linkedin. 

Razlog za objavo je bil preprost, saj danes Facebook uporablja veliko število oseb, poleg tega 

pa ima omenjeno omrežje možnost delitve objave. Prav ta namen je bil v povabilu še posebej 

izpostavljen, to je, da se z deljenjem zajame čim širši obseg gospodinjstev in s tem število 

rešenih vprašalnikov. Z objavo na Linkedinu pa smo želeli doseči predvsem visoko 

izobražene osebe gospodinjstev kot ciljno publiko za pridobitev podatkov. Osebno anketiranje 

je bil naslednji način pridobivanja podatkov, pri čemer smo uporabili določen prostor za 

povabilo večjega število gospodinjstev, ki so individualno reševala anketo brez možnosti 

kakršnega koli vplivanja na njihove odgovore; prisotni smo bili le kot pomoč pri tehničnih 

rešitvah uporabe računalniške naprave. Tukaj je šlo pretežno za starejšo populacijo, ki ne 

uporablja elektronske pošte in interneta. Zadnji način, da smo prišli do želenega števila 

izpolnjenih vprašalnikov, je bila priprava baze oseb, katerih elektronske naslove smo pridobili 

iz Poslovnega asistenta internetne spletne strani bizi.si. Izbrali smo izključno kontaktne 
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elektronske naslove oseb, ki so zaposleni v podjetjih znotraj občine Celje. Nato pa smo jim 

preko elektronske pošte poslali povabilo in povezavo do anketnega vprašalnika. 

Potrebno je poudariti, da je bilo povabilo sestavljeno tako, da je jasno nakazovalo, katero 

ciljno populacijo se želi doseči in komu je vprašalnik namenjen. 

Raziskava in s tem dostopnost do anketnega vprašalnika je potekala v obdobju od 7. decembra 

2016 do 28. januarja 2017. Sprva smo časovno planirali, da bo raziskava končana do 7. 

januarja 2017, vendar smo zaradi nezadostne odzivnosti ciljne populacije bili primorani 

podaljšati rok izvedbe raziskave. Ker na povabilu nismo natančno definirali rok, do kdaj bo 

raziskava potekala, smo vsakodnevno preverjali odzive anketirancev
4
 ter teden dni po zadnji 

prispeli izpolnjeni anketi tudi zaključili samo raziskavo. 

5.1.2 Raziskovalni instrument 

Za potrebe pridobivanja podatkov raziskovalnega dela smo razvili in uporabili lasten 

raziskovalni instrument, in sicer anketni spletni vprašalnik. Njegova izdelava je bila 

zasnovana na osnovi teoretičnih spoznanj strokovne in znanstvene literature, predhodno 

izvedenih raziskav podobnih tematik (Šulin Podkrajšek 2015; Petek 2015; Skok 2014; Cener 

2013; Kojnik 2012; Sluga 2011; Božič 2009; Bembič 2006) in aktualnih vprašanj. S pomočjo 

spletne aplikacije 1ka smo oblikovali želen vprašalnik. Sama izvedba pa je potekala preko 

spletnega portala www.1ka.si. Za omenjeno aplikacijo smo se odločili, ker omogoča 

enostavno kreiranje oblike in vsebine vprašalnikov, izvedbo anket, hkrati pa dovoljuje sproten 

vpogled že zbranih rezultatov in možnost urejanja ter analiziranja končnih podatkov rešenih 

anket. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov in je vseboval 25 vprašanj, ki so bila 

zaprtega tipa. Za zaprta vprašanja smo se odločili, kot meni Merkač Skok (2010, 73), 

predvsem zaradi enostavnejšega in hkrati natančnejšega načina obdelave zbranih podatkov. 

Uvodni del vprašalnika je pripadel spremnemu dopisu, kjer smo želeli sodelujočim predstaviti 

namen in cilj raziskave, hkrati pa jih pozvati, da po svojih možnostih posredujejo spletni 

anketni vprašalnik čim večjemu številu poznanih, katerih gospodinjstvo je prav tako v občini 

Celje. 

V prvem vsebinskem sklopu smo anketirance spraševali po njihovih osnovnih podatkih. Gre 

za demografska vprašanja, s katerimi smo želeli pridobiti informacije o anketirancih glede 

kraja prebivališča (Celje ali drugo), spola (moški/ženski), letnice rojstva (potrebno je bilo 

dopisati letnico), najvišje dokončane izobrazbe (od nedokončane/dokončane osnovne šole do 

doktorata), trenutnega statusa (dijak, študent, zaposlen ali samozaposlen, nezaposlen, kmet ali 

                                                 

4
 Besedo »anketiranci« uporabljamo za oba spola. 

http://www.1ka.si/
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gospodinja ali drugo, upokojenec), tip prebivališča (individualna hiša, večstanovanjska hiša, 

vrstna hiša, stanovanjski blok) in število članov gospodinjstva (od enega do štiri ali več). 

Drugi vsebinski del vprašalnika se je nanašal na ravnanje anketirancev do odpadkov. 

Zanimalo nas je njihovo osebno mnenje glede pogojev za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih je 

vzpostavila družba Simbio, d. o. o., splošno in osebno dojemanje ločevanja odpadkov v 

gospodinjstvih, ocena pogostosti ločevanja odpadkov, doslednost ločevanja odpadkov, 

mnenje glede motivacije v obliki nagrade za ločevanje odpadkov v gospodinjstvih, 

poznavanje različnih vrst odpadkov in udeležbe čistilne akcije. Pri večini vprašanj smo za 

izmero uporabili 5–stopenjsko Likertovo lestvico (strinjanja, zadovoljstva in natančnosti). Pri 

enem izmed vprašanj smo uporabili odgovore s stopnjevanjem, medtem ko smo za 

poznavanje odpadkov uporabili možnost enega pravilnega odgovora ali več (vprašanje, 

vezano na mešane komunalne odpadke), za udeležbo čistilne akcije pa so anketiranci imeli 

možnost izbire med tremi različnimi odgovori. 

V zadnjem delu vprašalnika nas je zanimalo, na kakšen način anketiranci zmanjšujejo in 

preprečujejo nastajanje novih odpadkov v njihovih gospodinjstvih. Zanimalo nas je, kakšne so 

njihove nakupne navade, ki lahko preprečujejo ali zmanjšajo nastanek odpadkov. Predvsem 

nas je zanimalo, ali se zavedajo teh možnosti in ali so pozorni na njih pri samem 

nakupovanju. Nadalje so se vprašanja nanašala na vrste izdelkov, ki jih kupujejo (navadne ali 

zelene/ekološke), osebno mnenje o značilnostih kupljenih izdelkov (na kaj so pozorni), 

njihovo mnenje glede zelenih (eko) izdelkov in strategiji »Zero waste«. Pri predzadnjem 

vprašanju pa so anketiranci izbirali med vrsto dejanj, ki so jih že storili in s tem preprečili 

nastanek odpadkov. Na koncu smo še preverili, ali vedo, kje se nahaja Center za ponovno 

uporabo v njihovi bližini. Tudi pri tem sklopu smo večino vprašanj izmerili s pomočjo 5–

stopenjske lestvice, poleg omenjene možnosti smo uporabili še vprašanje s stopnjevanimi in 

verbalnimi odgovori ter krajevno vprašanje. 

5.1.3 Poskusna študija 

Glede na to, da smo sami razvili anketni vprašalnik, je bilo smiselno pred samo uporabo 

izvesti poskusno študijo, kjer smo vprašalnik testirali, preverili njegovo veljavnost in 

zanesljivost. Poskusno študijo je opravilo sedem naključno izbranih anketirancev, med 

drugim tudi strokovnjak s področja raziskovalne metodologije. Kot navaja Collins (2001, 

231), je namen poskusnih študij ugotoviti, na kakšen način se anketiranci odzovejo na 

postavljena vprašanja, predvsem na to, ali razumejo določene besedne zveze ali izraze, ali so 

jim jasne merske lestvice, ali imajo zmožnost priklica želenih informacij, da razumejo 

koncept vprašalnika in sama vprašanja itd., še razlaga avtor (prav tam). 

Kot je bilo uvodoma že napisano, smo za boljšo kakovost našega vprašalnika uporabili 

metodo, ki se jo poslužuje večina raziskovalcev in to je testiranje vprašalnika. Namen je bil 
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pridobiti povratne informacije glede razumevanja in strukture postavljenih vprašanj, jasnosti 

strokovnih izrazov, časovne dolžine izpolnjevanja celotnega vprašalnika ter drugih morebitnih 

pomanjkljivosti. 

Testiranje vprašalnika je potekalo 14 dni pred samo izvedbo. Poslan je bil na deset različnih 

in naključno izbranih elektronskih naslovov s prošnjo o mnenju posredovanega vprašalnika. 

Izpolnilo ga je sedem anketirancev, ki so v istem številu posredovali svoja mnenja glede 

vprašalnika. Večina jih je bila mnenja, da je vprašalnik časovno predolg. Glede na večje 

število postavljenih vprašanj s trditvami so opozorili, da je velika možnost neizpolnitve 

celotnega vprašalnika prav zaradi dolgotrajnega branja in izpolnjevanja vprašalnika. Del 

sodelujočih je izpostavil nerazumevanje strokovnega izraza strategija »Zero waste«. Mnenja 

so bili, da je potrebno izraz pojasniti. Najpomembnejše opozorilo pa se je nanašalo na 

vprašanje glede prebivališča. Ker je raziskava namenjena samo gospodinjstvom, ki živijo v 

občini Celje, bi bilo smiselno pri tem vprašanju v primeru odgovora »ne« končati z anketo in 

se tako izogniti prevelikemu številu nepotrebnih podatkov, ki bodo kasneje potrebni pri sami 

analizi. Vsa opozorila, mnenja in namige smo upoštevali pri oblikovanju končnega 

vprašalnika, ki je prikazan v prilogi 1. 

Zanesljivost in veljavnost merjenja sta ločena pojma, vendar medsebojno povezana. Pri tem je 

zanesljivost merjenja potreben pogoj, ne pa še zadosten pogoj za veljavnost raziskovanja, 

menijo Ferligoj, Leskošek in Kogovšek (1995, 68). Zanesljivost vprašalnika se nanaša na 

konstantnost merjenja in nam pokaže natančnost izmerjenega pojava in zmožnost pridobitve 

enakih ali podobnih podatkov kot pri prvotnem merjenju, ob hkratnem ponovnem merjenju 

pri istih enotah in z istim vprašalnikom, še razlagajo avtorji (1995, 8). Medtem ko avtorji 

(1994, 68) menijo, da se veljavnost merjenja tiče predvsem odnosa med (teoretičnim) 

konstruktom in (izmerjeno) spremenljivko. Veljaven vprašalnik je torej takrat, kadar z njim 

dosežemo podatke, ki smo jih želeli doseči, še dodajajo avtorji (1995, 68). 

Cronbachov koeficient α smo uporabili, da bi preverili zanesljivost in veljavnost vprašalnika. 

Vprašalnik je zanesljiv takrat, ko koeficient zavzame vrednost α = 0,7 ali več (Field 2009, 

675). Zanesljivost vprašalnika v vseh sklopih je 0,794, kar nakazuje dobro zanesljivost 

vprašalnika. 

5.2 Uporabljene metode analize podatkov 

Podatke, ki smo jih zbrali pri spletnem anketiranju, smo za namene njihove analize uporabili 

različne statistične metode, pri tem pa smo uporabili MS Office in programa SPSS ter 

LISREL. 

Za opisovanje demografske značilnosti anketirancev in spremenljivk za posamezna vsebinska 

sklopa ravnanja z odpadki in zmanjševanja ter preprečevanja odpadkov smo uporabili opisno 
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statistiko. Z omenjeno statistiko smo odgovore anketirancev za posamezne vsebinske sklope 

grafično prikazali v obliki stolpcev in tako predstavili podrobnejšo sliko strukture omenjenih 

sklopov. Za določena vprašanja pri obeh sklopih, ki so bila merjena s pomočjo 5–stopenjske 

lestvice, smo opisali s pomočjo povprečnih vrednostih odgovorov, grafično pa smo jih 

prikazali v obliki paličnih grafov. 

Za potrebe odgovorov, ki nas bodo vodili do zastavljenih hipotez, smo za preveritev 

posameznih sklopov spremenljivk dveh vsebinskih delov vprašalnika uporabili eksploratorno 

faktorsko analizo. Faktorska analiza kot ena izmed statističnih metod omogoča združitev 

večjega števila spremenljivk v latentne spremenljivke ali faktorje, pojasnjuje Field (2009, 

628-629). 

Pred samo izvedbo faktorske analize moramo upoštevati, da je vzorec desetkrat večji od 

izbranih spremenljivk, da ne obstaja prisotnost multikolinearnosti
5
 ter da so te porazdeljene 

normalno ali približno normalno. Slednje preverjamo s pomočjo koeficienta asimetrije in 

sploščenosti, pri čemer je pogoj za približno normalnost porazdelitve spremenljivke na 

intervalu [-0,8 in 0,8] za koeficient asimetrije in na intervalu [-3,0 in 3,0] za koeficient 

sploščenosti. Zadnji korak pred samo izvedbo faktorske analize je preveritev ustreznosti 

podatkov. Ocenimo jih z mero ustreznosti vzorčenja KMO, Bartlettovega testa korelacijske 

matrike in komunalitet. Večja kot je mera ustreznosti, primernejši so podatki za analizo, 

mejna vrednost testa znaša 0,5. Bartlettov test preverja, ali je matrika enotska ali ne. Če 

vrednost testa manjša od 0,005, pomeni, da matrika ni enotska, s tem pa so podatki primerni 

za analizo. Vrednost komunalitet kažejo deleži skupne variance znotraj spremenljivke in te 

morajo biti večje od 0,3 za ustreznost (Field 2009, 645-650). Različne metode omogočajo 

določitev faktorjev v okvirju faktorske analize, med ponujenimi smo se odločili za metodo 

glavnih osi, ki predpostavlja najbolj priporočeno metodo. Metoda temelji na upoštevanju 

predpostavk o strukturi spremenljivk in njihovih virih variacije (Field 2009, 629; Kabacoff 

2011, 333-335). 

Rezultat faktorske analize so faktorji. Kadar je en sam, pomeni, da določene spremenljivke 

merijo isti sklop. V večini primerov se zgodi, da imajo vključene spremenljivke visoke in 

podobne faktorske uteži na večjem številu faktorjev, kar pomeni težjo interpretacijo faktorske 

analize, zato si pomagamo z rotacijo, katere namen je pridobiti jasnejšo sliko pojava oziroma 

razlago faktorjev. Poznamo dva tipa rotacije, in sicer poševno ali pravokotno. Obe metodi se 

razlikujeta v tem, ali so rotirani faktorji med seboj odvisni (poševna) ali neodvisni 

(pravokotna) (Kabacoff 2009, 339-340). Za potrebe analize smo uporabili pravokotno 

rotacijo, in sicer rotacijo Varimax s Kaiser normalizacijo. Pridobljene faktorje iz končane 

faktorske analize na koncu še vsebinsko poimenujemo in jih postavimo v kontekst 

obravnavanega pojava. Pogoj za uporabo dobljenih faktorjev za nadaljnje analize je njihova 

                                                 

5
 Izločimo spremenljivke, ki kolerirajo preveč (r < 0,9) oziroma premalo (r < 0,1) (Field 2009, 645-

650). 



 

65 

zanesljivost, ki jo preverimo s Cronbach koeficientom α. Pri tem Šifrer in Bren (2010, 32) 

navajata, da v primeru vrednosti koeficienta α> 0,8 pomeni visoko zanesljivost faktorjev in 

vrednost koeficienta α na intervalu 0,6 < α < 0,8 srednjo zanesljivost faktorjev. 

Po vsebinski določitvi faktorjev za posamezne sklope področja ločevanja in preprečevanja ter 

zmanjševanja odpadkov smo nadalje preverili še postavljene hipoteze. Te smo preverili s 

pomočjo Spearmanovih korelacijskih koeficientov med pari proučevanih spremenljivk in 

regresijske analize. 

Spearmanov korelacijski koeficient je posebna oblika Pearsonovega koeficienta in je 

primeren, kadar imamo ordinalne spremenljivke. Njegova vrednost korelacijskega koeficienta 

se nahaja na intervalu [-1, 1], pri tem pa njegov predznak nakazuje smer povezanosti, sama 

vrednost pa jakost povezave. V praksi to pomeni, da negativni predznak določeni 

spremenljivki veča vrednost, drugi pa manjša in obratno. Izračunana vrednost koeficienta 

blizu 0 kaže na neobstoj povezanosti med spremenljivkama, pri čemer vrednost ±0,1 kaže 

šibko povezanost, vrednost ±0,3 srednje močno povezanost in vrednost ±0,5 kaže močno 

povezanost med spremenljivkama (Field 2009, 179). Poleg vrednosti pa še preverjamo 

njegovo statistično značilnost, ki mora biti p < 0,5, da med spremenljivkama obstaja 

statistično značilna povezava, še dodaja Field (2009, 180-181). 

Regresijska analiza je statistična metoda, s katero analiziramo odnos med odvisno 

spremenljivko in eno ali več neodvisnih spremenljivk (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 

2013, 85). V pričujoči nalogi imamo opravka tako z enostavno regresijsko analizo kot tudi z 

multiplo linearno regresijo. 

Izvedene vrednosti faktorjev, ki so bili rezultat faktorske analize, smo uporabili kot odvisne in 

neodvisne spremenljivke. Preden se lotimo izvedbe same analize, moramo preveriti določene 

predpostavke multiple regresije (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2103, 86), in sicer 

spremenljivke (odvisne in neodvisne) so približno normalno porazdeljene, spremenljivke 

medsebojno ne korelirajo (korelacijska matrika) ter med neodvisnimi spremenljivkami ni 

multikolinearnosti. Prvo predpostavko smo številsko prikazali v tabeli (priloga 2). Za drugo 

predpostavko smo izračunali Spearmanove in Pearsonove korelacijske koeficiente za pare 

proučevanih spremenljivk, gre za tako imenovane korelacijske matrike (priloga 3). Vsebinski 

in vrednostni pomen Spearmanovega koeficienta smo opisali v predhodnem delu naloge, 

medtem ko ima Pearsonov korelacijski koeficient enake vrednosti pomen kot omenjeni 

koeficient, s to razliko, da ga uporabljamo za izračun med pari spremenljivk, ki so normalno 

porazdeljene. Predpostavko multikolinearnost smo izračunali s pomočjo faktorja VIF 

povečanje variance, ki nam pove pristnost multikolinearnosti, pri čemer ne obstaja, če je ta 

vrednost manjša od 10 (Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 86-88). 

Na zadnje izvedemo še regresijsko analizo s pomočjo programa SPSS. Rezultate analize 

preverjamo s pomočjo tabel iz programa. V tabeli povzetka regresijskega modela smo pozorni 
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na multipli korelacijski koeficient (R), ki nam kaže jakost odvisnosti med odvisno in 

neodvisnimi spremenljivkami, pri tem pa je vedno pozitiven. Poleg omenjenega koeficienta je 

pomemben popravljen determinacijski koeficient (R²), ki nam pove, koliko variance odvisne 

spremenljivke pojasnimo z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk. Preostalo razliko 

variabilnosti predstavljajo neznani oziroma slučajni dejavniki, ki niso bili vključeni v analizo 

(Kostanjevec in Gomezelj Omerzel 2013, 88). Nadalje v tabeli analize variance (ANOVA) 

preverjamo veljavnost linearnega modela. Vrednost p < 0,05 pomeni, da je model linearno 

značilen. Zadnja tabela regresijskih koeficientov je namenjena interpretaciji statistične 

značilnosti in povezanosti (pozitivne ali negativne) ocen parcialnih regresijskih koeficientov 

na odvisno spremenljivko. Na podlagi omenjenih koeficientov lahko hipoteze bodisi 

potrdimo, zavrnemo ali delno potrdimo. 

Zadnji korak analize v pričujoči nalogi je postavitev teoretičnega strukturnega 

(konceptualnega) modela (v nadaljevanju SEM) in njegovo preverjanje. Za preverbo 

empiričnega dela SEM smo uporabili program LISREL. SEM je statistična metodologija, ki 

predstavlja kombinacijo faktorske analize in analize poti. S SEM skušamo doseči vzročnost, 

ki je pri korelaciji in regresiji ne moremo zagotoviti oz. daje ocene hipotetičnih povezav med 

spremenljivkami v teoretičnem modelu (Milfelner, Mumel in Snoj 2006, 39). 

Z analizo SEM smo analizirali neposredne in posredne vplive dimenzij, ki smo jih predstavili 

v predhodnem poglavju. Za lažjo predstavo bralcev smo odnose med spremenljivkami 

prikazali v obliki diagrama. Pri tem smo pravokotnike uporabili za dimenzije (faktorji z 

dvema ali več indikatorji). Povezave v diagramu predstavljajo odnose med spremenljivkami, 

pri čemer kaže ena puščica direktno povezavo (vedno od neodvisne k odvisni) med 

spremenljivkama, medtem ko kaže puščica povezavo v obe smeri - kovarianco med 

spremenljivkama. Prikazane relacije med diagrami predstavljajo direktno pretvorjene enačbe, 

s katerimi ocenjujemo model. 

Postopek s pomočjo programa LISREL se prične s procesom obdelave podatkov s 

preverjanjem oziroma »ugibanjem« vrednosti parametra poti oziroma povezave, zatem 

izračuna novo, posledično matriko (je rezultat zbira parametrov iz modela). Program nato 

primerja posledično z opazovano, začetno matriko kovariance (z dejanskimi vhodnimi 

podatki) na način, kako dobro je bilo »ugibanje«. V primeru, da je bilo prvo ugibanje dobro -

to pomeni, da sta matriki kovariance zelo podobni - konča proces. V nasprotnem primeru 

program prilagodi prvo ugibanje (začetno vrednost) in ponovno ugiba. Pri tem program išče 

najboljšo rešitev tako dolgo, dokler ne uspe najti takšno rešitev, ki minimizira merila 

ustreznosti (Moškotelec 2008, 84). 
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5.3 Predstavitev vzorca 

Anketni vprašalnik je bil poslan v izpolnjevanje na več kot 1000 različnih elektronskih 

naslovov, dvakrat je bil objavljen na spletnem socialnem omrežju Facebook in enkrat na 

spletnem socialnem omrežju Linkedinu. Približno pri 10 % vseh elektronskih naslovov je bil 

naslovnik znan, medtem ko so ostalih 90 % naslovov predstavljale kontaktne osebe, katerih 

podjetje je registrirano v občini Celje. Skupno smo prejeli 256 izpolnjenih vprašalnikov, od 

tega je 205 anketirancev (80 %) izpolnilo vsa vprašanja, ostalih 51 (20 %) pa je končalo z 

izpolnjevanjem vprašalnika že po prvem vprašanju. Delno izpolnjenih in hkrati ustreznih 

vprašalnikov je bilo 228 (89 %). 

V nadaljevanju naloge prikazujemo in analiziramo podatke, pridobljene iz spletnega 

anketiranja. 

5.3.1 Demografske značilnosti vzorca 

Iz slike 2 je razvidno, da ima 86 % anketirancev prebivališče (gospodinjstvo) v občini Celje, 

ostalih 14 % pa prebiva izven občine Celje. Med anketiranci je več žensk (63 %) kot moških 

(37 %), pri čemer je n = 360. 
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Slika 2: Prebivališče (gospodinjstvo) v Celju in spol anketirancev 

Najstarejši med anketiranci ima 82 let, najmlajši pa 15 let. Povprečna starost anketirancev je 

43 let in 4 mesece, pri čemer je n = 309. 

Iz slike 3 vidimo, da so deleži anketirancev, ki imajo višjo ali visoko strokovno izobrazbo, 

univerzitetno ali magisterij 2. stopnje in srednjo poklicno ali splošno izobrazbo, zelo skupaj. 

Delež prvih je 32 %, delež drugih za 1 % manj, delež tretjih pa 29 %. Najmanj je anketirancev 

z dokončano in nedokončano osnovnošolsko izobrazbo, in sicer 1 %. Iz slike 3 je prav tako 

možno razbrati, da največji delež med anketiranci predstavljajo zaposleni ali samozaposleni 

(76 %), sledijo upokojenci z 11 %, nezaposleni 9 %, najmanj pa je dijakov ali študentov, in 

sicer 4 %, pri čemer je n = 309. 

 

 

Slika 3: Izobrazba in status anketirancev 

Kot prikazuje slika 4, je delež anketirancev, ki bivajo v individualni hiši ali stanovanjskem 

bloku (39 %), enak. Najmanjši delež anketirancev (4 %) živi v vrstnih hišah. Na sliki 4 so 

prikazani tudi podatki o številu članov gospodinjstva anketirancev. Kar 40 % anketirancev 

ima štiri ali več članov, sledijo gospodinjstva z dvema članoma (27 %), najmanj, to je 11 %, 

pa predstavlja enočlansko gospodinjstvo, pri čemer je n = 309. 
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Slika 4: Tip objekt bivanja in število članov gospodinjstev anketirancev 

5.3.2 Ravnanje z odpadki 

V nadaljevanju prikazujemo in opisujemo rezultate drugega vsebinskega poglavja spletnega 

anketiranja, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki. Slednji so posledica odgovorov 

anketirancev na strinjanje oziroma nestrinjanje podanih trditev glede splošnega in osebnega 

dojemanja glede ločevanja ter osebne ocene glede motivacije v obliki nagrade in kazni za 

ločevanje. Merili smo tudi zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo anketirancev glede pogojev 

za ločevanje v občini, lastno oceno pogostosti in natančnosti ločevanja vrst odpadkov ter 

preverili njihovo znanje o pravilnem ločevanju določenih vrst odpadkov. 

Na sliki 5 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na zadovoljstvo trditev o vzpostavitvi pogojev za ločevanje odpadkov družbe 

Simbio, d. o. o., v občini (n = 257). Povprečno vrednost vseh trditev sklopa (M = 3,65) kaže 

črtkana črta na grafu, ki nakazuje, da so anketiranci v povprečju dokaj zadovoljni glede 

vzpostavitve pogojev za ločevanje odpadkov v občini. Pri vzpostavitvi pogojev so anketiranci 

v povprečju najbolj zadovoljni s primernostjo časa praznjenja posod (M = 3,84). 

Nadpovprečno so ti zadovoljni še z bližino ekološkega otoka (M = 3,79) in zadostnim 
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številom posod za ločeno zbiranje odpadkov (M = 3,73). Najmanj pa so anketiranci v 

povprečju izrazili zadovoljstvo glede pogostosti odvoza posod, in sicer (M = 3,48). 

 

Slika 5: Pogoji za ločevanje odpadkov v občini 

Na sliki 6 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na strinjanje trditev o splošnem dojemanju o ločevanju odpadkov (n = 257). Povprečna 

vrednost vseh trditev sklopa (M = 3,65) je prikazana s črtkano črto na grafu. Najbolj se 

anketiranci v povprečju strinjajo s trditvijo, da je ločevanje nujno potrebno za ohranitev 

okolja za prihodnje generacije (M = 4,64), malce manj, vendar se v povprečju precej strinjajo 

tudi s trditvijo, da ločevanje odpadkov pripomore k njihovi predelavi in ponovni uporabi 

surovin in s tem ohranitvi naravnih virov (M = 4,56). Anketiranci se v povprečju ne strinjajo, 

da ločevanje odpadkov ni potrebno, ker družba daje odpadke na sežig (M = 2,52). 
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Slika 6: Splošno dojemanje anketirancev o ločevanju odpadkov 

Na sliki 7 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na strinjanje trditev o osebnem dojemanju o ločevanju odpadkov (n = 257). Povprečna 

vrednost vseh trditev sklopa (M = 2,46) je prikazana s črtkano črto na grafu. V povprečju se 

anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da je potrebno veliko prostora za ločevanje vseh vrst 

odpadkov (M = 3,42). Prav tako se anketiranci v povprečju strinjajo, da so posode prepogosto 

polne za odlaganje ločenih vrst odpadkov (M = 3,16). Medtem ko se anketiranci v povprečju 

ne strinjajo s trditvijo smiselnosti ločevanja odpadkov, če se večinoma odvržejo odpadki v 

najbližjo posodo (M = 2,50), podobno je tudi za trditev, da je ločevanje zamudno (M = 2,46). 

Največje nestrinjanje pa so anketiranci izrazili v povprečju za trditev, da ločevanje ne prinaša 

koristi, zato ne ločujem ali to počnem površno (M = 1,84). 
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Slika 7: Osebno dojemanje anketirancev o ločevanju odpadkov v gospodinjstvih 

Na sliki 8 je razvidno, da vsi anketiranci ločujejo odpadke. Največji delež anketirancev (54 

%) ločuje vedno, večino časa 38 % anketirancev, le 6 % včasih in 2 % zelo redko. 

 

Slika 8: Pogostost ločevanja anketirancev 

Na sliki 9 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na lastno oceno o natančnosti ločevanja odpadkov v njihovih gospodinjstvih, pri čemer 

je n = 257. Povprečno vrednost vseh trditev sklopa (M = 4,23) kaže črtkana črta na grafu, ki 

nakazuje, da anketiranci v povprečju natančno ločujejo odpadke v njihovih domovih. Pri 

ločevanju so anketiranci v povprečju najbolj natančni pri papirju in kartonu (M = 4,64), malce 

manj pri plastični in kovinski embalaži (M = 4,44), sledi steklo (M = 4,38). Podpovprečno, 

vendar natančno, anketiranci ločujejo vse ostale odpadke, najmanj pa nevarne odpadke 

(M = 3,98). 
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Slika 9: Mnenje o lastni doslednosti pri ločevanju odpadkov v gospodinjstvih 

Na sliki 10 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na strinjanje trditev o motivaciji v obliki nagrade in kazni za ločevanje odpadkov 

(n = 238). Povprečno vrednost vseh trditev sklopa (M = 3,05) kaže črtkana črta na grafu, ki 

nakazuje, da so anketiranci v povprečju neopredeljeni glede nagrad in kazni kot motivacija za 

ločevanje. Nadpovprečno se anketiranci strinjajo glede trditev, da bi bolj dosledno ločevali, če 

bi bili ob koncu leta oproščeni zneska mesečnega obračuna odvoza (M = 3,33), da se odvoz 

obračuna po metodi »plačaš, kolikor odložiš« (M = 3,31) in uvedba denarnih kazni za 

neločevanje (M = 3,23). V povprečju so nestrinjanje anketiranci izrazili za trditev, da bi za 

dosledno ločevanje sodelovali v izboru za »naj komunalca leta« v občini (M = 2,53). 
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Slika 10: Motivacija v obliki nagrade in kazni za ločevanje odpadkov v gospodinjstvih 

Kot prikazuje slika 11, je kar 83 % vseh anketirancev mnenja, da so vrečke iz sesalcev mešani 

komunalni odpadek, sledi odgovor plenice z 79 %. Najmanj anketirancev, in sicer 35 %, se je 

odločilo, da so kasete in fotografije mešani komunalni odpadek (n = 238). 
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bilo mesečnega zaračunavanja odvoza odpadkov ob 

koncu leta?
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Slika 11: Odpadki, ki sodijo med mešane komunalne odpadke 

Iz slike 12 je razvidno, da je delež anketirancev, ki so pravilno odgovorili, kam spadajo 

papirnate brisače, robčki in servete, 42 %. Kar 58 % anketirancev ne ve, kam spadajo 

omenjeni odpadki, pri čemer je n = 238. 

 

Slika 12: V katero vrsto odpadka sodijo papirnate brisače, robčki in servete? 

Na sliki 13 vidimo, da 60 % anketirancev meni, da spada z živili pomazana ali prepojena 

papirnata in kartonska embalaža med mešane komunalne odpadke, in le 13 % anketirancev je 

takšnih, ki so pravilno odgovorili, da gre za biološki odpadek. Drugače povedano, kar 82 % 

anketirancev je napačnega mnenja in 5 % takšnih, ki ne vedo kam spada omenjen odpadek, 

pri čemer je n = 238. 

35%

37%

39%

42%

42%

45%

47%

52%

71%

79%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kasete in fotografije

Plastificiran papir

Pluta in guma

Ogledalo, keramika ali porcelan v manjših 

količinah

Kosti, meso

Tapete

Ohlajen pepel

Mačji pesek

Palčke za ušesa

Plenice

Vrečke iz sesalcev

1%

22%

35%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ne vem

Mešani komunalni odpadek

Papirnati in kartonski odpadek

Biološki odpadek



 

76 

 

Slika 13: V katero vrsto odpadka sodi z živili pomazana ali prepojena papirnata in 

kartonska embalaža? 

Iz slike 14 je mogoče razbrati, da 68 % anketirancev ve, kam sodi tetrapak, in sicer med 

kovinsko in plastično embalažo. 31 % anketirancev je takšnih, ki so napačno odgovorili, pri 

čemer je n = 238. 

 

Slika 14: V katero vrsto odpadka sodi tetrapak? 

Iz slike 15 vidimo, da je delež anketirancev, ki so se udeležili čistilne akcije, 60 % in da je 

32 % takšnih, ki se za to potezo niso odločili. V prihodnje se 8 % anketirancev namerava 

udeležiti čistilne akcije, pri čemer je n = 238. 
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Slika 15: Ste se že udeležili kakšne čistilne akcije? 

5.3.3 Zmanjševanje in preprečevanje odpadkov 

V tretjem vsebinskem delu se osredotočamo na prikaz in opis rezultatov spletnega anketiranja, 

ki se nanaša na zmanjševanje in preprečevanje odpadkov. Tukaj nas je predvsem zanimalo, ali 

so anketiranci pozorni, da pri svojih nakupih ne povzročajo povečanje nastanka odpadkov, ali 

kupujejo tudi okolju prijazne izdelke in kaj so storili v smeri preprečevanja nastanka novih 

odpadkov. Prav tako so nas zanimali odgovori anketirancev glede strinjanja ali nestrinjanja 

trditev o nakupnih navadah in mišljenju o zelenih (eko) izdelkih ter strategiji »Zero waste«. 

Na koncu smo še preverili njihovo znanje, kje v bližini Celja se nahaja center za ponovno 

uporabo. 

Na sliki 16 je razvidno, da je največ anketirancev (29 %) občasno pozornih na to, ali z 

nakupom povzroča povečanje nastanka odpadkov v obliki dodatne nepotrebne embalaže. 

Enak odstotek anketirancev, in sicer 24 %, večino časa ali nikoli ni pozornih glede nastanka 

povečanja odpadkov pri nakupih. Le 4 % je takšnih anketirancev, ki vedno poskrbijo, da pri 

nakupu ne povzročijo nastanka novih odpadkov, pri čemer je n = 231. 
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Slika 16: Pozornost ob nakupu izdelka 

Kot prikazuje slika 17, je največji delež (50 %) anketirancev odgovoril, da kupuje tako zelene 

(eko) kot tudi konvencionalne (navadne izdelke), malce manj (42 %) pa večinoma navadne 

izdelke. Le redki anketiranci (2 %) kupujejo izrecno samo navadne izdelke, pri čemer je 

n = 231. 

 

Slika 17: Katere vrste izdelkov kupujete? 

Na sliki 18 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na strinjanje trditev o pozornosti pri nakupih izdelkov (n = 231). Povprečna vrednost 

vseh trditev sklopa (M = 3,46) je prikazana s črtkano črto na grafu. V povprečju se anketiranci 

najbolj strinjajo s trditvijo, da morajo biti izdelki sveži in nepakirani (M = 3,81). 

Nadpovprečno se anketiranci strinjajo še s trditvami, da morajo biti izdelki narejeni iz 

naravnih sestavin (M = 3,55), da ne škodujejo okolju in ga ne onesnažujejo (M = 3,53), da 

imajo manj embalaže (M = 3,48) in imajo okolju prijazno embalažo (M = 3,46). Najmanj pa 

se anketiranci v povprečju strinjajo, da je izdelke možno reciklirati po uporabi (M = 3,27). 
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Slika 18: Na kaj ste pozorni ob nakupu izdelkov? 

Na sliki 19 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na strinjanje trditev o zelenih (eko) izdelkih (n = 231). Povprečna vrednost vseh trditev 

sklopa (M = 3,08) je prikazana s črtkano črto na grafu in kaže neopredeljenost anketirancev 

glede trditev o zelenih (eko) izdelkih. Najbolj se anketiranci v povprečju strinjajo s trditvijo, 

da bi morala država subvencionirati oziroma znižati davčno stopnjo omenjenih izdelkov 

(M = 3,93). Nadpovprečno se anketiranci v povprečju strinjajo še s trditvama o tem, da se z 

nakupom omenjenih izdelkov zmanjšujejo količine odpadkov (M = 3,29) in da so pripravljeni 

plačati več za izdelke, ki so pridelani, predelani in/ali pakirani na okolju prijazen način 

(M = 3,10). Najmanj so v povprečju opredeljeni glede razlike med kakovostjo zelenih (eko) in 

navadnih izdelkov (M = 2,73). 
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Slika 19: Mnenje anketirancev o zelenih (eko) izdelkih 

Na sliki 20 so prikazane povprečne vrednosti (M) odgovorov anketirancev, ki so jih podali 

glede na strinjanje trditev o strategiji »Zero waste«, pri čemer je n = 231. Povprečna vrednost 

vseh trditev sklopa (M = 3,48) je prikazana s črtkano črto na grafu in kaže strinjanje 

anketirancev glede trditev o omenjeni strategiji. Najbolj so anketiranci v povprečju izrazili 

strinjanje s trditvijo, da je ohranjanje naravnih virov nuja in ne izbira (M = 4,57). 

Nadpovprečno se anketiranci strinjajo še s trditvami o tem, da je potrebno ločevati vse vrste 

odpadkov (M = 4,33), da morajo delovni procesi minimalizirati količine odpadkov (M = 4,01) 

in da je potrebno kupovati izdelke, ki jih lahko ponovno uporabimo (M = 3,93). Nestrinjanje 

so anketiranci v povprečju izrazili za trditvi, da smo družba na poti brez odpadkov (M = 2,3) 

in da ne potrebujemo odlagališč in sežigalnic (M = 2,10). 
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Slika 20: Strategija "Zero waste" 

Kot prikazuje slika 21, je kar 75 % vseh anketirancev odgovorilo, da tiskajo, fotokopirajo in 

pišejo obojestransko in s tem porabijo manj papirja. Samo 1 % manj anketirancev pa za 

nakupovanje uporablja vrečko iz blaga, ki jo prinesejo zraven. Najmanj anketirancev, in sicer 

4 %, pa meni, da niso do sedaj nič naredili v smeri preprečevanja nastanka novih odpadkov, 

ker se ne ozirajo na to (n = 228). 
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Slika 21: Preprečevanje nastajanja novih odpadkov 

Iz slike 22 je mogoče razbrati, da 55 % anketirancev ve, kje se nahaja najbližji Center za 

ponovno uporabi v njihovi bližini. Nepravilen odgovor je podalo 45 % anketirancev. 

 

Slika 22: Kraj najbližjega CPU (Center za ponovno uporabo) v okolici Celja 

5.4 Predstavitev rezultatov faktorske analize 

Podatke, pridobljene iz programa SPSS 20, smo obdelali z eksplorativno faktorsko analizo. 

Sama faktorska analiza kot ena pomembnejših multivariatnih analiz omogoča analizo večjega 

števila spremenljivk. Pri tem je bila uporabljena petkrat, in sicer za sklop odpadkovne 

infrastrukture, za sklop doslednosti ločevanja odpadkov, za sklop motiviranosti v obliki 

nagrade in kazni za dosledno ločevanje odpadkov, za sklop nakupnih navad in sklop stopnje 

poznavanja preprečevanja odpadkov. V nadaljevanju predstavljamo rezultate faktorske 
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analize po posameznem sklopu za vsebinska dela ravnanja z odpadki in zmanjševanja ter 

preprečevanja odpadkov. 

5.4.1 Odpadkovna infrastruktura 

Preden smo izvedli faktorsko analizo, smo preverili ustreznost podatkov za proučevani sklop. 

Ustreznost podatkov za faktorsko analizo smo izvedli s pomočjo testne statistike KMO in 

Bartlettovega testa. Rezultati obeh testov so prikazani v preglednici 6. 

Preglednica 6: KMO in Bartlettov test za sklop Odpadkovna infrastruktura 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorca 0,818 

Bartlettov test Približek χ² 515,539 

 Prostostne stopnje (df) 15 

 Stopnja značilnosti (Sig.) 0,000 

Rezultata KMO mere ustreznosti (0,818 > 0,500) in Bartlettov test (sig. = 0,000 < 0,005) 

kažeta nato, da so podatki primerni za izvedbo faktorske analize. Prav tako so vrednosti 

komunalitet opazovanih spremenljivk večje od 0,3 (preglednica 7), izjema je spremenljivka 

Q8d »Podajanje informacij o pravilnem ločevanju odpadkov«, ki jo ne glede na nižjo vrednost 

od 0,3 vseeno obdržimo v analizi
6
. 

Preglednica 7: Komunalitete spremenljivk sklopa Odpadkovna infrastruktura 

 Začetne Ekstrahirane 

Zadostno število posod za ločevanje odpadkov. 0,475 0,522 

Zadostna bližina ekološkega otoka. 0,282 0,306 

Primernost volumna posod za ločevanje odpadkov. 0,484 0,524 

Podajanje informacij o pravilnem ločevanju odpadkov. 0,244 0,290 

Pogostost odvoza posod za ločeno zbiranje odpadkov. 0,482 0,525 

Primeren čas praznjenja posod na vašem odjemnem 

mestu. 

0,470 0,543 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Faktorska analiza je pokazala rešitev z enim skupnim faktorjem. Iz preglednice 8 je mogoče 

razbrati, da z enim skupnim faktorjem pojasnimo 45,2 % celotne variance, kar je zadovoljivo. 

Prav tako lastna vrednost kaže, da samo en skupen faktor presega vrednost 1 (3,236), pri 

drugem faktorju je ta vrednost že manjša od 1. 

                                                 

6
 Spremenljivka kljub nižji vrednosti še vedno dobra za pojasnitev faktorskega modela. 
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Preglednica 8: Celotna pojasnjena varianca za sklop Odpadkovna infrastruktura 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 3,236 53,937 53,937 2,711 45,176 45,176 

2 0,715 11,923 65,860    

3 0,677 11,286 77,146    

4 0,635 10,585 87,731    

5 0,434 7,241 94,972    

6 0,302 5,028 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Iz diagrama drobirja (slika 23) je prav tako razvidna rešitev z enim faktorjem, saj je prelom 

krivulje viden med prvim in drugim faktorjem, kar pomeni, da prvi faktor največ prispeva k 

pojasnitvi variance. 

 

Slika 23: Diagram drobirja za sklop Odpadkovna infrastruktura 

Nerotirana faktorska rešitev (preglednica 9) prikazuje visoke uteži spremenljivk na dobljenem 

faktorju. 
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Preglednica 9: Nerotirane faktorske uteži za sklop Odpadkovna infrastruktura 

 Faktor 

1 

Primeren čas praznjenja posod na vašem odjemnem mestu. 0,737 

Pogostost odvoza posod za ločeno zbiranje odpadkov. 0,725 

Primernost volumna posod za ločevanje odpadkov. 0,724 

Zadostno število posod za ločevanje odpadkov. 0,723 

Zadostna bližina ekološkega otoka. 0,554 

Podajanje informacij o pravilnem ločevanju odpadkov. 0,539 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebnih je bilo 5 iteracij. 

Zatem smo še preverili zanesljivost faktorske rešitve (vse trditve sklopa združene v en faktor) 

s Cronbach koeficientom α. 

Preglednica 10: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Odpadkovna 

infrastruktura 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Odpadkovna infrastruktura 6 0,823 

Iz preglednice 10 je razvidno, da znaša Cronbachov koeficient skupnega faktorja 0,823, kar 

pomeni visoko zanesljivost sklopa. Za konec smo izračunali novo latentno spremenljivko 

»Odpadkovna infrastruktura« kot povprečje opazovanih spremenljivk omenjenega sklopa. 

5.4.2 Doslednost ločevanja odpadkov 

Preden smo izvedli faktorsko analizo, smo preverili ustreznost podatkov za proučevani sklop. 

Ustreznost podatkov za faktorsko analizo smo izvedli s pomočjo testne statistike KMO in 

Bartlettovega testa. Rezultati obeh testov so prikazani v preglednici 11. 

Preglednica 11: KMO in Bartlettov test za sklop Doslednost ločevanja odpadkov 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorca 0,849 

Bartlettov test Približek χ² 730,534 

 Prostostne stopnje (df) 21 

 Stopnja značilnosti (Sig.) 0,000 

Rezultata KMO mere ustreznosti (0,849 > 0,500) in Bartlettov test (sig. = 0,000 < 0,005) 

kažeta nato, da so podatki primerni za izvedbo faktorske analize. Prav tako so vrednosti 
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komunalitet (preglednica 12) opazovanih spremenljivk večje od 0,3, zato vse obdržimo za 

analizo. 

Preglednica 12: Komunalitete spremenljivk sklopa Doslednost ločevanja odpadkov 

 Začetne Ekstrahirane 

Mešani komunalni odpadki 0,482 0,442 

Biološki odpadki 0,416 0,410 

Plastična in kovinska embalaža 0,517 0,571 

Papir in karton 0,536 0,557 

Steklo 0,480 0,456 

Nevarni odpadki (baterije, zdravila, barve, kemikalije ...) 0,460 0,507 

Kosovni odpadki 0,372 0,347 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Faktorska analiza je pokazala rešitev z enim skupnim faktorjem. Iz preglednice 13 je mogoče 

razbrati, da z enim skupnim faktorjem pojasnimo 47,0 % celotne variance, kar je zadovoljivo. 

Prav tako lastna vrednost kaže, da samo en skupen faktor presega vrednost 1 (3,289), pri 

drugem faktorju pa je ta vrednost že manjša od 1. 

Preglednica 13: Celotna pojasnjena varianca za sklop Doslednost ločevanja odpadkov 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 3,809 54,416 54,416 3,289 46,988 46,988 

2 0,832 11,881 66,296    

3 0,801 11,443 77,740    

4 0,479 6,841 84,581    

5 0,416 5,938 90,519    

6 0,336 4,801 95,320    

7 0,328 4,680 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Iz diagrama drobirja (slika 24) je razvidna rešitev z enim ali tremi faktorji, saj je prelom 

krivulje viden na prehodu med prvim in drugim faktorjem in na prehodu med tretjim in 

četrtim faktorjem. Odločimo se za rešitev z enim faktorjem, saj tretji faktor prispeva le k 

malenkostnem povečanju deleža pojasnjene variance. 
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Slika 24: Diagram drobirja za sklop Doslednost ločevanja odpadkov 

Nerotirana faktorska rešitev (preglednica 14) prikazuje visoke uteži spremenljivk na 

dobljenem faktorju. 

Preglednica 14: Nerotirane faktorske uteži za sklop Doslednost ločevanja odpadkov 

 Faktor 

1 

Plastična in kovinska embalaža 0,755 

Papir in karton 0,746 

Nevarni odpadki (baterije, zdravila, barve, kemikalije ...) 0,712 

Steklo 0,675 

Mešani komunalni odpadki 0,665 

Biološki odpadki 0,640 

Kosovni odpadki 0,589 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebnih je bilo 5 iteracij. 

Zatem smo še preverili zanesljivost faktorske rešitve (vse trditve sklopa združene v en faktor) 

s Cronbach koeficientom α. 
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Preglednica 15: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Doslednost ločevanja 

odpadkov 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Doslednost ločevanja odpadkov 7 0,855 

Iz preglednice 15 je razvidno, da znaša Cronbachov koeficient skupnega faktorja 0,855, kar 

pomeni visoko zanesljivost sklopa. Za konec smo izračunali novo latentno spremenljivko 

»Doslednost ločevanja odpadkov« kot povprečje opazovanih spremenljivk omenjenega 

sklopa. 

5.4.3 Motivacija v obliki nagrade in kazni za dosledno ločevanje odpadkov 

Preden smo izvedli faktorsko analizo, smo preverili ustreznost podatkov za proučevani sklop. 

Ustreznost podatkov za faktorsko analizo smo izvedli s pomočjo testne statistike KMO in 

Bartlettovega testa. Rezultati obeh testov so prikazani v preglednici 16. 

Preglednica 16: KMO in Bartlettov test za sklop Motivacija v obliki nagrade in kazni za 

doslednost ločevanja odpadkov 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorca 0,831 

Bartlettov test Približek χ² 785,631 

 Prostostne stopnje (df) 21 

 Stopnja značilnosti (Sig.) 0,000 

Rezultata KMO mere ustreznosti (0,831 > 0,500) in Bartlettov test (sig. = 0,000 < 0,005) 

kažeta na to, da so podatki primerni za izvedbo faktorske analize. Prav tako so vrednosti 

komunalitet opazovanih spremenljivk večje od 0,3 (preglednica 17), izjema je spremenljivka 

Q13f »Ali bi bolj dosledno ločevali, če bi za neločevanje odpadkov sledile visoke denarne 

kazni?«, ki jo kljub nižji vrednosti od 0,3 obdržimo v analizi
7
. 

                                                 

7
 Spremenljivka je kljub nižji vrednosti še vedno dobra za pojasnitev faktorskega modela. 
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Preglednica 17: Komunalitete spremenljivk sklopa Motivacija v obliki nagrade in kazni 

za doslednost ločevanja odpadkov 

 Začetne Ekstrahirane 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi bilo 

zaračunavanje odvoza odpadkov po metodi "plačaš, 

kolikor odložiš"? 

0,345 0,961 

Ali bi bolj dosledno ločevali, če bi v zameno ne bi bilo 

mesečnega zaračunavanja odvoza odpadkov ob koncu 

leta? 

0,331 0,307 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

izboru za naj "komunalca leta" v občini? 

0,495 0,535 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

nagradni igri za praktične nagrade (posode za ločeno 

zbiranje odpadkov v gospodinjstvu ...)? 

0,677 0,729 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

odpadkovni loteriji, kjer se enkrat tedensko naključno 

izbere gospodinjstvo in preverijo posode? V primeru 

pravilnega ločevanje prejme gospodinjstvo denarno 

nagrado, v nasprotnem primeru se znesek prenese v 

naslednji krog. 

0,602 0,644 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

nagradni igri (izleti, potovanja ...)? 

0,747 0,860 

Ali bi bolj dosledno ločevali, če bi za neločevanje 

odpadkov sledile visoke denarne kazni? 

0,247 0,223 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Faktorska analiza je pokazala rešitev z dvema skupnima faktorjema. Iz preglednice 18 je 

mogoče razbrati, da z dvema skupnima faktorjema pojasnimo kar 60,9 % celotne variance. S 

prvim faktorjem pojasnimo 48,7 % variance, z ostalim faktorjem pa 10,2 % variance. Prav 

tako lastna vrednost kaže, da dva skupna faktorja presegata vrednost 1, in sicer prvi faktor 

3,743, drugi faktor 1,074, pri tretjem pa ta vrednost že pade pod 1. 

Pri rotirani rešitvi zaznamo, da ostane kumulativna varianca nespremenjena, medtem ko se 

delež pojasnjene variance posameznega rotiranega faktorja spremeni, in sicer prvega na 

39,9 % in drugega na 21,0 % skupne variance. 
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Preglednica 18: Celotna pojasnjena varianca za sklop Motivacija v obliki nagrade in 

kazni za doslednost ločevanja odpadkov 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki kvadratov uteži 

(Rotation Sums of Squared Loadings) 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

1 3,743 53,472 53,472 3,407 48,668 48,668 2,793 39,902 39,902 

2 1,074 15,336 68,808 0,854 12,200 60,868 1,468 20,966 60,868 

3 0,814 11,631 80,440       

4 0,469 6,695 87,135       

5 0,405 5,786 92,920       

6 0,322 4,595 97,515       

7 0,174 2,485 100,000       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Iz diagrama drobirja (slika 25) je razvidna rešitev s tremi skupnimi faktorji, saj je prelom 

krivulje viden med tretjim in četrtim faktorjem, vendar smo se odločili za rešitev z dvema 

skupnima faktorjema, saj tretji faktor prispeva le malenkostnem povečanju deleža pojasnjene 

variance. 

 

Slika 25: Diagram drobirja za sklop Motivacija v obliki nagrade in kazni za doslednost 

ločevanja odpadkov 

Na podlagi rotirane faktorske rešitve, katere namen je bolj smiselna interpretacija dobljene 

faktorske rešitve (preglednica 19), vidimo, da lahko spremenljivke porazdelimo med dva 

skupna faktorja. Prvi skupni faktor pojasnjuje pet, drugi pa dve trditvi. 
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Preglednica 19: Rotirana faktorska rešitev – pattern uteži za sklop Motivacija v obliki 

nagrade in kazni za doslednost ločevanja odpadkov 

 Faktor 

1 2 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

nagradni igri (izleti, potovanja ...)? 

0,901  

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

nagradni igri za praktične nagrade (posode za ločeno 

zbiranje odpadkov v gospodinjstvu ...)? 

0,826  

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

odpadkovni loteriji, kjer se enkrat tedensko naključno 

izbere gospodinjstvo in preverijo posode? V primeru 

pravilnega ločevanje prejme gospodinjstvo denarno 

nagrado, v nasprotnem primeru se znesek prenese v 

naslednji krog. 

0,763  

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

izboru za naj "komunalca leta" v občini? 

0,697  

Ali bi bolj dosledno ločevali, če bi za neločevanje 

odpadkov sledile visoke denarne kazni? 

0,358  

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi bilo 

zaračunavanje odvoza odpadkov po metodi "plačaš, 

kolikor odložiš"? 

 0,973 

Ali bi bolj dosledno ločevali, če bi v zameno ne bi bilo 

mesečnega zaračunavanja odvoza odpadkov ob koncu 

leta? 

 0,470 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Metoda rotacije: Varimax s Kaiser Normalizacijo. 

 

a. Rotacija združena v 3 iteracije.  

Nadalje smo dva skupna faktorja vsebinsko poimenovali glede na vsebino trditev, v katere so 

združeni, in sicer: 

1. faktor: Doslednost ločevanja zaradi denarnih nagrad in kazni 

– Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v odpadkovni loteriji, kjer se 

enkrat tedensko naključno izbere gospodinjstvo in preverijo posode? V primeru 

pravilnega ločevanje prejme gospodinjstvo denarno nagrado, v nasprotnem primeru se 

znesek prenese v naslednji krog. 

– Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v nagradni igri (izleti, potovanja 

...)? 

– Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v izboru za naj "komunalca leta" v 

občini? 
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– Ali bi bolj dosledno ločevali, če bi za neločevanje odpadkov sledile visoke denarne 

kazni? 

– Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v nagradni igri za praktične 

nagrade (posode za ločeno zbiranje odpadkov v gospodinjstvu ...)? 

2. faktor: Doslednost ločevanja zaradi načina zaračunavanja odvoza 

 Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi bilo zaračunavanje odvoza odpadkov po 

metodi "plačaš, kolikor odložiš"? 

 Ali bi bolj dosledno ločevali, če v zameno ne bi bilo mesečnega zaračunavanja odvoza 

odpadkov ob koncu leta? 

Zatem smo še preverili zanesljivost faktorske rešitve s Cronbach koeficientom α. 

Preglednica 20: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Motivacija v obliki 

nagrade in kazni za doslednost ločevanja odpadkov 

Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Doslednost ločevanja zaradi denarnih nagrad in 

kazni 

5 0,637 

F2 Doslednost ločevanja zaradi načina zaračunavanja 

odvoza 

2 0,857 

Skupaj 
Motiviranost v obliki nagrade za doslednost 

ločevanja odpadkov 

7 0,845 

Iz preglednice 20 je razvidno, da znaša Cronbachov koeficient prvega faktorja 0,637, kar 

pomeni dobro zanesljivost, medtem ko je zanesljivost drugega faktorja visoka (α > 0,8). Prav 

tako je visoka zanesljivost celotnega sklopa, saj vrednost koeficienta znaša 0,845. Za konec 

smo izračunali novi latentni spremenljivki »Doslednost ločevanja odpadkov zaradi denarnih 

nagrad« in »Doslednost ločevanja zaradi načina zaračunavanja odvoza« kot povprečje 

opazovanih spremenljivk omenjenega sklopa. 

5.4.4 Nakupne navade 

Preden smo izvedli faktorsko analizo, smo preverili ustreznost podatkov za proučevani sklop. 

Ustreznost podatkov za faktorsko analizo smo izvedli s pomočjo testne statistike KMO in 

Bartlettovega testa. Rezultati obeh testov so prikazani v preglednici 21. 
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Preglednica 21: KMO in Bartlettov test za sklop Nakupne navade 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorca 0,925 

Bartlettov test Približek χ² 1507,591 

 Prostostne stopnje (df) 36 

 Stopnja značilnosti (Sig.) 0,000 

Rezultata KMO mere ustreznosti (0,925 > 0,500) in Bartlettov test (sig. = 0,000 < 0,005) 

kažeta na to, da so podatki primerni za izvedbo faktorske analize. Prav tako so vrednosti 

komunalitet opazovanih spremenljivk večje od 0,3 (preglednica 22), izjema je spremenljivka 

Q21i »Da so sveži in nepakirani«, ki jo kljub nižji vrednosti od 0,3 obdržimo v analizi
8
. 

Preglednica 22: Komunalitete spremenljivk sklopa Nakupne navade 

 Začetne Ekstrahirane 

Da so izdelki narejeni iz naravnih sestavin. 0,553 0,544 

Da jih je možno reciklirati. 0,746 0,744 

Da jih lahko ponovno uporabimo. 0,614 0,593 

Da si iz recikliranih materialov in netoksičnih kemičnih 

snovi. 

0,598 0,590 

Da ne škodujejo okolju in ga ne onesnažujejo. 0,635 0,609 

Imajo okolju prijazno embalažo - znova uporabno ali z 

možnostjo ponovne polnitve. 

0,699 0,714 

Da so iz biorazgradljivih materialov. 0,760 0,780 

Da imajo manj embalaže. 0,656 0,680 

Da so sveži in nepakirani. 0,321 0,267 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Faktorska analiza je pokazala rešitev z enim skupnim faktorjem. Iz preglednice 23 je mogoče 

razbrati, da z enim skupnim faktorjem pojasnimo kar 61,3 % celotne variance. Prav tako 

lastna vrednost kaže, da samo en skupen faktor presega vrednost 1 (5,875), pri drugem 

faktorju je ta vrednost že manjša od 1. 

                                                 

8
 Spremenljivka je kljub nižji vrednosti še vedno dobra za pojasnitev faktorskega modela. 
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Preglednica 23: Celotna pojasnjena varianca za sklop Nakupne navade 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 5,875 65,276 65,276 5,519 61,323 61,323 

2 0,766 8,517 73,793    

3 0,545 6,061 79,854    

4 0,477 5,297 85,151    

5 0,405 4,497 89,647    

6 0,283 3,145 92,792    

7 0,279 3,104 95,896    

8 0,196 2,173 98,068    

9 0,174 1,932 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Iz diagrama drobirja (slika 26) vidimo, da je prelom krivulje med prvim in drugim faktorjem, 

kar pomeni, da bi se odločili za rešitev z enim skupnim faktorjem, kar pomeni, da prvi faktor 

največ prispeva k pojasnitvi variance. 

 

Slika 26: Diagram drobirja za sklop Nakupne navade 

Nerotirana faktorska rešitev (preglednica 24) prikazuje visoke uteži spremenljivk na 

dobljenem faktorju. 
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Preglednica 24: Nerotirane faktorske uteži za sklop Nakupne navade 

 Faktor 

1 

Da so iz biorazgradljivih materialov. 0,883 

Da jih je možno reciklirati. 0,862 

Imajo okolju prijazno embalažo - znova uporabno ali z možnostjo 

ponovne polnitve. 

0,845 

Da imajo manj embalaže. 0,824 

Da ne škodujejo okolju in ga ne onesnažujejo. 0,780 

Da jih lahko ponovno uporabimo. 0,770 

Da si iz recikliranih materialov in netoksičnih kemičnih snovi. 0,768 

Da so izdelki narejeni iz naravnih sestavin. 0,738 

Da so sveži in nepakirani. 0,517 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. Rotacija združena v 4 iteracije. 

Zatem smo še preverili zanesljivost faktorske rešitve (vse trditve sklopa združene v en faktor) 

s Cronbach koeficientom α. 

Preglednica 25: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Nakupne navade 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Nakupne navade 9 0,932 

Iz preglednice 25 je razvidno, da znaša Cronbachov koeficient skupnega faktorja 0,932, kar 

pomeni visoko zanesljivost sklopa. Za konec smo izračunali novo latentno spremenljivko 

»Nakupne navade« kot povprečje opazovanih spremenljivk omenjenega sklopa. 

5.4.5 Stopnja poznavanja preprečevanja odpadkov 

Preden smo izvedli faktorsko analizo, smo preverili ustreznost podatkov za proučevani sklop. 

Ustreznost podatkov za faktorsko analizo smo izvedli s pomočjo testne statistike KMO in 

Bartlettovega testa. Rezultati obeh testov so prikazani v preglednici 26. 
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Preglednica 26: KMO in Bartlettov test za sklop Stopnja poznavanja preprečevanja 

odpadkov 

Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorca 0,716 

Bartlettov test Približek χ² 484,199 

 Prostostne stopnje (df) 36 

 Stopnja značilnosti (Sig.) 0,000 

Rezultata KMO mere ustreznosti (0,716 > 0,500) in Bartlettov test (sig. = 0,000 < 0,005) 

kažeta nato, da so podatki primerni za izvedbo faktorske analize. Prav tako so vrednosti 

komunalitet opazovanih spremenljivk večje od 0,3 (preglednica 26), izjema je spremenljivka 

Q24f »Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti kompostnik in kompostirati biorazgradljive 

odpadke«, ki jo kljub nižji vrednosti od 0,3 obdržimo v analizi
9
. 

Preglednica 27: Komunalitete spremenljivk sklopa Stopnja poznavanja preprečevanja 

odpadkov 

 Začetne Ekstrahirane 

Smo družba na poti brez odpadkov. 0,301 0,373 

Ne potrebujemo odlagališča odpadkov in sežigalnic 

smeti. 

0,328 0,595 

Potrebno je ločevati vse vrste odpadkov, ki jih je možno 

reciklirati v materiale za nove izdelke. 

0,440 0,612 

Kupovati je potrebno izdelke, ki jih je mogoče ponovno 

uporabiti. 

0,410 0,524 

Preden odvržem izdelek v smeti, preverim, ali ga je 

mogoče uporabiti na kakšen drug način. 

0,279 0,313 

Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti kompostnik in 

kompostirati biorazgradljive odpadke. 

0,248 0,236 

Edini način za obračunavanje odvoza smeti je sistem 

"plačaj, kolikor odložiš". 

0,183 0,593 

Delovni procesi pri proizvodnji izdelkov morajo 

omogočiti delovanje sistema z minimalno količino 

odpadkov. 

0,465 0,532 

Ohranjanje naravnih virov je nuja in ne izbira. 0,351 0,394 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Faktorska analiza je pokazala rešitev s tremi skupnimi faktorji. Iz preglednice 28 je mogoče 

razbrati, da s tremi skupnimi faktorji pojasnimo 46,3 % celotne variance, kar je zadovoljivo. S 

prvim faktorjem pojasnimo 26,2 % variance, z drugim faktorjem 13,3 % variance in s tretjim 

                                                 

9
 Spremenljivka je kljub nižji vrednosti še vedno dobra za pojasnitev faktorskega modela. 



 

97 

6,8 % variance. Prav tako lastna vrednost kaže, da trije skupni faktorji presegajo vrednost 1, 

in sicer ima prvi faktor vrednost 2,879, drugi faktor 1,728, tretji faktor 1,041, pri naslednjem 

pa vrednost že pade pod 1. 

Pri rotirani rešitvi zaznamo, da ostane kumulativna varianca nespremenjena, medtem ko se 

delež pojasnjene variance posameznega rotiranega faktorja spremeni, in sicer prvega na 

23,9 %, drugega na 13,5 % in tretjega na 8,9 % skupne variance. 

Preglednica 28: Celotna pojasnjena varianca za sklop Stopnja poznavanja 

preprečevanja odpadkov 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki kvadratov uteži 

(Rotation Sums of Squared Loadings) 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

1 2,879 31,993 31,993 2,359 26,215 26,215 2,156 23,955 23,955 

2 1,728 19,203 51,196 1,201 13,342 39,557 1,214 13,487 37,442 

3 1,041 11,571 62,767 0,612 6,805 46,362 0,803 8,920 46,362 

4 0,954 10,595 73,362       

5 0,623 6,918 80,279       

6 0,544 6,048 86,327       

7 0,459 5,105 91,432       

8 0,400 4,442 95,874       

9 0,371 4,126 100,000       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Iz diagrama drobirja (slika 27) je razvidna rešitev s štirimi skupnimi faktorji, saj je prelom 

krivulje viden med četrtim in petim faktorjem, vendar smo se odločili za rešitev s tremi 

skupnimi faktorji, saj četrti faktor prispeva le malenkostno k povečanju deleža pojasnjene 

variance. 
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Slika 27: Diagram drobirja za sklop Stopnja poznavanja preprečevanja odpadkov 

Na podlagi rotirane faktorske rešitve, katere namen je bolj smiselna interpretacija dobljene 

faktorske rešitve (preglednica 29), vidimo, da lahko spremenljivke porazdelimo med tri 

skupne faktorje. Prvi skupni faktor pojasnjuje šest, drugi dve in tretji eno trditev. 



 

99 

Preglednica 29: Rotirana faktorska rešitev – pattern uteži za sklop Stopnja poznavanja 

preprečevanja odpadkov 

 Faktor 

1 2 3 

Potrebno je ločevati vse vrste odpadkov, ki jih je možno reciklirati 

v materiale za nove izdelke. 

0,770   

Kupovati je potrebno izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. 0,706   

Delovni procesi pri proizvodnji izdelkov morajo omogočiti 

delovanje sistema z minimalno količino odpadkov. 

0,662   

Ohranjanje naravnih virov je nuja in ne izbira. 0,555   

Preden odvržem izdelek v smeti preverim, ali ga je mogoče 

uporabiti na kakšen drug način. 

0,425   

Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti kompostnik in kompostirati 

biorazgradljive odpadke. 

0,346   

Ne potrebujemo odlagališča odpadkov in sežigalnic smeti.  0,770  

Smo družba na poti brez odpadkov.  0,604  

Edini način za obračunavanje odvoza smeti je sistem "plačaj, 

kolikor odložiš". 

  0,759 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Metoda rotacije: OBLIMIN s Kaiser normalizacijo. 

a. Rotacija združena v 4 iteracij. 

Nadalje smo tri skupne faktorje vsebinsko poimenovali glede na vsebino trditev, v katero so 

združeni, in sicer: 

1. faktor: Obvladovanje odpadkov 

– Potrebno je ločevati vse vrste odpadkov, ki jih je možno reciklirati v materiale za nove 

izdelke. 

– Kupovati je potrebno izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. 

– Delovni procesi pri proizvodnji izdelkov morajo omogočiti delovanje sistema z 

minimalno količino odpadkov. 

– Ohranjanje naravnih virov je nuja in ne izbira. 

– Preden odvržem izdelek v smeti, preverim, ali ga je mogoče uporabiti na kakšen drug 

način. 

– Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti kompostnik in kompostirati biorazgradljive 

odpadke. 

2. faktor: Trajno zmanjševanje odpadkov 

 Ne potrebujemo odlagališča odpadkov in sežigalnic smeti. 

 Smo družba na poti brez odpadkov. 
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3. faktor: Sistem »plačaj, kolikor odložiš« 

– Edini način za obračunavanje odvoza smeti je sistem "plačaj, kolikor odložiš". 

Zatem smo še preverili zanesljivost faktorske rešitve s Cronbach koeficientom α. 

Preglednica 30: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Stopnja poznavanja 

preprečevanja odpadkov 

Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Obvladovanje odpadkov 6 0,740 

F2 Trajno zmanjševanje odpadkov 2 0,683 

F3 
Sistem »plačaj, kolikor 

odložiš« 
1 / 

Skupaj 
Stopnja poznavanja 

preprečevanja odpadkov 
9 0,671 

Iz preglednice 30 je razvidno, da znaša Cronbachov koeficient prvega in drugega faktorja 

dobro zanesljivost (0,6 > α > 0,8). Prav tako je dobra zanesljivost celotnega sklopa, saj 

vrednost koeficienta znaša 0,671. Za konec smo izračunali novi latentni spremenljivki 

»Obvladovanje odpadkov« in »Trajno zmanjševanje odpadkov« kot povprečje opazovanih 

spremenljivk omenjenega sklopa. 

5.5 Preveritev hipotez 

Za preverjanje hipotez smo uporabili nove spremenljivke, ki so rezultat faktorskih rešitev, 

opisanih v predhodnem poglavju. Za potrebe preveritve hipotez smo uporabili različne vrste 

statističnih metod. V nadaljevanju predstavljamo rezultate preverb posameznih hipotez po 

poglavjih. 

5.5.1 Preverba hipoteze H1 

Hipoteza 1: Bolj kot je urejena odpadkovna infrastruktura, doslednejše je ločevanje odpadkov 

(na deklarativnem nivoju). Omenjeno hipotezo smo preverili s pomočjo regresijske analize, 

kjer smo preverjali vpliv odpadkovne infrastrukture (neodvisna spremenljivka) na doslednost 

ločevanja odpadkov (odvisna spremenljivka), ki smo ju dobili kot rezultat faktorske analize. 

Na podlagi rezultata regresijske analize ugotavljamo, da lahko s pomočjo odpadkovne 

infrastrukture pojasnimo 3,9 % variabilnosti doslednega ločevanja odpadkov, kar kaže na 

dejstvo, da na odvisno spremenljivko pomembno vplivajo še drugi dejavniki. Podatki so 

prikazani v preglednici 31. 
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Preglednica 31: Povzetek regresijskega modela spremenljivke »Odpadkovna 

infrastruktura« 

Model Summary 

Model R R² Popravljeni R² Stand. napaka ocene 

1 0,206ª 0,042 0,039 0,91268966 

a. Prediktorji: (Konstanta), Odpadkovna infrastruktura 

S pomočjo analize variance (ANOVA) smo preverili veljavnost linearnega modela. 

Regresijski model je statistično značilen (F = 11,313, p = 0,01 < 0,05). Rezultati so prikazani 

v prilogi 4. 

Iz preglednice 32 lahko razberemo, da vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta 

odpadkovna infrastruktura znaša 0,206 in je statistično značilen (p = 0,001), kar pomeni, da 

odpadkovna infrastruktura pozitivno in statistično vpliva na doslednost ločevanja. Čeprav gre 

za šibko odvisnost doslednosti ločevanja od odpadkovne infrastrukture, vseeno potrdimo 

hipotezo H1. 

Preglednica 32: Koeficienti linearne regresijske analize – odvisna spremenljivka 

»Doslednost ločevanja odpadkov«, neodvisna spremenljivka 

»Odpadkovna infrastruktura« 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. B 

Standardna 

napaka Beta 

 
Konstanta -2,217E16 0,057  0,000 1,000 

Odpadkovna infrastruktura 0,209 0,062 0,206 3,363 0,001 

a. Odvisna spremenljivka: Doslednost ločevanja odpadkov 

5.5.2 Preverba hipoteze H2 

H2: Stopnja poznavanja ločevanja odpadkov je pozitivno povezana z doslednim ločevanjem 

odpadkov. Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient 

(ena od spremenljivk je ordinalna), ker smo želeli ugotoviti, ali obstajajo povezave med 

dimenzijami doslednosti ločevanja odpadkov in nove izračunane spremenljivke poznavanje 

ločevanja odpadkov. Pred samimi izračuni korelacijskih koeficientov je bilo najprej potrebno 

izoblikovati novo izvedeno spremenljivko poznavanje korektnega ločevanja. Omenjeno 

spremenljivko smo oblikovali v tri stopnje: 1 – nizka stopnja, 2 – srednja stopnja in 3 – visoka 

stopnja poznavanja ločevanja. To smo storili na način, da smo upoštevali odgovore na štiri 

zastavljena vprašanja (od Q14 do Q17) iz ankete vprašalnika. Za pravilnost odgovorov nad 80 

% smo jih uvrstili med visoko stopnjo poznavanja, za pravilnost odgovorov med 40–80 % 

smo jih uvrstili med srednjo stopnjo poznavanja, pod 40 % pravilnih odgovorov pa med nizko 
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stopnjo poznavanja. Iz preglednice 33 je razvidno, da so vsi korelacijski koeficienti statistično 

neznačilni, p vrednosti dimenzij doslednosti ločevanja odpadkov pa znašajo več kot 0,05, zato 

ne moremo govoriti o povezanosti med spremenljivkami, kar ima za posledico zavrnitev 

hipoteze H2. 

Preglednica 33: Spearmanov korelacijski koeficient med dimenzijami Doslednosti 

ločevanja in Poznavanjem ločevanja odpadkov 

  

Poznavanje 

ločevanja 

Spearmanov 

korelacijski 

koeficient  

Mešani komunalni 

odpadki 

Koeficient korelacije -0,096 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,125 

N 257 

Biološki odpadki Koeficient korelacije 0,009 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,887 

N 257 

Plastična in kovinska 

embalaža 

Koeficient korelacije -0,060 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,340 

N 257 

Papir in karton Koeficient korelacije -0,073 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,243 

N 257 

Steklo Koeficient korelacije -0,043 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,495 

N 257 

Nevarni odpadki 

(baterije, zdravila, 

barve, kemikalije ...) 

Koeficient korelacije -0,015 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,807 

N 257 

Kosovni odpadki Koeficient korelacije -0,017 

Stat. značilnost (2-stranska) 0,783 

N 257 

Poznavanje ločevanja Koeficient korelacije 1,000 

Stat. značilnost (2-stranska)   

N 360 
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5.5.3 Preverba hipoteze H3 

Hipoteza 3: Motivacija v obliki nagrade in kazni pozitivno vpliva na doslednejše ločevanje 

odpadkov (na deklarativnem nivoju). Omenjeno hipotezo smo preverili s pomočjo regresijske 

analize, kjer smo preverjali linearno vzorčno povezanost med odvisno spremenljivko in 

dvema neodvisnima spremenljivkama. Za potrebe preverbe hipoteze je pri regresijski analizi 

odvisno spremenljivko predstavljala doslednost ločevanja, med neodvisne pa smo uvrstili 

spremenljivko doslednost ločevanja zaradi denarnih nagrad in kazni in kot drugo 

spremenljivko doslednost ločevanja zaradi zaračunavanja odvoza. Vse naštete spremenljivke 

smo dobili na podlagi rezultatov faktorske analize. 

Na podlagi rezultata regresijske analize ugotavljamo, da lahko s pomočjo doslednosti 

ločevanja zaradi zaračunavanja odvoza in doslednost ločevanja zaradi denarnih nagrad in 

kazni pojasnimo le 1,7 % variabilnosti doslednega ločevanja odpadkov, kar kaže na dejstvo, 

da na odvisno spremenljivko pomembno vplivajo še drugi dejavniki. Podatki so prikazani v 

preglednici 34. 

Preglednica 34: Povzetek regresijskega modela spremenljivk »Doslednost ločevanja 

zaradi zaračunavanja odvoza« in »Doslednost ločevanja zaradi 

denarnih nagrad in kazni« 

Model Summary 

Model R R² Popravljeni R² Stand. napaka ocene 

1 0,160ª 0,026 0,017 0,88928152 

a. Prediktorji: (Konstanta), Doslednost ločevanja zaradi zaračunavanja odvoza, Doslednost ločevanja zaradi denarnih 

nagrad in kazni 

S pomočjo analize variance (ANOVA) smo preverili veljavnost linearnega modela. 

Regresijski model je statistično značilen (F = 3,089, p = 0,047 < 0,05). Rezultati so prikazani 

v prilogi 4. 

Predpostavko prisotnosti multikolinearnosti regresijskega modela smo preverjali s pomočjo 

faktorja VIF. Slednja ni prisotna, če njegova vrednost manjša od 10. Iz preglednice 35 je 

razvidno, da je vrednost VIF faktorja 1,001 za obe spremenljivki. S tem potrjujemo odsotnost 

multikolinearnosti. 

Iz preglednice 35 lahko razberemo, da vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta za 

doslednost ločevanja zaradi nagrad in kazni znaša -0,136 in je statistično značilen (p = 0,036), 

medtem ko vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta za doslednost ločevanja 

zaradi zaračunavanja odvoza znaša -0,082 in ni statistično značilen (p = 0,206). To pomeni, 

da na doslednost ločevanja odpadkov ne vpliva doslednost ločevanja zaradi zaračunavanja. 

Doslednost ločevanja zaradi nagrad in kazni negativno in statistično vpliva na doslednost 

ločevanja odpadkov, kar pomeni, da hipotezo H3 ne moremo potrditi. 
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Preglednica 35: Koeficienti linearne regresijske analize – odvisna spremenljivka 

»Doslednost ločevanja odpadkov«, neodvisni spremenljivki »Doslednost 

ločevanja zaradi denarnih nagrad in kazni« in »Doslednost ločevanja 

zaradi zaračunavanja odvoza« 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

Kolinearnost 

B 

Standardna 

napaka Beta Toleranca VIF 

 
Konstanta 0,032 0,058  0,558 0,578   

Doslednost 

ločevanja zaradi 

denarnih nagrad in 

kazni 

-0,128 0,061 -0,136 -2,109 0,036 0,999 1,001 

Doslednost 

ločevanja zaradi 

zaračunavanja 

odvoza 

-0,075 0,059 -0,082 -1,267 0,206 0,999 1,001 

a. Odvisna spremenljivka: Doslednost ločevanja odpadkov   

5.5.4 Preverba hipoteze H4 

Hipoteza 4: Stopnja poznavanja sistema ločevanja in preprečevanja odpadkov pozitivno 

vpliva na nakupne navade potrošnikov. Omenjeno hipotezo smo preverili s pomočjo 

regresijske analize, kjer smo preverjali linearno vzorčno povezanost med odvisno 

spremenljivko in tremi neodvisnimi spremenljivkami. Za potrebe preverbe hipoteze je pri 

regresijski analizi odvisno spremenljivko predstavljala spremenljivka nakupne navade, med 

neodvisne pa smo uvrstili spremenljivko sistem »plačaj, kolikor odložiš«, spremenljivko 

trajno zmanjševanje odpadkov in kot tretjo spremenljivko obvladovanje odpadkov. Vse 

naštete spremenljivke smo dobili na podlagi rezultatov faktorske analize. 

Na podlagi rezultata regresijske analize ugotavljamo, da lahko s pomočjo sistema »plačaj, 

kolikor odložiš«, trajno zmanjševanje odpadkov in obvladovanje odpadkov pojasnimo 20,9 % 

variabilnosti nakupnih navad, kar kaže na dejstvo, da na odvisno spremenljivko pomembno 

vplivajo še drugi dejavniki. Podatki so prikazani v preglednici 36. 
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Preglednica 36: Povzetek regresijskega modela spremenljivk »Sistem plačaj, kolikor 

odložiš«, »Trajno zmanjševanje odpadkov« in »Obvladovanje 

odpadkov« 

Model Summary 

Model R R² Popravljeni R² Stand. napaka ocene 

1 0,469ª 0,220 0,209 0,85771245 

a. Prediktorji: (Konstanta), Sistem »plačaj koliko odložiš«, Trajno zmanjševanje odpadkov, Obvladovanje odpadkov 

S pomočjo analize variance (ANOVA) smo preverili veljavnost linearnega modela. 

Regresijski model je statistično značilen (F = 21,047, p = 0,00 < 0,05). Rezultati so prikazani 

v prilogi 4. 

Predpostavko prisotnosti multikolinearnosti regresijskega modela smo preverjali s pomočjo 

faktorja VIF. Slednja ni prisotna, če njegova vrednost manjša od 10. Iz preglednice 37 je 

razvidno, da so vrednosti faktorja VIF manjše od 10 za vse spremenljivke. S tem potrjujemo 

odsotnost multikolinearnosti. 

Iz preglednice 37 lahko razberemo, da vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta za 

obvladovanje odpadkov znaša 0,430 in je statistično značilen (p = 0,00). Standardiziran 

koeficient za trajno zmanjševanje odpadkov znaša 0,170 in je prav tako statistično značilen 

(p = 0,004), medtem ko vrednost standardiziranega regresijskega koeficienta za sistem 

»plačaj, kolikor odložiš« znaša 0,016 in ni statistično značilna (p = 0,799). To pomeni, da na 

nakupne navade ne vpliva sistem »plačaj, kolikor odložiš«. Obvladovanje odpadkov in trajno 

zmanjševanje odpadkov pozitivno in statistično vplivata na nakupne navade, kar pomeni, da 

hipotezo H4 delno potrdimo. 
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Preglednica 37: Koeficienti linearne regresijske analize – odvisna spremenljivka 

»Nakupne navade«, neodvisne spremenljivke »Obvladovanje 

odpadkov«, »Trajno zmanjševanje odpadkov« in »Sistem plačaj, 

kolikor odložiš«  

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

Kolinearnost 

B 

Standardna 

napaka Beta Toleranca VIF 

 
Konstanta 0,017 0,057  0,307 0,759   

Obvladovanje 

odpadkov 

0,487 0,069 0,430 7,024 0,000 0,928 1,078 

Trajno zmanjševanje 

odpadkov 

0,193 0,067 0,170 2,872 0,004 0,998 1,002 

Sistem »plačaj, 

kolikor odložiš« 

0,020 0,078 0,016 0,255 0,799 0,927 1,079 

a. Odvisna spremenljivka: Nakupne navade   

5.6 Predstavitev in preverba strukturnega modela 

Analiza SEM predstavlja torej analizo strukturnega modela. Gre za analizo odnosov oz. 

relacij med konstrukti modela oziroma sklopi spremenljivk. V postopku preverbe 

strukturnega modela gre za preverjanje hipotez o povezavah med posameznimi konstrukti oz. 

koncepti s preverjanjem celotnega modela. Izhodišče za preverjanje hipotez je primerjava 

hipotetičnih (na teoriji osnovanih) povezav z izmerjenimi na osnovi empiričnih podatkov. V 

našem primeru smo na podlagi teoretičnih izhodišč in osebnega domnevanja predstavili 

odnose oziroma relacije med posameznimi sklopi spremenljivk ter izvedli enostavnejši model 

SEM, saj smo že v predhodni fazi izvedli obsežno analizo. Da bi lahko opazovali odnose med 

posameznimi sklopi spremenljivk, smo strukturni model zasnovali tako, da lahko opazujemo 

neposredni vpliv štirih sklopov spremenljivk (dojemanje ločevanja odpadkov, motivacija v 

obliki nagrad in kazni, odpadkovna infrastruktura, stopnja poznavanja preprečevanja 

odpadkov) na doslednost ločevanja odpadkov in dveh sklopov spremenljivk (stopnja 

poznavanja ločevanja odpadkov, dojemanje ločevanja odpadkov) na nakupne navade ter 

posredni vpliv stopnje poznavanja ločevanja odpadkov preko dojemanja ločevanja odpadkov 

na doslednost ločevanja odpadkov. V modelu so posamezni sklopi spremenljivk izračunani na 

podlagi seštevka vseh trditev posameznega sklopa vprašanj, pri čemer smo za dojemanje 

ločevanja odpadkov uporabili dva sklopa vprašanj, in sicer Q10 in Q11. 

V modelu so prikazane posamezne povezave in predstavljajo odnose oziroma relacije (v 

obliki puščice) med neodvisnimi in odvisnimi sklopi spremenljivk. Smer puščice nakazuje 

direktno povezavo med sklopi spremenljivk (neodvisne k odvisni). Gre za delne regresijske 
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koeficiente, ki kažejo jakost in smer povezav med omenjenimi spremenljivkami (Ojsteršek in 

Škrjanec 2012, 31; Šrekl 2013, 70). 

Iz slike 28 vidimo, da imata največji vpliv na doslednost ločevanja odpadkov »odpadkovna 

infrastruktura« (0,688) in »dojemanje ločevanja odpadkov« (0,599), manj »motivacija v 

obliki nagrade« (0,456) in najmanj »stopnja poznavanja preprečevanja odpadkov« (0,235). 

Glede na dobljene rezultate lahko rečemo, da so pričakovani, kajti za ločevanje odpadkov je 

potrebna dobra infrastruktura, da omogoča doslednost ločevanja, pri tem pa je tudi 

pomembno, kako gospodinjstva dojemajo oziroma kako so dovzetna za ločevanje odpadkov. 

Za dovzetnost ločevanja pa je seveda potrebna motivacija, ki je lahko v obliki nagrade ali 

denarne kazni. Na nakupne navade ima »dojemanje ločevanja odpadkov« malce večji vpliv 

(0,543) kot »stopnja poznavanja odpadkov« (0,477). Razlog za takšen rezultat je v naši 

domnevi, da so gospodinjstva, ki so bolj dojemljiva za ločevanje, posledično tudi bolj 

okoljsko ozaveščena in s tem kupujejo izdelke, ki so okolju prijazni in povzročajo manj 

odpadkov. 

 

Slika 28: Strukturni model sklopov spremenljivk 
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI  

Poglavje obsega povzetek ugotovitev empirične raziskave, prispevek k stroki in nazadnje 

predloge za izboljšanje ter nadaljnje raziskovanje. 

6.1 Povzetek ugotovitev empirične raziskave 

Namen empirične raziskave je bil prikazati trenutno stanje na področju ločevanja in 

preprečevanja ter zmanjševanja odpadkov v gospodinjstvih na območju občine Celja. Da bi 

zajeli primerno število anketirancev in s tem dosegli pričakovano sliko stanja, smo izvedli 

spletno in osebno anketiranje. Slednjega je bilo manj, njegov namen pa je bil anketirati ljudi, 

ki ne uporabljajo spleta. Tako smo pridobili vzorec 205 anketirancev. Povprečen anketiranec 

pričujoče raziskave, ki ločuje in zmanjšuje ter preprečuje nastanek odpadkov, je ženskega 

spola z višjo ali visoko strokovno izobrazbo in živi v individualni hiši ali stanovanjskem 

bloku v gospodinjstvu s štirimi ali več člani. 

Družba Simbio, d. o. o., ki skrbi za odvoz in ravnanje z odpadki v občini, je po mnenju 

anketirancev dobro vzpostavila pogoje za ločevanje odpadkov, saj so anketiranci v povprečju 

zadovoljni z vzpostavljenimi pogoji (M = 3,65). Nadpovprečno so izrazili zadovoljstvo glede 

primernosti časa praznjenja posod, zadostno bližino ekološkega otoka in številom posod za 

ločevanje. Pogostost praznjenja posod je edina storitev družbe (med ponujenimi storitvami v 

anketi) s katero gospodinjstva v povprečju niso niti zadovljna niti nezadovljna, zato bo v 

prihodnje potrebno nameniti več pozornosti, da se bo zadovoljstvo te storitve s strani 

gospodinjstev povečal v primerjavi z ostalimi storitvami družbe. 

Gospodinjstva se zavedajo pomena ločevanja odpadkov, ki pomeni ponovno uporabo surovin, 

ohranjaje naravnih virov in s tem okolja za naslednje generacije. Pri tem se strinjajo, da jim je 

v pomoč družba Simbio, d. o. o., ki z različnimi načini spodbuja ločevanje odpadkov. Čeprav 

je za ločevanje odpadkov potreben prostor in so posode na ekoloških otokih večkrat polne, to 

ne odvrača gospodinjstev od ločevanja odpadkov. 

Analiza raziskave je pokazala, da vsa gospodinjstva ločujejo odpadke, kar je spodbuden 

podatek, malce manj pa ta, da le več kot polovica vseh gospodinjstev vedno ločuje odpadke. 

Kot smo ugotovili, vsa gospodinjstva na splošno ločujejo odpadke, zato nas je nadalje 

zanimalo, kako natančno (v odstotkih po lastnem mnenju) ločujejo določene vrste komunalnih 

odpadkov. Rezultati so pokazali, da v povprečju (M = 4,23) natančno (61-80 %) ločujejo 

gospodinjstva vse vrste odpadkov. Pri tem so najbolj natančni pri ločevanju odpadkov, ki se 

zbirajo na ekoloških otokih, in sicer papir, plastična in kovinska embalaža ter steklo. Najmanj 

natančno ločujejo nevarne odpadke. Razlog za to vidimo v tem, da za omenjene odpadke 

gospodinjstva nimajo posebnih posod, temveč morajo odpadke sami odpeljati na zbirni center 
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oziroma družba Simbio, d. o. o., organizira odvoz nevarnih odpadkov s pomočjo mobilne 

zbirne postaje (dvakrat letno). 

Motivacija v obliki nagrade ali sankcija z denarno kaznijo nista dejavnika, ki bi gospodinjstva 

dodatno spodbujala k ločevanju odpadkov, saj so ti neopredeljeni glede takšnega načina 

spodbude. Niti metoda zaračunavanja odvoza »plačaš, kolikor odložiš« ni dovolj dobra 

denarna spodbuda. To pomeni, da na ločevanje vplivajo drugi dejavniki motivacije, ki jo 

raziskava ni zajela. Najbolj se je v povprečju odobravanja približal dejavnik motivacije v 

obliki enomesečnega odpisa zneska za odvoz odpadkov (M = 3,33). 

Pri sklopu vprašanj glede poznavanja odpadkov smo pri gospodinjstvih najprej preverili 

njihovo znanje ločevanja mešanih komunalnih odpadkov. Prišli smo do spoznanja, da pogosto 

prisotne odpadke v njihovih gospodinjstvih, ki spadajo med mešane komunalne odpadke, 

dobro poznajo (vrečke iz sesalcev, plenice, palčke za ušesa). Mogoče bi izpostavili le 

plastificiran papir, ki ga je mogoče pogosto zaslediti v gospodinjstvih, a bi ga pravilno 

razvrstilo le 35 % vseh anketirancev. Razlog je ta, da omenjeni odpadek gospodinjstva 

uvrščajo bodisi med embalažo ali papir. Več kot polovica anketirancev ne ve, kam spadajo 

papirnate brisače, robčki in servete. Še več, kar 87 % anketirancev, ne ve, kam spada z živili 

pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža. Za omenjene vrste odpadkov bi bilo 

smiselno poučiti gospodinjstva, kam spadajo. 

Drugi del ugotovitev se nanaša na zmanjševanje in preprečevanje odpadkov. Gospodinjstva so 

v večini občasno pozorna na to, da z nakupi ne povzročajo dodatne nepotrebne embalaže, ki 

povečuje nastanek novih odpadkov. Majhen je delež anketirancev (4 %), ki je vedno pozoren 

na preprečevanje nastajanja nepotrebnih odpadkov pri nakupovanju. Vse več gospodinjstev se 

zaveda pomena kupovanja okolju prijaznih izdelkov. Polovica vseh vprašanih anketirancev 

kupuje enak delež tako konvencionalnih kot zelenih (eko) izdelkov. 

Iz rezultatov analize smo ugotovili, da v povprečju anketiranci največjo pozornost pri 

nakupovanju posvečajo izdelkom, ki so sveži in nepakirani (M = 3,81) ter narejeni iz naravnih 

sestavin (M = 3,55). Pri tem sklopu trditev ni moč zaslediti trenda v smeri pozornosti 

izdelkom, ki ne povzročajo oziroma preprečujejo nastanek novih odpadkov, saj so 

gospodinjstva dokaj neopredeljena glede tega, katere lastnosti so pomembne pri nakupih 

zelenih (eko) ali navadnih (konvencionalnih) izdelkov. 

Pri sklopu vprašanj glede strinjanja s trditvami o zelenih (eko) izdelkih so gospodinjstva v 

povprečju neopredeljena. Strinjajo se le s trditvijo, da bi morala država ukrepati v smeri 

subvencioniranja oziroma znižanja davčne osnove zelenim (eko) izdelkom (M = 3,93). 

Mnenje gospodinjstev glede kakovosti zelenih (eko) izdelkov v primerjavi z navadnimi se 

nagiba v smer prvih, vendar so v povprečju ti še vedno neopredeljeni (M = 2,73). Čeprav je 

opaziti porast ponudbe zelenih (eko) izdelkov, raziskava ne zaznava pretirane naklonjenosti 

omenjenim izdelkom. 



 

110 

Kljub temu da se strategija »Zero waste« ne izvaja na področju občine, kjer je bila izvedena 

raziskava, smo prišli do spoznanja, da so gospodinjstva naklonjena nekaterim trditvam, 

povezanih z omenjeno strategijo. Zelo se v povprečju strinjajo gospodinjstva s trditvijo, da je 

ohranjanje naravnih virov nuja in ne izbira (M = 4,57). Ker gospodinjstva dobro ločujejo 

odpadke, je bilo za pričakovati, da se v povprečju še strinjajo s trditvijo o tem, da je potrebno 

ločevati vse vrste odpadkov (M = 4,33). V povprečju pa se najmanj strinjajo s trditvijo, da v 

občini ne potrebujejo odlagališča in sežigalnice (M = 2,10). Eden od razlogov je ta, da ima 

občina zgrajeno sežigalnico, ki jo oskrbuje s toploto, proizvedeno iz sežiga odpadkov. 

Raziskava je še pokazala, da se gospodinjstva zavedajo, da je potrebno za ohranjanje naravnih 

virov ne samo ločevati, ampak tudi preprečevati nastajanje novih odpadkov, saj je samo 4 % 

anketirancev takšnih, ki se ne ozira na to. Pri preprečevanju so še posebno aktivni pri porabi 

papirja, ki se tiska, fotokopira in piše obojestransko, ter pri nakupovanju, kjer uporabljajo 

prineseno vrečko iz blaga. 

Malce več kot polovica (55 %) anketirancev ve, kje v njihovi bližini se nahaja center za 

ponovno uporabo. 

Najpomembnejši del empirične raziskave je bil preverjanje zastavljenih hipotez. V magistrski 

nalogi smo za potrebe empiričnega dela postavili štiri hipoteze. S prvo hipotezo smo želeli 

preveriti, ali boljša urejenost odpadkovne infrastrukture pomeni doslednejše ločevanje 

odpadkov. Na podlagi analize hipoteze lahko trdimo, da bolje kot je urejena odpadkovna 

infrastruktura, doslednejše je ločevanje odpadkov. 

Z drugo hipotezo smo želeli preveriti, ali je stopnja poznavanja ločevanja odpadkov pozitivno 

povezana z doslednim ločevanjem odpadkov. Pred samo analizo hipoteze je bilo potrebno 

izoblikovati novo spremenljivko poznavanje korektnega ločevanja odpadkov. Ta je bila 

izvedena s pomočjo razvrstitve pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja s področja 

poznavanja vrst odpadkov iz ankete v tri kategorije (visoka, srednja in nizka stopnja 

poznavanja). Na podlagi analize hipoteze smo ugotovili, da korelacije med poznavanjem 

ločevanja odpadkov in dimenzijami doslednosti ločevanja odpadkov niso statistično značilne, 

zato hipoteze nismo potrdili. To pomeni, da ne obstaja pozitivna povezava med stopnjo 

poznavanja ločevanja in doslednejšim ločevanjem odpadkov. 

Pri tretji hipotezi smo predvidevali, da motivacija v obliki nagrade in kazni pozitivno vpliva 

na doslednejše ločevanje odpadkov. Najprej smo s pomočjo faktorske analize za 

spremenljivke sklopa motiviranost v obliki nagrade in kazni za doslednost ločevanja 

odpadkov združili v dva skupna faktorja ter ju poimenovali kot doslednost ločevanja zaradi 

denarnih nagrad in kazni in doslednost ločevanja zaradi načina zaračunavanja odvoza. Pred 

samo analizo hipoteze smo kot odvisno spremenljivko določili doslednost ločevanja 

odpadkov, medtem ko sta omenjena skupna faktorja nastopila kot neodvisni spremenljivki. 

Na podlagi analize hipoteze smo ugotovili, da je regresijski koeficient za doslednost ločevanja 
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zaradi nagrad in kazni statistično značilen, vendar negativen, medtem ko regresijski koeficient 

za doslednost ločevanja zaradi zaračunavanja odvoza ni statistično značilen, zato smo 

hipotezo zavrnili. 

Z zadnjo, četrto hipotezo smo želeli preveriti, ali stopnja poznavanja ločevanja in 

preprečevanja odpadkov pozitivno vpliva na nakupne navade potrošnikov. Tudi pri tej 

hipotezi smo najprej s pomočjo faktorske analize spremenljivke za sklop stopnjo poznavanja 

preprečevanja odpadkov združili v tri skupne faktorje in jih poimenovali kot obvladovanje 

odpadkov, trajno zmanjševanje odpadkov in sistem »plačaj, kolikor odložiš«. Pred samo 

analizo hipoteze je sledila določitev odvisne spremenljivke, in sicer nakupne navade, medtem 

ko so neodvisne spremenljivke predstavljali omenjeni skupni faktorji sklopa poznavanja 

preprečevanja odpadkov. Analiza hipoteze je pokazala, da je regresijski koeficient statistično 

značilen in pozitiven za obvladovanje odpadkov in trajno zmanjševanje odpadkov, za sistem 

»plačaj, kolikor odložiš« pa koeficient ni statistično značilen, zato lahko hipotezo le delno 

potrdimo. 

6.2 Prispevek k stroki 

Namen teoretičnega dela magistrske naloge je bil s pomočjo izbrane literature predstaviti 

področje ravnanja in gospodarjenja z odpadki. Pri ravnanju z odpadki smo navedli različna 

pojmovanja vrste odpadkov, sestavo komunalnih odpadkov, zakonodajno podlago na 

področju ravnanja z odpadki v slovenskem in evropskem prostoru. Na koncu pa smo 

prikazali, kako se tega področja lotevajo v občini Celje. Z gospodarjenjem odpadkov kot 

nadpomenko ravnanja z odpadki smo zajeli različne načine preprečevanja in zmanjševanja 

odpadkov ter opisali dobre prakse omenjenih načinov v Sloveniji in tujini. Nadalje smo 

izpostavili motivacijo kot pomemben dejavnik, ki posredno vpliva na to, da gospodinjstva 

ločujejo, preprečujejo in zmanjšujejo nastanek novih količin odpadkov. Vse to ni možno, če 

ne uporabimo socialnega marketinga kot orodja, ki vpliva na ciljno publiko z namenom 

pozitivne spremembe vedenja pri problematiki odnosa do okolja, s katerim zaokrožujemo 

zadnje poglavje magistrske naloge. Omenjene teoretične predpostavke so bile osnova za 

izvedbo raziskave, s katero smo želeli prikazati odnos gospodinjstev do odpadkov. 

Podobnih raziskav na temo ravnanja in gospodarjenja z odpadki je relativno malo na 

slovenskem prostoru (Program preprečevanja in zmanjševanja odpadkov je bil s strani vlade 

RS sprejet v letu 2016), zato je lahko naša raziskava dobro orodje za tovrstne analize odnosov 

gospodinjstev do odpadkov za družbe, ki se ukvarjajo z omenjeno dejavnostjo. Na podlagi 

rezultatov raziskave se preveri učinkovitost marketinških aktivnosti družbe. V praksi to 

pomeni, da je tovrstna raziskava z rezultati v pomoč in vodilo managementu za spremembe v 

načrtovanju in izvajanju tovrstnih aktivnosti. 
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Poleg tega menimo, da so predlogi za nadaljnje raziskovanje, ki jih opisujemo v naslednjem 

poglavju, pomemben del prispevka k stroki. 

6.3 Predlogi za izboljšanje in nadaljnje raziskovanje 

Raziskava je pokazala, da je odnos občanov Celja do ločevanja, preprečevanja in 

zmanjševanja odpadkov spodbuden. Navkljub dobrim marketinškim aktivnostim družbe 

Simbo, d. o. o., smo na podlagi teoretičnih vsebin in analize raziskave prišli do spoznanj, ki bi 

lahko bila v pomoč družbi za izboljšanje trenutnega stanja na proučevanem področju. V 

nadaljevanju podajamo lastne predloge oziroma smernice, kako ta pristop še nadgraditi: 

– Sprotno ažuriranje seznama odpadkov na spletni strani (Abecednik odpadkov), tudi tistih, 

ki so manj pogosti v gospodinjstvih, ter distribucija seznama v fizični obliki skupaj z 

računom dvakrat letno za tiste uporabnike, ki nimajo urejenega e-računa. 

– V samem mestnem središču Celja odpreti trgovino s prodajo brez embalaže (najbolj 

primerna lokacija je tržnica, s katero upravlja prav družba Simbio, d. o. o.). 

– Dogovor z lastniki prodajaln in nakupovalnih centrov v občini, da namesto plastičnih 

vrečk uporabljajo samo biorazgradljive vrečke. Poleg tega še aktivno nagovarjanje 

občanov, da uporabijo za nakupovanje vrečke iz blaga (večkratna uporaba). 

– Dogovor z mestno občino in civilnimi iniciativami o organiziranju čistilne akcije dvakrat 

letno (pomlad in jesen). 

– Vzpostavitev krožnega gospodarstva v mestni občini (vsaj enkrat letno izvesti projekt, 

povezan na to tematiko). 

– Skupaj z JZ Socio nadgraditi projekt Viški hrane na področje ostanka neprodane in 

neuporabljene hrane v celjskih restavracijah. 

Poleg zgoraj naštetih izboljšav smo na podlagi obravnavanih tem naloge in izsledkov ter 

omejitev raziskave prišli do spoznanj o možnostih za nadaljnje raziskovanje. V nadaljevanju 

predstavljamo le nekaj možnih predlogov za nadaljnje raziskovanje s področja ločevanja in 

preprečevanje ter zmanjševanja odpadkov: 

– Razširitev raziskave na področje širše celjske regije (12 občin), kjer družba 

Simbio, d. o. o., opravlja javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. 

– Smiselno bi bilo izvesti primerjalno raziskavo o odnosu gospodinjstev do odpadkov med 

dvema občinama, npr. Celjem in Ljubljano oziroma na nacionalni ravni med Slovenijo in 

državami, ki so v samem evropskem vrhu glede na obravnavo področje. 

– Izvedba raziskave odnosa gospodinjstev do odpadne hrane v celjski občini. 

– Izvedba raziskave odnosa gospodinjstev do odpadkov po demografskih podatkih (npr. po 

spolu, starosti, kraju bivanja, izobrazbi …). Prav tako pa bi bila smiselna primerjalna 

raziskava za omenjeno področje med gospodinjstvi, ki živijo v blokovskih naseljih, in 

tistimi, ki živijo v individualnih hišah. 
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– V pričujoči raziskavi smo preverili le vpliv motivacijskega dejavnika v obliki denarne 

nagrade in kazni na ločevanje odpadkov, zato bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti o 

izvedbi raziskave o tem, kaj dejansko motivira ljudi oziroma kateri so tisti dejavniki 

motivacije, ki spodbujajo gospodinjstva, da ločujejo in preprečujejo ter zmanjšujejo 

odpadke. 
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7 SKLEP 

Živimo v družbi, ki je potrošniško naravnana. Sodobno potrošništvo je že zdavnaj preraslo 

osnovni namen potrošnje, to je zadovoljevanje potreb, ter postalo sistem ustvarjanja novih, 

vsiljenih umetnih potreb po dobrinah, ki so plod najrazličnejših sodobnih medijev oziroma 

»dilerjev sodobne dobe«, ki po svoji volji usmerjajo in zasvajajo posameznike (Šimek 2010, 

4). 

Kratkotrajnost in začasnost sta lastnosti, s katerim se ponašajo današnje sodobne dobrine, kar 

vodi k vse krajšim rokom trajanja oziroma k popularnosti novodobnih izdelkov. Posledica 

tega je vse pogostejša potrošnja in menjava izdelkov, to pa pomeni, da se sistem potrošnje ne 

le ohranja, temveč povečuje zaradi nenehnih novih ustvarjenih umetnih potreb. Gospodarska 

rast, razvoj modernih tehnologij ter povečanje obsega in raznovrstnosti potreb so pokazale 

tudi svoje slabosti, ki so vidne v naravnem okolju in se kažejo kot globalno segrevanje, 

onesnaževanje, izčrpavanje naravnih virov in nastanek velikih količin odpadkov (Gerdevič 

2011, 11). 

Spremenjen odnos in vedenje, ki je okolju prijazno, je edini pravi način, kako preprečiti 

nadaljnje poseganje v naravno okolje. Polajnar Hrovat (2014, 240) v svoji raziskavi ugotavlja, 

da na pripravljenost okolju prijazno vedenje in samo vedenje ne vplivajo samo dejavniki, 

temelječi na razumskem vedenju, ko se izberejo tiste možnosti, ki prinašajo večje koristi od 

stroškov, temveč pomembno vplivajo tudi dejavniki moralnih in normativnih dimenzij ter 

znanje. To pomeni, da se ljudje odločijo za tovrstna vedenja ne zaradi materialnih sredstev ali 

ugodja, ampak zaradi želje po ohranjanju okolja in resničnih okoljevarstvenih usmerjanj. 

Pripravljenost za okolju prijazno vedenje je odvisno od okoljskih kot tudi individualnih 

vzgibov, še dodaja avtor (prav tam). 

Zavedanje o tem, kako pomembno je za ohranitev okolja in s tem naravnih virov ločevanje 

odpadkov (okolju prijazno vedenje), je čutiti tudi pri gospodinjstvih v občini Celje. Raziskava 

je pokazala, da se gospodinjstva v povprečju zelo strinjajo s trditvama, ki narekujeta 

pomembnost ločevanja za ohranjanje okolja za naslednje generacije in možnosti predelave in 

ponovne uporabe surovin iz odpadkov za ohranjanje naravnih virov. Ne samo zavedanje o 

pomembnosti ločevanja odpadkov gospodinjstva v občini dejansko na zelo učinkovit način 

ločujejo odpadke. Zidanšek (2016, 40) poudarja, da se na območju, kjer družba 

Simbio, d. o. o., izvaja dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov, več kot polovica vseh 

odpadkov zbere ločeno tako, da se dajo reciklirati. To pomeni, da so v družbi izpolnili cilj, 

zapisan v Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 

2016, 21), ki pravi, da je potrebno do leta 2020 zagotoviti pripravo za ponovno uporabo in 

recikliranje za najmanj 50 % mase vsaj za papir, kovine, plastiko in steklo iz komunalnih 

odpadkov. Razloga za tako dobre rezultate vidi Zidanšek (prav tam) v izgradnji potrebne 

infrastrukture (RCERO), ki jo z dodatnimi investicijami nadgrajujejo in prilagajajo 

tehnološkim rešitvam ter vzpostavitvi pogojev za ločevanje odpadkov na območju, kjer 
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družba opravlja svojo dejavnost. Prav tako je potrebno izpostaviti dobro vodeno 

komuniciranje s strani družbe o pomenu in pravilnem ločevanju odpadkov. Z raziskavo smo 

prišli do potrditve, zakaj ima družba Simbio, d. o. o., tako dobre rezultate, saj so 

gospodinjstva v večini zadovoljna, na kakšen način je omenjena družba vzpostavila pogoje za 

ločevanje odpadkov, in potrdila našo domnevo, da bolj kot je urejena odpadkovna 

infrastruktura, doslednejše je ločevanje odpadkov. 

Ne glede na dobre rezultate ločevanja odpadkov v občini je raziskava pokazala, da določenih 

odpadkov gospodinjstva ne znajo pravilno razvrstiti glede na vrsto. Kojnik (2012, 114) meni, 

da je potrebno kljub zadovoljivem poznavanju odpadkov nadaljevati v smeri obveščanja o 

pravilnem ločevanju, kajti le tako je mogoče doseči še boljšo učinkovitost ločevanja. Avtor 

(prav tam) ugotavlja, da se z nenehnim podajanjem informacij o ločevanju odpadkov 

povečuje pogostost in doslednost ločevanja, s tem pa postopno spreminjanja miselnosti, ki je 

po avtorjevem mnenju dolgotrajen proces, ki zahteva trajno in intenzivno komuniciranje. 

Navkljub naši domnevi, da je stopnja poznavanja ločevanja pozitivno povezana z doslednim 

ločevanjem, se je ta izkazala za napačno. To nakazuje, da poleg znanja na pripravljenost za 

ločevanje odpadkov vplivajo tudi drugi psihološki dejavniki. 

Z raziskavo smo želeli preveriti, ali zunanji dejavnik v obliki nagrade (denarna, praktična, 

popotovanja) in kazni (denarna) motivira gospodinjstva na bolj dosledno ločevanje. 

Domnevali smo, da vsekakor motivacija v obliki nagrade in kazni pozitivno vpliva na bolj 

dosledno ločevanje odpadkov gospodinjstev. Žal se naša domneva ni izkazala za upravičeno, 

še več, gospodinjstva so v povprečju neopredeljena glede trditve, da bodo bolj dosledno 

ločevala, če za nepravilno ločevanje odpadkov sledijo visoke denarne kazni. Čeprav so z 

letom 2013 bile uvedene denarne kazni za nepravilno ločevanje odpadkov v občini, se je 

izkazalo, da kazen kot pozitivna motivacija ločevanja odpadkov na gospodinjstva ne deluje. 

Če želimo, da bomo živeli trajnostno, moramo naravne vire, ki so nam dani, izrabljati v 

tolikšni meri, da se ti lahko obnavljajo. Takšen življenjski slog ne bomo dosegli samo z 

doslednim ločevanjem odpadkov in trenutno potrošniško naravnanostjo, temveč s spremembo 

miselnosti v smeri razumnejše potrošnje, kot je nakupovanje zelenih izdelkov, in predvsem 

zmanjševanja ter preprečevanja nastajanja novih odpadkov (Evropska komisija 2010, 1-4). 

Slednje je najvišji cilj v petstopenjski hierarhični lestvici ravnanja z odpadki in je vodilno 

načelo zakonodaje Evropske unije na področju odpadkov. S tem namenom smo v raziskavi 

želeli preveriti domnevo, ali stopnja poznavanja sistema ločevanja in preprečevanja odpadkov 

pozitivno vpliva na nakupne navade. Rezultat raziskave je pokazal, da lahko našo domnevo 

delno potrdimo. To da slutiti povečanje okoljske ozaveščenosti gospodinjstev pri sami 

potrošnji, saj je polovica vseh gospodinjstev naklonjena nakupovanju zelenih (eko) izdelkov 

in zmanjšanju njihovih dajatev ter mnenja, da še nismo družba na poti brez odpadkov. 

Zaključimo lahko, da gospodinjstva v občini Celje dobro ločujejo odpadke, navsezadnje tudi 

rezultati sejalnih analiz to potrjujejo. Prav tako je zaznati premik v miselnosti iz zgolj 
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ločevanja odpadkov k njihovem preprečevanju. Kot je zapisano v Programu ravnanja z 

odpadki in programu preprečevanja odpadkov (Vlada RS 2016, 24), je cilj pri preprečevanju 

odpadkov iz gospodinjstev njihovo informiranje in ozaveščanje preko različnih medijev. 

Orodje za dosego omenjenega cilja ponuja socialni marketing kot dejavnik družbenih 

sprememb, zato bo v prihodnje zanimivo spremljati, kako uspešni bodo pri tem država, 

lokalne skupnosti in ostali akterji, vključeni v proces preprečevanja nastajanja odpadkov. 

Rezultati in ugotovitve izvedene raziskave analize odnosa gospodinjstev do ravnanja s 

komunalnimi odpadki prikazujejo stanje na podlagi subjektivnega zaznavanja občanov mesta 

Celje, zato ni možno kakršnokoli posploševati obravnavano temo na področja izven celjske 

občine. Je pa tema dobra osnova za nadaljnje raziskave glede na trende, ki jih EU narekuje na 

področju ravnanja z odpadki. 
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Priloga 1 

 

ANALIZA ODNOSA GOSPODINJSTEV DO RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADKI V OBČINI CELJE 

Spoštovani, 

sem Anton Streicher, študent podiplomskega študija na Fakulteti za management v Kopru. 

Naslov magistrske naloge je Analiza odnosa gospodinjstev do ravnanja s komunalnimi 

odpadki v občini Celje, v kateri se osredotočam na odnos do ločevanja in preprečevanja 

nastajanja odpadkov v gospodinjstvih v omenjeni občini. 

Za namen raziskave je pred vami anonimni vprašalnik, zato vas vljudno prosim, da si vzamete 

nekaj minut vašega dragocenega časa in iskreno odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 

Poleg tega vas prosim, da vprašalnik posredujete svojim prijateljem, sorodnikom, 

znancem in …., ki prav tako živijo v občini Celje. Vsak rešen vprašalnik bo pripomogel k 

natančnejši analizi slike obravnavanega problema. 

Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. sklop - Splošni del 

Prosimo izberite ustrezen odgovor. 

Q2 Ali je vaše prebivališče (gospodinjstvo) v občini Celje? 

 Da 

 Ne 

Q3 Označite spol. 

 Moški 

 Ženski 

Q4 Prosimo navedite letnico vašega rojstva. 

 ________ 

XIZ1a2 Katera je vaša najvišja dokončana izobrazba? 

 Dokončana/nedokončana osnovnošolska izobrazba 

 Srednja poklicna ali srednja splošna izobrazba 

 Višja ali visoko strokovna izobrazba 

 Univerzitetna izobrazba ali magisterij 2. bolonjske stopnje 

 Znanstveni magisterij ali doktorat 

XDS2a4 Kakšen je vaš trenutni status?  

 Dijak, študent 

 Zaposlen, samozaposlen 

 Nezaposlen 

 Kmet, gospodinja ali drugo 

 Upokojenec 

Q5 V katerem tipu objekta bivate? 

 Individualna hiša 

 Večstanovanjska hiša 

 Vrstna hiša 

 Stanovanjski blok 

Q6 Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? 

 En 

 Dva 

 Tri 

 Štiri ali več 

2. sklop – Ravnanje z odpadki 

Q8 Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite, kako dobro je družba za ravnanje z odpadki 

Simbio, d.o.o., vzpostavila pogoje za ločeno zbiranje odpadkov. 

https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=104355&a=analysis&m=sumarnik
https://www.1ka.si/admin/survey/index.php?anketa=104355&a=analysis&m=sumarnik
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Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – zelo nezadovoljen 

2 – nezadovoljen 

3 – niti nezadovoljen niti zadovoljen 

4 – zadovoljen 

5 – zelo zadovoljen 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q8a Zadostno število posod za ločevanje odpadkov      

Q8b Zadostna bližina ekološkega otoka      

Q8c Primernost volumna posod za ločevanje odpadkov      

Q8d Podajanje informacije o pravilnem ločevanju odpadkov      

Q8e Pogostost odvoza posod za ločeno zbiranje odpadkov      

Q8f Primeren čas praznjenja posod na vašem odjemnem mestu      

Q9 Prosimo, da ocenite, kakšno je vaše splošno dojemanje o ločevanju odpadkov. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q9a 
Ločevanje odpadkov je nujno potrebno za ohranitev stanja okolja 

za naslednje generacije. 
     

Q9b 
Ločevanje odpadkov pripomore k njihovi predelavi in ponovni 

uporabi surovin ter tako ohranjanju naravnih virov. 
     

Q9c Ločevanje odpadkov je opravljanje dela izvajalca javne službe.      

Q9d Zakaj ločevati odpadke, če pa izvajalec javne službe le-te sežiga.      

Q9e 
Lokalna skupnost in izvajalec javne službe nas spodbujata, da 

ločujemo odpadke. 
     

Q10 Prosimo, da ocenite osebno dojemanje glede ločevanja odpadkov v vašem 

gospodinjstvu. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 
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Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q10a 
Za ločevanje odpadkov je potrebno veliko prostora in posod, da 

lahko ločuješ vse vrste odpadkov v gospodinjstvu. 
     

Q10b Ločevanje odpadkov je zamudno.      

Q10c Nimam nobene koristi, zato ne ločujem oziroma ločujem površno.       

Q10d 
Ločeno zbrani odpadki povzročajo širjenje smradu v prostorih 

bivanja.  
     

Q10e 
Kje je smiselnost ločevanja, če večina zavrže odpadke tam, kjer je 

najbližje postavljena posoda. 
     

Q10f 
Prepogosto so posode za ločeno zbiranje na odjemnih mestih in na 

ekoloških otokih polne. 
     

Q11 Prosimo, da ocenite, kako pogosto ločujete odpadke v vašem gospodinjstvu. 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

Q11a  Odpadke ločujem 

Nikoli  

Zelo redko  

Včasih  

Večinoma   

Vedno  

Q12 Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite, kako dosledno ločujete odpadke v vašem 

gospodinjstvu. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni: 

1 – zelo nenatančno (0-20 %) 

2 – nenatančno (21-40 %) 

3 – niti nenatančno niti natančno (41-60 %)  

4 – natančno (61-80 %) 

5 – zelo natančno (81-100 %) 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q12a Mešani komunalni odpadki      

Q12b Biološki odpadki      

Q12c Plastična in kovinska embalaža      

Q12d Papir in karton      

Q12e Steklo      

Q12f Nevarni odpadki (baterije, zdravila, barve, kemikalije …)      

Q12g Kosovni odpadki      

Q13 Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje glede motivacije v obliki nagrade 

za ločevanje odpadkov v vašem gospodinjstvu. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni: 

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 
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3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q13a 
Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi bilo zaračunavanje 

odvoza odpadkov po metodi »kolikor odložiš, toliko plačaš«? 
     

Q13b 
Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi v zameno ne bilo 

mesečnega zaračunavanja odvoza odpadkov ob koncu leta? 
     

Q13c 
Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v izboru za 

naj komunalca leta v občini? 
     

Q13d 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v nagradni 

igri za praktične nagrade (posode za ločeno zbiranje odpadkov v 

gospodinjstvu ...)? 

     

Q13e 

Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v 

odpadkovni loteriji, kjer se enkrat tedensko naključno izbere 

gospodinjstvo in preveri vsebina posod? V primeru pravilnega 

ločevanja prejme gospodinjstvo denarno nagrado, v nasprotnem 

primeru se znesek prenese v naslednji krog. 

     

Q13f 
Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi sodelovali v nagradni 

igri (izleti, popotovanja …)? 
     

Q13g 
Ali bi bolj dosledno ločevali odpadke, če bi za neločevanje 

odpadkov sledile visoke denarne kazni? 
     

Q14 Kateri odpadki med naštetimi spadajo med mešane komunalne odpadke (v zelen 

zabojnik)? 

Možnih je več odgovorov. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezne odgovore  

Q14a Vrečke iz sesalcev  

Q14b Palčke za ušesa  

Q14c Kosti, meso  

Q14d Plenice  

Q14e Ohlajen pepel  

Q14f Plastificiran papir  

Q14g Ogledalo, keramika ali porcelan v manjših količinah  

Q14h Kasete in fotografije  

Q14i Tapete  

Q14j Pluta in guma  

Q14k Mačji pesek  

Q15 Kakšen odpadek so papirnate brisače, robčki in servete? 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

Mešani komunalni odpadek  

Papirnati in kartonski odpadek  

Biološki odpadek  

Ne vem  
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Q16 Kakšen odpadek je z živili pomazana ali prepojena papirnata in kartonska 

embalaža? 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

Mešani komunalni odpadek  

Papirnati in kartonski odpadek  

Biološki odpadek  

Ne vem  

Q17 V katero vrsto odpadka sodi tetrapak? 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

Mešani komunalni odpadek  

Papirnati in kartonski odpadek  

Kovinska in plastična embalaža  

Ne vem  

Q18 Ste se že udeležili kakšne čistilne akcije? 

 Ne 

 Se nameravam v prihodnje 

 Da 

3. sklop – Zmanjševanje in preprečevanje odpadkov 

Q20 Ko se odločate za nakup izdelkov, ste pri tem pozorni, da ti ne vsebujejo dodatne 

nepotrebne embalaže (plastična vrečka, papirna ali plastična embalaža ...), ki 

povzročajo dodatne količine odpadkov? 

Možen je samo en odgovor. 

 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

Nikoli nisem pozoren/pozorna.  

Zelo redko sem pozoren/pozorna.  

Občasno sem pozoren/pozorna.  

Večinoma sem pozoren/pozorna.  

Vedno sem pozoren/pozorna.  

Q21 Katere vrste izdelkov kupujete? 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

Samo zelene (eko) izdelke  

Večinoma zelene (eko) izdelke  

Približno polovico zelenih (eko) in polovico konvencionalnih (navadnih) 

izdelkov 
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Večinoma konvencionalne (navadne) izdelke  

Samo konvencionalne (navadne) izdelke  

Q22 Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite, na kaj ste pozorni pri nakupu izdelkov. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q22a Da so izdelki narejeni iz naravnih sestavin.      

Q22b Da jih je možno reciklirati.      

Q22c Da jih lahko ponovno uporabimo.      

Q22d Da so iz recikliranih materialov in netoksičnih kemičnih snovi.       

Q22e Da ne škodujejo okolju in ga ne onesnažujejo.      

Q22f 
Imajo okolju prijazno embalažo - znova uporabno ali z možnostjo 

ponovne polnitve.  
     

Q22g Da so iz biorazgradljivih materialov.      

Q22h Da imajo manj embalaže.      

Q22i Da so sveži in ne pakirani.      

Q23 V kolikšni meri se strinjate glede naslednjih trditev o zelenih (eko) izdelkih? 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni: 

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q23a Kupovanje zelenih (eko) izdelkov je samo trenutni trend.      

Q23b 
Ne verjamem, da so zeleni (eko) izdelki bolj zdravi in okolju 

prijazni od navadnih. 
     

Q23c Zeleni (eko) izdelki so marketinško zavajanje potrošnika.      

Q23d 
Za izdelke, ki so pridelani, predelani in/ali pakirani na okolju 

prijazen način, je smotrno plačati več. 
     

Q23e Zeleni (eko) izdelki niso kakovostnejši od navadnih.       

Q23f 
Z nakupom zelenih (eko) izdelkov se zmanjšuje nastanek 

odpadkov. 
     

Q23g 
Država bi morala subvencionirati oz. znižati davčno osnovo 

zelenim (eko) izdelkom. 
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Q24 V kolikšni meri se strinjate glede naslednjih trditev o strategiji »Zero waste«  

Strategija Zero Waste pomeni uresničevanje koncepta preprečevanja ali zmanjševanja nastajanja odpadkov pri 

izvoru. Zero Waste je ravnanje z odpadki, ki ne vključuje odlagališč in sežigalnic. Strategija povezuje delovanje 

lokalnih skupnosti (ponovna uporaba, recikliranje, kompostiranje in zbiranje nevarnih snovi) in delovanje 

proizvajalcev (opuščanje uporabe nevarnih snovi in preoblikovanje embalaže in izdelkov tako, da ustrezajo 

zahtevam trajnostnega razvoja družbe in trajnostne proizvodnje). 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni: 

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

Q24a Smo družba na poti brez odpadkov.      

Q24b Ne potrebujemo odlagališča odpadkov in sežigalnic smeti.      

Q24c 
Potrebno je ločevati vse vrste odpadkov, ki jih je možno reciklirati 

v materiale za nove izdelke. 
     

Q24d Kupovati je potrebno izdelke, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.      

Q24e 
Preden odvržem izdelek v smeti preverim, ali ga je mogoče 

uporabiti na kakšen drug način. 
     

Q24f 
Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti kompostnik in kompostirati 

biorazgradljive odpadke. 
     

Q24g 
Edini način za obračunavanje odvoza smeti je sistem »plačaj, 

kolikor odložiš«. 
     

Q24h 
Delovni procesi pri proizvodnji izdelkov morajo omogočiti 

delovanje sistema z minimalno količino odpadkov. 
     

Q24i Ohranjanje naravnih virov je nuja in ne izbira.      

Q25 Kaj od spodaj naštetih izjav ste do sedaj že storili in s tem preprečili nastanek novih 

odpadkov? 

Možnih je več odgovorov. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezne odgovore  

Q25a 
Tiskam, fotokopiram in pišem obojestransko in s tem porabim manj 

papirja. 

 

Q25b 
Pri nakupovanju vedno prinesem vrečko seboj, ki je iz blaga in jo 

uporabljam večkrat. 

 

Q25c 
Kupujem stvari v razsutem stanju tam, kjer je mogoče oz. z manj 

embalaže.  

 

Q25d Kupujem koncentrirane stvari, ki jih je mogoče redčiti  

Q25e 
V primeru enakih izdelkov se odločim za izdelek, ki je iz recikliranega 

materiala. 

 

Q25f Kupujem manjše količine hrane in izdelke z daljšim rokom uporabe.  

Q25g Ne prejemam oglasnih letakov v nabiralnik.  
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Q25h Prejemam položnice v elektronski obliki.  

Q25i Nič od navedenega, ker se ne oziram na to.  

Q26 Kje v okolici Celja je najbližji CPU (Center za ponovno uporabo)? 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor  

Laško  

Šentjur  

Vojnik  

Žalec  

Hvala za sodelovanje!
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Preglednica 1: Opisne statistike za sklop spremenljivk Pogoji za ločevanje odpadkov v občini 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Zadostno število posod za ločevanje 

odpadkov 
257 4,00 4 0,962 -0,916 0,640 1 5 

Zadostna bližina ekološkega otoka 257 4,00 4 1,081 -0,836 -0,019 1 5 

Primernost volumna posod za 

ločevanje odpadkov 
257 4,00 4 1,054 -0,591 -0,339 1 5 

Podajanje informacij o pravilnem 

ločevanju odpadkov 
257 4,00 4 1,018 -0,534 -0,079 1 5 

Pogostost odvoza posod za ločeno 

zbiranje odpadkov 
257 4,00 4 1,023 -0,547 -0,459 1 5 

Primeren čas praznjenja posod na 

vašem odjemnem mestu 
257 4,00 4 0,866 -1,151 1,782 1 5 
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Preglednica 2: Opisne statistike za sklop spremenljivk Splošno dojemanje anketirancev o ločevanju odpadkov 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Ločevanje odpadkov je 

nujno potrebno za ohranitev 

stanja okolja za naslednje 

generacije. 

257 5,00 5 0,659 -2,686 10,291 1 5 

Ločevanje odpadkov 

pripomore k njihovi 

predelavi in ponovni uporabi 

surovin ter tako ohranjanju 

naravnih virov. 

257 5,00 5 0,683 -1,985 5,747 1 5 

Ločevanje odpadkov je 

opravljanje dela izvajalca 

javne službe. 
257 3,00 2 1,215 0,186 -0,895 1 5 

Zakaj ločevati odpadke, če 

pa izvajalec javne službe te 

sežiga. 
257 2,00 2 1,166 0,380 -0,666 1 5 

Lokalna skupnost in 

izvajalec javne službe nas 

spodbujata, da ločujemo 

odpadke. 

257 4,00 4 0,987 -0,807 0,381 1 5 
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Preglednica 3: Opisne statistike za sklop spremenljivk Osebno dojemanje anketirancev o ločevanju odpadkov v gospodinjstvih 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Za ločevanje odpadkov je 

potrebno veliko prostora, da 

lahko ločuješ vse vrste 

odpadkov v gospodinjstvu. 

257 4,00 4 1,088 -0,446 -0,676 1 5 

Ločevanje odpadkov je 

zamudno. 
257 2,00 2 1,064 0,578 -0,251 1 5 

Nimam nobene koristi, zato 

ne ločujem oziroma ločujem 

površno 
257 2,00 1 0,990 1,208 0,873 1 5 

Ločeno zbrani odpadki 

povzročajo širjenje smradu 

v prostorih bivanja. 
257 2,00 2 1,089 0,628 -0,424 1 5 

Kje je smiselnost ločevanja, 

če večina zavrže odpadke 

tam, kjer je najbližje 

postavljena posoda. 

257 2,00 2 1,156 0,440 -0,636 1 5 

Prepogosto so posode za 

ločeno zbiranje na odjemnih 

mestih in na ekoloških 

otokih polne. 

257 3,00 4 1,102 -0,169 -0,811 1 5 
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Preglednica 4: Opisne statistike za sklop spremenljivk Mnenje o lastni doslednosti pri ločevanju odpadkov v gospodinjstvih 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Mešani komunalni odpadki 257 4,00 4 0,930 -0,928 0,665 1 5 

Biološki odpadki 257 5,00 5 1,082 -1,412 1,312 1 5 

Plastična in kovinska 

embalaža 
257 5,00 5 0,827 -1,588 2,234 1 5 

Papir in karton 257 5,00 5 0,857 -1,838 3,327 1 5 

Steklo 257 5,00 5 0,977 -1,754 2,696 1 5 

Nevarni odpadki (baterije, 

zdravila, barve, kemikalije 

...) 
257 4,00 5 1,142 -0,889 -0,214 1 5 

Kosovni odpadki 257 4,00 5 0,961 -0,969 0,221 1 5 
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Preglednica 5: Opisne statistike za sklop spremenljivk Motivacija v obliki nagrade za ločevanje odpadkov v gospodinjstvih 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Ali bi bolj dosledno ločevali 

odpadke, če bi bilo 

zaračunavanje odvoza 

odpadkov po metodi "plačaš, 

kolikor odložiš"? 

238 3,00 4 1,192 -0,296 -0,800 1 5 

Ali bi bolj dosledno ločevali, 

če v zameno ne bi bilo 

mesečnega zaračunavanja 

odvoza odpadkov ob koncu 

leta? 

238 3,00 4 1,188 -0,201 -0,888 1 5 

Ali bi bolj dosledno ločevali 

odpadke, če bi sodelovali v 

izboru za naj "komunalca leta" 

v občini? 

238 3,00 3 1,097 0,243 -0,692 1 5 

Ali bi bolj dosledno ločevali 

odpadke, če bi sodelovali v 

nagradni igri za praktične 

nagrade (posode za ločeno 

zbiranje odpadkov v 

gospodinjstvu ...)? 

238 3,00 4 1,213 -0,085 -0,989 1 5 

Ali bi bolj dosledno ločevali 

odpadke, če bi sodelovali v 

odpadkovni loteriji, kjer se 

enkrat tedensko naključno 

izbere gospodinjstvo in 

preverijo posode? V primeru 

pravilnega ločevanje prejme 

gospodinjstvo denarno 

nagrado, v nasprotnem primeru 

se znesek v naslednji krog. 

238 3,00 4 1,270 -0,237 -1,061 1 5 
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N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti Minimum Maksimum 

Ali bi bolj dosledno ločevali 

odpadke, če bi sodelovali v 

nagradni igri (izleti, potovanja 

...)? 

238 3,00 4 1,281 -0,071 -1,110 1 5 

Ali bi bolj dosledno ločevali, 

če bi za neločevanje odpadkov 

sledile visoke denarne kazni? 

238 3,00 4 1,351 -0,283 -1,070 1 5 
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Preglednica 6: Opisne statistike za sklop spremenljivk Na kaj ste pozorni ob nakupu izdelkov? 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Da so izdelki narejeni iz 

naravnih sestavin. 231 4,00 4 0,972 -0,715 0,369 1 5 

Da jih je možno reciklirati. 231 3,00 3 0,922 -0,324 -0,019 1 5 

Da jih lahko ponovno 

uporabimo. 
231 4,00 4 0,922 -0,584 0,091 1 5 

Da si iz recikliranih 

materialov in netoksičnih 

kemičnih snovi. 

231 3,00 4 0,960 -0,449 0,020 1 5 

Da ne škodujejo okolju in ga 

ne onesnažujejo. 
231 4,00 4 0,912 -0,668 0,380 1 5 

Imajo okolju prijazno 

embalažo - znova uporabno 

ali z možnostjo ponovne 

polnitve. 

231 4,00 4 0,940 -0,434 0,134 1 5 

Da so iz biorazgradljivih 

materialov. 
231 3,00 3 0,925 -0,191 -0,068 1 5 

Da imajo manj embalaže. 231 4,00 4 0,986 -0,590 0,070 1 5 

Da so sveži in ne pakirani. 231 4,00 4 0,911 -0,422 -0,265 1 5 
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Preglednica 7: Opisne statistike za sklop spremenljivk Na kaj ste pozorni ob nakupu izdelkov? 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Kupovanje zelenih (eko) 

izdelkov je samo trenutni 

trend. 

231 3,00 3 1,007 0,240 -0,390 1 5 

Ne verjamem, da so zeleni 

(eko) izdelki bolj zdravi in 

okolju prijazni od navadnih. 
231 3,00 3 0,986 0,144 -0,574 1 5 

Zeleni (eko) izdelki so 

marketinško zavajanje 

potrošnika. 
231 3,00 3 0,983 0,048 -0,319 1 5 

Za izdelke, ki so pridelani, 

predelani in/ali pakirani na 

okolju prijazen način, je 

smotrno plačati več. 

231 3,00 3 0,955 -0,313 -0,295 1 5 

Zeleni (eko) izdelki niso 

kakovostnejši od navadnih. 
231 3,00 3 0,878 0,008 -0,176 1 5 

Z nakupom zelenih (eko) 

izdelkov se zmanjšuje 

nastanek odpadkov. 

231 3,00 3 0,858 -0,086 -0,285 1 5 

Država bi morala 

subvencionirati oz. znižati 

davčno osnovo zelenim 

(eko) izdelkom. 

231 4,00 4 0,998 -0,920 0,735 1 5 
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Preglednica 8: Opisne statistike za sklop spremenljivk Mnenje anketirancev o zelenih (eko) izdelkih 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Std. Napaka 

sploščenosti Minimum Maksimum 

Kupovanje zelenih (eko) 

izdelkov je samo trenutni 

trend. 

231 3,00 3 1,007 0,240 0,319 1 5 

Ne verjamem, da so zeleni 

(eko) izdelki bolj zdravi in 

okolju prijazni od navadnih. 
231 3,00 3 0,986 0,144 0,319 1 5 

Zeleni (eko) izdelki so 

marketinško zavajanje 

potrošnika. 
231 3,00 3 0,983 0,048 0,319 1 5 

Za izdelke, ki so pridelani, 

predelani in/ali pakirani na 

okolju prijazen način, je 

smotrno plačati več. 

231 3,00 3 0,955 -0,313 0,319 1 5 

Zeleni (eko) izdelki niso 

kakovostnejši od navadnih. 231 3,00 3 0,878 0,008 0,319 1 5 

Z nakupom zelenih (eko) 

izdelkov se zmanjšuje 

nastanek odpadkov. 
231 3,00 3 0,858 -0,086 0,319 1 5 

Država bi morala 

subvencionirati oz. znižati 

davčno osnovo zelenim 

(eko) izdelkom. 

231 4,00 4 0,998 -0,920 0,319 1 5 
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Preglednica 9: Opisne statistike za sklop spremenljivk Strategija "Zero waste" 

  N Mediana Modus 

Standardni 

odklon 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti  Minimum Maksimum 

Smo družba na poti brez 

odpadkov. 228 2,00 2 0,920 0,321 -0,379 1 5 

Ne potrebujemo odlagališča 

odpadkov in sežigalnic smeti. 
228 2,00 2 0,880 0,670 0,279 1 5 

Potrebno je ločevati vse vrste 

odpadkov, ki jih je možno 

reciklirati v materiale za nove 

izdelke. 

228 4,00 4 0,729 -1,297 3,068 1 5 

Kupovati je potrebno izdelke, 

ki jih je mogoče ponovno 

uporabiti. 
228 4,00 4 0,785 -0,489 0,566 1 5 

Preden odvržem izdelek v 

smeti, preverim, ali ga je 

mogoče uporabiti na kakšen 

drug način, 

228 3,00 3
a
 1,001 -0,289 -0,372 1 5 

Vsako gospodinjstvo bi 

moralo imeti kompostnik in 

kompostirati biorazgradljive 

odpadke. 

228 3,00 4 1,075 -0,285 -0,580 1 5 

Edini način za obračunavanje 

odvoza smeti je sistem 

"plačaj, kolikor odložiš". 
228 3,00 3 1,013 -0,181 -0,478 1 5 

Delovni procesi pri 

proizvodnji izdelkov morajo 

omogočiti delovanje sistema 

z minimalno količino 

odpadkov. 

228 4,00 4 0,718 -0,380 0,411 1 5 
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Preglednica 1: Korelacijska matrika 

Korelacije 

  

Doslednost 

ločevanja 

odpadkov 

Zunanje 

okoliščine 

Pearsonov korelacijski koeficient Doslednost 

ločevanja 

odpadkov 

1,000 ,206 

Zunanje 

okoliščine 

0,206 1,000 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) Doslednost 

ločevanja 

odpadkov 

  0,000 

Zunanje 

okoliščine 

0,000   

N Doslednost 

ločevanja 

odpadkov 

257 257 

Zunanje 

okoliščine 

257 257 
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Preglednica 2: Korelacijska matrika 

Korelacije 

  

Doslednost 

ločevanja 

odpadkov 

Doslednost 

ločevanja 

zaradi 

denarnih 

nagrad in 

kazni 

Doslednost 

ločevanja 

zaradi načina 

zaračunavanja 

odvoza 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 

Doslednost ločevanja 

odpadkov 

1,000 -0,138 -0,085 

Doslednost ločevanja 

zaradi denarnih nagrad in 

kazni 

-0,138 1,000 0,023 

Doslednost ločevanja 

zaradi načina 

zaračunavanja odvoza 

-0,085 0,023 1,000 

Asimp. p-vrednost (2-

stranska) 

Doslednost ločevanja 

odpadkov 

  0,017 0,096 

Doslednost ločevanja 

zaradi denarnih nagrad in 

kazni 

0,017   0,363 

Doslednost ločevanja 

zaradi načina 

zaračunavanja odvoza 

0,096 0,363   

N Doslednost ločevanja 

odpadkov 

238 238 238 

Doslednost ločevanja 

zaradi denarnih nagrad in 

kazni 

238 238 238 

Doslednost ločevanja 

zaradi načina 

zaračunavanja odvoza 

238 238 238 
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Preglednica 3: Korelacijska matrika 

Korelacije 

  

Nakupovalne 

navade 

Obvladovanje 

odpadkov 

Trajno 

zmanjševanje 

odpadkov 

Sistem 

plačaj in 

odložiš 

Pearsonov 

korelacijski 

koeficient 

Nakupovalne 

navade 

1,000 0,437 0,176 0,125 

Obvladovanje 

odpadkov 

0,437 1,000 0,015 0,268 

Trajno 

zmanjševanje 

odpadkov 

0,176 0,015 1,000 -0,035 

Sistem plačaj 

in odložiš 

0,125 0,268 -0,035 1,000 

Asimp. p-vrednost 

(2-stranska) 

Nakupovalne 

navade 

  0,000 0,004 0,030 

Obvladovanje 

odpadkov 

0,000   0,411 0,000 

Trajno 

zmanjševanje 

odpadkov 

0,004 0,411   0,300 

Sistem plačaj 

in odložiš 

0,030 0,000 0,300   

N Nakupovalne 

navade 

228 228 228 228 

Obvladovanje 

odpadkov 

228 228 228 228 

Trajno 

zmanjševanje 

odpadkov 

228 228 228 228 

Sistem plačaj 

in odložiš 

228 228 228 228 
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Preglednica 1: Analiza variance 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,885 2 2,443 3,089 ,047
b
 

Residual 185,843 235 0,791   

Total 190,728 237    

a. Dependent Variable: Doslednost ločevanja odpadkov 

b. Predictors: (Constant), Doslednost ločevanja zaradi načina zaračunavanja odvoza, 

Doslednost ločevanja zaradi denarnih nagrad in kazni 

 

Preglednica 2: Analiza variance 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 46,451 3 15,484 21,047 ,000
b
 

Residual 164,790 224 0,736   

Total 211,241 227    

a. Dependent Variable: Nakupne navade 

b. Predictors: (Constant), Sistem »plačaj, kolikor odložiš«, Trajno zmanjševanje 

odpadkov, Obvladovanje odpadkov 

 


