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 PRVE SLOVENSKE OBČINE NA POTI DO ZERO WASTE 

Predstavitev gostov in Zero Waste organizacij 

1. O prvih slovenskih občinah 

Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer so občine, ki v Sloveniji dosegajo najvišje deleže ločeno zbranih 

komunalnih odpadkov (76 %). Do leta 2020 bodo ta delež povečali preko 80 % in količino mešanih 

ostankov zmanjšali na 70 kg na prebivalca letno. V prihodnjih letih bodo spodbujali ponovno 

uporabo, kompostiranje doma, uporabo pralnih plenic ter lokalno samooskrbo. 

Mestna občina Ljubljana trenutno ločeno zbere blizu 60 % komunalnih odpadkov. Z zavezo, da bo 

sledila svojemu Zero Waste načrtu je postala prva evropska prestolnica na poti do Zero Waste. Do 

leta 2025 nameravajo delež ločenega zbiranja dvigniti na 78 % in količino mešanih ostankov znižati na 

60 kg na prebivalca letno. Osredotočili se bodo predvsem na ukrepe  preprečevanja nastajanja 

odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja.  

2. O gostih Zero Waste Europe 

Rossano Ercolini, predsednik Zero Waste Europe 

 

Ercolini je po poklicu učitelj v osnovni šoli, po srcu pa Zero Waste vodja z več kot 20 leti izkušenj na 

področju ravnanja z odpadki ter oče Zero Waste gibanja v Italiji. Zaradi njegovega aktivnega 

delovanja je njegovo rojstno mesto Capannori postalo prva evropska lokalna skupnost, ki si je 

zastavila Zero Waste cilje do leta 2020. Z njegovo pomočjo se je gibanje razširilo preko meja Italije in 

zraslo v gibanje Zero Waste Europe. Leta 2013 je prejel Goldmanovo nagrado, ki velja za “zeleno 

Nobelovo nagrado”. 

Enzo Favoino, predsednik strokovnega sveta Zero Waste Europe 

 

Favoino je strokovnjak in raziskovalec poklicno izobraževalnega centra Scuola Agraria del Parco di 

Monza, z desetletji izkušenj na področju ločenega zbiranja, recikliranja, kompostiranja in 

preprečevanja nastajanja odpadkov. Je tudi strokovnjak za evropsko zakonodajo na področju 

odpadkov ter sogovornik pri nastajanju evropskih politik. Favoino je eden od ustanoviteljev Evropske 

mreže za kompost (European Compost Network) in koordinator strokovnega odbora Zero Waste 

raziskovalnega centra v Italiji. 

Paolo Conto, tehnični direktor konzorcija Contarina 

 

Javno podjetje Contarina nedvomno sodi med primere dobre Zero Waste prakse. V Contarino sta 

združena dva konzorcija občin iz provinc Priula in Treviso, ki tako skupaj združuje 50 občin ter pokriva 

500.000 prebivalcev. Sistem ravnanja z odpadki jim omogoča 83 % ločenega zbiranja, ob enem pa so 
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cene odvoza odpadkov za 30 % nižje od povprečja v Italiji. V Italiji letno povprečno nastane 303 kg 

mešanih ostankov komunalnih odpadkov na prebivalca, medtem ko v Priuli 58 kg in v Trevisu zgolj 55 

kg. Do leta 2022 so si zastavili cilj, da bo letno na prebivalca nastalo samo še 10 kg mešanih ostankov, 

reciklirali pa bodo 96,7 % vseh nastalih odpadkov. 

Giorgio Del Ghingaro, župan mesta Capannori v času, ko je postalo prva Zero Waste občina v Evropi 

  

Mesto Capannori (Toskana, Italija) je leta 2007 kot prva lokalna skupnost v Evropi sprejelo Zero 

Waste strategijo do leta 2020. Danes ločeno zberejo 82 % odpadkov, količina nastalih odpadkov se je 

znižala za 39 %, cene odvoza odpadkov so padle za 20 % in s sistemom je zadovoljnih 94 % 

prebivalcev. 

 

3. O Zero Waste Europe 

Zero Waste je organizirano, globalno gibanje s krovno organizacijo Zero Waste International Alliance. 

Evropska mreža Zero Waste Europe združuje 20 nacionalnih nevladnih nepridobitnih organizacij in 

čez 300 lokalnih skupnosti (regije, pokrajine, občine). Zero Waste gradi na zgornjih ravneh hierarhije 

ravnanja z odpadki, kamor sodijo ukrepi preprečevanja njihovega nastajanja, ločeno zbiranje na 

izvoru, ki mu sledi ponovna uporaba, in recikliranje ali kompostiranje. Cilj koncepta je vračanje snovi 

in materialov v tehnološke ali naravne cikle in ne zgolj zniževanje odloženih odpadkov na odlagališča. 

Zato Zero Waste ne vključuje sežiganja ali termične obdelave odpadkov v nobeni obliki, kar je krovna 

organizacija jasno zapisala v opredelitvi Zero Waste.  

Zero Waste Europe deluje na dveh ravneh: 

 z znanjem in orodji podpira lokalne skupine pri uvajanju učinkovitih sprememb na poti v 

družbo brez odpadkov, 

 preko strukturiranega mednarodnega gibanja zastopa interese mreže lokalnih skupnosti in 

nacionalnih organizacij na ravni EU.  

Zero Waste Europe tako deluje kot mreža znanja ter izkušenj in kot zagovorniška skupina, ki zastopa 

skupnosti iz držav članic EU. 

4. O Zero Waste Slovenija 

Nacionalna Zero Waste organizacija v Sloveniji je od februarja 2014 dalje Društvo Ekologi brez meja, 

ki povezuje navdušene aktiviste in je ena vodilnih slovenskih nevladnih organizacij, ki si prizadeva za 

izboljšanje stanja okolja s poudarkom na učinkoviti rabi virov in aktivnem državljanstvu. 

V letih 2010 in 2012 je društvo izvedlo odmevni akciji Očistimo Slovenijo, v katerih je sodelovalo 

okvirno 13 % prebivalcev Slovenije. Ob obeh akcijah je vzpostavilo obsežen register divjih odlagališč, 

ki ga še vedno dopolnjuje in vzdržuje. V zadnjih dveh letih je preko različnih projektov in pobud 

aktivno na nekaterih področjih ravnanja z odpadki: zbiranje odpadnega tekstila in izmenjave rabljenih 
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oblačil, zbiranje starega papirja, zniževanje porabe plastičnih vrečk, zniževanje količin zavržene hrane 

ter promocija koncepta Zero Waste. 

V prihodnje bo društvo v okviru programa Zero Waste Slovenija nadaljevalo z vzpostavljanjem in 

širjenjem mreže slovenskih občin na poti do Zero Waste ter platformo za sodelovanje podjetij, občin, 

nevladnih organizacij in politike na vseh nivojih s ciljem, da Slovenija postane družba brez odpadkov. 

 

5. Dodatne informacije 

Pogosta vprašanja in odgovori 

Pogoji za občine na poti do Zero Waste 

Kako se pridružiti Zero Waste mreži? 

Prvo evropsko Zero Waste mesto: Capannori 

Primer dobre prakse: konzorcij Contarina 

Zero Waste International Alliance 

Zero Waste Europe 

Zero Waste Slovenija 
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