SPOROČILO ZA JAVNOST
Novi primeri prakse dokazujejo uspeh ‘Zero Waste’ koncepta v Evropi
Ljubljana, 5. september 2014 - Organizacija Zero Waste Europe je objavila tri nove primere prakse
(dva popolnoma nova in drugo izdajo enega primera), ki dokazujejo uspešen razvoj in
implementacijo strategij brez odpadkov v Evropi ter predstavljajo motivacijo drugim skupnostim,
krajem in mestom, da premislijo o svojem odnosu do virov in si zastavijo lastne cilje na poti do
družbe brez odpadkov.
Objavljeni primeri prakse predstavljajo Capannori (Italija), Argentono (Katalonija, Španija) in Vrhniko
(Slovenija) ter skupaj z analizo ključnih elementov podajajo pregled njihovih zgodb o današnjem
uspehu. Ti primeri prakse dokazujejo, da - v nasprotju z zastarelimi idejami o sežiganju ali odlaganju –
sistemi preprečevanja nastajanja, ponovne uporabe in recikliranja odpadkov ustvarjajo delovna
mesta, so prilagodljivi, znižujejo stroške in so prijazni do okolja in zdravja ljudi. Še več: Zero Waste
koncept gre z roko v roki s koncepti čiste proizvodnje, odgovornostjo proizvajalcev ter programi
minimizacije nevarnih odpadkov in odpadkov, ki jih je težko reciklirati. Ti praktični primeri strategij od
spodaj navzgor predstavljajo nekaj najboljših decentraliziranih rešitev zniževanja onesnaževanja
podnebja ter varčne rabe energije in naravnih virov.
Mariel Vilella, pomočnica direktorja Zero Waste Europe in urednica primerov prakse pravi: “Primeri
prakse dokazujejo, da je napočil čas za inovativne in izvedljive strategije, kot je koncept brez
odpadkov. Ne glede na lokalne posebnosti so dober primer tega, kako kombinacija odločnih političnih
odločitev, opolnomočenja skupnosti in sodelovanja, lahko vodijo do izjemnih rezultatov.”
Joan Marc Simon, direktor Zero Waste Europe dodaja: “Na nivoju politik ti primeri kažejo, da je
predlog o krožnem gospodarstvu, ki ga je julija 2014 objavila Evropska komisija, izvedljiv. Pravzaprav
rezultati mreže skupnosti brez odpadkov dokazujejo, da bi bili predlagani cilji lahko celo višji.”
Erika Oblak, vodja programa Zero Waste Slovenija pri društvu Ekologi brez meja pravi: »Dosežki
Vrhnike dokazujejo, da lahko tudi slovenske občine dosežejo pomembne rezultate na področju
preusmerjanja odpadnih materialov v snovno izrabo. Poleg Vrhnike so si cilje postati družba brez
odpadkov zastavile še tri občine in zanimanje za Zero Waste koncept v Sloveniji narašča.«
Joan Pujol, ki zastopa Katalonsko Zero Waste Strategijo dodaja: »Izkušnja Agrentone kaže, da ukrepi,
kot je ločeno zbiranje od vrat do vrat, znižajo nastale količine odpadkov in odpadkov, namenjenih v
sežig ter s tem povezano onesnaževanje podnebja. V primerjavi s klasičnim zbiranjem dosegajo višje
deleže recikliranja, nastanejo nova delovna mesta in stroški se znižajo.«
Nekaj poudarkov iz primerov:


Italijansko mesto Capannori je prvo mesto v Evropi, ki se je zavezalo Zero Waste ciljem. Med
leti 2006 in 2011 so uspeli doseči 82 % ločeno zbranih trdnih komunalnih odpadkov in za 57
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% znižati ostanke odpadkov. Njihov Zero Waste raziskovalni center je prvi te vrste in
zagotavlja, da si sistem neprestano prizadeva znižati količine ostankov odpadkov.


Katalonsko mesto Argentona, ki leži severovzhodno od Barcelone, je vodilni primer
katalonske Zero Waste mreže lokalnih skupnosti. Ko so leta 2004 uvedli sistem ločenega
zbiranja od vrat do vrat, so v Argentoni več kot podvojili stopnjo recikliranja in postali
referenčni primer ločenega zbiranja in sistema ‘plačaj, kolikor odvržeš’ v Kataloniji.



Čeprav Vrhnika v Sloveniji pred dvajsetimi leti ni poznala nobenih postopkov recikliranja,
danes dosega 76,17 % ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in je prehitela številne bolj
uveljavljene programe v Evropi, ter v prihodnjih petih letih želi rezultat še izboljšati na 82 %.

Organizacija Zero Waste Europe je nastala z namenom krepitve vloge skupnosti pri razmisleku o
odnosu do svojih virov. V vedno večjem številu regij, civilnih iniciativ, podjetij in občin sprejemajo
pomembne korake v smeri do družbe brez odpadkov.
Primere praks lahko najdete tukaj (primer Vrhnike je preveden v slovenski jezik).
DODATNE INFORMACIJE:







Mariel Vilella, Zero Waste Europe, mariel@zerowasteeurope.eu, +44 07847079154
Katja Sreš, Ekologi brez meja, katja.sres@ocistimo.si, 040 255 433
Sporočilo medijem kot odziv Zero Waste Europe na paket o krožnem gospodarstvu
O krožnem gospodarstvu
Več o Zero Waste Europe preberite tukaj
Več o programu Zero Waste Slovenija preberite tukaj
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