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Postopek sprejemanja Zaveze 
občine na poti do Zero Waste

Zanimanje za Zero Waste v občinah pri nas narašča. 

Zato smo pripravili opis enotnega postopka, 

ki občini omogoči, da se pridruži nacionalni in 

evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe 

brez odpadkov. Po uspešno zaključenem postopku 

sme občina tudi javno uporabljati naziv ‘občna na 

poti do Zero Waste’.

Besedilo je torej v prvi vrsti namenjeno 

predstavnikom občn ali izvajalcem javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih zanima, 

kako postati občina na poti do Zero Waste. Koristen 

je tudi nevladnim organizacijam, ki se na lokalni 

ravni želijo vključiti v problematiko ravnanja z 

odpadki, in vsem, ki jih zanima Zero Waste koncept.

Shema postopka:



3

1. UVOD

1.1. Organiziranost mednaro-
dnega Zero Waste gibanja

Mednarodno Zero Waste gibanje je organizirano v 

krovni organizaciji Zero Waste International Allian-

ce, ki ima svoje organizacije na različnih kontinen-

tih. V Evropi je to Zero Waste Europe, ki je sestavlje-

na iz nacionalnih organizacij in lokalnih skupnosti 

na poti do Zero Waste. Društvo Ekologi brez meja 

je slovenska nacionalna organizacija preko progra-

ma Zero Waste Slovenija. Nacionalne organizacije 

so zadolžene za promocijo koncepta na nacionalni 

ravni ter za vzpostavljanje in koordinacijo mreže 

lokalnih skupnosti na poti do družbe brez odpad-

kov.

1.2. Namen postopka

Namen postopka je večplasten:

•	 Zagotovi, da občina in izvajalec javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki razumeta 

koncept in zato lažje izvedeta ukrepe, ki lokal-

no skupnost pripeljejo do zastavljenih ciljev. 

•	 Zagotovi enoten nabor kazalnikov, preko kate-

rih lokalne skupnosti spremljajo svoj napredek. 

•	 Zakonodaja in sistem ravnanja z odpadki se 

lahko razlikujeta znotraj posamezne države 

(določene države imajo regionalno zakonoda-

jo), ter med državami na evropski in globalni 

ravni. Na mednarodni ravni dogovorjeni po-

goji zagotavljajo osnovne skupne točke vsem 

skupnostim na poti do Zero Waste.

•	 Zagotovi, da so v postopek in izvajanje ukrepov 

vključeni prebivalci in drugi akterji, ki vplivajo 

na odpadke in učinkovito rabo virov (nasta-

janje, preprečevanje, ločeno zbiranje, ponov-

no uporabo ter recikliranje) na lokalni ravni. 

•	 Občina, ki uspešno zaključi postopek in se za-

veže slediti Zero Waste ciljem, lahko javno 

uporablja naziv ‘občina na poti do Zero Waste’. 

S tem nacionalna, evropska in mednarodna 

organizacija zagotavljajo, da za nazivom sto-

ji vsebina in ne gre za zlorabo naziva oziroma 

t.i. greenwashing. Seznam občin, ki so uspeš-

no zaključile postopek je objavljen na spletni 

strani nacionalne Zero Waste organizacije. 

1.3. Umeščenost koncepta v 
evropske  in nacionalne progra-
me ter zakonodajo

Evropa ima največji neto uvoz virov na osebo na 

svetu, pri čemer je njeno gospodarstvo močno od-

visno od uvoženih surovin in energije. Zato se soo-

ča z vse bolj nepredvidljivimi stroški osnovnih suro-

vin in mineralov. Varen dostop do teh virov je zato 

postal strateško gospodarsko vprašanje. Leta 2011 

so države članice sprejele program Časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri in konec leta 2013 še Sed-

mi okoljski akcijski program Dobro živeti ob upošte-
vanju omejitev našega planeta, ki določa vizijo do 

leta 2050 in prednostne cilje do leta 2020. V obeh 

dokumentih se Unija zavzema za učinkovito ravna-

nje z viri kot načinom doseganja večje konkurenč-

nosti svojega gospodarstva. V odpadkih vidi vire 

materialov in surovin za gospodarstvo, katerega 

cilj je trajnostno upravljanje materialov, ki temelji 

na krožnem gospodarstvu. Unija bo omejila ener-

getsko predelavo odpadkov na materiale, ki jih ni 

mogoče reciklirati, postopno ukinila odlaganje od-

padkov, zagotovila visokokakovostno recikliranje 

ter spodbujala razvoj trgov sekundarnih surovin.

Poleg odpadne embalaže evropska

zakonodaja na podlagi podaljšane odgovornosti 

proizvajalca določa še specifične cilje za ponovno 

uporabo in recikliranje odpadne električne in ele-

ktronske opreme, izrabljenih motornih vozil ter 

ločenega zbiranja baterij in akumulatorjev. Predpi-

sani so tudi deleži zmanjševanja količin odloženih 

biološko razgradljivih odpadkov s končnim ciljem 

odlaganja 35 % teh odpadkov v primerjavi z izho-

diščnim letom 1995.

Zakon o varstvu okolja v 148. členu določa obvezne 

gospodarske javne službe varstva okolja, med kate-

http://zwia.org/
http://zwia.org/
http://zwia.org/
http://www.zerowasteeurope.eu/
http://www.ebm.si/
http://www.ebm.si/
http://www.ebm.si/zw
http://ebm.si/p/zw/zw-obcine/zw-obcine/
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re sodijo tudi zbiranje, predelava in odstranjevanje 

določenih vrst odpadkov. V 149. členu opredeli ob-

vezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja, med katerimi navaja zbiranje in obdelavo 

določenih vrst odpadkov ter odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-

kov. V členu 38 določa, da mestna občina sprejme 

program in operativne programe varstva okolja, 

lahko pa to stori tudi občina.

V Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami 

pri opravljanju javne službe ravnanja s komunal-

nimi odpadki (2001) so določene vrste in načini 

ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Uredba 

o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom (2010) določa 

obvezno ločeno zbiranje teh vrst odpadkov v pri-

meru, ko gospodinjstvo ne zagotavlja kompostira-

nja doma.

Nacionalna zakonodaja povzema evropske direkti-

ve in v njih zastavljene cilje, ne predpisuje pa spe-

cifičnih ciljev na nobenem od področij ravnanja s 

komunalnimi odpadki na lokalnem nivoju. Zato je 

Zaveza občine na poti do Zero Waste prostovoljna 

zaveza, ki jo sprejme občinski svet.

2. POSTOPEK

2.1. Uvodna delavnica o Zero 
Waste konceptu

Pobude za pridružitev občin prihajajo tako s stra-

ni občin, kot tudi izvajalcev javne službe ravnanja 

s komunalnimi odpadki. Za uspešno izvedbo po-

stopka in za kasnejše izvajanje v zavezi definiranih 

ukrepov je nujno sodelovanje obeh. Uvodna delav-

nica o Zero Waste konceptu je obvezen korak v po-

stopku pridruževanja občine Zero Waste gibanju. 

Želimo namreč, da tako občina kot njen izvajalec 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki kon-

cept zares razumejo in aktivno delujejo skladno z 

njim. Pridružitev občine Zero Waste gibanju pred-

stavlja šele začetek. Zero Waste je pot in ne toliko 

cilj, saj je sistem ravnanja z odpadki potrebno ne-

nehno spremljati in dopolnjevati.

Uvodna delavnica podaja odgovore na vprašanja o 

konceptu, pogojih pridružitve, obveznostih občine, 

ciljih ter postopkih spremljanja rezultatov.

Delavnica je obvezna in traja 4 šolske ure. Name-

njena je županom, občinskim svetnikom ter odgo-

vornim osebam za področje ravnanja z odpadki na 

občini in pri izvajalcu javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki. Izvaja jo Zero Waste Slovenija, 

cenik najdete tukaj.

2.2. Prijava in prijavni obrazec

Ko se občina odloči, da bo pričela postopek pridru-

ževanja mreži lokalnih skupnosti na poti do Zero 

Waste, mora nacionalni organizaciji poslati izpol-

njen prijavni obrazec. Namen obrazca je dvojen. S 

tem nacionalna organizacija dobi jasno sporočilo, 

da občina dejansko želi pričeti postopek. Na dru-

gi strani pa določi odgovorne in kontaktne osebe 

tako na občini kot pri izvajalcu javne službe ravna-

nja s komunalnimi odpadki za to, da kasneje po-

stopek lažje poteka. Odgovorna oseba spremlja in 

nadzoruje celotni postopek, kontaktna oseba pa je 

zadolžena za operativno sodelovanje pri njegovi iz-

http://ebm.si/p/zw/zw-obcine/kako-postati-clan/cenik/
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vedbi. Prijavni obrazec najdete tukaj.

2.3. Posnetek stanja

Posnetek stanja občini in izvajalcu javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki poda objektiv-

no sliko na področju ravnanja z odpadki v občini. 

Priporočilo Mednarodne Zero Waste zveze je, da 

skuša lokalna skupnost upoštevati vse odpadke, 

ki nastajajo na njenem območju in ne le tistih, ki 

so neposredno v njeni pristojnosti. Občina ima pri-

stojnost nad ravnanjem s komunalnimi in komu-

nalnim podobnimi odpadki. Nima pa pristojnosti 

urejanja odpadkov, ki nastajajo v nekaterih delih 

javnega (npr. bolnišnice) in v zasebnem sektorju. 

Lahko pa zbere informacije o okvirnih vrstah in ko-

ličinah odpadkov ter skuša vplivati na način nadalj-

njega ravnanja z njimi. 

Oblikovanje nabora ukrepov preprečevanja nasta-

janja, ponovne uporabe in recikliranja odpadkov 

je usmerjeno v zniževanje količin vseh nastalih 

komunalnih odpadkov ter zniževanje količin meša-

nih ostankov. Priporočljivi del Zero Waste zaveze je 

tudi analiza mešanih ostankov odpadkov, ki poka-

že, katere deleže je možno znižati s preprostejšimi 

ukrepi, katere pa zgolj s sodelovanjem proizvajal-

cev. Analizo je potrebno izvesti najmanj enkrat na 

10 let. Mednarodna Zero Waste zveza priporoča 

pogostejšo izvedbo preprostejših analiz zaradi 

spremljanja napredka in prilagajanja ukrepov.

Občina mora od izvajalcev storitev ravnanja z od-

padki (izvajalec javne komunalne službe, družbe za 

ravnanje z odpadki, predelovalci in odstranjevalci) 

pridobiti podatke o tem, kolikšen delež posame-

znih frakcij gre v recikliranje ali kompostiranje, 

koliko v termično obdelavo in koliko v postopke 

odstranjevanja.

Pripravili smo predlogo Zero Waste zaveze, ki vse-

buje tudi okvirne informacije o tem, kaj naj vse-

buje posnetek stanja. Predlogo vam posredujemo 

na vašo željo. Vsebino Zero Waste zavez in načrtov 

občin, ki so se mreži že pridružile, pa najdete tukaj.

2.4. Zero Waste odbor

Eden od pogojev, da se občina lahko pridruži 

skupnostim na poti do Zero Waste, zahteva, da ob-

likuje Zero Waste odbor, v katerega so vključeni:

•	 predstavniki občine,

•	 komunalnega podjetja,

•	 nacionalne Zero Waste organizacije in

•	 nevladnih nepridobitnih organizacij.

Mednarodna Zero Waste zveza priporoča še vklju-

čevanje predstavnikov prebivalcev in lokalnih pod-

jetij. Naloga odbora je, da sodeluje pri razvoju in 

implementaciji zaveze, oceni kritične korake, de-

finira rešitve v primeru težav pri izvedbi ali rokih, 

podpira izvajanje zaveze ter poroča nacionalni Zero 

Waste organizaciji.

Odbor se mora sestati najmanj enkrat letno.

V Sloveniji imajo nevladne nepridobitne organi-

zacije izdelan demokratičen način postopka ime-

novanja predstavnikov nevladnih organizacij tako 

na lokalnem kot na nacionalnem nivoju. Predstav-

nik NVO v Zero Waste odboru mora biti obvezno 
imenovan z uporabo tega postopka. Za izvedbo 

postopka občina zaprosi CNVOS, regionalno NVO 

stičišče nevladnih organizacij, ali eno od lokalnih 

NVO.

Ko so člani Zero Waste odbora določeni, občina se-

znam z imeni ter njihovimi kontaktnimi podatki 

pošlje nacionalni Zero Waste organizaciji. Seznam 

članov Zero Waste odbora je javno dostopen in ob-

javljen na spletnih straneh občine in spletni strani 

nacionalne Zero Waste organizacije.

2.5. Delavnica o ukrepih

Zero Waste koncept ne zajema samo odpadkov, pač 

pa tudi ustvarja nova delovna mesta, podpira kro-

žno gospodarstvo in lokalno samooskrbo, zato je 

pomembno, da so v zavezi zajete strateške usmeri-

tve in ukrepi, ki ravnanje z odpadki dopolnjujejo in 

v čim večji meri gradijo korake do učinkovite rabe 

virov na lokalnem nivoju. Na delavnici bodo prika-

zani postopki, kako do izbire ukrepov, ki v lokalnem 

http://ebm.si/p/zw/wp-content/uploads/2014/10/Prijava-postopek-Zero-Waste.pdf
http://ebm.si/p/zw/zw-obcine/zw-obcine/
http://www.cnvos.si/
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okolju povežejo odpadke s prebivalci, civilno druž-

bo in podjetništvom, kako so se tega lotili v drugih 

državah in v Zero Waste lokalnih skupnostih. Na-

menjena je tako predstavnikom občine, izvajalca 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kot 

tudi podjetjem in nevladnim organizacijam, kar 

omogoča iskanje rešitev in ukrepov, prilagojenih 

lokalnim razmeram. Te se namreč med občinami 

lahko razlikujejo glede na gospodarske dejavnosti 

(npr. turizem) in druge značilnosti (mlade družine, 

mesto, podeželje, ipd.).

Delavnica ni obvezen, pač pa priporočljiv del po-
stopka. Izvaja jo Zero Waste Slovenija in vključuje 
moderiranje. Traja 4 ure, cenik najdete tukaj.

2.6. Ukrepi in cilji

Na osnovi posnetka stanja občina določi ukrepe, ki 

jih bo izvajala v naslednjih 10 – 20 letih z name-

nom, da doseže zastavljene cilje. Ukrepi so v prvi 

vrsti usmerjeni v naslednje merljive cilje:

•	 zniževanje količin nastalih odpadkov (ukrepi 

preprečevanja nastajanja),

•	 višanje deležev recikliranih odpadkov,

•	 skupaj ti ukrepi vodijo v zniževanje količin me-

šanih ostankov odpadkov.

Cilji morajo biti izraženi količinsko (npr. kg na pre-

bivalca letno) in kot delež v recikliranje in kompos-

tiranje preusmerjenih odpadkov. Nabor ukrepov je 

v veliki meri odvisen od lokalnih razmer, velikosti 

ter drugih značilnosti posamezne občine.

Poleg tega občina določi še načine informiranja, 

osveščanja in sodelovanja s prebivalci in podjetji, 

kjer nastajajo komunalni odpadki ter s podjetji, 

kjer nastajajo odpadki, ki ne sodijo v njeno nepos-

redno pristojnost.

Pogoj, da občina postane skupnost na poti do Zero 
Waste je, da se jasno opredeli proti sežiganju odpad-
kov. Koncept namreč ne vključuje sosežiga, sežiga 

ali pridobivanja energije s sežiganjem odpadkov 

(tehnologije, ki delujejo pri temperaturah nad 

100oC). To velja tako za obstoječe načine ravnanja z 

odpadki, kot za infrastrukturo, ki je šele v fazi načr-

tovanja. Občina se zaveže, da bo ob prvi priložnosti 

izbrala tistega ponudnika storitev, ki bo zagotavljal 

alternativne načine predelave odpadkov.

Na osnovi posnetka stanja in predvidenih ukrepov, 
občina pripravi Zero Waste zavezo. Pripravili smo 

predlogo Zero Waste zaveze, ki vsebuje tudi okvir-

ne informacije o tem, kaj naj vsebuje posnetek 

stanja. Predlogo vam posredujemo na vašo željo. 

Vsebino Zero Waste zavez in načrtov občin, ki so se 

mreži že pridružile, pa najdete tukaj.

2.7. Javna predstavitev Zero Waste 
zaveze

Informiranje in sodelovanje skupnosti je predpo-

goj za uspeh Zero Waste zaveze. Prebivalcem je 

potrebno omogočiti sooblikovanje in sprejemanje 

ukrepov in praks, povezanih z nastajanjem družbe 

brez odpadkov ter aktivno sodelovanje pri obliko-

vanju sistema učinkovite rabe virov in zniževanja 

količin odpadkov. Javna predstavitev Zero Waste 

zaveze je zato način osveščanja ter spodbujanja 

sodelovanja javnosti, ki naj v nadaljevanju proce-

sa preraste v nenehno informiranje in osveščanje. 

Prebivalci igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju 

uspešnosti sistema preprečevanja nastajanja od-

padkov, ločenega zbiranja, recikliranja in kompos-

tiranja. Pri ponovni uporabi odpadkov pomembno 

vlogo igrajo lokalne humanitarne in druge nevla-

dne organizacije, zato je potrebno zagotoviti nji-

hovo vključevanje v Zero Waste koncept. Lokalni 

centri za popravila in ponovno uporabo so pogosto 

socialna podjetja, katerih osnovni cilj je reintegra-

cija prikrajšanih skupin nazaj na trg dela. Sektor 

ponovne uporabe ima pomembno socialno in eko-

nomsko vlogo ter zaposlitveni potencial.

Javno predstavitev lahko izvede občina, vključevati 

pa mora:

•	 seznanitev prebivalcev z vsebino Zero Waste 

zaveze,

•	 možnost posredovanja pripomb in predlogov,

•	 pojasnila, na kakšen način se bodo predlogi 

upoštevali.

•	
Priporočamo, da seznanjanje prebivalcev z vsebi-

no zaveze poteka na javnem dogodku z namenom 

http://ebm.si/p/zw/zw-obcine/kako-postati-clan/cenik/
http://ebm.si/p/zw/zw-obcine/zw-obcine/
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vzpostavitve neposredne komunikacije z njimi. 

Javna predstavitev je obvezna, občina jo lahko or-

ganizira samostojno ali v sodelovanju z nacionalno 

Zero Waste organizacijo. V primeru sodelovanja 

ZWS njeni predstavniki na javni predstavitvi nasto-

pijo s predavanjem in vodenim pogovorom z ude-

leženci. Cenik najdete tukaj. Sodelovanje vključuje 

tudi ogled dokumentarnega filma Smeti dan ali 

dva pred javno predstavitvijo.

2.8. Sprejem Zero Waste 
zaveze v občinskem svetu

Po javni predstavitvi občina pripravi končno bese-

dilo Zero Waste zaveze in jo odda v postopek spre-

jemanja v občinskem svetu.

Če občinski svet zavezo potrdi, občina nacionalni 

Zero Waste organizaciji pošlje:

•	 besedilo zaveze in

•	 fotokopijo ali scan sklepa občinskega sveta.

Oba dokumenta morata biti dostopna na spletni 

strani občine in spletni strani Zero Waste Slovenija. 

Nacionalna organizacija pregleda zavezo in če so 

izpolnjeni vsi pogoji, predlaga pridružitev občine 

evropski organizaciji Zero Waste Europe.

Šele po tem, ko zavezo potrdi evropska organiza-
cija, se občina sme javno deklarirati kot ‘občina na 
poti do Zero Waste.’
 

2.9. Preverjanje in poročanje

Pri Zero Waste je pot pomembnejša od cilja. To po-

meni, da je občina pripravljena nenehno zniževati 

količine nastalih in odstranjenih odpadkov z izved-

bo nabora v zavezi določenih ukrepov in v njihovo 

izvajanje aktivno vključiti prebivalce, javne ustano-

ve, civilno družbo in gospodarstvo.

Vsako leto, najkasneje do konca oktobra, mora o 

svojem napredku poročati nacionalni in evropski 

Zero Waste organizaciji. Najmanj enkrat letno se s 

tem namenom sestane Zero Waste odbor, ki pre-

veri napredek in poda predloge izboljšav v zavezi 

navednih ukrepov. Zapisnik srečanj Zero Waste od-

bora ter letno poročilo sta javno dostopna in obja-

vljena na spletni strani občine in nacionalne Zero 

Waste organizacije.

http://ebm.si/p/zw/zw-obcine/kako-postati-clan/cenik/
http://ebm.si/o/sl/component/content/article/94-projekti/452-smeti-trashed-2012
http://ebm.si/o/sl/component/content/article/94-projekti/452-smeti-trashed-2012
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Zero Waste dom Zero Waste hotel Zero Waste dogodek Zero Waste občina Zero Waste restavracija

Zero Waste dom Zero Waste hotel Zero Waste dogodek Zero Waste občina Zero Waste restavracija

»Društvo Ekologi brez meja je leta 2014 postalo 
član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna 
organizacija za Slovenijo preko programa Zero Waste 
Slovenija. Vodi mrežo občin in potrjuje ter spremlja 
napredek v okviru njihove Zero Waste zaveze ali 
načrta. Aktivira ter vzpostavlja sodelovanje in 
povezovanje posameznikov, skupnosti, politike, 
industrije, podjetnikov ter raziskovalcev na poti do 
do družbe brez odpadkov.«

http://ebm.si/zw/obcine/kako-postati-clan/

