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1. Povod za pobudo »Recimo NE sežigu odpadkov« 

Konec marca (28. 3. 2012) je Odbor za kmetijstvo in okolje DZ predlagal Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje, da pospeši aktivnosti za umestitev objektov za sežig komunalnih 
odpadkov. Spodaj podpisane nevladne organizacije nasprotujemo gradnji objektov za sežig 
odpadkov in sežigu v že obstoječih pečeh (cementarnah, toplarnah, termoelektrarnah, ipd.), saj 
so v nasprotju s trajnostnimi paradigmami, ki jih potrebuje svet v času, ko naši vplivi na okolje že 
močno presegajo celo planetarne kritične meje in ogrožajo regulacijske sposobnosti Zemlje.  

Poglavitni razlogi so naslednji: 

Za gradnjo objektov za sežig odpadkov so potrebne velike naložbe. Za obratovanje potrebujejo 
stalen dotok odpadkov, s čimer tekmujejo  z reciklažno industrijo za iste surovine. Seveda 
negirajo tudi vsa prizadevanja za zmanjšanje nastajanja odpadkov, saj jim več odpadkov prinaša 
večji zaslužek. Produkt sežiganja je energija, vendar pa  se s predelavo odpadkov prihrani 3 - 5x 
več energije, kot je sežig proizvede. S sežiganjem ob tem uničujemo dragocene naravne vire in 
nenevarne odpadke spremenimo v strupene pline in pepel, ki  so prav tako nevaren odpadek. 
Prav zato je gradnja tovrstnih objektov v nasprotju s sprejetimi usmeritvami EU. 

Projekt ni ekonomsko upravičen, saj lahko reciklažna in regionalno razmeščena industrija 
Sloveniji prinese okoli 10x več delovnih mest kot sežiganje odpadkov. Zaradi ogromnih kapacitet 
načrtovanih objektov za sežig se poleg vsega pojavlja resna skrb, da bodo novi objekti 
namenjeni uvozu tujih odpadkov in njihovemu sežigu pri nas. 
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2. Sistem v krizi 

V 20. stoletju se je svetovna poraba fosilnih goriv povečala za 12-krat, črpanje materialnih virov 
pa za 34-krat. Dodaten problem za Evropsko unijo predstavlja dejstvo, da je v svetovnem merilu 
največja uvoznica naravnih virov na državljana. Varen dostop do naravnih virov postaja vedno 
pomembnejša gospodarska tema, podjetja se soočajo z naraščanjem cen surovin in mineralov 
na svetovnih trgih.  

Danes vsak državljan EU porabi 16 ton materialnih virov letno, od katerih jih 6 ton zavrže, 
polovica od tega gre na odlagališče. Če se bo raba naravnih virov nadaljevala s trenutno 
hitrostjo, bosta do leta 2050 za preživetje zgolj prebivalcev EU potrebna več kot dva planeta.  

Danes še vedno preveliko število snovnih tokov poteka od izkoriščanja naravnih virov, ki 
vstopajo v proizvodne sisteme, v obliki proizvodov določeno časovno obdobje ostanejo v 
uporabi, zatem pa končajo na odlagališčih ali v sežigalnicah.  Linearen tok lahko prekinemo v 
dveh točkah. V točki uporabe z učinkovitim sistemom ločenega zbiranja in sortiranja izdelke in 
embalažo bodisi ponovno vrnemo v uporabo, ali pa preko procesov ločenega zbiranja, sortiranja 
in recikliranja pridobimo enake ali nove materiale.  V točki proizvodnje lahko vzpostavimo 
učinkovitejšo rabo naravnih virov na več načinov. Z okolju prijaznim, inovativnim oblikovanjem 
lahko znižamo porabo materialov v proizvodnji, zvečamo delež porabe recikliranih materialov, 
celo ponovne uporabe. Vsekakor pa zagotovimo, da se posamezni materiali po zaključeni dobi 
uporabe lahko čim lažje in čim ceneje reciklirajo. Pogosto lahko odpadek pri določeni stopnji 
proizvodnje predstavlja material za drug izdelek ali embalažo.  

Tej ideji sledi tudi hierarhija načinov ravnanja z odpadki v EU in je že leta del sprejetih strategij 
za ravnanje z njimi na nacionalnem nivoju in nivoju EU, a ugotavlja da je potrebno večjo 
pozornost posvetiti ponovni uporabi in recikliranju s ciljem, da se preostanek odpadkov čimbolj 
približa 0 odstotkom. K temu cilju namerava tudi usmeriti javno financiranje iz sredstev 
proračuna. Promocija in spodbujanje učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri je ekonomsko 
smiselna, predstavlja trajnostno preseganje gospodarske krize ter zvišuje stopnjo zaposlovanja. 

Ravnanju z odpadki je v EU po nekaterih ocenah namenjenega približno 0,75 % BDP. Dejavnost 
recikliranja po ocenah ustvari 24 milijard EUR prometa, v svetovnem merilu tako zavzema 
približno 30-odstotni delež v okoljskih dejavnostih in 50–odstotni delež v dejavnostih ravnanja z 
odpadki in recikliranja.  

V Nemčiji so nedavne študije pokazale, da lahko z učinkovitim gospodarjenjem z naravnimi viri 
znižajo stroške za 20% - 30% ter ustvarijo 1 milijon novih delovnih mest. Raziskava iz Britanske 
Kolumbije jasno kaže, da recikliranje ustvarja mnogo več delovnih mest kot odstranjevanje. 
Slednje je (na 10.000 t odpadkov) ustvarilo eno delovno mesto, medtem ko se je na področju 
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recikliranja plastike odprlo 93, z recikliranjem računalniške opreme pa kar 296 novih delovnih 
mest. 

V Sloveniji je leta 2009 nastalo okoli 6,8 milijona ton odpadkov, od tega največ iz proizvodnih in 
storitvenih dejavnosti (85 %), sledijo komunalni (13%) in nevarni odpadki (2%). Zaskrbljujoče je 
ravnanje s komunalnimi odpadki, kjer je odlaganje še vedno najbolj razširjen način ravnanja. V 
letu 2009 je bilo na komunalna odlagališča odloženih 64 % nastalih komunalnih odpadkov. 
Preostalih 36 % komunalnih odpadkov je šlo v predelavo, od teh smo jih (96 %) reciklirali. To je 
sicer 47-krat več kot leta 2002, a še vedno se več komunalnih odpadkov odstrani kot predela.  
Potrebno pa je vedeti, da smo leta 2002 šele pričeli uvajati sistem ločenega zbiranja odpadkov. 
V sedmih letih smo torej uspeli doseči 35% recikliranja komunalnih odpadkov.  Primeri dobre 
prakse tudi v Sloveniji kažejo, da je možno že z relativno preprostimi ukrepi in v okviru obstoječe 
zakonodaje doseči precej višje deleže. Na Vrhniki na primer, že danes uspejo skoraj 70% 
komunalnih odpadkov preusmeriti v recikliranje. ARSO med drugim ugotavlja, da smo na 
področju preprečevanje nastajanja odpadkov šele v začetni fazi, saj so nujne spremembe tako 
pri izdelavi izdelkov kot tudi visoka okoljska ozaveščenost prebivalstva. Torej lahko z 
izboljšavami ločenega zbiranja, osveščanjem, večjim poudarkom ponovni uporabi ter drugimi 
ukrepi, ki so se doma, v EU in po svetu izkazali za učinkovite, do leta 2020 (nadaljnjih 8 let) 
zagotovo znižamo nivo preostalih odpadkov do te mere, ko sežig ne bo potreben. Ob tem pa 
ohranjamo dragocene naravne vire in v različnih regijah odpremo nova delovna mesta. Po 
izkušnjah drugih držav je pri tem ključna vloga države z znanjem, financiranjem projektov in 
ustrezno davčno politiko in zakonodajo. 

V Sloveniji smo se znašli pred dejstvom, da bomo v zelo kratkem času zaradi neskladnosti z 
zahtevami zakonodaje, veliko število odlagališč zaprli. Zagovorniki sežiga odpadkov skušajo ta 
trenutek izkoristiti za izgradnjo dveh sežigalnic s kapacitetami, ki krepko presegajo cilje, ki jih je 
do leta 2020 za na področje ravnanja z odpadki postavila vlada. Ustvarjanje vtisa, da bodo 
sežigalnice hitro rešile problem je lažen, saj je njihova umestitev v prostor in izgradnja večleten 
projekt, hkrati pa same ustvarjajo potrebo po novih odlagališčih za nevarne odpadke — v 
Sloveniji imamo le enega. Poleg tega se bodo v vprašljiv projekt usmerila sredstva iz različnih 
virov, za dodatne ukrepe na področju ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, sortiranja, 
ponovne uporabe in recikliranja pa jih bo zmanjkalo. Prepričani smo, da se bodo v zgolj nekaj 
letih količine nastalih odpadkov še zniževale, recikliranje in ponovna uporaba pa se bo zvišala do 
te meje, da sežigalnic sploh ne bomo potrebovali. Prav zato je potreben trezen razmislek o tem, 
v katere načine gospodarjenja z naravnimi viri, katere vrste infrastrukture ter katere ukrepe 
bomo v Sloveniji vlagali v prihodnjih letih, ter kaj od tega bo finančno podprla tudi EU. 
Nenazadnje pa: od kje in kako bo Slovenija v prihodnje - ob nadaljevanju sedanjih trendov 
uničevanja materialov s sežigom ali odlaganjem odpadkov - lahko zagotovila potrebne vire za 
svoje gospodarstvo? Trend naraščanja cen surovin na svetovnih trgih najverjetneje se bo 
namreč samo  še nadaljeval.  
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3. Zakaj sežig odpadkov NE more biti opcija 

3. 1 Sežigalnice nepovratno uničujejo naravne vire 

Sežiganje in odlaganje odpadkov nista v skladu s konceptom trajnostnega gospodarjenja z 
odpadki. V obeh primerih gre namreč za uničevanje naravnih virov, medtem ko naši vplivi na 
okolje že močno presegajo kritične meje in ogrožajo regulacijske sposobnosti Zemlje. 

Trajnostno ravnanje z odpadki teh ne obravnava kot neuporabne smeti, marveč kot snovi in 
predmete, ki jih je mogoče spet uporabiti, predelati, reciklirati. Odpadke tvori večinoma mnogo 
uporabnih snovi in materialov, zato jih moramo jemati in razumeti kot uporaben gospodarski 
vir. Sežiganje in odlaganje odpadkov nista v skladu s konceptom trajnostnega razvoja. V obeh 
primerih gre za uničevanje naravnih virov. Zaradi njihove omejenosti je s takšnim ravnanjem 
ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih rodov. 

 

Slika : Hierarhija načinov ravnanja z odpadki. 

 

 

 

Prenešena evropska zakonodaja določa hierarhijo postopkov ravnanja z odpadki, ki se razvrščajo 
na osi od zelo zaželenih do nezaželenih. Najmanj zaželeni od vseh sta odlaganje in energetska 
izraba. 

Preprečevanje nastajanja odpadkov predstavlja prvo fazo na poti reševanja problematike 
odpadkov, saj je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Odločilen vpliv v tej fazi ima okolju 
prijazno in inovativno oblikovanje izdelkov in embalaže, izbira tehnologij za njihovo proizvodnjo 
ter materialov, ki jih je po končani dobi uporabe možno preprosto ponovno  uporabiti ali 
razgraditi na posamezne materiale, ki jih zatem preko recikliranja čim lažje vrnemo v snovne 
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tokove. Pri preprečevanju nastajanja odpadkov lahko dosežemo dva učinka, in sicer 
kvantitativno preprečevanje odpadkov s tem, da se zmanjša celotna količina odpadkov in 
kvalitativno s tem, da se zmanjšajo okolju škodljive snovi v odpadkih. Učinki teh ukrepov se 
kažejo v varčevanju s surovinami in energijo, zmanjšanju emisij, varčevanju z deponijskim 
prostorom, zmanjšanju transportnih in tudi skupnih stroškov.   

Seveda pa moramo vzpostaviti tudi učinkovit sistem ločenega zbiranja, sortiranja in obdelave 
odpadkov, ki nastanejo bodisi v proizvodnih procesih, bodisi po zaključku njihove uporabe. Pri 
tem lahko odpadke uporabimo neposredno v nespremenjeni obliki (npr. vračljiva embalaža) in 
posredno v postopkih ponovne predelave za pridobivanje novih materialov. 

Obdelavo in predelavo kot postopka zmanjšanja odpadkov je smiselno uporabljati le v primerih, 
ko v predhodnih postopkih ni mogoče doseči ciljev na področju prvih dveh ukrepov v hierarhiji 
ravnanja z odpadki.  

Sežigalnice odpadkov se lotijo reševanja problema odpadkov na repu, na koncu poti odpadka. 
Namesto pri preprečevanju nastajanja odpadkov ter ločenem zbiranju se osredotočijo na sežig. 
Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je država storila malo, sežigalnice pa so hiter 
način, kako se na videz znebiti količin odpadkov, četudi je to zadnja v vrsti rešitev. 

Zato menimo, da so poizkusi uvrščanje sežigalnic med obnovljive vire energije popolno 
zavajanje. Ko materiale sežgemo, smo jih namreč nepovratno uničili.  

3. 2 Negativni vplivi na okolje in zdravje ljudi  

Obratovanje  sežigalnice za 200.000 ton odpadkov pomeni: 

 cca 550 ton sežganih smeti na dan 

 cca 60 tovornjakov po 10 ton odpadkov na dan; 

 cca 30.000 ton pepela na leto; 

 cca 20.000 ton filtrskih ostankov; 

 emisije težkih kovin, prahu, kislih plinov, dioksinov in furanov in ostalih strupov. 

Opozoriti je potrebno, da ne drži argument, da sežigalnice opravičijo svojo izgradnjo s tem, ker 
rešujejo problem odlaganja odpadkov. V resnici po sežigu še vedno ostane do tretjina vhodne 
količine odpadkov. Del teh odpadkov se uvršča med nevarne, zato zahtevajo posebno (dražje) 
ravnanje in odlaganje. Po drugi strani primeri iz tujine kažejo, da je mogoče, zgolj z dobro 
organizacijo ločenega zbiranja odpadkov in z ukrepi za preprečevanje nastanka odpadkov, 
zmanjšati količino odloženih odpadkov za 80% (Nizozemska, Avstrija, Nemčija). 

Po svetu se krepi odpor prebivalcev proti gradnji sežigalnic, saj so vir velikih količin nevarnih 
emisij (težkih kovin, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, kot so dioksini in furani ... ). Iz 
dimnika sežigalnice pridejo kar 4 od 12 najbolj strupenih plinov, kar jih poznamo, med njimi tudi 
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dioksin. Zavedati se moramo tudi, da za nekatere nevarne snovi – kot so dioksini – spodnja 
meja, pod katero ne bi imeli negativnih vplivov na zdravje, sploh ne obstaja.  

Nevarne snovi se znajdejo v prehranski verigi. Hrana, ki je pridelana v okolici sežigalnic vsebuje 
povečane koncentracije dioksina, ta potem skozi hrano pride v naše telo. Ostane v človekovem 
telesu in se nalaga v maščobah. Najobčutljivejši nanj pa so organizmi v razvoju, se pravi 
dojenčki, pri katerih lahko trajno ovirajo zdrav razvoj in povzročajo različne bolezni. V sebi zaradi 
načina življenja in težke industrije že bolj ali manj vsi nosimo dioksine, a vprašanje kakšne 
koncentracije, glede na to, da te raziskave pri nas sploh še ne obstajajo. Pri gorenju nastajajo ali 
se sproščajo tudi druge za organizem nevarne snovi, na primer živo srebro.  

Študija francoskega Državnega centra za neodvisne informacije (CNIID), objavljena januarja 
2003, je zajela 70 francoskih sežigalnic in pokazala, da je populacija v njihovi okolici 
izpostavljena resnim tveganjem (anomalije kromosomov in posledično deformacij obraza, ledvic 
in spola). Julija 2003 so v dodatnem poročilu napisali, da so v eni od raziskanih pokrajin (Rhone-
Alpes), v 10 letih odkar so tam postavili sežigalnice, odkrili tovrstne deformacije pri 200 otrocih. 

Primer skupnosti z 30.000 prebivalci v ZDA nam navaja, da se je tam pri petih na območju 
sežigalnice rojenih otrocih, pojavila izredno redka oblika otroškega raka. Povprečno se ta 
bolezen pojavi 1x na 100.000, kar je bil zadosten razlog za to, da se je skupnost obratovanju 
sežigalnice uprla. 

Emisije iz sežigalnic je izjemno težko nadzorovati, sploh pa med samim obratovanjem, ko 
merjenje emisij ni mogoče. Meritve tako ponavadi potekajo le 2x letno in so vnaprej 
pripravljene, ker gre za zahteven postopek. Seveda so zato tudi napovedane vnaprej in tako je 
sežigalnici omogočen manevrski prostor, da za merjenje prilagodi obratovanje in vrsto vhodnih 
odpadkov. Gre torej za nadzorovano merjenje emisij sežigalnic, tako ti podatki niso realni.  

V zadnjih letih se je človeštvo soočilo z nevarnostjo dioksinov. Ti nastanejo pri zgorevanju snovi, 
ki vsebujejo organsko vezani klor (npr. polivinilklorid - PVC - ki ga najdemo med komunalnimi 
odpadki). To je zelo nevaren strup, ki že v izjemno majhnih koncentracijah (nekaj ppt - nekaj 
delov dioksina na trilijon delov) zelo škodljivo vpliva na zdravje ljudi, predvsem pa na razvoj 
zarodka. Pomembno je tudi dejstvo, da ta strup v živa bitja (torej tudi v ljudi) vstopa preko 
prehrambene verige. 

Doslej znani učinki dioksina na zdravje ljudi so naslednji: 

 močna kancerogenost; 

 motnje endokrinega sistema s posledicami v spolnem razvoju; 

 reprodukcijske motnje z neplodnostjo pri obeh spolih; 

 motnje razvoja zarodka s posledicami v razvoju živčnega sistema; 

 motnje v razvoju imunskega sistema. 

Zaradi teh doslej znanih dejstev o pogubnih vplivih dioksinov na zdravje živih bitij, se za njihovo 
vsebnost v živilih zanje predpisujejo vse strožje omejitve. Še posebej zato, ker jih je v majhnih 
koncentracijah zelo zahtevno meriti. Z raziskavami so ugotovili, da več kot 80% dioksinov 
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proizvajajo prav sežigalnice odpadkov, ki dolgoročno kontaminirajo zemljišča in življenjsko 
okolje vseh živih bitij. Znanstveniki odkrivajo škodljivost dioksinov v vse manjših koncentracijah. 

Kot praksa zmanjševanja stroškov delovanja sežigalnic, se v evropskih državah pogosto pepel, ki 
ostane po sežigu, uporablja v gradbene namene. Delovanje erozije prej ko slej povzroči 
sproščanje teh snovi v okolje. Takšen primer je Newcastle, Velika Britanija, kjer so v letih 1994 – 
1999 pepel iz sežigalnice uporabljali za tlakovanje sprehajalnih stez in kot gnojilo za zelenice. 
Nedavne analize pepela pa so pokazale, da je onesnažen z izredno visokimi nivoji težkih kovin in 
dioksinov. 

Po podatkih Evropske okoljske agencije je bilo v Sloveniji v letu 2005 kar 44,6 % prebivalcev 
Slovenije izpostavljeno prekomernim preseganjem dnevne mejne vrednosti za koncentracijo 
delcev PM10 (drobnih prašnih delcev) v zunanjem zraku. V EU je izpostavljenost prebivalstva 
manjša: v letu 2005 je bilo 28 % prebivalcev EU izpostavljenih prekomernim preseganjem 
dnevne mejne vrednosti za delce. 

Izpostavljenost povišanim koncentracijam PM10 nad dovoljenimi ima številne škodljive učinke 
na zdravje ljudi, saj povzroča nevarne posledice na srčno-žilnem sistemu in dihalih, povzroča 
vnetne procese v telesu, rakava obolenja ter povečuje smrtnost.  

Študija Evropske okoljske agencije navaja, da je v letu 2005 zaradi izpostavljenosti delcem PM10 
prezgodaj umrlo kar 1700 (tisočsedemsto) prebivalcev Slovenije.  

Območje Ljubljanske kotline bi, zaradi preseganja trdih delcev ter hrupa, morali definirati kot 
degradirano območje, kar pomeni, da dodatna umestitev novih onesnaževalcev ni dovoljena. 
Letos bo zaradi onesnaženosti s PM10 za degradirano območje razglašeno območje Zasavja. 
Razglasitev degradiranega območja bo uveljavljeno z določbo v Uredbi o načrtu za kakovost 
zunanjega zraka na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik, kjer bodo hkrati sprejeti 
tudi ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka s PM10. 

V Sloveniji so bile v preteklih letih izmerjene koncentracije delcev PM10, ki so nad dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi, na večini merilnih mest: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Zasavju, Novi Gorici in 
Rakičanu pri Murski Soboti, od začetka meritev leta 2010 pa tudi v Novem mestu in Kranju. 

Tako velika naprava, kot so sežigalnice,  definitivno emitirajo velike količine in koncertacije 
PM10 v ozračje. Več kot očitno je, da bi postavitev sežigalnic  komunalnih odpadkov v Ljubljani 
in Mariboru  ogrozila zdravje tam živečih ljudi (in ostalih živih bitij) in njihovih (še nerojenih) 
potomcev. Prav tako bi s postavitvijo sežigalnic dolgoročno zapravili možnost pridelovanja 
biološko neoporečne in zdrave hrane, kar bo v bližnji prihodnosti tudi ekonomsko neprecenljivo. 
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3. 3 Recikliranje prihrani več energije, kot jo sežigalnica lahko proizvede 

Argument zagovornikov gradnje sežigalnic je, da te proizvajajo zeleno energijo oziroma energijo 
iz obnovljivih virov. Surovine in materiali večinoma niso obnovljivi viri. Raziskave so dokazale, da 
sežigalnice lahko učinkovito proizvajajo električno energijo samo v primeru, da v njih sežigamo 
odpadke, ločene na frakcije. Te frakcije so predvsem plastika, les in papir. Ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov tako samo po sebi še ne pomeni, da jih bomo preko recikliranja vrnili v 
snovne tokove. Rumene vreče z ločeno zbrano plastiko lahko končajo tudi v sežigalnici, kjer sicer 
resda proizvedemo nekaj energije, a bi jo z recikliranjem prihranili mnogo več. Včasih je 
mešanim komunalnim odpadkom za sežig potrebno dodajati gorljive snovi. Če sežigamo mešane 
odpadke, je proizvodnja energije nekajkrat manjša od te, ki bi jo privarčevali, če bi odpadek 
reciklirali.  

Z energetskim / toplotnim izkoristkom odpadkov pri sežigu lahko formalno zadostimo energetski 
zakonodaji. A danes vemo tudi, da z recikliranjem materialov in njihovo ponovno uporabo lahko 
prihranimo energijo pri pridobivanju surovin iz narave – ki je praviloma energetsko zelo 
potraten proces – pri proizvodnji, če upoštevamo okolju prijazno oblikovanje, pri transportu z 
dobro zasnovano in oblikovano embalažo, itd. Ti prihranki energije so bistveno večji, kot 
energija / toplota, ki jo ustvarimo s sežigom.  

3. 4 Sežigalnica tekmuje z recikliranjem za količine odpadkov 

Sežigalnice odpadkov za svoje poslovanje potrebujejo ogromne in stalne količine odpadkov, zato 
predstavljajo neposredno konkurenco načinom ravnanja z odpadki, ki so višje na hierarhiji: 
preprečevanju nastanka odpadkov in reciklaži. Sežigalnice so skratka izjemno drag sistem, ki 
uničuje koristne (in ekonomsko vedno bolj zanimive) materiale. 

V Sloveniji je leta 2009 nastalo okoli 6,8 milijona ton odpadkov. Med nastalimi odpadki je bilo 
največ odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti (85 %), sledijo komunalni (13%) in 
nevarni odpadki (2%). Kljub temu, da se v zadnjih letih količina predelanih odpadkov zvišuje in 
jih odstranjujemo manjše količine, se pri ravnanju z odpadki še vedno kaže veliko zaostajanje za 
razvitejšimi članicami Evropske unije.    

V Sloveniji je najbolj zaskrbljujoče ravnanje z komunalnimi odpadki, kjer je odstranjevanje 
(odlaganje) še vedno najbolj razširjen način ravnanja. V letu 2009 je bilo na komunalna 
odlagališča odloženih 64 % nastalih komunalnih odpadkov. Preostalih 36 % komunalnih 
odpadkov je šlo v predelavo, od teh smo jih (96 %) reciklirali.  

To je sicer 47-krat več kot leta 2002, a še vedno se več komunalnih odpadkov odstrani kot 
predela.  Potrebno pa je vedeti, da smo leta 2002 šele pričeli uvajati sistem ločenega zbiranja 
odpadkov. V sedmih letih smo torej uspeli doseči 35% recikliranja komunalnih odpadkov. 
Primeri dobre prakse tudi v Sloveniji kažejo, da je možno z relativno preprostimi ukrepi in v 
okviru obstoječe zakonodaje doseči precej večje deleže. Na Vrhniki na primer, že danes uspejo 
skoraj 70% komunalnih odpadkov preusmeriti v recikliranje.   
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ARSO v poročilu o stanju okolja  ugotavlja, da bi bilo treba problematiko odpadkov reševati v 
okviru zmogljivih centrov za ravnanje z odpadki, vendar njihova izgradnja ne poteka po 
predvidenih načrtih. Tudi ARSO med drugim ugotavlja, da smo na področju preprečevanje 
nastajanja odpadkov šele v začetni fazi, saj so nujne spremembe tako pri izdelavi izdelkov kot 
tudi visoka okoljska ozaveščenost prebivalstva. 

Strategija ravnanja z odpadki do leta 2020 predvideva, da bo za sežig primernih okvirno 271.00 
ton odpadkov, a predlagani sta dve sežigalnici s skupno kapaciteto kar 400.000 ton odpadkov. 

3. 5 Sežigalnica tekmuje z recikliranjem za finančne vire 

Izgradnja sežigalnice in njeno obratovanje zahteva velika finančna sredstva, ki jih za vzporeden 
razvoj sistemov recikliranja, ponovne uporabe in kompostiranja ponavadi zmanjka. Za 
nemoteno delovanje in vračanje naložbe, ki lahko traja med 15 – 20 let, potrebuje sežigalnica 
stalen dotok določene količine odpadkov. Praksa sežigalnic je, da z lokalnimi skupnostmi 
podpišejo dolgoročne pogodbe, ki vključujejo dogovorjene količine dobavljenih komunalnih 
odpadkov. Lokalne skupnosti zato ne morejo izvajati programov recikliranja, ponovne uporabe 
in kompostiranja, ker bi s tem zmanjševale količine nastalih odpadkov, s čemer pa bi lahko 
ogrozile naložbo v sežigalnico.  
Že brez dodatnih virov škodljivih delcev, se nam v kratkem obeta tožba Evropske komisije zaradi 
preseganja koncentracij delcev PM10. Gradnja sežigalnic bi bila iz tega vidika velik korak nazaj, 
saj v nobenem primeru stanja ne morejo izboljšati, vsi dokazi pa kažejo na poslabšanje.  
Si v teh kriznih časih res želimo plačevati še visoke kazni v tujino? 
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4. Alternativa sežiganju obstaja!  

4. 1 Alternative so pomembna gospodarska panoga, ki ustvarija nova delovna 
mesta 

Ravnanju z odpadki je v EU po nekaterih ocenah namenjenega približno 0,75 % BDP. Dejavnost 
recikliranja po ocenah ustvari 24 milijard EUR prometa in zaposluje približno pol milijona ljudi. V 
svetovnem merilu tako EU zavzema približno 30-odstotni delež v okoljskih dejavnostih in 50–
odstotni delež v dejavnostih ravnanja z odpadki in recikliranja. 

V Nemčiji so nedavne študije pokazale, da lahko z učinkovitim gospodarjenjem z naravnimi viri 
dosežejo med 20% in 30% znižanje stroškov ter ustvarijo 1 milijon delovnih mest.  

Ena od raziskav v ZDA je pokazala, da z odstranjevanjem 10.000 ton odpadkov ustvarimo eno 
delovno mesto, medtem ko ista količina odadkov, preusmerjena v recikliranje, ustvari 4 delovna 
mesta pri kompostiranju, 18 na področju recikliranja papirja, 28 pri recikliranju lesenih palet, 26 
pri recikliranju stekla, 85 pri recikliranju tekstila, 93 pri recikliranju plastike in kar 296 na 
področju recikliranja računalniške opreme.  

Xerox je že leta 1990 oblikoval poseben program recikliranja in ponovne uporabe. Vzrok za 
oblikovanje programa niso bile okoljevarstvene zahteve, pač pa zniževanje proizvodnih stroškov. 
Leta 1997 so uspeli znižati stroške za  40 – 50 milijonov USD. Program je oblikovan tako, da ob 
dobavi novega stroja starega vrnejo v podjetje. Del sestavnih delov ponovno uporabijo, del 
reciklirajo, le približno 5 odstotkov materialov pa odstranijo. Svoje izkušnje so prenesli tudi v 
Venray (Nizozemska), kjer je sedež korporacije Xerox v Evropi. S programom vračanja izdelkov iz 
16 držav v Evropi, so leta 2000 uspeli znižati stroške proizvodnje in odlaganja odpadkov za 76 
milijonov USD. 

Raziskava Survey of Recycling Business in the Auckland Region navaja, da 64 reciklažnih podjetij 
zbere 641.649 ton/leto materiala za recikliranje in ponovno uporabo. Kar 62% teh podjetij je 
bilo v času raziskave v fazi rasti, v recikliranje so vključili 1.736 zaposlenih, poleg tega je 72% 
podjetij je ocenjevalo, da bodo v njihovih podjetjih v roku naslednjih treh let odprli 278 novih 
delovnih mest. Prihodek teh podjetij je bil najmanj 132 milijonov $(NZ). Raziskava med drugim 
poudarja zagotavljanje novih delovnih mest za težko zaposljive kategorije delavcev z nizko 
izobrazbo in v gospodarsko manj razvitih regijah. 

Po raziskavah Wuppertalskega instituta pri proizvodnji ene zobne ščetke nastane 1,5 kg 
odpadkov, pri proizvodnji mobilnega telefona 75 kg in pri proizvodnji osebnega računalnika kar 
tona in pol odpadkov. Evropska unija je v zakonodajo, ki ureja ravnanje z določenimi vrstami 
odpadkov, že pred leti uvedla načelo podaljšane odgovornosti proizvajalca. Tako na primer 
morajo proizvajalci zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadno elektronsko in električno opremo, 
vozili, deloma tudi odpadno embalažo. To je povzročilo, povečano uporabo recikliranih in 
reciklabilnih materialov v teh izdelkih,  v nekaterih primerih tudi ponovno uporabo. Ko so 
proizvajalci morali zagotoviti vračanje odpadnih baterij, so se na primer na trgu kmalu pojavile 
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manj nevarne baterije in baterije za večkratno uporabo, pa LED svetilke, ki porabijo bistveno 
manj energije. To nam nakazuje, da z inovativnimi pristopi in ustvarjalnostjo lahko prekinemo 
linearne snovne tokove in ohranjamo naravne vire. V Nemčiji na primer je uporaba tega načela 
pri ravnanju z odpadno embalažo povzročila, da je s trga izginilo kar 90% sekundarne embalaže.  

Leta 2007 smo v EU porabili več kot 8 milijard ton materialov. Z izboljšavami na področju 
ponovne uporabe surovin preko t.i. industrijske simbioze (ko odpadek enega podjetja postane 
material za drugo) bi po ocenah lahko prihranili 1,4 milijarde EUR letno ter ustvarili za 1,6 
milijarde EUR prodaje.. 

 

4. 2 Fefer – primer Vrhnike – kako bomo ločili vse ... 

Primer Vrhnike kaže na to, da je mogoče iz nastalih odpadkov izločiti skoraj vse, ki so koristni. 
Uspeh je odvisen od ozaveščanja, ki mora potekati razpršeno na več nivojih hkrati. Obveščati in 
izobraževati je potrebno komunalne delavce, učitelje, občinske svetnike in vse tiste, ki imajo 
vzvode za vzpostavljanje pogojev trajnostnega razvoja. Pomembno pri vsem tem je, da se izhaja 
iz dobrih praks in jih prilagaja lokalnim razmeram.  

 Na opisan način so na Vrhniki in okoliških občinah, ki jih oskrbuje komunalno podjetje, izmed 
vseh nastalih odpadkov izločili 70 % koristnih odpadkov. V naslednjem letu pričakujejo izločiti 80 
% koristnih odpadkov. Zagotovo je podobne rezultate, v dokaj kratkem času, možno doseči tudi 
drugod v Sloveniji. 

 Z navedenim bi se cilj za Slovenijo, ki predvideva do leta 2020 reciklirati 50 % koristnih 
odpadkov, precej presegel. Pomembno pa je tudi dejstvo, da bi se za doseganje tega cilja 
porabilo veliko manj denarja, kot bi ga stala gradnja dveh sežigalnic.   

Menimo, da je mogoče, ob pravilnem pristopu, v Sloveniji do leta 2016 izločiti 60% koristnih 
odpadkov in v nadaljnjih 3 letih doseči 75 % izločanje koristnih odpadkov.   

 Bistveno pri doseganju dobrih rezultatov je: 

 Organizirano ozaveščanje državljanov. Komunalnim podjetjem je potrebno nuditi pomoč 
in naučiti njihove kadre kako ozaveščati mladino in ostale člane gospodinjstev; 

 Prilagajanje načinov ločenega zbiranja glede na posamezna področja; 

 Nudenje pomoči učiteljem, ki na šolah med rednim poukom in izven šolskimi 
dejavnostmi poučujejo trajnostni razvoj; 

 Sodelovanje z društvi; 

 Nudenje pomoči Komunalnim podjetjem pri gradnji centrov ponovne uporabe in jim 
svetovati kako se fazno lotiti zamišljenih projektov; 

 Upravljavcem zaprtih odlagališč svetovati, kako jih po zapiranju rekultivirati in jih 
izkoristiti v namen ozaveščanja občanov; 

 Načrtovati raznovrstne akcije, preko katerih se dviguje ozaveščenost državljanov;    
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 Spodbujanje razstavljanja zbranih kosovnih odpadkov v sklopu dejavnosti komunalnih 
podjetij; 

 Nuditi pomoč pri vzpostavljanju nadzora ločevanja odpadkov in izboljšati sodelovanje z 
medobčinskimi inšpekcijskimi službami. 

 Na poti k družbi brez odpadkov je potrebno urediti tudi zakonodajo, ki pripravi pogoje, da 
proizvajalci prenehajo izdelovati ne reciklažne izdelke in nagrajuje tiste, ki ravnajo skladno z 
trajnostnim razvojem 

Nemogoče je našteti vse možnosti in se spuščati v podrobnosti. Vsaka od naštetih alinej ima 
svoje posebnosti in zakonitosti, ki so od primera do primera različne. Ravno zaradi tega ne 
prihaja do sistemskih rešitev in se vse prevečkrat usoda ravnanja z odpadki prepušča 
iznajdljivosti posameznih podjetij in v njih zaposlenih posameznikih. 

Praktičnega znanja na tem področju je veliko, zato menimo, da je z relativno majhnimi 
sredstvi mogoče v kratkem času močno izboljšati trenutne rezultate. Če bi se samo približali 
vrhniškim rezultatom in upoštevali količino katera je predvidena za odlaganje v letu 2020 (172 
000 ton odpadkov), vidimo, da bi za sežig ostalo zelo malo oziroma nič odpadkov. 

4. 3 Primer dobre prakse: Zero-Waste strategija 

Zero Waste (ali brez odpadka) ideja se je rodila iz več desetletnega truda lokalnih skupnosti po 
svetu, ki so nasprotovala odlaganju in sežiganju odpadkov, ter spodbujala njihovo recikliranje in 
ponovno uporabo. Prelomna točka v razvoju od ideje do strategije se je zgodila že delajnega leta 
2001. V Novi Zelandiji je bila strategija Zero Waste sprejeta na državnem nivoju. Jeseni istega 
leta je Novi Zelandiji sledila ameriška zvezna država Kalifornija. Strategijo uvajajo tudi 
posamezne regije, lokalne skupnosti in mesta, in celo podjetja v Avstraliji, ZDA in Kanadi. 

Zadnjih trideset let so bila gibanja za spodbujanje recikliranja zelo uspešna predvsem pri 
osveščanju lokalnih skupnosti o pomenu in njihovi odgovornosti za pravilno ločevanje odpadkov 
na viru nastanka. Izkušnje pa so pokazale, da ustrezno ravnanje z odpadki le v zadnjem delu 
njihovega življenjskega cikla ne vpliva bistveno na zmanjševanje izkoriščanja naravnih virov in s 
tem povezanega slabšanja stanja našega okolja. Čeprav Zero Waste vizija priznava izreden 
pomen recikliranja, pa prav tako priznava tudi njegove omejitve. V praksi se je izkazalo, da 
lokalne skupnosti ne morejo same reševati problema odpadkov, ker ne morejo vplivati na 
oblikovanje izdelkov in uporabo vrste materialov za njihovo proizvodnjo.  

Zero Waste zahteva spremenjen način razmišljanja in povezuje delovanje lokalnih skupnosti, kot 
so ponovna uporaba, recikliranje, kompostiranje ter zbiranje nevarnih snovi in delovanje 
proizvajalcev, kot je opuščanje uporabe nevarnih snovi in preoblikovanje embalaže ter izdelkov 
tako, da ustrezajo zahtevam po trajnostnem razvoju družbe in trajnostem načinu proizvodnje. 
Ne vključuje pa le etičnih načel. Temelji na trdnih ekonomskih principih tako za lokalne 
skupnosti kot za podjetja. Ustvarja dodatna delovna mesta in nove oblike podjetništva, 
podjetjem pa ponuja povečanje njihove učinkovitosti, zmanjšuje uporabo dragih materialov iz 
naravnih virov in znižuje stroške odstranjevanja odpadkov. 
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Mnoge lokalne skupnosti po svetu so že uvedle formalne in neformalne načine ponovne 
uporabe izdelkov. Sem spadajo garažne prodaje, bolšji trgi, oddaja v humanitarne namene. 
Čeprav predstavlja ponovna uporaba manjši delež toka odpadkov, je najbolj dragocena, ker 
tovrstni programi zagotavljajo nova delovna mesta. Odgovorni v lokalnih oblasteh bi morali 
oceniti, koliko takšnih programov že obstaja v lokalni skupnosti in tudi ustrezno podpreti njihovo 
delovanje. Zaradi nepoznavanja stanja bi se lahko zgodilo, da že obstoječim dejavnostim 
konkuriramo ali jih celo spravimo ob posel. Obstoječe ali nove programe lahko tudi združimo v 
Centrih za ponovno uporabo ali Eko parkih. Centri lahko postanejo središče mnogih dejavnosti 
lokalne skupnosti. Uporabimo jih za izobraževanje otrok. V njem lahko sodelujejo upokojenci s 
svojim znanjem. Postane lahko inkubator za male podjetnike. V centru lahko oblikujemo 
programe in izobraževanje o načinih lastnega kompostiranja in celo izdelujemo kompostnike iz 
odpadnih materialov. Center lahko zbira nekatere vrste nevarnih odpadkov, kot so barve in 
čistila. Barve in čistila lahko uporabimo pri renoviranju izdelkov ali vzdrževanju centra. 

Eko parki v lokalnih skupnostih lahko nadomestijo odlagališče. Znotraj Eko parka najdejo prostor 
mala podjetja, ki se ukvarjajo s ponovno uporabo, recikliranjem in kompostiranjem. Lokalna 
podjetja in prebivalci lahko v parku odložijo vse materiale in odpadke, ki jih je možno ponovno 
uporabiti, reciklirati ali kompostirati, nekatere celo prodajo in po ugodni ceni nakupujejo druge. 
Parki lahko nastanejo z zasebnim kapitalom, ali pa jih ustanovijo lokalne oblasti. Te zagotovijo 
ustrezno zemljišče, zgradijo osnovno infrastrukturo in prostor oddajo podjetnikom. Podobno v 
svetu na primer ravnajo letališča.  

Kompostiranje organskih odpadkov je za izvajanje Zero Waste strategije pomembno zato, ker je 
njihov delež v komunalnih odpadkih največji. Biološko razgradljivi so odpadki iz zelene biomase 
in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki iz vrtov, parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, 
ki ni namenjena prehrani, ter odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali 
pripravi hrane.  

Čeprav nevarne snovi predstavljajo le majhen delež gospodinjskih odpadkov, jih za uspešno 
uvajanje Zero Waste strategije ne smemo zanemariti. Nevarne odpadke je potrebno 
identificirati. Nekatere lokalne skupnosti ločeno zbirajo nevarne odpadke na posebnih zbirnih 
mestih. Drugje je njihovo zbiranje organizirano na določene dni v letu. Nekatere lokalne 
skupnosti so na odlagališčih, v Centrih za ponovno uporabo ali Eko parkih določile poseben 
prostor za zbiranje in izmenjavo potencialno nevarnih odpadkov, kot so na primer barve. Barve 
uporabljajo znotraj centra v okviru posameznih programov. Ideja je pravzaprav preprosta: če je 
dovolj varno za uporabo potem porabimo do konca. 

Ko z ločenim zbiranjem zagotovimo recikliranje, ponovno uporabo, kompostiranje in izločanje 
nevarnih odpadkov, nam še vedno ostane določena količina mešanih odpadkov. Mešani odpadki 
nastajajo zaradi neustreznih materialov ali nepravilnega ločevanja ob nastanku. Lokalne 
skupnosti morajo ostanke mešanih odpadkov še naprej odlagati na odlagališčih. Imajo pa 
možnost nadzora nad tem, katere vrste odpadkov so na odlagališču odložene. Dosledno 
ločevanje, ponovna uporaba, recikliranje in kompostiranje, ter izločanje nevarnih snovi lahko 
pomembno zmanjša količino in vrste odloženih odpadkov. 
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Družbo, v kateri danes živimo, lahko opišemo kot družbo nevarnih izdelkov in izdelkov za 
enkratno uporabo. Vzroka za takšen razvoj sta dva: (i) vlade pogosto subvencionirajo 
izkoriščanje naravnih virov, (ii) davkoplačevalci sprejemamo breme odstranjevanja izdelkov in 
embalaže, ki jih proizvajalci pošiljajo na trg. 

Ob tem pa lahko potrošniki in vlade le malo vplivajo na oblikovanje in proizvodnjo izdelkov ter 
uporabo  embalaže, ki na koncu svojega življenjskega cikla postane odpadek. 

Vsaka organizacija, podjetje ali posameznik lahko z ustrezno nabavo sodeluje pri uvajanju Zero 
Waste strategije z: 

 izbiro materialov pri oblikovanju in proizvodnji izdelkov, 

 izbiro izdelkov, ki jih uporabljamo v organizaciji, 

 vrsto in količino embalaže za izdelke, 

 pogodbeno dogovorjenimi zahtevami dobaviteljem. 

Odločimo se lahko za nakup izdelkov iz recikliranih materialov (npr. recikliran papir), nenevarnih 
izdelkov ali izdelkov, ki uporabljajo manj energije.  

Vračanje odpadne embalaže in izdelkov predstavlja del odgovornosti proizvajalca. Ko postane 
proizvajalec fizično in finančno odgovoren za svoje izdelke in embalažo, je prisiljen uporabljati 
nenevarne materiale in oblikovati izdelke z daljšo življenjsko dobo ter zmanjšati količino 
embalaže.  

Podjetja se odločajo za drugačno oblikovanje izdelkov in embalaže zaradi zniževanja proizvodnih 
stroškov ali zahtev zakonodaje. 

Poleg preoblikovanja izdelkov in embalaže lahko organizacije in podjetja: 

 minimizirajo količino odpadnih in odvečnih  materialov, 

 v izdelkih in embalaži maksimizirajo uporabo materialov, ki jih je možno reciklirati, 
ponovno uporabiti ali kompostirati, 

 ponovno uporabijo, reciklirajo ali kompostirajo odpadke, ki nastajajo pri proizvodnji in 
delovanju organizacije, 

 opravijo revizijo nabave ter od dobaviteljev zahtevajo dobavo izdelkov, ki ustrezajo Zero 
Waste zahtevam, 

 oblikujejo servisno mrežo in organizirajo vračanje in ponovno uporabo ali recikliranje 
svojih izdelkov in embalaže. 

Čeravno Zero Waste strategija deluje po preprostih načelih, njihovo uresničevanje terja trdo 
delo, vztrajnost in ustvarjalnost udeležencev tako v lokalnih skupnostih, kot v podjetjih. Zato je 
odločitev zanjo manj privlačna od hitrih in navidez preprostih rešitev s sežigom ali odlaganjem. 

Priznati je potrebno tudi, da med dolgoročnimi cilji in vmesnimi rešitvami obstaja razkorak. Če je 
naš dolgoročni cilj nič odloženih odpadkov, v vmesnem obdobju še vedno potrebujemo 
odlagališča za nenevarne mešane ostanke odpadkov. Toda kakšno izbiro imamo na voljo? Po 
sežigu odpadkov nam še vedno ostane tretjina pepela in ostankov onesnaženih z dioksini in 
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težkimi kovinami. Pepel in ostanke moramo še vedno odlagati na odlagališču in kljub skrbnemu 
ravnanju z njimi onesnažujemo ozračje, prst in podtalnico. Mar ni bolj smiseln cilj nič odloženih 
odpadkov, pa četudi ga lahko dosežemo šele čez desetletje? 

Ločeno zbiranje reciklatov predstavlja strošek za lokalne skupnosti, čeprav bi morali biti 
neprimerno oblikovani izdelki in embalaža odgovornost proizvajalcev. Miselnost managerjev v 
podjetjih pa se spreminja. Spremembe temeljijo na ekonomskih načelih zmanjševanja stroškov 
proizvodnih procesov in odstranjevanja odpadkov.  

Lokalnim oblastem ponuja Zero Waste rešitev za brezupno iskanje lokacij za odlagališča ali 
sežigalnice. Zagotavlja jim mnogo bolj vznemirljivo možnost spodbujanja podjetništva in 
odpiranja novih delovnih mest pri izkoriščanju odpadnih izdelkov in materialov.  

Zero Waste uspešno vključuje tako načela trajnostnega razvoja, saj gradi na zmanjševanju 
nastajanja odpadkov, njihovega nevarnostnega potenciala ter preko ponovne uporabe in 
recikliranja zmanjšuje porabo naravnih virov. Zajema vse akterje, vključene v snovne tokove: od 
proizvajalcev do končnih uporabnikov.  

Povzetek vizije Zero Waste strategije, ki jo je Nova Zelandija sprejela leta 2001 (Zero Waste New 
Zealand Trust): 

 sprejem Zero Waste strategije predstavlja veliko priložnost, 

 Zero Waste strategija omogoča zaščititi, razvijati in izgraditi »100 odstotkov čisto« 
blagovno znamko, s katero se lahko predstavljamo kot čista, zelena turistična destinacija, 

 bo pomenila zaščitni znak zunanjim trgom (izvoz), da pridelki prihajajo iz 
neonesnaženega okolja, brez skritih nevarnosti, kot so dioksin in onesnažena podtalnica, 

 z recikliranjem maksimalne količine materialov se bo zmanjšal uvoz primarnih surovin in 
zagotovila njihova popolna izraba, 

 odlagališča so največji vir toplogrednih plinov in obsežno zmanjšanje odpadkov bo 
omogočilo izpolnjevanje obveznosti iz Kyotskega sporazuma, 

 lokalne skupnosti bodo lahko kontrolirale in obvladovale vedno dragocenejše vire – 
odpadke lahko spremenijo v bogastvo, 

 s ponovno uporabo ločeno zbranega materiala bomo zagotovili nova delovna mesta, 

 dolgoročni stroški ravnanja z odpadki se bodo občutno znižali in prihodnji rodovi bodo 
rešeni skrbi zaradi onesnaženega okolja, 

 razvoj in inovacije bodo imele prosto pot, neomejeno z preživelim razmišljanjem 
industrijske dobe. Tako razvite tehnologije predstavljajo možnost izvoza na tuje trge. 

 

 


