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Cilji ravnanja z odpadki 

V paketu Direktiv EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA sprejetih 30. 
maja 2018 z namenom prehoda v krožno gospodarstvo so določeni 
naslednji okoljski cilji: 
 
- do leta 2035 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje 

komunalnih odpadkov povečata na najmanj 65 % mase 
proizvedenih komunalnih odpadkov; 

- do leta 2035 se količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjša 
na 10 % mase; 

- najpozneje do 31. decembra 2030 se bo za ponovno uporabo 
pripravilo in recikliralo vsaj 70 masnih % vse odpadne embalaže 
 



Cilji recikliranja pri odpadni embalaži 
najpozneje do 31. decembra 2025 (2030) se bo recikliralo 

najmanj 65 masnih % (70 %) vse odpadne embalaže;  

najpozneje do 31. decembra 2025 (2030) bodo izpolnjeni 

naslednji minimalni ciljni masni deleži za naslednje 

specifične odpadne embalažne materiale:  

 50 % plastike;   55 %   22,5 %  

 25 % lesa;   30 %   15 % 

 70 % železa in jekla;  80 %   50 % 

 50 % aluminija;   60 % 

 70 % stekla;   75 %   55 % 

 75 % papirja in kartona;  85 %   60 % 
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Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben 

odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih 

dejavnosti ter javnega sektorja. (ZVO-1) 

Komunalni odpadki pomenijo (Direktiva o odpadkih-sprememba maj 

2018): 

(a) mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev, ki 

vključujejo papir in karton, steklo, kovine, plastiko, biološke 

odpadke, les, tekstil, embalažo, odpadno električno in elektronsko 

opremo, odpadne baterije in akumulatorje in kosovne odpadke, 

vključno z vzmetnicami in pohištvom; 

(b) mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz drugih virov, kadar so 

po naravi in sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev; 

 Komunalni odpadki ne vključujejo odpadkov iz proizvodnje, 

kmetijstva, gozdarstva, ribištva, greznic, kanalizacije in čiščenja 

odplak, vključno z blatom iz čistilnih naprav, izrabljenih vozil ali 

gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov. 

 Opredelitev tega pojma ne posega v razdelitev pristojnosti za 

ravnanje z odpadki med javne in zasebne akterje; 

 



Stopnja obdelave odpadkov EU 1995 – 2016 

 

Vir: R. Šarc (ENERGIJA, EKOLOGIJA I EKONOMIJA KRUŽNOG  

GOSPODARENJA OTPADOM - Poreč, 07.06.2018) 

Recikliranje 

Sežig/ 

energetska izraba 

Odlaganje 



Prikaz približevanja ciljem EU 

Sežig/energetska izraba Vir: R. Šarc (ENERGIJA, EKOLOGIJA I EKONOMIJA KRUŽNOG  

GOSPODARENJA OTPADOM - Poreč, 07.06.2018) 



Rezultati v Sloveniji 2016 
476 kg KO/prebivalca 

Ločeno zbiranje komunalnih  

odpadkov 

67% 

 

 

Recikliranje in predelava 

58% 

80% 

 

 



VIR: SURS 

Zbrani in odloženi odpadki 2011-2017 
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Pregled infrastrukture za ločeno zbiranje 
odpadkov - zbiralnice 

1 2 3

stat_regija

prebivalcev 

2017 število zbiralnic

  (zbiralnic/ 

1000 preb)

Gorenjska 203.705,00      944,00             4,63            

Goriška 117.714,00      1.359,00          11,54          

Jugovzhodna Slovenija 142.742,00      1.622,00          11,36          

Koroška 70.817,00        287,00             4,05            

Obalno-kraška 113.746,00      1.295,00          11,39          

Osrednjeslovenska 555.701,00      4.584,00          8,25            

Podravska 321.420,00      2.405,00          7,48            

Pomurska 115.304,00      531,00             4,61            

Primorsko-notranjska 52.547,00        280,00             5,33            

Savinjska 260.670,00      1.476,00          5,66            

Spodnjeposavska 69.870,00        620,00             8,87            

Zasavska 41.925,00        230,00             5,49            

RS 2.066.161,00   15.633,00       7,57            



Pregled infrastrukture za ločeno zbiranje 
odpadkov – zbirni centri 



Stanje katastra javne infrastrukture lokalnega pomena 
za ravnanje z odpadki september 2018 

Podatki o infrastrukturi s področja ravnanja z odpadki niso predani 
GURS, kljub določbam 5. člena Pravilnika o katastrih gospodarske 
javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
28/11 in 61/17 – ZUreP-2) 



Ozaveščanje pri ravnanju z odpadki 
• Navodila za ločevanje so dostopna uporabnikom v 134 od 182 občin; 

• 142 občin je poslalo povezavo do spletne aplikacije (seznam odpadkov za ločevanje) na spletnih 
straneh izvajalcev zbiranja odpadkov in/ali občin; 

• v 163 občinah se akcije ozaveščanja izvajajo v šolah in vrtcih od tega  43 občin podrobneje opiše 
oblike ozaveščevalnih akcij; 

• 75 občin izvaja 5 ali več ozaveščevalnih akcij letno (od tega jih 13 sodi v zgornjih 10% pri 
ločevanju na izvoru) 

• 85 občin (1.116.034 prebivalcev) izvaja 5 ali več akcij ozaveščanja, 

• 6 občin poroča da niso izvedle akcij ozaveščanja (Apače, Ilirska Bistrica, Križevci, Ljutomer, 
Razkrižje, Zavrč) 

 



Spremembe zakonodaje v letih 2015-2017 v RS 

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) 

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 
18/14, 57/15, 103/15, 35/17) 

• Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18) 

• Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni 
list RS, št. 55/15, 47/16) 



Predvidene zakonodajne spremembe: 
 
  ZVO-2 

 Uredba o javni službi obdelave komunalnih odpadkov  

 Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na 

 prostem 

 Uredba OEEO in dajatvena uredba 

Uredba o izvajanju Uredbe o recikliranju ladij 

 Zakonodajni paket Direktiv- 

 krožno gospodarstvo/odpadki 



Aktualna problematika (1/6) 

 

 

 

 

 

 



Aktualna problematika (2/6) 



Aktualna problematika (3/6) 



Aktualna problematika (4/6) 

 izboljšanje poročanja in analiza podatkov 

 izboljšanje kakovosti ločenega zbiranja odpadkov 

 uspešen prenos paketa odpadkov novih direktiv 

 uspešno sprejetje in izvajanje novega Zakona o 
varstvu okolja 

 ozaveščanje 



Aktualna problematika (5/6) 
Strategija za plastiko 
• 2030 vsa plastična embalaža reciklabilna, 
• 2030  55 % plastična embalaža reciklirana, 
• boljše ločeno zbiranje, 
• reciklirano plastiko, nove smernice o ločenem 
 zbiranju in sortiranju  odpadkov, 
• standard kakovosti za sortirane plastične odpadke in  
• 4x več infrastrukture za recikliranje,  
• inovativni materiali in alternativne surovine za  
 proizvodnjo plastike, zasnova proizvodov, 
• tesno sodelovanje kemijske industrije, proizvodnje 
 in predelovalcev. 
 



Aktualna problematika (6/6) 
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