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PRIMERJALNA ANALIZA 

EVPROPSKIH PRESTOLNIC (1/4) 

 Evropska komisija je v l. 2015 izvedla oceno sistemov in 
praks ločenega zbiranja odpadkov v 28 prestolnicah 
EU. 

Izvajalca  

1. Inštitut BiPRO GmbH, München, Nemčija (BiPRO 
GmbH, domača stran http://www.bipro.de/) in  

2. Inštitut CRI (Copenhagen Resource Institute (CRI), 
Kopenhagen, Danska)  

sta v partnerstvu s podjetjem Environ izdelala 
primerjalno analizo za naročnika Evropsko komisijo s 
poudarkom na fazi zbiranja podatkov. 

 

http://www.bipro.de/


CILJ PROJEKTA 

raziskati, kakšni sistemi za zbiranje komunalnih 

odpadkov so vzpostavljeni v državah 
 

ter 

oceniti sisteme ločenega zbiranja v glavnih mestih držav 

članic EU-28  glede na prednostne tokove odpadkov iz 10.  

in 11. člena Okvirne direktive o odpadkih. 



PRIMERJALNA ANALIZA 

EVPROPSKIH PRESTOLNIC (2/3) 

 Cilj študije:  
oceniti sisteme ločenega zbiranja v glavnih mestih držav članic EU-28  
glede na prednostne tokove odpadkov iz 10.  in 11. člena Okvirne direktive 
o odpadkih:  

1. kovine,  

2. plastiko,  

3. steklo,  

4. papir ter  

5. biološke odpadke.  

 

Študija vključuje  

• oceno pravnega okvira in  

• opis praktičnega izvajanja sistemov ločenega zbiranja odpadkov v 
državah članicah EU-28, skupaj s poglobljeno analizo sistemov, ki se 
uporabljajo v glavnih mestih EU-28.  



PRIMERJALNA ANALIZA 

EVPROPSKIH PRESTOLNIC (3/3) 

 Študija je preučila posamezne sisteme za zbiranje, ki 
zbirajo enega ali več od petih tokov odpadkov ločeno 
od preostalih odpadkov / mešanih komunalnih 
odpadkov na izvoru.  

Vključuje:  

1. sisteme s strogim ločevanjem,  

2. sisteme za zbiranje pomešanih materialov od vrat 
do vrat,  

3. prinašalne sisteme za zbiranje in  

4. druge sisteme zbiranja komunalnih odpadkov. 



ZAKLJUČNO POROČILO 

V prilogi:  

ŠTUDIJE PRIMERA 

NAJBOLJŠIH 

PRAKS 



KLJUČNE UGOTOVITVE (1/2) 
 Države z uvedenim obveznim ločenim zbiranjem, imajo 

visoke stopnje recikliranja odpadkov.  

 MBO zagotovijo doseganje ciljev iz direktive o odlaganju  - 

ne zadošča za dosego cilja za recikliranje (50 % KO).  

 Bistveno:  

 razširitev tehnične infrastrukture, 

 obveščanje in motiviranje uporabnikov sistema 

zbiranja. 

 Odstotek recikliranja se še poveča ob uvedbi sistemov za 

zbiranje od vrat do vrat. Ti sistemi zagotavljajo najvišjo 

stopnjo recikliranja in najboljšo kvaliteto materialov za 

recikliranje. Stroški so sicer višji od alternativnih sistemov, 

ob upoštevanju doseženega deleža ločeno zbranih frakcij in 

stroškov obdelave pred odlaganjem bistveno večjih količin, pa 

so običajno celotni stroški zbiranja in obdelave nižji.   



KLJUČNE UGOTOVITVE (2/2) 

 Prinašalne sisteme z velikimi zabojniki na ekoloških otokih pogosto spremljajo 

težave, kako spodbuditi prebivalce, da ločujejo odpadke in preprečiti večji delež 

nečistoč. 

 Zbiranje pomešanih reciklažnih materialov je praksa v več državah članicah in 

povzroča nižje stroške.  

 Ko je ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov vključeno v sistem od vrat do 

vrat, se na splošno sortiranje suhih reciklažnih materialov (in drugih frakcij) 

poveča. 

 Uporaba zbirnih centrov ima še potencial za izboljšanje splošne stopnje recikliranja 

pod pogojem, da so zbirni centri primerni, enostavni in dostopni za uporabo. 

 Trend na trgih recikliranih materialov gre verjetno v smeri, ki zahteva višjo 

kakovost materialov. 



 

TIPI SISTEMOV – METODA ZBIRANJA:  

- zbiranje od vrat do vrat,  

- zbiranje pomešanih materialov za recikliranje od vrat do vrat,  

- prinašalni sistemi, zbirni centri,  

- sistemi za zbiranje z vračilom depozita). 

 

RAZVRSTITEV - POGOSTOST UPORABE:  

 primarni (se uporabljajo za večino prebivalcev),  

 srednje pogosto uporabljeni sistemi in  

 redkeje ter zelo redko uporabljeni sistemi. 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (1/9) 



• Zbiranje od vrat do vrat v mestih v državah članicah se razlikuje od 

zbiranja komunalnih odpadkov v samo enem zabojniku - samo za zbiranje 

ostanka odpadkov. 

• Ločeno zbiranje se nanaša na ločevanje reciklažnih materialov in 

bioloških odpadkov – v do šest ločenih zabojnikov ali vreč (vključno z 

zabojnikom ali vrečo za ostanek odpadkov). 

• Ločeno zbiranje od vrat do vrat se izvaja  

– za papir in karton ter biološke odpadke v 14 DČ, 

– za steklo v 7 DČ,  

– za plastiko v 4 DČ in  

– za kovino v 3 DČ. 

• Ločeno zbiranje pomešanih materialov od vrat do vrat se najpogosteje 

uporablja 

– za kovine in plastiko 7 DČ,  

– 5 DČ zbira več kot dve frakciji v enem zabojniku. 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (2/9) 



SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (3/9) 
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Sistemi za zbiranje odpadkov v državah EU 

Prinašalni sistem -  steklo

Prinašalni sistem - papir &
karton

Prinašalni sistem - zbiranje
plastike

Prinašalni sistem - kovine

Prinašalni sistem - BIO



Kovine: 
- sistem od vrat do vrat: 17 DČ 

- ločeno: 3 DČ  

- skupaj s plastiko: 9 DČ zbira kovine  

- skupaj z drugimi frakcijami za recikliranje: 5 DČ 

 

- prinašalni sistem (ekološki otoki): 8 DČ  

- 5 DČ skupaj s plastiko v eni posodi  

 

- samo za urbane dele mest (CZ, LV, SK): 3 DČ 
 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (4/9) 



Biološki odpadki, vključno z 
odpadki hrane: 

- ločeno zbiranje od vrat do vrat 
v 13 DČ,  

- še dve DČ imajo sisteme za 
zbiranje od vrat do vrat za 
samo vrtne odpadke.  

 

12 DČ ne zbira bioloških 
odpadkov ločeno v svojem 
primarnem sistemu zbiranja. 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (5/9) 



Papir in karton:  

- v sistemu od vrat do vrat: 18 DČ  
- na način, da frakcijo pomeša z dvema ali 

tremi drugimi frakcijami, ki jih je  možno 

reciklirati: 4 DČ  

- prinašalni sistem: 10 DČ 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (6/9) 



Steklo:   
- prinašalni sistem: 18 DČ 

- sistem »od vrat do vrat« za steklo: 10 DČ  

- 3 DČ združijo steklo z dvema ali tremi drugimi 

frakcijami za recikliranje 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (7/9) 



Plastika:   

- v sistemu »od vrat do vrat« v 18 DČ  
- 4 DČ zbirajo plastične materiale kot posebno 

frakcijo;  

- 14 DČ uporabljajo mešanje z eno frakcijo 

(kovine), dvema ali tremi drugimi frakcijami, 6 DČ  

- prinašalni sistem z zbiranjem plastike 

(skupaj s kovinami): 6 DČ  

 

4 DČ (CZ, FI, EE, SK) trenutno ne zbira plastike 

ločeno od preostalih odpadkov znotraj glavnega 

sistema zbiranja, vendar je mogoče plastiko oddati 

v zbirnih centrih. 

SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV 

DRŽAVAH EU (8/9) 



SISTEMI ZA ZBIRANJE ODPADKOV (9/9) 



PRIMERJALNA ANALIZA 

EVPROPSKIH PRESTOLNIC 

• Aprila 2015 smo v Snagi preko javnega predala 
elektronske pošte prejeli prva vprašanja o podatkih za 
primerjalno analizo, nato pa po predhodnih razgovorih še 
vprašalnik iz podjetja BiPRO München o značilnostih 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Ljubljani. 

 

• V septembru 2015 smo dobili prve odzive oz. rezultate te 
analize in informacijo, da se je Ljubljana uvrstila v skladu z 
izdelano analizo, ki so jo izvedli za vseh 28 prestolnic DČ, v 
ožji izbor petih najboljših primerov dobre prakse skupaj z 
naslednjimi evropskimi prestolnicami: Dublin, Helsinki, Talin 
in Dunaj.  



Količina nastalih komunalnih odpadkov v 28 glavnih mestih v EU 
se giblje  

– od okoli 270 kg / preb. (Dublin),  

– do 666 kg / preb. (Luksemburg),  

– s povprečjem na 445 kg / preb.  

 

Te razlike je mogoče delno razložiti z ekonometričnimi dejavniki  
- velikost gospodinjstva,  

- izdatki gospodinjstev in bruto domači proizvod (BDP) in  

- drugimi dejavniki, kot so število turistov in dnevnih migrantov v mestih. 

 

Ena od ključnih razlag je, da vsaka država članica vključuje različne 
vrste / vire odpadkov v statističnih podatkih o nastajanju odpadkov. 

SISTEMI ZA ZBIRANJE PRESTOLNICAH EU 



Mesta (in lokalne oblasti) so na splošno odgovorne za zbiranje 

komunalnih odpadkov.  

 

Viri podatkov, ki so se uporabili za študijo ne pokažejo, v kolikšni 

meri se odpadki iz dejavnosti podobni komunalnim odpadkom 

zbirajo skupaj z gospodinjskimi odpadki.  

 

Le pet mest (Budimpešta, Kopenhagen, Dublin, Helsinki in 

London) kažejo, v kolikšni meri so  odpadki iz dejavnosti vključeni 

v podatkih o nastajanju odpadkov, ki so predstavljeni v študiji. 

SISTEMI ZA ZBIRANJE PRESTOLNICAH EU 



KAKO SE ODPADKI ZBIRAJO V EU-28 

PRESTOLNICAH? 



 

Analiza, ki jo je 2015 pri 

neodvisnih raziskovalnih inštitutih 

iz Köbenhavna in Münchna 

naročila Evropska komisija, je 

pokazala, da v Ljubljani 

dosegamo najvišji delež ločeno 

zbranih odpadkov. Glede na 

kazalnike študije se je Ljubljana 

kar desetkrat uvrstila med 

najboljše tri, na končni lestvici pa 

je pred Talinom in Helsinki 

zasedla prvo mesto.  



NAJBOLJŠI IZVAJALCI LOČENEGA ZBIRANJA 
KOMUNALNIH ODPADKOV MED PRESTOLNICAMI EU 

Mesta, ki so pokazala najboljše 

rezultate pri vsaj treh kazalnikih: 

• Ljubljana je ena izmed treh 

vodilnih 10-krat, 

• Helsinki 7-krat, 

• Talin 4-krat, 

• Dublin je med najboljšimi tremi 

izvajalci 4-krat, 

• Dunaj je eno izmed treh vodilnih 

izvajalcev 4-krat 

 



Ljubljana je EU 

prestolnica z 

najvišjim 

deležem ločeno 

zbranih 

odpadkov. 



 

Ljubljana bi bila v primeru, da ne bi uvedla 

sprememb v l. 2012-2013, rezultatsko v povprečju 

primerjanih mest.  

 

 



PRIMERJALNA ANALIZA 

EVPROPSKIH PRESTOLNIC 

Izvajalci analize so poudarili nekaj kazalnikov uspešnosti 
(vzrok za uvrstitev Ljubljane v top pet evropskih prestolnic): 

 

1. skupni visok odstotek ločeno zbranih frakcij, 

2. nizek odstotek mešanih komunalnih odpadkov, 

3. visoka stopnja ločeno zbranih frakcij, kot so biološki 
odpadki, steklo, plastika ..., 

4. časovno obdobje, v katerem je sistem vzpostavljen, 

5. sistem zaračunavanja, ki spodbuja ločevanje. 

 



 

• Slika: Kombinirana stopnja zajema za papir, 

kovine, steklo, plastiko in biološke odpadke v 28-

prestolnicah EU 

 

KAKO SE ODPADKI ZBIRAJO V EU-28 

PRESTOLNICAH? 



MESTA, KI SO NAJBOLJŠI IZVAJALCI LOČENEGA ZBIRANJA 

 

 



5 KLJUČNIH PRIPOROČIL IZ ŠTUDIJE (1/3) 

1. Ločeno zbiranje frakcij odpadkov vodi do višje stopnje recikliranja v 

primerjavi z s postopki predelave izločenimi materiali. 

2. Vključevanje zasebnega sektorja pri zbiranju in obdelavi lahko pomaga 

zmanjšati stroške in zmanjšuje breme upravljanja z odpadki, vendar pa 

se pogosteje pojavi  

 pomanjkanje transparentnosti poslovanja, 

 nevarnost, da bi proračunski presežki ostali v zasebnem podjetju 

in ne bili preusmerjeni nazaj občini oz. gospodinjstvom vezano na 

sistem tarif,  

 potrebno je natančno določiti minimalne standarde za zbiranje in 

obdelavo in vzpostaviti zanesljiv in točen sistem poročanja 

podatkov o zbiranju in obdelavi odpadkov. 



3. Sistemi za zbiranje »od vrat do vrat« imajo za posledico najvišjo 

stopnjo in deleže zajemanja materialov za recikliranje. Stroški 

zbiranja za takšne sheme so višji, vendar pa so stopnje zajema ločenih 

frakcij in tudi prihodki običajno tudi višji, čistoča materialov in delež 

zavrnjenih materialov ter stroški obdelave pa občutno nižji.  

 

 

5 KLJUČNIH PRIPOROČIL IZ ŠTUDIJE (2/3) 



4. Strogo ločeno zbiranje (materiali za recikliranje v enem zabojniku) vodi 

do VIŠJE stopnje recikliranja. Kakovost zbranega materiala, delež 

nepravilno ločenih materialov je nižji. Zbiranje pomešanih materialov 

poenostavi ločevanje za uporabnike, vendar pa zbrani material lahko 

samo sortiramo, da pridobimo čiste frakcije, če je prisotnih nečistoč 

zelo malo. Zmanjšanje prisotnih nečistoč v teh zabojnikih je največji 

izziv. Trend na trgu surovin za recikliranje trgih bo šel verjetno v smer, 

ki zahteva višje kakovosti materialov.  

 

5. Izvajanje sistema plačil »plačaj kolikor povzročiš« (Pay As You Throw - 

PAYT) za zbiranje preostanka odpadkov, je eden od glavnih 

dejavnikov uspeha za uspešno ločeno zbiranje frakcij KO. 

 

 

5 KLJUČNIH PRIPOROČIL IZ ŠTUDIJE (3/3) 



Igor.Petek@snaga.si 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 


