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Skrbimo za celostno ravnanje z 

odpadki v 155 tisoč oziroma v 

petini slovenskih gospodinjstev.

V družbi spodbujamo ponovno 

uporabo ter souporabo stvari, 

popravila, izmenjave ter 

podpiramo trajnosten odnos do 

stvari nasploh. 



Ravnanje z 

odpadki



Ravnanje z 

odpadki



Z ločenim zbiranjem 

smo začeli leta 2002.

Leta 2006 smo uvedli 

ločeno zbiranje BIO 

odpadkov od vrat do 

vrat.



Zbiranje 

odpadkov

3.000 

ekoloških 

otokov



Zbiranje 

odpadkov

Sistem od 

vrat do vrat,

151.028 

zabojnikov



Zbiranje 

odpadkov v 

središču 

Ljubljane

69

podzemnih 

zbiralnic



Zbiranje

odpadkov

Kosovni

odpadki iz 

gospodinjstev, 

nevarni

odpadki



Zbiranje

odpadkov

Zbirni centri



Izvrstno 

nam gre! 

V 2018 smo 

v Ljubljani 

ločeno zbrali 

68 %

odpadkov
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Ljubljana je EU 

prestolnica z 

najvišjim 

deležem ločeno 

zbranih 

odpadkov.



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. 



4 STEBRI  

UČINKOVITEGA 

UPRAVLJANJA 

Z ODPADKI 

ZAKONODAJA

VISOKA RAVEN 
STORITEV/INFRASTR.

KOMUNICIRANJE

NADZORNI MEHANIZMI





Kaj je strategija 

Zero waste?
Lokalna skupnost krepi prve tri 

prednostne naloge pri

ravnanju z odpadki in uvede

kreativno ponovno uporabo 

(Re-dizajn). 



ZW cilji do 2025

• Ločeno zbrati 75 % 

odpadkov.

• Znižati količino

preostanka ostankov na

60 kg na osebo letno. 

• Zmanjšati količino

odloženih odpadkov na

30 kg na osebo letno. 



Na poti v krožno 

gospodarstvo



Za zadovoljitev 

naših potreb in 

želja že več kot 

desetletje 

uporabljamo 1,5 

planeta Zemlje. 

Porabljamo 50 

odstotkov več 

virov (energija, 

hrana itd.), kot jih 

zmore planet 

proizvesti.

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRu_Khy-HQAhVGOxQKHSc0BG8QjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/ErinFitzgerald2/slides-for-fcpv13-49194281&psig=AFQjCNGBmrKpcnAnFZWi1SICilrJ3Uv27g&ust=1481183108505321


Krožno gospodarstvo kot nov 

ekonomski model lahko na najkrajši 

način opredelimo z izzivom 

»Kako različne vire v proizvodnem 

in potrošnem ciklu zadržati čim 

dlje?«



.

Regijski center za ravnanja z odpadki 
(RCERO) Ljubljana je izjemnega pomena 
za prehod v krožno gospodarstvo.



MBO: trije sklopi tehnološkega procesa
• V prvem sklopu poteka mehanska separacija mešanih komunalnih odpadkov in priprava trdnega

goriva.
• V drugem sklopu se  dogaja anaerobna fermentacija biorazgradljivih odpadkov, izločenih iz

mešanih komunalnih odpadkov, s proizvodnjo bioplina .
• Tretji sklop je predelava ločeno zbranih bioloških odpadkov s proizvodnjo bioplina.



Mehansko

biološka (MBO) 

obdelava 

odpadkov 

1. Obdelava preostanka odpadkov iz
gospodinjstev in odpadkov iz
dejavnosti; 
150.000 ton na leto.

2. Obdelava ločeno zbranih BIO
odpadkov iz gospodinjstev; 21.000 
ton na leto.



70.000 ton trdnega goriva iz odpadkov različne kurilne vrednosti,
40.000 ton digestata po anaerobni obdelavi težke frakcije mešanih
komunalnih odpadkov,
6.000 ton izločenih sekundarnih surovin,
6.000 ton lesa,
2.800 ton komposta po obdelavi ločeno zbranih organskih, 
biorazgradljivih odpadkov, 
13.400 MWh električne energije in 15.000 MWh toplotne energije iz 
plina, ki nastane pri biološki obdelavi odpadkov.



PRIMERI DOBRIH PRAKS



Od konca leta 2015 

uporabljamo najbolj 

trajnosten higienski 

papir na trgu, izdelan 

iz reciklirane 

sestavljene embalaže 

mleka ter sokov. 

Prej je bilo snovno 

izrabljenih le 50% te 

surovine, zdaj pa gre v 

predelavo celotna 

količina odpadne 

sestavljene embalaže.



Zmanjševanje količin 

nastalih odpadkov in 

dosledno ločeno 

zbiranja odpadkov na 

kulinaričnih, kulturnih in 

športnih javnih 

prireditvah.

Sistem zbiranja odpadkov  

je učinkovit in prijazen do 

obiskovalcev ter okolja.



Varujemo vodne vire in mestne tlake

čistimo s stroji, ki vodo reciklirajo, pri

čiščenju pa uporablja biološko

razgradljiv detergent. 

Za spiranje ulic večinoma uporabljamo

deževnico, ki jo zberemo na strešnih

površinah Kompleksa na Barju.



Na javnih zelenih in 

cestnih površinah smo 

opustili uporabo vseh 

herbicidov.

Stroj, ki ga uporabljamo 

za zatiranje plevela, 

deluje na osnovi vodne 

pare in aktivnih sestavin 

iz rastlinskih olj 

(kokosovega in 

palminega olja ter olja 

oljne ogrščice) ter 

glukoze (iz krompirja, 

koruze, pšenice), ki so 

biološko razgradljive.



V RCERO Ljubljana v procesu 

obdelave ločeno zbranih bio

odpadkov nastaja kompost 

Rastko.

Je prve kakovosti in primeren 

za uporabo na vrtovih in 

njivah.



V RCERO Ljubljana s 

kreativno ponovno 

uporabo, recikliranjem 

ter upcikliranjem

izdelkom 

podaljšujemo 

življenjsko dobo in 

uresničujemo 

trajnosten odnos do 

stvari ter virov.



Na Povšetovi 4 deluje Center ponovne 

uporabe.

Sestavljata ga trgovinica in 

popravljalnica. V štirih letih, odkar center 

deluje, se je število prodanih izdelkov 

povečalo s povprečno 50 na 190 na dan.





Spodbujanje nakupovanja brez embalaže
V prostorih Centra ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani 
ponujamo  možnost nakupa bio čistil, šamponov, več vrst kisa 
in olja na samopostrežnem prodajnem avtomatu, kamor kupci 
po izdelke pridejo s svojo embalažo.



Naši uporabniki vsako 

leto v svoje poštne 

nabiralnike prejmejo 

publikacijo, ki se od 

2016 imenuje 

Snagazin, revija za 

boljši življenjski 

slog.





V Ljubljani smo med 
prvimi na svetu izdelali 
papir iz japonskega 
dresnika.

Inovativen način reševanja 
problematike invazivnih 
tujerodnih rastlin po 
principu krožnega 
gospodarstva. 

Iz papirja smo izdelali 
papirne vrečke in zvezke.



www.vokasnaga.si
www.mojiodpadki.si

www.ponovnauporaba.si
www.rcero-ljubljana.eu

/vokasnaga


