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Vsebina:   

1. Povzetek javnomnenjskih raziskav  stališč družbe glede okolja,  
ravnanja z embalažo, embalaže za hrano; trajnostni  trendi pri 
nakupovanju.  Viri: Eurobarometer  2014, Raziskava Wrap, 
Raziskava  Tetrapak , GMA ( the association of food, beverage 
and consumer products Companies)

2. Situacija v  Sloveniji – kratke opis problematike ravnanja  z 
embalažo. 

3. Komunikacijski  vidiki problematike  



85% Evropejcev verjame, da 
lahko imajo pomembno vlogo 
pri varovanju okolja
Vir: Eurobarometer, 2014  



Kaj pravi Eurobarometer 2014? 
Izsledki raziskave 

• Skoraj vsi anketirani so se strinjali, da je zanje osebno  
varovanje okolja  pomembno, polovica pa, da je varovanje 
okolja zelo pomembno. 

• 85 odstotkov verjame, da lahko sami igrajo pomembno vlogo pri 
varovanju okolja.

• Večina Evropejcev ločuje odpadke in znižuje porabo energije  -
čeprav se odstotek zelo razlikuje (23% v Bolgariji in 92%  v 
Sloveniji in Luksemburgu).  

• Večina  Evropejcev je prepričanih, da so: ločevanje odpadkov, 
zmanjšana poraba energije in uporaba javnega transporta  
ključne prioritete varovanja okolja. 



¾ je pripravljenih plačati več za 
okolju prijazne izdelke 
• Tri četrtine Evropejcev je 

pripravljenih plačati več za 
okolju prijazne izdelke. 

• Televizija ostaja ključen vir 
informacij o okoljskih temah,  
družbeni mediji in internet pa je  
drugi najpomembnejši  vir. 

• Najbolj zaupanja vreden vir so  
znanstveniki, agencije za zaščito 
okolja in televizija.

• Več ko 3/4 vprašanih je 
prepričanih, da velike 
organizacije in industrija ne 
naredijo dovolj za zaščito okolja 
in 2/3, da premalo naredijo 
vlade in prebivalci sami. 



Aktivnosti za zaščito okolja



Ločevanje odpadkov po državah 



Stališča do embalaže kot 
okoljskega problema 

Vir: WRAP – raziskava 2013 – Stališča kupcev do  živilske embalaže 



Ali postajamo družba zelenega potrošništva in ali se 

to navezuje tudi na odnos do embalaže? 



Zeleno potrošništvo/zeleni 
potrošnik 

Ena od mnogih definicij:

„se izogiba izdelkom, ki ogrožajo 
zdravje ali pa ogrožajo okolje med 
proizvodnjo, uporabo in odlaganjem 
in ki povzročajo nepotrebne 
odpadke“. 
(Elkington, 1994) 
Ali bi se zeleni potrošnik odločal tudi  za odgovornost 
pri embalaži? 



Sprožanje zelenega potrošništva 

• Zeleno potrošništvo(obnašanje/vedenje 
se ne oblikuje zgolj na podlagi neke 
splošne okoljske zavesti - zeleno 
potrošništvo oblikuje trg (Peattie, 1992). 

• Je odvisno od  stališč potrošnika 
(posredno vedenja) do posameznih 
produktov in od povezav med „zelenimi 
informacijami“ in informacijami o izdelku.

• Večina potrošnikov ne razlikuje med 
zelenimi produkti in ostalimi.   



Zato je pomembno „zeleno 
obveščanje“ o produktih 



Zakaj kupovati okolju prijazne izdelke 

Vir: WRAP – raziskava 2013 – Stališča kupcev do  živilske embalaže 

Da bi  zmanjšal vpliv na okolje 51

Da bi ohranil okolje za svoje potomce 49

Je v skladu z mojim življenjskim stilom, navadami in 
vrednotami 

21

Ker so ti proizvodi kvalitetnejši 12

Ker je to v modi 4

Ne  kupujem tovrstnih izdelkov 9 



Zakaj ljudje NE kupujejo okolju prijaznih izdelkov?  

Vir: WRAP – raziskava 2013 – Stališča kupcev do živilske embalaže 

Višja cena zelenih izdelkov 

Nezmožnost razlikovanja med  njimi in tradicionalni mi izdelki

Premalo informacij o izdelkih 

Slaba dostopnost do teh izdelkov 

Slabša kvaliteta  v primerjavi s tradicionalnimi 
izdelki 

Premalo informacij o tem, kako zmanjšujejo 
vpliv na okolje 

Ne želim se ukvarjati z okoljskimi temami 



Proces odločanja za zeleno 
potrošništvo – 5 faz 

Nakup 
izdelka 

Iskanje 
informacij 

Faza po 
nakupu 



Proces odločanja – zeleno 
potrošništvo 

V navezavi na varnost (Maslow); nanje 
vplivajo mediji, aktivistične skupine – s 
temami okoljske problematike.

Ko se potrošniki zavedajo svojih potreb, 
začnejo iskati informacije (izven  
deklaracij in oglaševalskih kampanj 
podjetij).

Iščejo alternativne produkte, ki 
ohranjajo okolje (kolo namesto avta); 
nove oblike kupovanja (re-use). 

Izdelki z vidnimi okoljskimi oznakami, 
pravična trgovina itd.. 

Prepozna-
vanje 
potreb

Iskanje 
informacij 

Nakup

Primerjava 
znamk 



5 faza: post-nakupno obnašanje – faza 
razlikovanja z ostalimi potrošniki  

� Ponovna uporaba – za druge namene (v 
embalaži za piškote hranijo drugo hrano).

� Recikliranje embalaže- izdelek v embalaži, ki se 
lahko reciklira, je vzvod za nakup. 

� Skrb za izdelke – skrbno ravnanje, ki podaljša 
življenjski cikel izdelka. 

Agencija Republike Slovenije za okolje, Maribor
26. junij 2008



Ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo v Sloveniji 

Kaj je cilj/ kaj želimo doseči?



Več ravni  odgovornosti in želenih 
sprememb obnašanja 



Raven gospodinjstev – ločeno 
zbiranje – rumena vreča ali 
rumeni zabojnik 

• Na trg je dano letno 
približno 200.000 ton 
odpadne embalaže

• Ali cca 100 kg na 
prebivalca. 

• Večina odpadne 
embalaže v 
gospodinjstvih 
nastane zaradi živil.  



Ozaveščenost posameznikov/ 
gospodinjstev/družbe?  



Raven proizvajalcev/industrija:  

• Več ko 3/4 vprašanih v 
Eurubarometru je prepričanih, da 
velike organizacije in industrija ne 
naredijo dovolj za zaščito okolja. 
Zakaj? 

• Ali koncept razširjene proizvajalčeve 
odgovornosti zadostuje za 
odgovorno ravnanje z  odpadno 
embalažo? 



Zakaj torej??? 



Raven 
zakonodajalcev/odločevalcev 



Raven IJS in podizvajalcev: 
Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) 

• Iz predavanja predstavnika Zbornice komunalnega gospodarstva – kopija 
prosojnice

•OKTOBER 2011: POPOLNA BLOKADA PREVZEMANJA ODPADNE EMBALAŽE PRI IJS, 

•2011,2012: MKO NI SPREJEL UREDBE O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI, 

•2011,2012: MKO NI SPREJEL SPREMEMBE UREDBE O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN OE, 

•2011,2012: MKO NI SPREJEL OPERATIVNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI (DRŽAVA 
NIMA IZDELANE STRATEGIJE), 

•2012: MKO NI SPREJEL TEHNIČNE UREDBE, 

•OKTOBER 2012: DELNA BLOKADA PREVZEMANJA ODPADNE EMBALAŽE PRI IJS, 

•2012: PODALJŠANJE OVD DROE (BREZ KAKRŠNIHKOLI SPREMEMB IN ZAHTEV), 

•2012: SEKCIJA OE V OKVIRU GIZ „SKUPNE SHEME“ NI REALIZIRALA IZRAVNAVE MED DROE, 

•DROE NE SODELUJEJO PRI PLANIRANJU LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV PRI IJS, ZATO IMA VSAKO LETO 
VEČJE TEŽAVE (IJS PROGRESIVNO POVEČUJEJO LOČENO ZBRANE ODPADKE NA IZVORU), 

•NEPOSLUH DROE PRI IZVAJANJU NADSTANDARDA PRI RAVNANJU Z OE S STRANI IJS, KI IMAJO POTREBNO 
ZNANJE, INFRASTRUKTURO IN OPREMO, 

•NEENAKOST PODIZVAJALCEV DROE (PREVLADUJE ARGUMENT MOČI IN NE EKONOMSKI ARGUMENT), 

Vir: predavanje Zoran Rodič – Zbornica komunalnega gospodarstva – na posvetu FIT Medie „Prenova sistema OE“, 
marec 2013 



Kako dvigniti zavest v družbi?  
Model 3 E ali model 3 I  - od spremembe 
stališč do spremembe vedenja 



Informiranje in izobraževanje 

• V kampanji z različnimi komunikacijskimi orodji 
obveščamo širšo družbo/gospodinjstva o 
pomenu zmanjševanja količin odpadne 
embalaže (odločitev za zelene proizvode, s čim 
manjšo embalažo itd..) in pravilnega ravnanja z 
odpadno embalažo doma

sprožanje zelenega potrošništva 



Inženiring  - upravljanje 

• Vzpostavitev ustreznega sistemskega okolja  
za ustrezno ravnanje z odpadno embalažo:

- Dosledno uveljavljanje  načel proizvajalčeve 
razširjene odgovornosti

- Sprejetje okoljske zakonodaje, ki bo uredila 
ravnanje z odpadno embalažo in uredila odnose 
med IJS in DROE

- Odprava anomalij v sistemu ravnanja z odpadno 
embalažo 



Inkriminacija 

• Vzpostavitev zakonodaje, ki bo inkriminirala:

- Neodgovorno ravnanje z odpadno embalažo v 
gospodinjstvih 

- Neodgovorno ravnanje DROE in  podizvajalcev 
(zbiralci in predelovalci surovin)

- Neodgovorno ravnanje IJS (odvzem koristnih 
surovin in prodaja na trgu itd..) 


