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Preprečimo
nastajanje
odpadne hrane
Ljubljana – V Sloveniji po oceni
EU pridelamo približno 179.000
ton odpadne hrane na leto ali 86
kilogramov na osebo, od česar je
velika večina kuhinjskih odpadkov. Le desetino teh predelamo,
večina pa jih konča neobdelanih
na odlagališčih. Zato so v Društvu
Ekologi brez meja oblikovali idejo
za Slovenijo brez zavržene hrane
(Zero Food Waste Slovenia). Zagnali so že projekt Volk sit, koza
cela – Za Slovenijo brez zavržene
hrane, v katerem želijo dobiti vpogled v navade in vedenjske vzorce
ravnanja s hrano doma, v restavracijah, menzah, trgovinah in
na kmetijah. To izvajajo s spletno
anketo s celovitim vprašalnikom.
Na podlagi rezultatov bodo lahko
bolje ustvarili različne pripomočke za spreminjanje navad oziroma
za zmanjševanje in preprečevanje
nastajanja odpadkov. Temeljni
smoter projekta je torej zmanjšati
in preprečiti nastajanje odpadne
in zavržene hrane. To želijo doseči
s krepitvijo nevladnih organizacij,
mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za izboljšano povezanost, odzivnost in učinkovitost
deležnikov. Projekt je podprt s
sredstvi finančnega mehanizma
EGP 2009–2014.

Razpis za
ohranjenje voda
Ljubljana – Sklad Si.voda, zavod
za zdrave in čiste vode, objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov na področju ohranjanja zdravih
in čistih voda v letu 2014. Na razpis
se lahko prijavijo zasebne ali javne
organizacije s projekti, ki učinkovito in trajnostno rešujejo problematiko pitne vode v lokalnem okolju
ali dvigujejo ozaveščenost javnosti.
Rok za prijavo je 30. junij. Sklad je
v petih letih delovanja podprl sedem projektov v skupni vrednosti
skoraj 160.000 evrov ter tako prispeval k ozaveščanju in aktivnemu
reševanju problematike kakovosti
voda v Sloveniji. Sofinanciral je
gradnjo treh rastlinskih čistilnih
naprav, in sicer ob učilnici v naravi v Modražah, na izletniški točki
Lisca nad Sevnico in v zaščitenem
biotopu Kozjanski park. Podprl je
gradnjo biološke čistilne naprave
v podružnični osnovni šoli Lučine
in postavitev pitnikov v ljubljanskih vrtcih Mojca in Hans Christian Andersen, kjer je sofinanciral še
postavitev sistema zbiranja deževnice. Lani so podprli iniciativo Inštituta za vodo RS za vpis kranjske
stene v register žive kulturne dediščine pri ministrstvu za kulturo.
V kratkem bo dokončan že osmi
projekt, gradnja rastlinske čistilne
naprave na Mrzlem Vrhu.

EU v boj proti
izpustom
Bruselj – Evropska unija bo na
pogajanjih v okviru konference ZN
o podnebnih spremembah, ki poteka od 4. do 15. junija v nemškem
Bonnu, predstavila svoj prispevek
k bolj odločnim svetovnim ukrepom v boju proti podnebnim spremembam do leta 2020. Prednostna
naloga EU na konferenci v Bonnu
je doseči napredek, na podlagi katerega bi bilo mogoče decembra na
podnebni konferenci Združenih
narodov v Limi sprejeti odločitev
za bolj ambiciozne cilje v boju proti podnebnim spremembam pred
letom 2020. EU je uspešno pretrgala vez med gospodarsko rastjo
in emisijami toplogrednih plinov,
so sporočili iz evropske komisije. Čeprav je gospodarska rast EU
med letoma 1990 in 2012 znašala
več kot 44 odstotkov, so se izpusti
zmanjšali za 19 odstotkov, s čimer
se EU uvršča med energijsko najučinkovitejša gospodarstva na svetu.
Unija je s tem presegla uradni cilj
prvega ciljnega obdobja kjotskega
protokola za približno 4,2 milijarde ton ekvivalenta CO2. V drugem
obdobju lahko doseže še nadaljnji
prihranek 1,3 gigatone. Tako bi bile
predvidene skupne emisije toplogrednih plinov iz EU in z Islandije leta 2020 24,5 odstotka manjše
kot v izbranem izhodiščnem letu,
ki je v večini primerov 1990. Poleg
tega je EU pripravljena povečati
uradno ciljno zmanjšanje toplogrednih plinov za leto 2020 z 20 na
30 odstotkov, če bodo druga večja
gospodarstva pripravljena sprejeti
primerljive ukrepe.
Pripravila Barbara Pavlin

Prihodnjič v
Zelenem Delu
S prispevkom o težavah, ki
jih povzorča suša in reševanju le teh, se bomo posvetili
svetovnemu dnevu boja
proti suši in širjenju puščav.
Novosti tudi o ločevanju
odpadkov.
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Cilji za predelavo odpadkov bodo višji
Zeleni teden Evropska komisija bo predlagala nove cilje za pot v krožno gospodarstvo – Potočnik: Gremo v napačno smer
Bruselj – Krožno gospodarstvo brez odpadkov je nuja za
prihodnost, je slišati od vsepovsod na Zelenem tednu v Bruslju, vendar so precej povedna
tudi opozorila, da so sistemi
ravnanja z odpadki v državah
EU na zelo različnih stopnjah.
Tudi za sežigalnice ni prave odločitve, govori se le o davkih,
malo nižjih kot za odlaganje.
Borut Tavčar
»Hočemo biti del procesa Združenih narodov na poti v krožno gospodarstvo, hočemo enoten evropski glas,« pravi komisar za okolje
Janez Potočnik in dodaja, da če
svet misli resno z odpravo revščine,
kar vsebujejo milenijski cilji, mora
zaščititi naravne vire za prihodnje
generacije in zamenjati linearni sistem gospodarstva (pridobivanje v
naravi, proizvodnja in odlaganje odpadkov) s krožnim brez odpadkov.
Spremembe so sicer težke, še
opozarja Potočnik, saj imajo inovatorji sovražnike v vseh, ki jim
gre dobro v starem sistemu. Tiste,
ki jim gre dobro v novem sistemu,
ki ga uokvirjajo rast svetovnega
prebivalstva, podnebne spremembe, onesnaženje vseh vrst, grozeče
pomanjkanje hrane, pa malokdo
podpira. Tudi politiki vztrajajo pri
starem, v 21. stoletju ohranjamo
sistem iz 19. stoletja, tudi zaradi strahu pred socialnimi nemiri. »Sprememb se ne bomo lotili
zdaj, počakali bomo na prihodnje
leto, ko se bodo razmere uredile,«
je glavni izgovor, čeprav se težave
ponavljajo, od boja proti terorizmu
do finančne krize. »Počasi, vendar
gotovo gremo v napačno smer,«
pravi Potočnik.

Premalo recikliramo

Tako bo Komisija v nekaj tednih
predlagala nove cilje za učinkovito
porabo virov, tudi vode in zemlje,
in s tem za višje stopnje predelave
odpadkov v materiale za nove izdelke. Paket zakonodaje za krožno
ekonomijo bo podprl industrijsko
simbiozo, ko je odpadek ene tovarne vhodni material za drugo tovarno, podprl pa bo tudi najem izdelkov, ne kupovanja. Do leta 2030
bo ta zakonodaja po prepričanju
Komisije pomemben katalizator
sprememb.

Odpadek ene tovarne naj postane vhodni material za drugo tovarno. Foto Borut Tavčar
Karl Frankenberg, generalni
direktor za okolje v generalnem
direktoratu Komisije za okolje, je
povedal, da lahko z evropskimi tehnologijami iz ene tone odpadne električne in elektronske opreme pridobijo 350 gramov zlata, poleg vseh
drugih materialov in redkih zemljin. To je sedemkrat bolj učinkovito kot v rudnikih zlata. Andreas
Papastravrou, namestnik stalnega
predstavnika Grčije v Evropski uniji, pa je dejal, da recikliramo le štiri
tone zlata od desetih. »Če to popravimo, bo zadoščeno vsemu povpraševanju in cene se bodo znižale,« je
prepričan Papastravrou, ki je še dodal, da se je EU v zadnjih petih letih
morala spoprijeti z velikimi izzivi.
Teh pa se ne da odpraviti s klasičnim sistemom, zamenjati ga mora
nov. »V teh časih potrebujemo rast
in delovna mesta, zato je treba trajnostnemu razvoju dati več poudarka v strategiji za 2020,« še meni.

»Za proizvodnjo poliestra za proizvodnjo tekstila porabimo na leto
28 milijonov ton nafte. Od začetka
proizvodnje je nastalo 488 milijonov ton poliestrskega tekstila, vsaj
108 milijonov ton ga je še po naših
omarah. Zdaj je sveti gral najti način, kako ločiti bombažna vlakna
od poliestrskih, saj je cilj narediti
nove poliestrske niti, bombaž pa
pretvoriti v, denimo, celulozo,« je
povedala Cyndi Rhoades iz podjetja Worn again, kjer so ugotovili,
da s predelavo starih oblek v sodobnejše le podaljšajo njihovo pot
pred običajnim sežigom.

Ovire pri predelavi odpadkov

Vendar tudi ambicija, da bi predelovali odpadke v nove surovine,
ki bi bile primerne za proizvodnjo
novih izdelkov v tako rekoč neskončni krožni zanki, ni brez ovir.
Rhoadesova je tako opozorila, da
so nujna nova merila za vrednote-

nje takih surovin, ki bi vključevala
odpravo stroška odlaganja, korist,
ker so surovine vedno dosegljive,
njihova cena pa ne niha, poleg
tega odpade prevoz iz oddaljenih
in včasih tudi politično in drugače
zelo nestabilnih delov sveta. Nujni
so tudi indikatorji za merjenje socialnih koristi, poleg tega je ključno, da brez ločenega zbiranja odpadkov teh ne bo mogoče predelati
v uporabne materiale. Falkenberg
je dodal, da je v nekaterih državah
odlaganje odpadkov še vedno najcenejše, zato bo treba to primerno
zaračunati. Potočnik pa je dejal, da
bomo brez spodbud na trgu v velikih težavah, in spomnil, da je v EU
veliko dobrih praks.
Glavna težava, tudi dobrih praks,
je predelava odpadkov, zlasti plastike, v enako uporaben material,
kot je svež. Tudi zato nekatere države zagovarjajo sežig preostanka
odpadkov. Druge, zlasti pa okolje-

varstvene organizacije menijo, da
če se kateri od izdelkov ne da reciklirati, je napačen njegov dizajn.

Dobra praksa Bruslja

Ena od predstavljenih dobrih
praks je največja bruseljska čistilna
naprava za odpadno vodo Aquaris.
Njena zmogljivost je 1,1 milijona
populacijskih enot oziroma onesnaženje, ki ga povzroči toliko ljudi. V njej onesnaženje vode merijo
z majhnimi ribicami, ki jim dodajo
flourescentne markerje. S tem merijo skupni učinek vseh onesnaževal v vodi, kar je bistveno bolj
povedno kot fizikalno ali kemično
merjenje, kjer ugotovijo le vsebnost te ali one kemikalije, skupnega učinka, ki je lahko potenciran,
pa ne. Za zdaj za skupno delovanje
dveh ali več kemikalij sploh še ni
mejnih vrednosti.
Bruselj se sicer ne more pohvaliti s tem, da so čistilno napravo za-

gnali šele leta 2007, napredujejo pa
s pilotnim projektom, v katerem
bakterije, ki jih uporabljajo za biološko čiščenje odpadne vode, proizvajajo polimere, iz teh pa naredijo
majhne pelete bioplastike, ki jih
uporablja plastična industrija. Za
zdaj je ta postopek piloten, čistilna naprava pa tudi ni narejena za
tako proizvodnjo. Je pa to lahko
primeren postopek za nove čistilne naprave.
Čistilno napravo je sicer v javnozasebnem partnerstvu zgradila Veolia, ki jo tudi upravlja. Anaerobno
gnitje blata iz čistilne naprave sicer
proizvaja bioplin, ki ga uporabljajo
za proizvodnjo pare. Bazeni čistilne naprave so poleg tega tako visoko, da so na iztok namestili malo
turbino za proizvodnjo elektrike. Z
vsem tem čistilna naprava proizvede četrtino potrebne energije, saj
imajo vse naprave za proizvodnjo
energije moč enega megavata.

Recikliran material ponovno uporabimo pri gradnji
Gradbeni odpadki Odloženi na odlagališče so izgubljena surovina in breme za naravo – Nujno uskladiti zakonodajo
Ljubljana – Konec leta se bo
končal tudi štiriletni projekt
ReBirth, katerega glavni namen je bil prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in
industrijskih odpadkov ter njihovi povečani uporabi v gradbeništvu. Kot pravijo partnerji
v projektu, bodo aktivnosti nadaljevali tudi po uradnem zaključku projekta.

Barbara Pavlin
V Sloveniji so se količine odpadkov od leta 2008 zmanjševale. Kot
pravi Janja Leban iz Službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), sta k temu
prispevala tudi gospodarska kriza
in zmanjšanje gradbene dejavnosti. V letih 2011 in 2012 je bilo to
zmanjšanje kar precejšnje, saj je
zakonodaja omogočila, da ostan-

Foto Tadej Regent
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Treba je ozeleniti javna naročila za prenovo in gradnjo cest.

ki proizvodov postanejo stranski
proizvodi, ki se lahko dajo na trg
za nadaljnjo uporabo.
Leta 2012 smo v Sloveniji pridelali 4,4 milijona ton odpadkov, od
tega je bilo gradbenih 15 odstotkov. Potencial za njihovo predelavo in ponovno uporabo je velik,
pravi vodja projekta Rebirth Jure
Leben. To so v okviru projekta
pokazali tudi z vgradnjo predelanih materialov v cestišče. Pri tovrstnih rekonstrukcijah je treba več
materiala, a so ceste potem dlje
časa uporabne. Izračuni pa so pokazali, da je razlika v ceni na tono
materiala pri klasični in trajnostni
gradnji cest deset evrov, kar pomeni, da se trajnostna gradnja tudi
izplača. Trenutno predelane gradbene odpadke uporabljajo za nizke gradnje (nasipi, ceste, priprava
terena za gradnjo), z razvojem in
sodobnejšimi obrati za reciklažo
pa jih bo mogoče uporabiti še drugje. V Sloveniji je za njihovo reci-

klažo registriranih 154 subjektov,
zbiralcev je 27, vsi pa so objavljeni
na spletni strani agencije za okolje
Arso.
Partnerji v projektu poudarjajo tudi pomen vzpostavitve razmer za zelena javna naročila pri
gradnji in obnovi cest, če želimo
recikliranje gradbenih odpadkov
prenesti tudi v prakso. Pri tem so
predvsem pomembne občine, saj
je občinskih cest po površini kar
74 odstotkov.
Janja Leban je opozorila tudi na
nujnost spremembe predpisov, saj
je zakonodaja s področja odpadkov
zelo zapletena. Prav tako je treba
zakonodajo o gradbenih odpadkih
uskladiti z uredbo o odpadkih. Poleg tega je treba najti odgovor na
vprašanje, kdaj odpadek neha biti
odpadek in postane proizvod, da
bi zanj veljali predpisi za proizvode, in ne več za odpadke. Pri tem
pa je nujno povezovanje različnih
strok za poenoteno razumevanje

pojmov in pravnih ravnanj. Ključna težava, zakaj gradbeni odpadki
končajo na divjih odlagališčih,
so visoki stroški odlaganja in pomanjkanje prostora zanj, meni
ustanovitelj podjetja Poslovni
kontroling gradnje Mirko Šprinzer. Zato je cilj partnerjev ozaveščanje investitorjev, projektantov
in izvajalcev. Poleg tega so ključni
problemi še nizka stopnja ločevanja na mestu nastanka (gradbišča)
odpadkov, premalo sprejemljivi
že reciklirani agregati na trgu in
premalo spodbud. Po Šprinzerjevem mnenju pa so odpadki, odloženi na odlagališču, izgubljena
surovina in breme za naravo. Zato
moramo čim prej razmisliti, kako
iz linearnega gospodarjenja z viri
preiti v krožno.

povezane vsebine

delo.si/okolje
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Kartonsko embalažo lahko v celoti predelamo
Shranjevanje tekočin V Evropi več kot 20 predelovalnih obratov kartonske embalaže za tekočine
Tekoča živila so v papir shranjevali že v začetku preteklega stoletja, pri čemer so papir
pred tekočo vsebino zaščitili s parafinskim voskom. Danes
embalažo za mleko, sokove ali
jogurte sestavljajo karton, plastična folija in aluminij, ki jih
ohranjajo sveže. Prav vse materiale je tudi mogoče ponovno uporabiti.

čo vsebino uporabljali parafinski
vosek.
V naših domovih jo uporabljamo kot embalažo za mleko in
druge mlečne izdelke, kot sta na
primer smetana in jogurt, ter za
sokove, omake itn. Ščiti svežino,
okus in hranilne lastnosti proizvoda že med prevozom, v gospodinjstvih pa jo cenimo predvsem
zaradi preproste uporabe in zagotavljanja optimalnega roka trajanja.

Kartonska embalaža za tekoča živila je v naših gospodinjstvih zelo
pogosta. Uporablja se za zaščito
svežih pijač in drugih živilskih
proizvodov. Ohranja svežino izdelkov bodisi pri sobni temperaturi bodisi v ohlajenem stanju.
Uporabljali so jo že vsaj na začetku prejšnjega stoletja, saj so prvi
zapisi, ki razkrivajo, da se je papir
uporabljal za embaliranje tekočin,
datirani z letom 1908. V tistih časih so za zaščito papirja pred teko-

Zbiramo jo v zabojnikih
za embalažo

Kartonska embalaža za tekoča živila je sestavljena iz 75 odstotkov
kartona, 21 odstotkov plastične
folije in štirih odstotkov aluminija. Plastična folija prepreči uhajanje tekočine iz kartona, aluminij
pa jo ščiti pred svetlobo in oksidiranjem. Prav vse tri materiale je
mogoče reciklirati.
V Sloveniji se ta vrsta embalaže zbira v zabojnikih za embala-

žo. Preden jo odvržemo vanj, je
priporočljivo, da jo razstavimo in
sploščimo. Kasneje se vsebina zabojnika sortira po materialih (kartonska embalaža za tekoča živila,
plastenke, pločevinke, konzerve,
plastične vrečke idr.). Presortirani
materiali se stisnejo v bale (ta proces imenujemo baliranje) in vsak
posebej potuje naprej v ustrezne
predelovalne obrate.
V Evropi najdemo za recikliranje kartonske embalaže za tekoča
živila več kot 20 predelovalnih
obratov. V njih se reciklira 40 odstotkov kartonske embalaže za
tekoča živila. Leta 2012 je bilo v
Evropi recikliranih 380.000 ton
omenjene vrste embalaže.

iz kartona od plastične ter aluminijaste folije. Karton, pridobljen iz
te vrste embalaže, je visoke kakovosti in dragocena sekundarna surovina za nove izdelke. Uporablja
se za izdelavo kartonskih škatel,
pisarniškega materiala, mavčnih
plošč in drugih izdelkov. Prav tako
se za različne namene uporabljata
plastična in aluminijasta folija. Iz
plastične folije lahko pridobivamo energijo v predelovalnih obratih, še pogosteje pa se uporablja za
druge vrste izdelkov iz plastike,
kot je na primer vrtno pohištvo.
Aluminij pa se lahko uporablja
tudi kot sekundarna surovina v
industriji, kjer nadomešča aluminij, pridobljen iz primarnih virov.

Dragocene in kakovostne
sekundarne surovine

Ločevanje odgovornost
vsakogar od nas

Postopek recikliranja se začne z
razpuščevanjem kartonske embalaže v velikanskih mešalnikih, napolnjenih z vodo. Ta proces traja
približno 20 minut in loči vlakna

Kartonska embalaža za tekoča živila je torej izdelek, ki je uporaben
tako napolnjen s tekočimi živili
kakor tudi kot dragocena sekundarna surovina, ki jo pridobimo z

recikliranjem. S tem prihranimo
naravne vire in zmanjšamo emisije ogljikovega dioksida. Pogoj pa
je ločeno zbiranje odpadne emba-

laže, pri čemer moramo sodelovati vsi. Ločevanje odpadkov je odgovornost vsakega posameznika,
odgovornost vsakogar od nas.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba Slopak d.o.o.,
partner je Delo d.d. Vrednost projekta je 671.558 evrov. Partnerja Slopak in Delo
sofinancirata 51 odstotkov (342.495 evrov). Evropska unija s podporo finančnega
mehanizma LIFE+ sofinancira 49 odstotkov (329.063 evrov).
Zelena stran je v celoti namenjena projektu LIFE10 INF/SI/136.
Na vaša vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo poiskali
odgovore. Vprašanja pošljite na naslov: zeleno@delo.si.

