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Seznam kratic

Ta publikacija odraža zgolj poglede avtorjev, organi programa Interreg Europe niso odgovorni za kakršnokoli 
uporabo informacij, ki jih ta dokument vsebuje. 

Vsebina vsake dobre prakse je izdelek partnerjev WINPOL-a, ki so prakso tekom projekta spoznali in so bili zadol-
ženi za zbiranje informacij glede le teh. Vodnik je pripravil ARC+, v oktobru 2020. Več informacij na www.acrplus.org

API Application programming interface – Vmesnik za programiranje aplikacij

CAS Civic amenity site – Zbirni center

CLO Compost like output – Proizvodi, ki so podobni kompostu

CTO Chief Technology Office – Glavna tehnološka pisarna

DtD Door-to-door – Od vrat do vrat

EU European Union – Evropska unija

FUSIONS
Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies (http://
www.eu-fusions.org) – Uporaba hrane za družbene inovacije z optimizacijo strategij 
za preprečevanja nastajanja odpadkov

GDPR General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu podatkov

GHG Greenhouse gas – Toplogredni plini

GIS Geographic information system – Geografski informacijski sistem

GPRS General Packet Radio Service – Splošna paketna radijska storitev

ICT Information and communications technology – Informacijsko komunikacijske
tehnologije

IT Information technology – Informacijska tehnologija

KAYT Know-as-you-throw – Veš-kaj-odvržeš

PAYT Pay-as-you-throw – Plačaš-koliko-odvržeš

PET Polyethylene terephthalate – Polietilen tereftalat

PMD Plastic bottles, metal packaging and drink cartons – Plastične steklenice, kovinska 
embalaža in kartoni pijač

RFID Radio-frequency identification – Radiofrekvenčna identifikacija

UCO Used cooking oil – Uporabljeno olje za kuhanje

WEEE Waste of electrical and electronic equipment – Odpadki iz električne in elektronske 
opreme

WINPOL Vodnik dobrih praks
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Tehnologija revolucionira način zbiranja in obdelave odpadkov, vendar se nivo sprejemanja 
inovativne opreme in praks posameznih držav oz. regij zelo razlikuje. S povezovanjem jav-
nih organov iz vse Evrope ponuja WINPOL zapolnitev tehnološke in informacijske vrzeli, ter 
vključevanje najboljših praks in politik, povezanih z ravnanjem z odpadki. Na ta način prispe-
va k zmanjšanju odpadkov v evropskih mestih in regijah.

Uvod

WINPOL je evropski projekt, financiran v okviru progra-
ma Interreg Europe, ki spodbuja uporabo inteligentne 
opreme in politik pri ravnanju s komunalnimi odpadki. 
Pri tem projektu, ki se je začel junija 2018 in traja štiri 
leta in pol, sodeluje devet partnerjev po Evropi. Osem 
partnerjev predstavljajo javna podjetja, to so občina 
Antwerpen (BE), Drobeta Turnu Severin (RO), Herak-
lion (GR), okrožje Mehedinti (RO), regija Kreta (GR), 
EMULSA (ES), Snaga (SI) in ERA (MT),  svetovalni 
partner pa je podjetje ACR+ (BE).

Projekt je organiziran v dveh fazah:

1. Medregijsko učenje (2018-2020): partnerji iden-
tificirajo in si izmenjujejo dobre prakse, izvajajo 
študijske obiske in vpletejo znanje v konkretne 
akcijske načrte;

2. Implementacija (2020-2022): partnerji aktivno 
uporabijo pridobljeno znanje, spremljajo rezulta-
te in delijo izkušnje z drugimi evropskimi mesti in 
regijami.

V prvi fazi so bili izvedeni trije tematski seminarji, ki 
so zahvaljujoč ACR+ projektnim partnerjem in njiho-
vim lokalnim deležnikom omogočili prepoznavanje in 
izmenjavo ustreznih dobrih praks, ki že obstajajo na 
njihovih območjih ali pa prihajajo s strani zunanjih jav-
nih organov. Seminarji so obravnavali tri glavne teme:

• Zbiranje in uporaba informacij za optimizacijo rav-
nanja z odpadki (maj 2019);

• Inovativni modeli zbiranja odpadkov, preprečevanja 
in ponovne uporabe, ter reciklaža (november 2019);

• Oblikovanje cene (junij 2020).

V tem priročniku so zbrane vse dobre prakse, ki so jih 
zbrali partnerji WINPOL-a. Ločene so v dveh katego-
rijah: »Uporaba podatkov in tehnologij za optimizaci-
jo sistemov« in »Inovativni modeli«. Vabimo vas, da 
raziščete te dobre prakse po geografski lokaciji ali po 
temi/temah, povezanih z njimi. Prav tako so dostopne 
na spletni strani WINPOL-a (www.interregeurope.eu/
winpol/good-practices).

WINPOL na kratko

Dobre prakse

WINPOL Vodnik dobrih praks
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Kazalo dobrih praks

Nadzor dostopa do zbirnih centrov01

Spletno povezovanje z uporabniki02

Senzorji na zabojnikih za optimizirano
zbiranje odpadkov03

Portali za stranke za zbiranje kosovnih
odpadkov v zbirnih centrih04

Elektronsko zapiranje zabojnikov za odpadke 
in s tem povezana uporaba informacij05

Zbiranje odpadkov na podlagi informacij06

Mobilna aplikacija glede kosovnih odpadkov 
za ponovno uporabo in reciklažo07

Operacijski sistem pomoči in tehtanje zbiranja 
odpadkov08

Optimizacija poti za zbiranje odpadkov09

Deljenje podatkov o odpadkih in virih z 
javnostjo10

Pametni smetnjaki za reciklažo kadarkoli, 
kjerkoli11

Smetnjaki na sončno energijo, ki stisnejo 
odpadke12

Podatkovni center za ravnanje z odpadki13

Skladišče podatkov o ravnanju z odpadki14

COOMIDA – Zmanjševanje presežka odpadne 
hrane in potrebe po hrani15

Od zbiranja od vrat do vrat do sistema Plačaš
-koliko-odvržeš16

G’scheit feiern – Zmanjševanje odpadkov na 
dogodkih in festivalih17

Plačaš-koliko-odvržeš , da bi dosegli 80 % 
reciklaže18

Premična zbirna postaja19

Ozaveščanje glede plastičnih odpadkov s 
pomočjo tekmovanja CAPS20

Recycleservice 2025 – Obrnjen sistem 
zbiranja za preostale odpadke21

Reuse Box – Nova zbirna shema za kose, ki 
jih je mogoče ponovno uporabiti22

Druga priložnost – ponovna uporaba na 
tržnicah23

Pameten sistem za optimizacijo uporabe
jedilnega olja v proizvodnji biodizla24

Zbiranje – izboljševanje zbiranja tekstilnih 
odpadkov25

Obdelava biorazgradljivih odpadkov26
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Pregled Uporaba podatkov in tehnologij 
za optimizacijo sistemov
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Nadzor dostopa do zbirnih centrov

Spletno povezovanje z uporabniki

Senzorji na zabojnikih za optimizirano
zbiranje odpadkov

Portali za stranke za zbiranje kosovnih
odpadkov v zbirnih centrih

Elektronsko zapiranje zabojnikov za odpad-
ke in s tem povezana uporaba informacij

Zbiranje odpadkov na podlagi informacij

Mobilna aplikacija glede kosovnih 
odpadkov za ponovno uporabo in reciklažo

Operacijski sistem pomoči in tehtanje 
zbiranja odpadkov

Optimizacija poti za zbiranje odpadkov

Deljenje podatkov o odpadkih in virih z 
javnostjo

Pametni smetnjaki za reciklažo kadarkoli, 
kjerkoli

Smetnjaki na sončno energijo, ki stisnejo 
odpadke

Podatkovni center za ravnanje z odpadki

Skladišče podatkov o ravnanju z odpadki
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COOMIDA – Zmanjševanje presežka 
odpadne hrane in potrebe po hrani

Od zbiranja od vrat do vrat do sistema 
Plačaš-koliko-odvržeš

G’scheit feiern – Zmanjševanje odpadkov 
na dogodkih in festivalih

Plačaš-koliko-odvržeš , da bi dosegli 80 % 
reciklaže

Premična zbirna postaja

Ozaveščanje glede plastičnih odpadkov s 
pomočjo tekmovanja CAPS

Recycleservice 2025 – Obrnjen sistem 
zbiranja za preostale odpadke

Reuse Box – Nova zbirna shema za kose, 
ki jih je mogoče ponovno uporabiti

Druga priložnost – ponovna uporaba na 
tržnicah

Pameten sistem za optimizacijo uporabe 
jedilnega olja v proizvodnji biodizla

Zbiranje – izboljševanje zbiranja tekstilnih 
odpadkov

Obdelava biorazgradljivih odpadkov
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Legenda

Časovni okvir izvedbe

Organizacija, ki je izvajala oz. 
vodila prakso

Nadzor in 
odločanje

ReciklažaPreprečevanje

Oblikovanje 
cene

Prostorska 
analiza

Ponovna 
uporaba

Mobilna aplikacija 
ali spletno orodje

Hrana in organski 
odpadki

Obrat mehanske 
biološke obdelave

Platforma za 
upravljanje podatkov

Ozaveščanje in 
komunikacija

ZbiranjeZbirni center

Povratna informacija 
za državljane

Odstranjevanje 
nelegalnih odlagališča

OpremaEko-dogodek
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Uporaba podatkov in tehnologij
za optimizacijo sistemov





Praktični del je sestavljen iz mehanizmov nadzora do-
stopa in registracije depozitov v zbirnem centru. Sis-
tem omogoča nadzor dostopa z identifikacijsko karti-
co. Poleg tega morajo uporabniki registrirati odpadke, 
ki jih je bodo odložili, in tudi njihovo količino.

Ni nujno, da se ta postopek izvaja ob vhodu v zbirni 
center, ampak ga je mogoče izvajati na kraju, kjer se 
odlagajo ostanki, zlasti v zbirnih centrih, kjer je vhod 
ločen od kraja odlaganja. Upoštevani bodo tudi meha-
nizmi potrjevanja vnesenih podatkov; bodisi jih kasne-
je preveri upravljavec bodisi jih po izvedenem nadzoru 
vnese uporabnik sam. Uporabnik v nobenem primeru 
ne bo zabeležil odlaganja brez nadzora.

Vsi zbrani podatki se hranijo v enotni skupni zbirki po-
datkov za nadaljnjo uporabo.

Nadzor dostopa do 
zbirnih centrov

PRAKSA

Nadzor in 
odločanje

Zbirni center Oblikovanje 
cene

“Implementacija tehnoloških sistemov za 
nadzor dostopa državljanov, ter poznavanje 
pogostosti odvozov in količin ter tipologij 
odpadkov v zbirnih centrih”

Gijón

EMULSA
Občinsko podjetje za urbane okoljske storitve 
mesta Gijon

Maj 2013 – marec 2014

01
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 

S to prakso je EMULSA dobila informacije o številu in 
tipologiji uporabnikov zbirnih centrov, čas dostopa, po-
gostost in deponirano količino na uporabnika.
Opazili so povečanje prihodka, saj so izsledili podjetja, 
ki so plačevala kot fizične osebe.
Pomaga tudi pri preprečevanju preseganja dovoljenih 
količin.

Potrebnih je 34.000 EUR, da bi plačali zapornico, ki 
preprečuje prost dostop, postajo za skeniranje, čitalec 
avtomobilskih registrskih številk, napravo operaterja in 
programsko opremo.

Izboljšanje omejitve dostopa.
Posodobitev nove Uredbe glede odpadkov, iz katego-
rije  električne in elektronske opreme (sledljivost).

Da bi lahko nadzorovali vstopanje v zbirne centre in 
odlaganje fizičnih oseb in podjetij, je treba vzpostavi-
ti sistem nadzora dostopa. Tako se lahko nadzira to, 
kar pride v zbirni center, kdo prihaja in kako pogosto. 
To omogoča preprečevanje dostopa uporabnikom, ki 
zlorabljajo storitev. V prihodnosti bi lahko olajšali izva-
janje sistema plačaj, kolikor odvržeš.

Druga prednost modela je, da so stroški izvedbe nizki.

INFO
info@ecocomputer.com

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

WINPOL Vodnik dobrih praks
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EMULSA je razvila dve brezplačni mobilni aplikaciji za 
mesto Gijón – aplikacijo za državljane in aplikacijo za 
ponovno uporabo – ter zemljevid trajnostnega podjetja 
kot del svojega strateškega poslovnega načrta in načr-
ta za ravnanje s komunalnimi odpadki v mestu Gijón. 
Glavni cilj je doseči 50-odstotno ponovno uporabo in 
recikliranje, kar je cilj, ki ga je Evropska unija določila za 
leto 2020. Ti trije projekti tudi preprečujejo nesporazu-
me v komunikaciji z državljani.
Zahvaljujoč aplikaciji za državljane lahko državljani komu-
nicirajo z EMULSO tako, da sporočijo težave, ki jih zazna-
jo v mestu in ki so povezane s čiščenjem in vzdrževanjem 
urbanega prostora ter okolja na splošno. Po prejemu 
EMULSA obvestila razporedi po tipu in jih pošlje v obrav-
navo ustreznim službam, ki potem odpravijo težave.
EMULSA je v enem od svojih zbirnih centrov predvidela 
prostor, kjer državljani po odobritvi odložijo predmete, ki 
jih ne želijo uporabljati, a so še vedno v dobrem stanju 
in bi jih lahko uporabil kdo drug. Te predmete EMULSA 
naloži v aplikacijo za ponovno uporabo in ljudje jih lahko 
prevzamejo, ne da bi jim kaj zaračunali. V večini so to 

električne in elektronske naprave, material za nego otrok 
in igrače v ustreznem stanju, da jih je mogoče ponov-
no uporabiti. Ta aplikacija obravnava dve glavni težavi: 
dejstvo, da se sprejemajo le predmeti v dobrem stanju, 
in pogoste tatvine v prostoru, kjer so predmeti shranjeni.
Zemljevid trajnostnih podjetij je spletna stran, ki prikazu-
je, kje so trgovine, ki so povezane s ponovno uporabo, 
rabljenimi izdelki, popravili in aranžiranjem, pošteno tr-
govino in, v splošnem, z načeli krožnega gospodarstva.

Spletno povezovanje z 
uporabniki

PRAKSA

Mobilna aplikacija 
ali spletno orodje

Odstranjevanje 
nelegalnih odlagališča

Ponovna 
uporaba

“Aplikacija za državljane, da lahko poročajo 
o težavah, ki jih morda opazijo v mestu Gijón, 
ter druga aplikacija za spodbujanje ponovne 
uporabe in zemljevid, ki prikazuje lokacije 
trajnostnih podjetij”

Gijón

EMULSA
Občinsko podjetje za urbane okoljske storitve 
mesta Gijon

Marec 2012 – maj 2018

02
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI

• Aplikacija za državljane: 1.500 aktivnih uporab-
nikov (5.000 prenosov); 2.206 težav, o katerih so 
poročali s pomočjo aplikacije; štirje dnevi za reši-
tev težave in odgovor (poroča se o 75 % težav).

• Aplikacija za ponovno uporabo: 802 izmenjana 
kosa; 4,356 kg materiala v ponovni uporabi na-
mesto na odlagališču.

Aplikacija za državljane (težave in novice) (2012): 
12.000 EUR
Trajnostni zemljevid (2018): 7.000 EUR
Aplikacija za ponovno uporabo (aplikacija in prostor) 
(2018): 22.500 EUR

• Zagotovitev dodatnega prostora (aplikacija za po-
novno uporabo);

• Ne samo predmeti, ki so v dobrem stanju (popravila).

All the apps are free, easy to manage.

These applications allow a direct channel of communi-
cation between citizens and the company. In the case 
of the Citizen app, it allows to reduce the response 
time to incidents, and gives the opportunity to send 
information to citizens about the service provided.

The Reusapp project gives another life to products 
and allows people to receive for free a product that 
they might not afford.

INFO
www.emulsa.org/ 
http://gijoncircular.emulsa.es/ 

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Cilj programa EGarbage, ki je bil implementiran v 
okviru projekta LIFE EWAS, je bil zmanjšati pogostost 
zbiranja in prilagoditi zbiralne poti tako, da se zbirajo 
samo polni zabojniki za odpadke, in s tem zmanjšati 
sredstva, potrebna za zbiranje odpadkov.

Za dosego tega cilja je bila v zabojnike za odpadke 
za stekleno embalažo, papir in drugo embalažo, ki jo 
je mogoče reciklirati, nameščena mreža senzorjev. 
Senzorji so prek GPRS pošiljali podatke o nivoju pol-
nosti vsakega zabojnika. Podatki so bili obdelani na 
spletnem vmesniku in poslani prek spleta upravljavcu 
odpadkov, ki je tako v realnem času dobil informacije 
o stanju senzorjev, zabojnikov, količini odpadnih snovi 
in učinkovitosti poti.

Pilotna implementacija je potekala na severu Chanije 
in je bila podprta z obstoječim sistemom za upravlja-
nje voznega parka E-TRACK z GPRS, ki ga uporablja 
DEDISA (Medobčinsko podjetje za ravnanje s trdnimi 
odpadki).

Sistem je obravnaval dva glavna vidika:
• Zmanjšanje potrebnih poti tovornjaka za odvoz na 

oddaljenih področjih in s tem zmanjšanje porabe 

goriva z nadzorom stopnje polnjenja zabojnikov 
za recikliranje;

• Spreminjanje poti na turističnih območjih z velikimi 
sezonskimi nihanji prebivalstva med poletjem in 
zimo. S ciljem, da se prilagodi zbiranje v  zabojni-
kih za papir in embalažo, ki jo je mogoče reciklirati 
(plastika, papir, kovine in aluminij) in zabojnikov za 
stekleno embalažo.

Senzorji na zabojnikih za 
optimizirano zbiranje odpadkov Zbiranje Oprema

PRAKSA

“EGarbage, IKT orodje za optimizacijo 
metodologij zbiranja odpadkov”

DEDISA
(Medobčinsko podjetje za ravnanje s trdimi 
odpadki (lokalna vladna organizacija) v regionalni 
enoti Chania)

Julij 2014 – marec 2017
Chania, Kreta

03
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

• Pilotski projekt, ki ga je izvedla DEDISA v sever-
ni regionalni enoti Chania, je dal zelo dobre re-
zultate: znižanje 30 % stroškov zbiranja steklene 
embalaže na letni ravni in znižanje 30 % stroškov 
zbiranja papirja in druge embalaže, ki jo je mogo-
če reciklirati, pozimi.

• Rezultati so vzbudili veliko zanimanja po prenosu 
znanja oz. implementaciji tudi na druga področja.

• Deležniki in državljani so projekt sprejeli z odprtimi 
rokami.

• V okviru programa zaradi vandalizma ali požara ni 
bil uničen noben senzor.

Potrebni viri za pokrivanje vgradnje in stroški uporabe:
• Strošek senzorjev: 220 EUR na senzor (nabavni 

strošek);
• GPRS: 4,70 EUR na povezavo na mesec (delovanje 

omrežja mobilne telefonije).

Slaba energetska učinkovitost, visoke emisije toplo-
grednih plinov, hrup in zastoji v prometu med zbira-
njem odpadkov ter drago zbiranje odpadkov so po-
gosti izzivi, s katerimi se srečujejo evropske regije. 
EGarbage bi lahko bil zanimiv za druge regije, ki želijo 
izboljšati sedanje prakse ravnanja z odpadki.

Da bi izboljšali podobna orodja in sedanje prakse rav-
nanja z odpadki, bi lahko nadalje razpravljali o neka-
terih točkah, kot so uporabljena tehnologija, stroški 
in potrebni viri, težave pri implementaciji in kako jih 
odpraviti, morebitni negativni vidiki in rezultati pilotne 
aplikacije v vsaki regionalni prometni geografiji itd.

Poleg tega bi lahko razvili usposabljanja in posebne 
forume, kjer bi zagotovili prenos znanja o teh inovativ-
nih praksah.

Projekt LIFE EWAS je bil financiran s strani programa 
LIFE+2013.

INFO
life-ewas.eu/el/ 

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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V zadnjih desetletjih so se stroški ravnanja z odpadki 
povečali in uporablja se sistem “onesnaževalec pla-
ča”. V IMOG – medobčinski organizaciji za zbiranje 
odpadkov za 11 občin v jugozahodni Flandriji – so bile 
uvedene različne cene, da bi ločili med dragimi in ce-
nejšimi vrstami odpadkov, s ciljem spodbudili vse, da 
bi preprečevali nastanek preostalih odpadkov. Preos-
tali odpadki pogosto niso primerni za recikliranje in jih 
je nato mogoče le sežgati ali odlagati na odlagališča. 
Za obe vrsti ravnanja je treba zadostiti strogim okolj-
skim normam in uporabiti visokotehnološke nadzorne 
sisteme. Zato je to zelo draga vrsta odpadkov.
Različne vrste odpadkov, ki jih pripeljejo v zbirni cen-
ter, se stehtajo in stroški se zaračunajo neposredno. 
Tako je vsak individualno spodbujen, da ustvari manj 
odpadkov in jih čim bolj ločuje. Toda vseh odpadkov se 
ne zaračuna. Pristojbina se plača samo za tiste vrste 
odpadkov, pri katerih so stroški ravnanja z njimi visoki, 
kot so denimo kosovni odpadki.
Da bi povečal količino zbranih kosovnih odpadkov, pri-
mernih za recikliranje, je IMOG razvil inovativni sistem 
zbiranja podatkov o vzorcih recikliranja državljanov s 

posebnim poudarkom na kosovnih odpadkih. Podatki 
tega portala za stranke URBANREC se zbirajo v zbir-
nih centrih. Na podlagi teh podatkov bodo razviti ciljno 
usmerjeni izobraževalni programi in ukrepi za ozave-
ščanje. Poleg tega je mogoče izmeriti učinek pilotnih 
ukrepov in tako dobiti dragoceni vložek, ki bo pomem-
ben za revizijo sedanjih politik.

Portali za stranke za 
zbiranje kosovnih 
odpadkov v zbirnih centrih

PRAKSA

Nadzor in 
odločanje

Zbirni center Povratna
informacija za 

državljane

“Inovativni sistem zbiranja podatkov o vzorcih 
recikliranja državljanov s posebnim poudarkom 
na kosovnih odpadkih v zbirnih centrih”

IMOG
Medobčinska organizacija za zbiranje odpadkov v 
jugozahodni Flandriji

September 2017- October 2018

Prov. Zahodna Flandrija
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Portal za stranke URBANREC je bil uveden oktobra 
2018. Spomladi in poleti 2019 so bili izvedeni ukrepi za 
ozaveščanje in vzpostavljeni, ter razviti izobraževalni 
programi. O učinkih so poročali prek glasila in spletne 
strani URBANREC.

Približno 12 mesecev razvoja: 160.000 EUR za mate-
riale in 40.000 EUR za stroške osebja. H2020 URBA-
NREC projekt je omogočil 100 % financiranje.

Portal za stranke URBANREC lahko omogoči ciljno ko-
municiranje in ozaveščanje na podlagi različnih vzorcev 
recikliranja. Poleg tega portal za stranke omogoča tudi 
preizkus učinka pilotnih ukrepov, kot je pozitivno določa-
nje cen. Ob pozitivni ceni bo občan prejel nagradne/bo-
nus točke za vnos nekaterih dragih vrst odpadkov v zbir-
ni center. Ne nazadnje bodo zbrane informacije o vzorcih 
recikliranja dragocen prispevek k reviziji sedanje politike.

IMOG v prihodnosti predvideva razširitev portala za 
stranke s front-end aplikacijo, ki bo državljanom omo-
gočila, da preverijo svojo zgodovino obiskov (znesek in 
cene delov zadnjega obiska ali preteklih obiskov), stanje 
na računu, količine (preostale), ki jih državljani lahko še 
brezplačno odložijo, zbrane bonus točke itd.

INFO
https://urbanrec-project.eu/

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Občina Gijón v Španiji implementira dva projekta, v okvi-
ru katerih opremlja zabojnike za odpadke z elektronskimi 
ključavnicami, da bi izboljšala svoje zmogljivosti in stori-
tve. Ciljni sta dve vrsti odpadkov:

1. Biološki odpadki

Cilj tega projekta je izboljšati čistost zbranih odpadkov, saj 
je ta ključnega pomena za nadaljnji postopek obdelave. 
Zabojnik je trajno zaprt. Uporabniki potrebujejo izkaznico, 
da bi lahko odprli zabojnik in vanj odložili svojo vrečko za 
biološke odpadke (enako kot v okviru javnega prevoza, v 
javnih knjižnicah, v javnih športnih objektih itd.). Pametna 
ključavnica na zabojniku shrani lokacijo, dan, čas in upo-
rabniško kodo osebe, ki je zabojnik uporabila.

Od leta 2015 je bilo na urbanem področju 1400 zabojni-
kov v šestih fazah opremljenih z elektronskimi pametnimi 
ključavnicami:
• 2015: 10.000 vključenih prebivalcev, 
• 2017: 35.000 vključenih prebivalcev,
• 2018: 70.000 vključenih prebivalcev,
• 2019: 140.000 vključenih prebivalcev (prvi semester),

• 2019: 172.000 vključenih prebivalcev (drugi se-
mester),

• 2020: 245.000 vključenih prebivalcev.

2. Preostali odpadki

Leta 2019 se je v majhni soseski s 700 prebivalci za-
čel nov projekt. Cilj je bil razširiti uporabo elektronskih 
pametnih ključavnic na zabojnike za odpadke. S to 
tehnologijo so bili opremljeni ulični zabojniki na sedmih 
površinah. Uporabljena je bila enaka ključavnica kot na 
zabojnikih za biološke odpadke.

Elektronsko zapiranje 
zabojnikov za odpadke in s tem 
povezana uporaba informacij

PRAKSA

Oprema Nadzor in 
odločanje

“Elektronske pametne ključavnice na 
zabojnikih za odpadke, ki so postavljeni na 
cesti, nadzorujejo odlaganje, minimalizirajo 
odlaganje napačnih odpadkov in pridobivajo 
vzorce odlaganja odpadkov”

Gijón

EMULSA
Občinsko podjetje za urbane okoljske storitve 
mesta Gijon

Marec 2015 – še traja
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IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 

POTREBNI VIRI

• Visoka čistost odpadkov in nizka stopnja vandali-
zma v povezavi z zabojniki za biološke odpadke;

• Vpogled v vzorec deponiranja bioloških odpadkov 
(pogostost, ure itd.);

• Povečanje ločevanja odpadkov iz 10 % na 50 % 
po namestitvi ključavnic na zabojnike za preosta-
nek odpadkov (v kombinaciji z drugimi ukrepi).

Glavni izzivi, s katerimi so se soočili ali jih je treba še 
rešiti, so:
• Znižanje stroškov vzdrževanja ključavnic (baterije);
• Zmanjšanje pojava vandalizma in sabotaž ključavnic 

na zabojnikih za odpadke;
• Razširiti montažo ključavnic na zabojnike za odpad-

ke tudi v druge soseske;
• Zbrane podatke uporabiti za izboljšanje storitve in za 

večji nadzor, da se izogne neustrezni uporabi.

Za projekt je bilo potrebnih približno 1.400 zabojnikov, 
opremljenih z pametnimi elektronskimi ključavnicami 
za biološke odpadke, in 10 za preostanek odpadkov. 
Cena je bila 1.100 EUR na zabojnik. Za pošiljanje po-
datkov, shranjenih v ključavnicah, na strežnik, sta pot-
rebna tudi RFID antena in tablični računalnik v vozilu.

Odpadki so skupni problem vseh regij v Evropi in dru-
god po svetu. Ravnanje s komunalnimi odpadki je 
kompleksen izziv s številnimi spremenljivkami, ki ne-
posredno vpliva na vsakdanje življenje občanov in za 
katerega je treba poiskati rešitev, ki združuje kakovost 
opravljene storitve in zadovoljstvo občanov z izboljša-
njem okolja, zmanjšanje nastajanja odpadkov in opti-
mizacijo naravnih virov.

Uporaba novih tehnologij na področju zbiranja odpad-
kov je realnost, ki je vedno bolj prisotna v najbolj na-
prednih občinah v Evropi. Omogoči lahko izboljšanje 
storitve in zmanjšuje težave, ki izhajajo iz nastalih od-
padkov, kar je tesno povezano z napredkom civilizacije.

INFO
www.emulsa.org/ 

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Amsterdam ima težave na področju ravnanja z od-
padki. Približno 90 % preostalih odpadkov se zbere v 
podzemnih zabojnikih za odpadke, ki jih ima Amster-
dam 13.000. Čeprav je sistem učinkovit v smislu lo-
gistike, je velika težava smetenje. Veliko mesto, kot 
je Amsterdam, je anonimno in raznoliko, zaradi česar 
so zabojniki za odpadke na žalost lahka tarča one-
snaževanja. V tem kontekstu se uporablja zaznava-
nje predmetov.

Zaznavanje predmetov se uporablja za (a) hitro in 
pravično prepoznavanje in odzivanje na smetenje 
(okoli zabojnikov za odpadke) in (b) optimizacijo lo-
gistike za operativne službe, ki sodelujejo pri zbira-
nju odpadkov (tj. oddelek za odpadke in inšpekcijske 
službe).

Amsterdam razvija in preizkuša mehanizem zazna-
vanja predmetov, kar pomeni, da:

• Se zbirajo slike vseh naprav;

• So slike označene z značilnostmi (npr. »vreča za 
odpadke«);

• Se označene slike klasificirajo in prenesejo na 
delovne naloge, ki se jih nato razdeli in pošlje 
ustrezni operativni službi.

Tehnologija je še vedno v fazi preizkušanja.

Glavni deležniki in upravičenci so javne službe, ki 
sodelujejo pri vzdrževanju javnega prostora, kot so 
službe za ravnanje z odpadki, inšpekcijske službe in 
ulična sanitarna služba. Sistem so razvili na uradu 
CTO (Glavna tehnološka pisarna) v Amsterdamu in 
na univerzah v Amsterdamu.

Zbiranje odpadkov na 
podlagi informacij

PRAKSA

Prostorska 
analiza

Odstranjevanje 
nelegalnih odlagališča

“Razvoj in testiranje mehanizma za odkrivanje 
predmetov v smislu prepoznavanja smetenja z 
odpadki in odločitev o tem, kako rešiti zaznano 
težavo”

Občina Amsterdam

Januar 2018 – še traja

Amsterdam
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POTREBNI VIRI

Do leta 2019 je bila praksa v fazi eksperimenta, tako 
je v večini obsegala razvoj modela in majhno število 
testov.
V začetku leta 2020 je bolj predana skupina (On-
twikkelteam Openbare Ruimte) začela delati na pro-
duktivnosti in nadstandardni uporabi mehanizma za 
zaznavanje predmetov. V osnovi se je mehanizem 
razvil za namen zmanjševanja in preprečevanja sme-
tenja odpadkov okoli zabojnikov. V eni izmed sosesk 
mesta dnevno pregledajo odpadke na 300 lokacijah 
z zabojniki, kar traja približno dve uri. S tem dobimo 
vpogled v najbolj onesnažene lokacije, ki jih določimo 
na podlagi več tedenskega opazovanja.
Trenutno mehanizem zaznava 5 odpadnih vrst: karton, 
vrečke za smeti, kosovne odpadke, vzmetnice in (ve-
like) aparate. Vrste so bile izbrane na podlagi poten-
cialnega ločenega zbiranja in recikliranja. Razvoj tega 
dela bo končan do konca leta 2020 in sicer se bo lahko 
kateri koli mobilni telefon uporabljal za skeniranje. Sis-
tem bomo nato nadgrajevali v preostale dele mesta. 
Cilj projekta je dinamično zbiranje zaznanih odpadkov.

Poleg ostalih podatkov (slike in video posnetki) je pot-
rebna tudi strojna oprema (kamere, strežniki) in razvoj 
modela.
Stroški za prvo fazo poskusa (4-6 mesecev) bodo 
predvidoma znašali 20.000 EUR.
Za drugo razvojno fazo je predvidenih 800.000 EUR, 
ki je namenjenih skupini razvijalcev, oblikovalcev, ana-
litikov in lastniku izdelka.
V fazi proizvodnje (od leta 2021 naprej) so stroški 
omejeni predvsem na operativne stroške strežnika in 
za vzdrževanje.

Deliti je mogoče izkušnje, pojasniti dejavnike uspeš-
nosti in neuspešnosti eksperimenta ter opisati struk-
turo modela.

Vsa programska oprema in razvoj kod, ki jih uporablja 
občina Amsterdam, je odprtokodna. Več informacij je 
na voljo na GitHub.

Trenutno so obdelani podatki na voljo le občini, v priho-
dnosti pa bodo preko odprtih podatkovnih platform na 
voljo tudi drugim. Občina Amsterdam pri zagotavljanju 
dostopnosti ustreznih podatkov preko NLX platforme, 
sodeluje z Združenjem Nizozemskih občin.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

INFO
www.odk.ai

https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/
actueel/nieuws/nieuws/2020/monitoring-
zwerf-afval-camera/

https://github.com/maartensukel/urban-
object-detection
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Veliko kosov kosovnih odpadkov, kot so pohištvo, pre-
proge, vzmetnice itd., pripeljejo v mestni zbirni center. 
To so torej odpadki, ki pa jih je še vedno mogoče upo-
rabiti. IMOG – medobčinska organizacija za zbiranje 
in obdelavo odpadkov za 11 občin v jugozahodni Flan-
driji – je v sodelovanju s centrom za ponovno upora-
bo razvila mobilno aplikacijo, ki zapolnjuje vrzel med 
centrom za ponovno uporabo, državljani in IMOG. Cilj 
je povečati ponovno uporabo in reciklažo posameznih 
kosovnih odpadkov z izobraževanjem državljanov o 
težavi in jim tako pomagati z informacijami, kako se 
na najboljši način znebiti kosovnih predmetov, ki jih ne 
potrebujejo več, ter jih povezati s storitvami centra za 
ponovno uporabo in IMOG, na enostaven in dostopen 
način. S pomočjo aplikacije URBANREC lahko drža-
vljani najdejo namige in zvijače v povezavi s ponovno 
uporabo in recikliranjem ter model izračuna cene. Dr-
žavljani lahko enostavno rezervirajo na zahtevo in s 
strani centra za ponovno uporabo ali IMOG zahtevajo 
storitev demontaže in druge storitve.

Centre za ponovno uporabo delno financirajo IMOG 
in občine. Vsi partnerji tesno sodelujejo, da bi pove-
čali stopnjo ponovne uporabe in recikliranja kosovnih 
odpadkov.
V prihodnjih letih bo IMOG še naprej promovirala apli-
kacijo, s čimer bo državljane spodbudila k uporabi mo-
dela za izračun cene z zahtevo za storitev prevzema ali 
demontaže kosovnih kosov, ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti ali reciklirati. Poleg tega bodo uporabnikom 
aplikacij za posebne dejavnosti poslana ciljna obvestila.

Mobilna aplikacija glede 
kosovnih odpadkov za 
ponovno uporabo in 
reciklažo

THE PRACTICE

Povratna informacija 
za državljane

Ponovna 
uporaba

Mobilna aplikacija 
ali spletno orodje

“Ta aplikacija, ki je posebej namenjena 
zmanjšanju količin in povečanju recikliranju 
kosovnih odpadkov, zapolnjuje vrzel med 
centrom za ponovno uporabo, prebivalci in 
ponudnikom zbiranja odpadkov”

IMOG
Medobčinska organizacija za zbiranje odpadkov v 
jugozahodni Flandriji

Junij 2017- januar 2018

Prov. Zahodna Flandrija
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POTREBNI VIRI

Aplikacija URBANREC ima po enem letu izvajanja tre-
nutno 370 aktivnih uporabnikov v regiji jugozahodne 
Flandrije. Raziskava med prebivalstvom regije IMOG 
je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov 
aplikacij.

Približno 6 mesecev razvoja: 15.000 EUR za zunanje 
storitve za razvoj, gostovanje in dovoljenja za zagon 
aplikacije. Projekt Horizon2020 URBANREC je zago-
tovil 100 % financiranja.

Aplikacija je razvita tako, da je lahko prenosljiva in 
prilagodljiva tudi za druge občine. Izvorna koda je na 
voljo pri IMOG.

Aplikacija vsebuje:

• Jasne in podrobne informacije za veliko različnih 
vrst kosovnih odpadkov glede tega, kako prepo-
znati, ali je kosovni izdelek mogoče ponovno upo-
rabiti ali reciklirati in kaj storiti s kosovnim odpad-
kom oz. kam ga prinesti;

• Lahko dostopno orodje za zahtevo storitve prev-
zema ali demontaže;

• Možnost pošiljanja ciljnih obvestil (če jih je uporab-
nik pripravljen prejemati).

Aplikacija je razvita tako, da je lahko prenosljiva in pri-
lagodljiva tudi za druge občine.

INFO
https://appadvice.com/app/
urbanrec/1325046696

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Služba za zbiranje odpadkov v podjetju EMULSA 
proizvaja zelo veliko količino informacij, ki jih je treba 
nadzorovati in avtomatizirati. 
Projekt so izvedli v dveh fazah. Prva faza je bila 
postavitev pomožnega sistema, ki v realnem času 
spremlja položaj smetarskih vozil in lokacijo vseh 
zabojnikov. S pomočjo tehnologije, implementirane v 
vozilih, so pridobili zgodovino poti, ki so jih tovornjaki 
opravili z zabojniki, ki so bili izpraznjeni ali oprani. 
Nalogo bi lahko kasneje optimizirali in storitev ustre-
zno načrtovali. Zahvaljujoč temu je EMULSA pridobi-
la popolne informacije o tem, kdaj in kateri zabojniki 
so bili izpraznjeni ali oprani, podatke o kilometrih in 
urah, ki so jih prevozili oz. porabili tovornjaki, ter o 
hitrostih oz. nepravilnih manevrih.
V drugi fazi so tri tovornjake opremili s sistemom teh-
tanja. Glavni cilji so bili izboljšati izkoriščenost vozil 
in povečati varnost s pomočjo poznavanja teže od-
padkov, ki jih tovornjak vsakokrat naloži. Posledično 
je EMULSA zmanjšala tveganje prekomerne teže in 

optimizirala nalogo, saj je bilo manj situacij, ko so bili 
tovornjaki naloženi preveč ali premalo.

Operacijski sistem pomoči in 
tehtanje zbiranja odpadkov

PRAKSA

Zbiranje Oprema

“Tehnologija, ki nudi popolne informacije o 
zbiranju odpadkov in omogoča nadzor nad 
zbrano količino”

Gijón

EMULSA
Občinsko podjetje za urbane okoljske storitve 
mesta Gijon

Junij 2010 – oktober 2018
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POTREBNI VIRI

FPopolno poznavanje opravljenih nalog, števila pobra-
nih in opranih zabojnikov, časa, v katerem so bili izpra-
znjeni ali oprani; teže v trenutku, ko je bil zabojnik 
izpraznjen, poti tovornjaka, hitrosti vozila in nepravilnih 
manevrov, ki bi jih lahko izvedel voznik.

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 
• Kompletna vgradnja v vse smetarske tovornjake;
• zmanjševanje škode zaradi okvar (podeželsko po-

dročje).

• Razvoj programske opreme: 121.400 EUR;
• Oprema, vgrajena v vozila, IT oprema in nadzorna 

soba: 185.000 EUR;
• Sistem tehtanja: 15.000 EUR.

Nowadays, waste collection services generate a large 
volume of information that lacks control. Having data 
facilitates decision making. 

In the case of EMULSA, it helps to plan routes more 
efficiently, minimize fuel consumption, optimize routes 
and resources (people, vehicles), minimize incidents, 
reduce service costs. In short, it made the service 
more efficient.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Način zbiranja odpadkov je odvisen od gostote nase-
ljenosti določenega območja, količine odpadkov, na-
vad ljudi, zakonskih predpisov, prometa in urbanizma. 
Tokovi ene vrste odpadkov so neverjetno zapleteni, kar 
otežuje obstoj vitkega in učinkovitega delovanja in je 
zato težje preseči pričakovanja kupcev. Cilj optimiza-
cije zbiranja odpadkov je zmanjšati logistične stroške 
in vplive na okolje z učinkovito uporabo vozil v osmih 
delovnih urah in z dostavo na različne zbirne površi-
ne. Najboljše rezultate dosežemo z uporabo orodja za 
optimizacijo, ki uporablja matematične algoritme. Če 
zbiranje in odstranjevanje odpadkov poteka optimal-
no, so stroški nižji in podjetje, ki opravlja to dejavnost, 
deluje bolj ekonomično.
Leta 2017 je Snaga optimizirala zbiranje embalaže za 
občino Maribor (1.189 lokacij). V letu 2018 je optimi-
zirala zbiranje papirja za občino Maribor (1.689 loka-
cij) in tudi organskih odpadkov za vse občine (15.738 
lokacij). Glavni deležniki so občani. Interes občine je 
zagotoviti najbolj gospodarne in ekološke postopke 
zbiranja za svoje občane.

Optimizacija poti za 
zbiranje odpadkov

PRAKSA

Zbiranje Prostorska 
analiza

“Zbiranje odpadkov je zelo zapletena logistična 
storitev z veliko postanki in izjemno dinamiko 
v transportu, ki predstavlja izzive skozi različne 
pogostosti odvozov”

Snaga d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadki in druge 
komunalne storitve

Julij 2019 – še traja

Maribor
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POTREBNI VIRI

Optimizacija transportnih poti kaže pozitivne rezulta-
te, ki jih je mogoče izmeriti s pobrano količino v eno-
ti časa (ura). Čas, potreben za zbiranje odpadkov, je 
eden najpomembnejših parametrov. Po optimizaciji 
leta 2018 je Snaga na uro zbrala 20 % več embalaže 
kot leto prej. Snaga je v primerljivem obdobju (januar
-marec) leta 2018 zbrala 7 % več papirja na uro in 16 
% več bioloških odpadkov na uro.

Glavni strošek optimizacije je investicija v programsko 
orodje in usposabljanje dveh zaposlenih. Ta projekt je 
stal 17.400 EUR.
Vse druge dejavnosti so del rednih delovnih ur zapo-
slenih (2 strokovnjaka, 3 operativni vodje, 4 vozniki in 
12 delavcev).

Ta praksa je zanimiva predvsem za večja komunalna 
podjetja, ki pokrivajo več občin z velikim številom pre-
bivalcev, kjer se logistika od vrat do vrat izvaja za raz-
lične tipe odpadkov.

Če se odločite za optimizacijo na ta način, mora ime-
ti podjetje usposobljeno osebje, ki bo optimizacijske 
procese izvajalo z orodjem za optimizacijo. Imeti mora 
zanesljive vhodne podatke (čas porabe za vožnjo in 
zbiranje odpadkov, prevoženi kilometri, število in pro-
stornina zabojnikov na območju zbiranja, izpolnjenost 
zabojnikov, količina pobranih odpadkov, tehnični po-
datki vozila itd.). Zelo pomembne so tudi izkušnje in 
znanje na področju zbiranja in odvoza odpadkov.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Amsterdam želi biti krožno mesto do leta 2050, ko 
bodo dragoceni materiali in surovine ponovno upo-
rabljeni in odpadki ne bodo nastajali. Zavezanost k 
ponovni uporabi pomeni ustvarjanje več lokalnih de-
lovnih mest v sektorju popravil in predelovalnih de-
javnosti. Hkrati mesto vlaga v svoj digitalni položaj. 
Digitalizacija ponuja neskončne priložnosti na vsa-
kem področju: od izboljšanja kakovosti življenja v 
mestu do ustvarjanja enakih možnosti pri vprašanjih, 
kot je krožno gospodarstvo.
Amsterdamski oddelek za odpadke uporablja digital-
no lupino, kjer se podatki delijo z zunanjimi zaintere-
siranimi deležniki. Sodeluje z drugimi oddelki, speci-
aliziranimi za IT, Skupaj poskušajo delati na osnovi, 
kjer Amsterdam zagotavlja podatke o Amsterdamu in 
za Amsterdam: dostopne, zanesljive, varne in upo-
rabne. Za voljo transparentnosti, razvoja in upravlja-
nja teh izdelkov beležijo podatke o virih. To pomeni, 
da objavljajo podatkovne nize (prek vmesnikov za 
programiranje aplikacij) in tako lahko ljudje vedo, kaj 
podatki pomenijo.

Cilj je:

• Opremiti domačo javnost s podatki: več kot je odpr-
tih podatkovnih nizov, bolj je gospodarstvo pregle-
dno in dostopno, saj lahko vsak vidi vire, ki so na 
voljo v regiji;

• Spodbujati gospodarski razvoj, npr. geoprostorski 
podatki se lahko uporabljajo za izboljšanje poslov-
nih modelov zasebnega sektorja. Dela, ki jih opra-
vlja vlada, se lahko zlahka prenesejo na lokalne 
pobude;

• Več digitalnih dobrin: to ne vodi le k boljšemu in bolj 
zdravemu vladnemu odločanju, ampak se bodo v 
vašem mestu pojavile tudi nove funkcionalnosti.

Posredovanje podatkov o 
odpadkih in virih z javnostjo

PRAKSA

Nadzor in 
odločanje

Platforma za 
upravljanje podatkov

“Javna izmenjava podatkov o odpadkih in virih 
je pomemben del krožnega gospodarstva”

Občina Amsterdam

2017 – še traja

Amsterdam
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POTREBNI VIRI

Amsterdam ima odprt podatkovni portal za odpadke, ki 
se osvežuje v trenutku. Z vsakim dobaviteljem ima do-
govor, da so zbrani podatki v javni lasti in da morajo biti 
dostopni in razumljivi. Deležniki in dobavitelji zlahka pri-
dejo do potrebnih podatkov. Amsterdam nudi dragocene 
podatke različnim delavcem v mestu: npr. urbanistom, 
inšpekcijskim službam, socialnim delavcem. Vsi lahko 
podatke uporabijo za izboljšanje svojih dejavnosti.

Trenutni proračun oddelka za odpadke in vire znaša 
275.000 EUR na leto (vključno z znatnim delom pro-
računa sodelujočih oddelkov), da bi pokrili: 

• Digitalno infrastrukturo, npr. strežnike, spletne 
priključke, žlebove, dokumentacijo, vmesnik;

• »podatkovne« delavce, npr. razvijalce, inženirje, 
menedžerje.

Podatki in programska oprema so postali jedro dana-
šnjih organizacij. Ključno je, da s podatki ravnamo dru-
gače. Za prihodnje delovanje organizacij, ki se ukvar-
jajo z odpadki, bo potreben strokovni oddelek, ki bo 
specializiran za analizo podatkov.

Vizija javnosti dostopnih podatkov ima bolj filozofski 
pristop. Amsterdam meni, da javnosti dostopni podatki 
pomagajo krožnemu gospodarstvu. Vpogled v javnosti 
dostopne podatke lahko izboljša odločanje o učinkoviti 
rabi virov, saj lahko podatki predvidijo določene tren-
de (npr. trg, vreme, demografske podatke) prihodnje 
ponudbe in povpraševanja. Javnosti dostopni podat-
ki so pomembni za potrošnike in javne kupce po vsej 
Evropi.

Na evropskem podatkovnem portalu je omenjeno, da 
javnosti dostopni podatki prispevajo k upravljanju virov 
in optimizaciji odpadkov: vpogled v (geografsko) javno 
dostopne podatke lahko izboljša postopek recikliranja 
odpadkov. Še posebej lahko postopek ločenega zbira-
nja odpadkov in izkoriščanje celotne zmogljivosti re-
ciklažnih obratov izboljšamo z vpogledom v (javnosti 
dostopne) podatke.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
Objava podatkov je prvi korak: pravi izziv je njihova 
uporaba. Kako spodbuditi (lokalne) iniciative k uporabi 
podatkov, da bi videle odpadke kot vir, ki se nahaja na 
napačnem mestu? To lahko storite z ustvarjanjem po-
tnih listov za krožno gospodarstvo za izdelke, zgradbe, 
reciklažne centre ali druga območja ter z rudarjenjem 
in izmenjavo (krožnih) podatkov.

INFO
data.amsterdam.nl

https://assets.amsterdam.nl/publish/
pages/938231/agenda_digital_city-eng-1.
pdf

www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/
volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-
stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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GreenPak COOP je pred kratkim izboljšal koncept loče-
nega zbiranja z uvedbo inteligentnih košev. Z uporabo 
tehnologije generacije ‘’Internet of Things’’ lahko iBiN 
spremljajo raven odpadkov in podatke pošiljajo nazaj 
v centralni sistem. To omogoča GreenPak službi za 
reciklažo, da določi prioritete in prilagodi poti zbiranja 
odpadkov v 41 lokalnih skupnostih, ki jih trenutno pokri-
va na Malti in Gozu. V prvih mesecih leta 2019 je bilo 
postavljenih skupaj 800 zabojnikov, da bi državljanom 
omogočili 24-urno recikliranje vsak dan v tednu in da bi 
tako končali zgodbo, v okviru katere so bile zbirne točke 
za tovrstne odpadke redno preplavljene z odpadki.

Projekt je naslovil več problematik:

• javno nezadovoljstvo, ko so bili zabojniki za odpad-
ke polni;

• boljše razporejanje z zagotavljanjem storitev pra-
znjenja glede na uporabo košev za odpadke (ne po 
fiksnem urniku);

• omejena razpoložljivost podatkov glede javne upo-
rabe in interakcij;

• počasen reakcijski čas v smislu prilagoditve storitve 
zbiranja zaradi sprememb v vedenju uporabnikov;

• staranje infrastrukture za ravnanje z odpadki.

Temelji na sodelovanju naslednjih glavnih deležnikov:

• občine, ki so pripravljene namestiti iBiN-e;

• sprejemanje in sodelovanje s strani javnosti;

• zanesljiv dobavitelj iBiN in tehnologije ''Internet of 
Things'';

• zanesljiv ponudnik komunikacijskega omrežja;

• zanesljivo podjetje za ravnanje z odpadki.

Pametni smetnjaki za reciklažo 
kadarkoli, kjerkoli

PRAKSA

Zbiranje Oprema

“Razvoj koncepta ločenega zbiranja zaradi 
uporabe tehnologije ‘’Internet of Things’’ za 
spremljanje količine odpadkov in vnašanja 
informacij”

GreenPAK COOP

Maj 2013 – marec 2014

Malta
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POTREBNI VIRI

Povečanje udeležbe javnosti za 36 % je pokazalo, da 
je bil projekt uspešen. Poleg tega so bili doseženi nas-
lednji cilji:

• Večji donos in kakovost zbrane odpadne embalaže 
iz uličnih zabojnikov;

• Izboljšano načrtovanje – podatki za načrtovanje in 
razporejanje zbiranja;

• Zmanjšanje nepotrebnih poti zbiranja in

• Izboljšano razporejanje, ki je osredotočeno na to, 
kdaj in kje je potrebna storitev. Pomaga tudi pri 
preprečevanju prekoračitve dovoljenih količin.

• Zanesljiv dobavitelj iBiN in tehnologije ‘’Internet of 
Things’’;

• Zanesljiv ponudnik komunikacijskega omrežja;

• Zanesljivo podjetje za ravnanje z odpadki.

iBiN-i so zelo primerni za regije s skupnimi zabojniki za 
ločeno zbiranje reciklažnih materialov, kot so ekološki 
otoki.  Namen se je izogniti prepolnim zabojnikom in 
izboljšati način zbiranja za večjo učinkovitost in manj 
emisij ogljikovega dioksida.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

INFO
www.greenpak.com.mt/smart-ibins
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Parki in plaže so najboljša dobrina v številnih skupno-
stih, vendar njihovo vzdrževanje sploh ni enostavno in 
zahteva veliko sredstev. Lokalna skupnost Ta ‘Xbiex je 
na Malti predstavila inovativne smetnjake, ki delujejo 
na sončno energijo in stiskajo odpadke. Ti koši lahko 
sprejmejo do petkrat več odpadkov kot običajni koši 
za odpadke, s čimer ustvarijo prostor s stiskanjem in 
zmanjšajo možnost, da koš ne bi mogel sprejeti pred-
videnih količin odpadkov.

Lokalna skupnost Ta ‘Xbiex vedno spodbuja okolju 
prijazne ukrepe, da bi imeli čistejše in varnejše oko-
lje. Vsaka enota je pametna in opremljena s senzorji. 
Takšni sistemi omogočajo manj zbiranja in s tem manj 
obiskov s tovornjakom. To pomeni tudi, da smetnjaki 
ne bodo prenatrpani oziroma da odpadki ne bodo le-
žali okrog njih. Ekipe za zbiranje porabijo čas za bolj 
smiselno delo saj je do 80% manj zbiranja.

Spletna platforma, ki je povezana z oblakom, nudi de-
janski vpogled v ravnanje z odpadki. Vsak smetnjak, ki 
je na voljo kot sistem na ključ, je prilagodljiv in modu-
laren glede na zmogljivosti, tok odpadkov in potrebe 
po dodatkih. Sončni koši ponujajo veliko več kot pa-

metno ravnanje z odpadki. Lokalna skupnost Ta ‘Xbi-
ex je dovzetna za spremembe in razmišlja o eksperi-
mentiranju, ter prilagajanju z dodatnimi tehnologijami. 
Nujno javno infrastrukturo za odpadke je izkoristila za 
razvoj tehnologij, aplikacije in opreme. Večnamenski 
sistem pametnih smetnjakov olajša logistiko, razbre-
meni ulice in še dodatno izboljša izkušnje skupnosti z 
izboljšanimi storitvami, racionaliziranim delovanjem in 
učinkovitim zbiranjem.

Smetnjaki na sončno energijo, 
ki stisnejo odpadke

PRAKSA

Zbiranje Oprema

“Kompaktni pameten smetnjak na sončno 
energijo, opremljen s senzorji, ki samodejno 
stisne odpadke, kadar je poln”

Ta’ Xbiex Lokalna Skupnost

Maj 2019 – še traja

Ta’ Xbiex
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• Zmanjša zbiranje za 70-80 %, število voženj, števi-

lo delovnih ur, obrabo vozil, porabo goriva, ogljični 
odtis in onesnaženost zraka;

• Informirano odločanje in operativno načrtovanje s 
podatki v realnem času v programski opremi CLE-
AN Management Console;

• Večja produktivnost in učinkovitost poti: optimizi-
rano zbiranje, manjši promet tovornjakov, zmanj-
šanje hrupa in prerazporeditev virov v druge pro-
jekte;

• Čistejše javne površine in boljša kakovost življe-
nja: odpravljanje vidnih odpadkov na javnih povr-
šinah, in preprečevanje, da bi odpadke raznašal 
veter, da bi odpadki padali iz smetnjakov, ter one-
mogočanje dostopa do odpadkov živalim.

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 
Največji izziv je začetni strošek. Koši za odpadke so 
dragi, a bodo dolgoročno stroškovno učinkoviti. Drugi 
izziv je dejavnik izobraževanja splošne javnosti: ker 
gre za nekaj novega, bosta vandalizem ali zloraba 
takšnih smetnjakov škodovala pozitivni iniciativi.

To prakso lahko zlahka uporabimo v regijah z visoko 
stopnjo turizma, saj je lahko v teh smetnjakih pet-
krat več odpadkov kot v običajnih smetnjakih, kar 
zagotavlja, da ni prepolnih smetnjakov in da mesto 
ostane čisto.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

INFO
https://lovinmalta.com/lifestyle/
technology/maltas-first-solar-bins-that-
compact-trash-and-notify-local-councils-
when-they-get-full-rolled-out-in-ta-xbiex/
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Medtem ko LIPOR – medobčinska služba za ravna-
nje z odpadki Porta z okolico – kot prednostno nalogo 
ohranja skladnost s svojim strateškim načrtom, še po-
sebej poudarja izboljšanje predelave materialov s se-
lektivnim zbiranjem, zmanjšanje zakopavanja na odla-
gališčih biološko razgradljivih komunalnih odpadkov in 
povečanje priprave materialov za ponovno uporabo in 
recikliranje. Da bi dosegla takšne cilje, LIPOR razvija 
več projektov, ki se osredotočajo na selektivno zbira-
nje odpadkov in ki so artikulirani in razviti v tesnem 
sodelovanju z Združenjem občin.

Zaradi naložbe v sisteme selektivnega zbiranja je nuj-
no potrebno spremljati implementirane projekte, zato 
so morali ustvariti digitalno platformo.

LIPOR-jev podatkovni center omogoča natančnejše 
spremljanje implementiranih projektov in spreminja 
paradigmo iz analize, ki prikazuje njihove rezulta-
te v splošnem po področjih, v sistem, kjer je mogo-
če količinsko opredeliti stopnje sodelovanja in oceniti 
dobavljene količine na kupca. Šele takrat je mogoče 
delovati blizu državljanom in jih vključiti kot deležnike 
projekta.

Glede na to, da je LIPOR medobčinska služba, kot 
smo že omenili, je bil projekt razvit v partnerstvu z ob-
činami, ki so del organizacije, in z zunanjim svetoval-
cem s portugalske univerze (TecMinho).

Podatkovni center za 
ravnanje z odpadki

PRAKSA

ZbiranjeNadzor in 
odločanje

Platforma za 
upravljanje podatkov

“Platforma za ravnanje z odpadki, ki prispeva 
k optimizaciji logistike, zlasti k spremljanju 
tokov odpadkov s pomočjo brezžičnih 
komunikacijskih tehnologij”

LIPOR
Medobčinska služba za ravnanje z odpadki Porta 
z okolico

Junij 2016 – še traja

Porto z okolico
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POTREBNI VIRI

Pred uvedbo tega sistema je imel LIPOR sodelavce, ki 
so porabili kar 1068 ur na mesec za analizo informacij, 
ki so jih ročno zapisale ekipe za zbiranje. Nova platfor-
ma je takšen postopek odpravila. To pomeni približno 
6.000 EUR mesečnega prihranka. V okviru projekta 
je bil v objektih LIPOR-ja nameščen sistem samodej-
nega tehtanja. Ta sistem je omogočil zmanjšanje pov-
prečnega časa tehtanja za približno 75 % in omogočil 
zmanjšanje napak za približno 80 %.

Ustvarili so ekipo za razvoj informacijske tehnologije, 
ki je odgovorna za izdelavo strani, in razvojno skupino, 
ki določa funkcionalnosti, ki jih mora platforma vsebo-
vati, da bi bila ustrezna podpora za projekte. Poleg 
tega zahteva ekipo, odgovorno za analizo podatkov in 
zagotavljanje tehnične podpore.

Upoštevajoč nove cilje EU glede odpadkov bo tre-
ba izvesti številne projekte na področju selektivne-
ga zbiranja. Ustvarjanje lastniške digitalne platforme 
za upravljanje vseh teh procesov je lahko ključnega 
pomena pri optimizaciji storitev, ki jih ponuja sistem 
ravnanja z odpadki. Dokaz za to, je to, da upravljavci 
neke druge službe že prosijo za uporabo LIPOR-jeve-
ga podatkovnega centra.

Pri razvoju platforme je bilo ugotovljenih več težav in 
drugih razvojnih priložnosti, ki se bodo zagotovo po-
javile pri drugih upravljavcih, ki bodo poskušali raz-
viti nekaj podobnega, zato je možnost izmenjave in-
formacij pri takem projektu ogromna. Ker morajo vsi 
sistemi, kot je bilo omenjeno, upravljati in poročati o 
svojih podatkih in številni že začenjajo razvijati nekaj 
podobnega, se lahko na koncu vsi ti projekti združijo 
v oblikovanje skupne evropske platforme za digitalno 
upravljanje odpadkov.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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Način, na katerega je oddelek za odpadke mesta An-
twerpen zbiral podatke, je bil staromoden (ročno na-
pisani zapiski, neprimerna uporaba Excela, pdf itd.). 
Manjkalo je smernic in splošne politike za zbiranje po-
datkov na standardiziran način. Tudi način upravljanja 
lastnih podatkov je bil nestrukturiran in nepregleden; ni 
bilo splošnega pregleda. Podatkovnih nizov, s katerimi 
je delal oddelek, je bilo ogromno. Povod za vzposta-
vitev podatkovnega skladišča so bili razdrobljeno not-
ranje podatkovno polje, omejen dostop do podatkov o 
odpadkih in omejena izmenjava podatkov med siste-
mi. Ni bilo povezanih podatkov ali stičišč. Poročanje 
je bilo ločeno za vsak podatkovni niz posebej. Mesto 
Antwerpen ni izkoristilo pomembne dodane vrednosti 
podatkov, ki jo imajo podatki. Podatki so lahko pospe-
ševalci in podpora za politične odločitve.

Cilj podatkovnega skladišča je povečati vpogled v rav-
nanje z odpadki v mestu. Drugi cilj je čim bolj samodej-
no razkritje podatkov o ravnanju z odpadki različnim 
deležnikom z namenom povečanja preglednosti.

Da bi dosegel te cilje, je moral oddelek za odpadke po-
vezati vse vrste podatkov v realnem času, (npr. podatki 

senzorjev ter statični, zgodovinski, geografski podatki, 
npr. spremljanje in sledenje itd.). Ob upoštevanju ra-
zvoja ‘’Internet of Things’’ je še posebej pomembno, 
da imamo enoten in standardiziran način zbiranja in 
shranjevanja podatkov.

Oddelek za odpadke je želel tudi vizualizirati svoje 
geografske podatke v programu GIS (Geografski in-
formacijski sistem) in biti zmožen analizirati jih na vi-
zualnih nadzornih ploščah. Glavni deležniki so lokalni 
oblikovalci politike, lokalna uprava, podjetja za prede-
lavo odpadkov, državljani in raziskovalci.

Skladišče podatkov o 
ravnanju z odpadki

PRAKSA

Nadzor in 
odločanje

Platforma za 
upravljanje podatkov

POTREBNI VIRI
Finančni viri: približno 100.000 EUR je bilo porabljenih 
za posvetovanje s strokovnjaki analitiki in za licence 
za programsko opremo. Programska oprema sestoji 
zlasti iz orodja za poslovno inteligenco (Cognos) in 
ustvarjalca nadzorne plošče (Cumul.io).

Človeški viri: na tem primeru sodeluje posebna skupi-
na šestih strokovnjakov za podatke.

“Podatkovno skladišče za boljši vpogled 
v ravnanje z odpadki in izboljšanje politike 
ravnanja z odpadki v mestu Antwerpen”

Mesto Antwerpen

Oktober 2016 – še traja

Antwerpen

14
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DOKAZ O USPEHU
Kot rezultat implementacije podatkovnega skladišča 
odpadkov se podatki iz različnih virov naložijo avto-
matizirano. Antwerpen je zdaj sposoben vzpostavljati 
nadzorne plošče na metaravni. V okviru tega postop-
ka je lahko dobil večji vpogled v delovanje svojih do-
baviteljev podatkov in natančneje razporedil stroške. 
Podatkovno skladišče odpadkov prinaša dodano vred-
nost različnim deležnikom v Antwerpnu: večjo pregle-
dnost, časovno učinkovitost, stroškovno učinkovitost, 
zanesljiv vir za raziskovalce itd.

Ključni dejavniki uspeha, ki jih je mogoče uporabiti kot 
inspiracijski benchmark za druge regije so:

• Izboljšana kakovost podatkov;

• Oskrba s podatki za izboljšanje poslovanja;

• Boljši vpogled v stroške in boljši finančni nadzor;

• Ni več »osamljenih« sistemov;

• Dinamične nadzorne plošče.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
• Še vedno je potrebno nekaj ročnega vnosa, saj 

vsi dobavitelji podatkov ne morejo avtomatizirati 
svojega procesa;

• Težave pri razkrivanju geografskih informacij (GIS) 
v isti zbirki podatkov;

• Splošni izzivi, povezani s Splošno uredbo o 
varstvu podatkov 2016/679 (GDPR).

Dashboard underground waste containers

Dashboard illegal dumping
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Inovativni modeli

 © City of Antwerp





Leta 2017 je bilo v EU-28 112,8 milijona ljudi, ki so ži-
veli v gospodinjstvih, ki jim grozita revščina ali socialna 
izključenost, kar ustreza 22,4 % celotnega prebivalstva. 
Leta 2017 je bilo v EU-28 resno materialno ogroženega 
6,6 % prebivalstva. Po drugi strani pa v EU letno zavr-
žejo približno 88 milijonov ton hrane. Ocenjujejo, da to 
povzroči 143 milijard EUR stroškov (FUSIONS, 2016). 
V letu 2018 so evropske banke za hrano skupaj zagoto-
vile 781.000 ton hrane, kar pomeni 4,3 milijona dnevnih 
obrokov 45.700 dobrodelnim organizacijam, ki pomagajo 
9,3 milijona ogroženim. Kar se tradicionalnih donacij tiče, 
obstajajo tudi številna ozka grla. Po eni strani se morajo 
donatorji in dobrodelne organizacije obrniti na tako ime-
novane banke hrane, kjer z logistiko povzročajo stroške 
(čas in sredstva), ter vplivajo negativno na okolje (izpus-
ti emisij goriv). Po drugi strani pa so viri bank za hrano 
omejeni. Navadno se osredotočajo na velike donacije, 
zato majhne donacije ali donacije v primeru velikih raz-
dalj pogosto ne pridejo v poštev.

COOMIDA je inovativno tehnološko orodje, ki omogo-
ča sodelovanje in katerega namen je olajšati darovanje 
hrane (vključno s presežki hrane) ter tako zmanjšati na-

stajanje živilskih odpadkov. COOMIDA povezuje lokalne 
donatorje, banke hrane, prostovoljce in dobrodelne or-
ganizacije prek skupne mreže za učinkovito in trajno-
stno upravljanje donacij hrane. COOMIDA donatorjem 
in dobrodelnim organizacijam omogoča neposreden stik, 
zato lahko skrajša porabljen čas, zmanjša emisije za 
transporta in dodatne izdatke. COOMIDA omogoča tudi 
zbiranje majhnih in oddaljenih donacij, ki bi sicer lahko 
presegle zmogljivost banke hrane.

Inovativni m
odeli

COOMIDA – Zmanjševanje
presežka odpadne hrane
in potrebe po hrani

PRAKSA

Preprečevanje Hrana in 
organski odpadki

Mobilna aplikacija 
ali spletno orodje

“Inovativno tehnološko orodje, ki omogoča 
sodelovanje, v smislu lažjega darovanja hrane 
(vključno s presežki hrane) in s tem zmanjšanje 
nastanka odpadne hrane”

COGERSA SAU
Konzorcij za ravnanje s trdnimi odpadki v Asturiji

Januar 2016 – še traja

Asturija

15
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

V letu 2018 je COOMIDA zbrala 6000 kg presežne hrane.

COOMIDA je vključena v REFRESH Community of 
Experts.

COOMIDA je bila prepoznana kot najboljša praksa s 
strani Spanish strategy “Más alimento, menos desper-
dicio” (več hrane, manj odpadkov).

COOMIDA je bila razvita kot del večjega projekta IKT 
(SmartWasteCollection – SWC). Skupna naložba za 
razvoj SWC je dosegla 600.000 EUR; od tega je bilo 
150.000 EUR namenjenih razvoju COOMIDA.

Nove regije bi morale za prilagoditev in gostovanje 
COOMIDA nameniti približno 3000 EUR.

COOMIDA deluje v skladu z Direktivo 2018/851 o od-
padkih, ki države članice EU spodbuja, naj olajšajo da-
rovanje hrane in upoštevajo dobrodelne organizacije.

COOMIDA pomaga Asturiji zmanjšati lokalno metanje 
odvečne hrane med odpadke.  Pomaga tudi pri boju za 
potrebe ljudi, ki so ogroženi zaradi revščine.

Zavržena hrana v odpadkih in potrebe po hrani so po-
gosti problemi, ki jih je treba rešiti na evropskem nivo-
ju. COOMIDO bi lahko širili prek obstoječih bank za 
hrano, pri čemer bi lahko sodelovale lokalne socialne 
in okoljske oblasti.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
Med implementacijo morajo biti vključene lokalne ob-
lasti (s socialnega in okoljskega področja). Lokalne 
banke hrane morajo biti jedro sistema (administrator 
COOMIDE). Lokalne banke hrane spodbujajo upora-
bo sistema v okviru dobrodelnih organizacij (prejemni-
ki hrane) in potencialnih donatorjev (trgovine z živili, 
supermarketi, restavracije itd.).

INFO
http://coomida.com/en/
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Argentona je uvedla »Zbiranje od vrat do vrat« leta 
2004. Kasneje, leta 2010, je prišlo do odločitve, da bo 
uporabljen sistem PAYT, s predplačniškimi standardni-
mi vrečami za državljane in podjetja. Sistem od vrat do 
vrat, vključno s sistemom PAYT, je bil leta 2016 razširjen 
na vsa primestna območja.
PAYT je bil uveden s postopki manjše začetne udelež-
be, informacijske kampanje in začetnim preizkusnim 
obdobjem. Stalno osebje v pisarni spremlja delovanje 
sistema in obnašanje uporabnikov. To je ključno za us-
peh sistema.
Shema PAYT temelji na uvedbi predplačniških standar-
dnih vreč za ostale odpadke (rdeče vrečke) in lahko em-
balažo (rumene vrečke), ki so bile sprva uvedene tako za 
podjetja kot za gospodinjstva. PAYT se uporablja tudi za 
organske odpadke (odpadna hrana in kuhinjski odpadki), 
ki jih ustvarijo podjetja.
Davek na gospodinjstvo obsega: a) progresivni fiksni del, 
ki je moduliran glede na število prebivalcev na gospo-
dinjstvo in b)  spremenljivi del, ki je odvisen od števila 
uporabljenih vreč za preostale odpadke. Do leta 2012 so 
uporabniki najprej kupili vse vreče. Po spremembi sis-
tema zdaj občina zagotovi določeno število vreč, ki so 

vključene v fiksni del davka (1, 2 ali 2,5 zavitka, odvisno 
od števila članov gospodinjstva). Dodatne vreče je tre-
ba kupiti v trgovinah, ki so vključene v shemo, po ceni 
0,65 EUR/17 l vrečo.
Podjetja morajo plačati fiksni davek, ki je izračunan glede 
na površino njihovih prostorov in vrsto dejavnosti, ki jo 
opravljajo, ter variabilni del, ki je določen glede na število 
običajnih vreč, ki se uporabljajo za ostale odpadke (2,5 
EUR/65 l vreče) in lahko embalažo (1 EUR/100 l vrečo).

Zbiranje od vrat do vrat po 
sistemu »Plačaš-koliko-odvržeš«

PRAKSA

Zbiranje Oblikovanje 
cene

“Klasičen sistem »Zbiranje od vrat do vrat«, ki je 
bil uveden leta 2004, je bil leta 2010 ukinjen zaradi 
uspešnega sistema PAYT s predplačniškimi 
standardnimi vrečami za državljane in podjetja”

Svet Argentone

Od 2010 – še traja

Argentona

16
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Med letoma 2008 in 2018 se je količina nastalih od-
padkov na prebivalca na dan zmanjšala za 26 % in 
dosegla 1,27 kg. V istem obdobju je stopnja ločenega 
zbiranja odpadkov narasla z 52,8 % na 87,6 %. Preos-
tali odpadki so se med letoma 2009 in 2013 zmanjšali 
za 15 %, odpadna embalaža pa za 16 %. Kakovost lo-
čeno zbranih odpadkov ostaja visoka. Povečala se je 
uporaba občinskega zbirnega centra. Sistem je dobro 
sprejela večina prebivalstva in je bil rezultat širokega 
političnega konsenza.

• Implementacija: stroški komunikacijskih kampanj 
in participativnih procesov;

• Spremljanje: stroški letne razdelitve vreč (vključeni 
v fiksni del davka), stroški stalnega mentorskega/
izobraževalnega osebja, okoljsko-informacijske 
pisarne in spletne strani;

• Zelo ekonomičen material zaradi uporabe stan-
dardnih plastičnih vreč (ena stane 0,03 EUR), zato 
ni potrebe po dragi tehnologiji.

Storitve od vrat do vrat, povezane s sistemi PAYT, ima-
jo visoke rezultate v smislu participacije pri ločenem 
zbiranju ter visoki količini in kakovosti zbiranja ločenih 
odpadkov.

Spremljanje delovanja sistema in obnašanja uporabni-
kov je ključno za uspeh sistema.

Začetni postopek udeležbe, informacijska kampanja 
in začetno preizkusno obdobje so ključni elementi za 
uvedbo in uspeh sistema.

Predplačniške standardne vreče so zelo ekonomični 
elementi za uvedbo sistemov PAYT; drage tehnologije 
tu niso potrebne.

Nadzor in sankcioniranje nepravilne uporabe sistema 
in drugih slabih praks, kot sta nezakonito odstranjeva-
nje ali problematičen turizem z odpadki, so zelo po-
membni instrumenti za ustrezno delovanje sheme »od 
vrat do vrat« + PAYT.

Za uvedeno prakso je bilo zelo veliko interesa s stra-
ni drugih katalonskih in španskih občin; tehniki so se 
udeležili več konferenc in tečajev. Poleg tega je ta pra-
ksa vključena v »Katalog PAYT in KAYT« (julij 2020) 
projekta Life REthinkWASTE.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 
• Ponovni izračun fiksnega dela davka (vključno s 

kompletom vrečk), da se prepreči primanjkljaj;

• Visoki stroški letne distribucije običajnih vreč za 
odpadke;

• Nepravilna uporaba območja za nujne primere, 
zato je bilo to prestavljeno v občinski zbirni center;

• Nepravilna uporaba uličnih smetnjakov oz. neza-
konito odstranjevanje odpadkov in odpadni turi-
zem (na začetku).

INFO
http://argentona.cat/residus
www.rethinkwaste.eu/

WINPOL Vodnik dobrih praks

44



V preteklosti so bili kraji na Štajerskem, kjer so se do-
gajali festivali in praznovanja, močno onesnaženi s 
plastiko za enkratno uporabo. To je povzročilo visoke 
stroške čiščenja in odstranjevanja. Zato je oddelek za 
odpadke dežele Štajerske sprožil akcijo “G’scheit fe-
iern” (zabavaj se pametno) in razvil merila za trajno-
stno organizacijo festivalov. Za festivale, ki izpolnjujejo 
merila, je bila ponujena finančna podpora.
Mreža 43 svetovalcev za ravnanje z odpadki iz zdru-
ženj za ravnanje z odpadki deluje kot regionalni sve-
tovalec “G’scheit feiern”. Svetuje organizatorjem in 
preverja skladnost z merili “G’scheit feiern”. Vedno 
lansirajo odlične predstavitvene projekte. Od leta 2017 
je “G’scheit feiern” del avstrijske mreže “Green Events 
Austria”. Zahvaljujoč “Infothek Green Events Styria”, 
novemu spletnemu informativnemu portalu za trajno-
stno prireditveno industrijo, je namenjen tudi mreženju 
organizatorjev, proizvajalcev in ponudnikov storitev.
Med prireditvami “G’scheit feiern” se lahko uporabljajo 
samo posode in jedilni pribor za večkratno uporabo, 

ter kozarci ali skodelice za večkratno uporabo. S strani 
ekološkega kmetovanja se lahko, če je to le mogoče, 
ponudijo samo regionalno pridelane pijače in hrana. 
Podpirajo tudi trajnostni prevoz na dogodek, npr. de-
ljenje privatnega avtomobila ali koriščenja taksija za 
več oseb.

G’scheit feiern - 
Zmanjševanje odpadkov na 
dogodkih in festivalih

PRAKSA

Preprečevanje Ponovna 
uporaba

Eko-dogodek

© A14

“Pod naslovom “G’scheit feiern” (zabavaj se 
pametno) na avstrijskem štajerskem letno 
poteka približno 200 festivalov, ki izpolnjujejo 
merila za preprečevanje nastajanja odpadkov, 
kot tudi za doseganje statusa regionalnega 
porekla hrane”

Oddelek za odpadke dežele Štajerske

Januar 2001 – še traja

Štajerska

17
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Na posamezni dogodek oz. prireditev bi lahko proi-
zvedli do 90 % manj odpadkov. Od leta 2001 je prib-
ližno 4,5 milijona obiskovalcev preprečilo nastanek 
4.000 ton odpadkov. Štajerski proizvajalci priborov in 
kozarcev, ter pridelovalci hrane so zaslužili 45 milijo-
nov EUR. “G‘scheit feiern” vpliva na druge vrste prire-
ditev (npr. tekaška tekmovanja), saj namesto skodelic 
za enkratno uporabo uporabljajo skodelice za večkra-
tno uporabo. Mesto Gradec je objavilo smernice za 
prireditve na javnih površinah, v katerih je navede-
no, da je treba uporabljati posodo in jedilni pribor za 
večkratno uporabo. Vzpostavljeno je bilo intenzivno 
mreženje svetovalcev za ravnanje z odpadki, ki delajo 
v združenjih za ravnanje z odpadki.

V okviru posvetovanja deležnikov so bila razvita merila 
za upravičenost do financiranja. Zasnovana je bila in-
formativna kampanja z logotipom in spletnim portalom. 
Svetovalci za odpadke so bili odgovorni za regionalno 
podporo. Do danes je dežela Štajerska za promocijo 
porabila več kot milijon EUR.

Festivalski dogodki običajno povzročijo veliko količino 
odpadkov in onesnaženja festivalskih površin. Izved-
ba takšnih trajnostnih dogodkov privablja tudi skupine 
udeležencev, ki običajno niso odprti in ozaveščeni gle-
de okolja. Tako je mogoče praktično prikazati prepre-
čevanje nastajanja odpadkov in predstaviti novo fe-
stivalsko kulturo z malo odpadki. Hkrati se spodbuja 
poraba regionalno in biološko pridelanih pijač in izdel-
kov, tako da porabljeni denar ostane v regiji. “G’scheit 
feiern” je dolgoletna in uspešno implementirana pra-
ksa, tako da lahko druga združenja za ravnanje z od-
padki v Evropi gradijo na podlagi te izkušnje. To bo še 
posebej pomembno pri implementaciji nove evropske 
direktive o plastiki za enkratno uporabo.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
Posvetovanje deležnikov glede določitve meril je vklju-
čevalo intenzivne razprave, ker je bilo potrebno uskla-
diti različne interese. Številni organizatorji so imeli 
dvome, saj je bila uporaba posode in pribora za en-
kratno uporabo dražja in ponudba regionalnih pijač in 
hrane bolj delovno intenzivna.

INFO
www.gscheitfeiern.steiermark.at/
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Državljani Sevesa imajo dokaj visoko okoljsko za-
vest, ki je prisotna že od znamenite kemične kata-
strofe leta 1976.
Občina je bila pionir v ločenem zbiranju odpadkov od 
poznih devetdesetih let in ponovno leta 2017. Nato se 
je v okviru svojega sodelovanja v projektu Waste4T-
hink, ki ga financira Evropska unija, odločila, da uvede 
sistem PAYT, da bi še bolj izboljšala zelo visoke izho-
diščne vrednosti pri ločenem zbiranju (75 %). Cilj je bil 
priti nad 80 %.
Uvedeni sistem temelji na prozornih vrečah za osta-
le odpadkov z oznako RFID. Državljani jih dobijo prek 
avtomatov, ki prepoznajo uporabnike in jim izdajo kolut 
vreč, glede na potrebo. Vozila za zbiranje odpadkov so 
opremljena z čitalcem RFID oznak. Sistem izdajanja 
računov je centraliziran.
Ta sistem mora biti povezan z vzporednim informacij-
skim sistemom, tako imenovanim “Veš-kaj-odvržeš” 
(KAYT), ki je ključnega pomena, da se ljudje zave-
dajo, da ustvarjajo odpadke, prihrankov in vedenja 

posameznika v primerjavi s povprečjem.
Ta zadnji koncept se je začel v Sevesu z uporabo ne-
katerih orodij IT, ki jih je razvil projekt Horizon2020 
Waste4Think, vendar trenutno poteka še v okviru dru-
gih preizkusov; najpomembnejši je tisti, ki ga od konca 
leta 2020 preizkuša projekt LIFE REthinkWASTE.

Plačaš-koliko-odvržeš, da
bi dosegli 80 % reciklaže

PRAKSA

Oblikovanje 
cene

Povratna informacija 
za državljane

“PAYT omogočil “zadnji skok” do impresivne 
stopnje 80 % ločenega zbiranja odpadkov”

Občina Seveso

Maj 2017 – še traja

Seveso
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Seveso je dosegel stopnjo ločenega zbiranja približ-
no 85 %.

Po nekaj začetnih izzivih se je sistem PAYT nadaljeval 
brez težav. Trenutno sistem kopirajo v številnih drugih 
občinah v Lombardiji in v Italiji, pri čemer poseben na-
cionalni odlok to shemo podpira.

Seveso je na leto vložil približno 5 EUR na prebival-
ca za uvedbo sistema RFID, spremljanja in izdajanja 
računov.

2-3 osebe so bile zadolžene za dejavnosti podpore 
občinskemu davčnemu uradu. Potem so tu še drugi 
viri, povezani s senzibilizacijskimi kampanjami pro-
jekta Waste4Think.

Potrebne so dobre smernice za občine, ki so priprav-
ljene uvesti sistem PAYT. Tehnologija je pomembna, 
vendar ne smemo zanemariti predhodnih korakov, da 
bi se izognili morebitnim težavam (smetenje itd.) in ne-
ravnovesjem, zaradi katerih novi domnevno “pravični 
davek” v nekaterih primerih ni tako pravičen.

Najpomembneje pa je, da je treba koncept KAYT uves-
ti s sistemom PAYT z uporabo preprostih in učinkovitih 
posameznih komunikacijskih orodij. V nasprotnem pri-
meru obstaja tveganje, da bi veliko porabili za tehno-
logijo, pozabili pa, kako zagotoviti stalno in pozitivno 
povratno informacijo za državljane.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
Uvesti PAYT, ko je izhodišče že visoko, je težavno. 
Učinek spodbude spremenljivega dela davka je de-
jansko nizek, zaradi tanke meje med ozaveščenimi in 
neozaveščenimi. Gospodarske koristi, povezane z več 
recikliranja, so bile nižje od dodatnih stroškov.

INFO
https://www.youtube.com/
watch?v=Myzqdza4GQo

www.rethinkwaste.eu

WINPOL Vodnik dobrih praks
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Premična zbirna postaja
Reciklaža Zbiranje Ozaveščanje in 

komunikacija

Premična zbirna postaja je bila v Antwerpnu implementi-
rana leta 2017 v sodelovanju z lokalnimi čistilnimi akcija-
mi. Glavni cilj premične zbirne postaje je povečati dosto-
pnost občanov do zbirnih centrov in znižati prag velikosti 
zbranih predmetov. Mesto ima osem zbirnih centrov, do 
katerih ljudje brez avtomobila ali prevoza le težko dosto-
pajo. Poleg tega je nekaj nesporazumov glede pristojbin, 
ki se zaračunavajo na reciklažnih postajah. Čeprav se 
zaračunava le odlaganje kosovnih odpadkov in ruševin, 
številni občani menijo, da morajo plačati za vse vrste od-
padkov. S premično zbirno postajo pomagajo osveščati 
ljudi in podajajo jasno sporočilo glede namena izvajanja 
storitve. Poleg tega kulturne razlike, jezikovne in druge 
ovire nekaterim državljanom otežujejo pot do zbirnih sre-
dišč. Zbirni centri zdaj prihajajo k občanom, namesto da 
bi občani prihajali v zbirne centre.

Odlaganje odpadkov v premične zbirne postaje je brez-
plačno (razen za kosovne odpadke). Odprti so samo za 
državljane, ki pridejo peš ali s kolesom (avtomobili niso do-
voljeni). Odlaga se lahko največ 2 m³ odpadkov; nekatere 
vrste odpadkov niso dovoljene (ruševine, azbest ...).

Velik poudarek je na lokalnih soseskah. Poudarek ni iz-

ključno na socialnih soseskah in problematičnih območjih, 
ampak vključuje tudi bogatejša območja, študentske pre-
dele, blokovska naselja, večstanovanjske hiše in območja 
brez avtomobilov. Premična zbirna postaja je vedno po-
vezana z obstoječim projektom čiščenja lokalne soseske.

Glavni deležniki so:
• Državljani;
• Oddelek za komuniciranje;
• Socialne službe;
• Podjetja za recikliranje nekaterih vrst odpadkov: 

lesa, tekstila, majhnih električnih naprav, manjše ko-
ličine nevarnih odpadkov.

PRAKSA

 © City of Antwerp

“Odlična priložnost za občane iz različnih 
sosesk, da brezplačno odložijo odpadke, ne da 
bi morali oditi v zbirni center”

Mesto Antwerpen

April 2017 – še traja

Antwerp
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Do novembra 2019 je mestni svet Antwerpna organizi-
ral 66 premičnih zbirnih postaj, ki jih je obiskalo 16.000 
uporabnikov, ki je odložilo 500.000 kg odpadkov.

• Naložba v dodaten tovornjak za prevoz materiala, 
potreben za premično zbirno postajo;

• Osebje: 3 do 4 osebe za vsako premično zbirno 
postajo (prisotnost v času delovanja premične 
zbirne postaje) in ena oseba za načrtovanje in 
priprave;

• Stroški za podjetja za reciklažo (postavitev zaboj-
nikov, obdelava odpadkov ...).

Ta dobra praksa je bila že prenesena v druga mesta v 
Flandriji. To pomeni, da bo ta model deloval v različnih 
mestih in regijah.

Potencial za učenje ali prenos

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
• Izobraževanje osebja: poznavanje vrst odpadkov 

in razvrščanje;

• Poiskati odprte prostore v mestu za organizacijo 
premične zbirne postaje (majhne ulice, naseljena 
območja itd.);

• Biti nepopustljiv do občanov, ki poskušajo vstopi-
ti z avtomobilom (premične zbirne postaje nimajo 
možnosti zbiranja velikih količin odpadkov).

 © City of Antwerp

 © City of Antwerp

WINPOL Vodnik dobrih praks

50



Ozaveščanje glede plastičnih 
odpadkov s pomočjo 
tekmovanja CAPS

Reciklaža Ozaveščanje in 
komunikacija

Deželni okraj regije Mehedinti je v okraju izvedel ve-
liko kampanjo obveščanja in ozaveščanja glede od-
padkov in varstva okolja na splošno. Ta kampanja je 
bila namenjena različni javnosti, ampak še posebej je 
bila pozornost namenjena mladi generaciji. Mladi so 
bili vključeni v vrsto ustvarjalnih akcij in izobraževalnih 
tekmovanj, kot je bilo tekmovanje CAPS. Učence od 
petega do dvanajstega razreda iz okraja je okrajni svet 
izzval, naj zberejo čim več PET pokrovčkov. Nato so 
z zbranimi pokrovčki izdelali mozaike, da bi ozaves-
tili ljudi o škodljivih učinkih PET na okolje. Po koncu 
tekmovanja so pokrovčke odstranili v reciklažni koš za 
predelavo.
Ozaveščanje in komunikacija s pomočjo tekmovanja 
CAPS sta bila del večjega projekta, ki ga je izvedel 
Deželni okraj regije Mehedinti, in je vključeval tudi nas-
lednje: 
• Zbiranje gospodinjskih odpadkov, komercialnih od-

padkov industrijskih in javnih ustanov, ki so podobni 
gospodinjskim odpadkom, vrtnih in parkovnih od-
padkov, tržnih odpadkov in uličnih odpadkov;

• Prevoz komunalnih odpadkov, zbranih na bodočih 
4 transfernih postajah, in nato predaja v novem 
centru za ravnanje z odpadki v Malovăţu. Tam 
bodo selektivno zbrani odpadki, ki jih je mogoče 
reciklirati, ponovno razvrščeni za predelavo in re-
cikliranje;

• Pridobivanje komposta iz mokre (biološko razgra-
dljive) frakcije v okviru nove postaje Malovăţ in 
individualno pridobivanje komposta v okviru pode-
želskih gospodinjstev;

• Odstranjevanje ostalih odpadkov na obstoječe od-
lagališče v Drobeti Turnu Severin in zaprtje treh 
obstoječih neustreznih odlagališč.

PRAKSA

Preprečevanje

“Učenci od petega do dvanajstega razreda so 
zbrali toliko PET zamaškov, kolikor so jih lahko, 
da so z njimi izdelovali mozaike”

Deželni okraj regije Mehedinti

Avgust 2013 – december 2015

Regija Mehedinti
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Ekipe so zbrale več kot 5000 pokrovčkov in ustvarile 
mozaike na različnih lokacijah tekmovanja.

• Proračun: 8.300 EUR;

• Vključenost državnih šol in njihovih učencev.

Namen natečaja je bil ozaveščanje javnosti o odpadkih, 
zlasti PET. Natečaj je izpostavil dve pomembni temi, ki 
se lahko preneseta na druge projekte ali pobude:

• PET lahko ostanejo v naravi več sto let, če se jih 
tja odvrže; 

• PET steklenice je težje reciklirati, če se jih ne sti-
sne, preden se jih odvrže, in če je na njih privit 
pokrovček.

Potencial za učenje ali prenos

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 
Takšni javni dogodki naj bi zagotovili odgovore na 
vprašanja različnih ciljnih publik, motivirali državljane 
in merili njihove odzive. Zelo pomembno je, da so ti 
dogodki organizirani ob upoštevanju posebnosti in pri-
čakovanj posamezne ciljne skupine.

WINPOL Vodnik dobrih praks
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Recycleservice 2025 – Obrnjen 
sistem zbiranja za preostale 
odpadke

Zbiranje Oblikovanje
cene

Oblikovanje
cene

V letih 2018–2020 je Apeldoorn v sodelovanju z lokalnim 
zbiralcem odpadkov Circulus-Berkel implementiral svoj 
instrument nove politike Recycleservice 2025.
Z Recycleservice 2025 je mestni svet posvojil cilje naci-
onalne politike: 100 kg drobnih preostalih odpadkov na 
prebivalca leta 2020, 30 kg drobnih preostalih odpadkov 
na prebivalca in stopnja ločevanja 75 % v letu 2025 in 
krožno gospodarstvo leta 2050. Vsaka občina v Nizo-
zemski je dolžna zbirati odpadke, vendar lahko svobod-
no določi, kako organizirati način zbiranja: sistem ravna-
nja z odpadki, raven storitev, vplive na okolje in stroške.
Ključni elementi Recycleservice 2025 so: obrnjeno zbi-
ranje z storitvijo na virih iz naslova ločenih odpadkov in 
sistem PAYT. Obrnjeno zbiranje pomeni storitev, ki se 
nanaša na odpadke, ki jih je mogoče reciklirati (zbiranje 
ob robnikih cestišča v zabojnikih za odpadke) in običajno 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (ljudje jih prine-
sejo na zbirna mesta). Če ljudje izberejo zbiranje meša-
nih komulanih odpadkov iz gospodinjstev po sistemu od 
vrat do vrat plačajo višjo pristojbino za odpadke. Takšen 
načinin je mogoče izvajati na poziv.

Posebna storitev zbiranja je na voljo ljudem, ki fizično ne 
morejo odvažati odpadkov v podzemne zabojnike, med-
tem ko je denarno nadomestilo namenjeno tistim, ki ima-
jo medicinske odpadke (npr. odpadki iz naslova dialize, 
vrečke za izločke ali plenice za odrasle).
Recycleservice 2025 je bila revolucionarna inovacija 
za državljane Apeldoorna. Prizadevno komuniciranje, 
vključno z organiziranimi akcijami pošiljanja pošte in sre-
čanja z občaniso bili ključni za uspešno implementacijo.

PRAKSA

“Obrnjeno zbiranje odpadkov s sistemom 
PAYT, za mešane komunalne odpadke in s 
storitvijo na virih iz naslova ločeno zbranih 
odpadkov”

Občina Apeldoorn

April 2018 – april 2020

Apeldoorn
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Prvi rezultati po uvedbi nove politike v le polovici Apel-
doorna so zelo obetavni. Izhajajoč iz 123 kg drobnih 
preostalih odpadkov na prebivalca in 66 % stopnje 
ločevanja v letu 2017 so prišli na 89 kg drobnih preo-
stalih odpadkov na prebivalca in 74-odstotne stopnje 
ločevanja. Nacionalni in lokalni cilj je 100 kg do leta 
2020 ter 30 kg do leta 2025 s stopnjo ločevanja 75 % 
in krožno gospodarstvo v letu 2050. Doseganje 30 kg 
na prebivalca bo zahtevalo inovacije in druge ukrepe.

Apeldoorn nima zunanjega virov financiranja. Celot-
no storitev ravnanja z odpadki financirajo neposredno 
državljani z davki na odpadke. Apeldoorn ima nepro-
fitno načelo pokritja stroškov: celotni stroški vodenja 
politike ravnanja z odpadki in organizacije so v celoti 
kriti z davki, ki jih plačajo državljani.

Če ta celotni paket deluje v Apeldoornu, ga je morda 
drugje potrebno prilagoditi glede na lokalne cilje in 
kontekst. Vsako mesto je edinstveno. Lokalni in po-
litični položaj, ter dolgoročne naložbe so pomembni 
dejavniki. Zato tega celotnega sistema ni priporo-
čljivo preprosto prenesti ali kopirati. Ta deluje v po-
gojih sistema ravnanja z odpadki, kjer so embalažni 
materiali (PMD) ločeni na izvoru (gospodinjstva). Ta 
sistem dobro deluje v srednje velikem mestu, ki je 
že uvedlo in preizkusilo elemente celotnega sistema. 
Ločeni elementi so tudi individualno zanimivi in lahko 
omogočijo pomembne rezultate.

Potencial za učenje ali prenos

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 
Lokalni in politični položaj ter dolgoročne naložbe so 
pomembni dejavniki. Prav tako se ne sme zanemariti 
sodelovanja zainteresiranih strani in komunikacijske 
strategije. Razmisliti je potrebno o finančni strukturi 
vhodnih davkov.

INFO
www.circulus-berkel.nl/apeldoorn/minder-afval/
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Reuse Box – Nova zbirna
shema za kose, ki jih je
mogoče ponovno uporabiti

Gospodinjstva se pogosto srečujejo s predmeti, ki jih ob-
čani ne potrebujejo več. Ti predmeti pogosto končajo v 
košu za odpadke,  v najboljšem primeru pa se jih kasneje 
reciklira. Po drugi strani se trgovine, ki ponujajo izdelke 
za ponovno uporabo pritožujejo nad premajhno količino 
blaga za ponovno uporabo, saj bi ga lahko prodale bistve-
no več. V okviru projekta Interreg Srednja Evropa CER-
REC, ki je spodbujal formalizacijo akreditiranih centrov 
za ponovno uporabo in popravila, predlaganih na podlagi 
Evropske direktive o odpadkih, je ARGE – Združenje za 
preprečevanje nastajanja odpadkov – ustanovilo skupino 
deležnikov za ponovno uporabo v mestu Gradec v deželi 
Štajerski. V tej skupini deležnikov je bila uresničena ideja 
o novem orodju za zbiranje blaga za ponovno uporabo.
Predmeti za večkratno uporabo, kot so knjige, posodje, 
orodje, igrače, športna oprema, električni aparati itd., se 
zbirajo v škatli, tako imenovani Reuse Box (škatla za 
ponovno uporabo). Podobna je škatli, ki se uporablja ob 
selitvah, vendar je bila njena velikost optimizirana tako, 
da napolnjene škatle niso pretežke. Med uvedbo Reu-
se Box je bilo objavljenih več info. točk in lokacij, kjer je 
mogoče prinesti polne škatle. Na začetku so s podporo 
sredstev iz projekta CERREC in s podporo mesta Gra-

dec izdelali 40.000 škatel, ki so kmalu prišle do uporab-
nikov. Kasneje so izdelali še dodatne škatle. Posledično 
je bilo mogoče v trgovinah za ponovno uporabo zbrati 
in prodati dodatnih 500 ton uporabnih predmetov. To ni 
samo pomembno prispevalo k temu, da je nastalo manj 
odpadkov, ampak je tudi pomagalo socialnim in gospo-
darskim upravljavcem trgovin za ponovno uporabo pri 
ohranjanju delovnih mest in ustvarjanju novih.

PRAKSA

ZbiranjePonovna 
uporaba

Ozaveščanje in 
komunikacija

“Nov sistem zbiranja majhnih dobrin, ki jih 
je mogoče ponovno uporabiti in se pogosto 
znajdejo v zabojnikih za mešane komunalne 
odpadke”

ARGE – Združenje za preprečevanje 
nastajanja odpadkov

Januar 2014 – še traja

Štajerska
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

V uvodni fazi je bilo zbranih 500 ton blaga. Sistem se 
je uveljavil in bil uporabljen v številnih drugih regijah 
Avstrije in tudi drugod v Evropi (Vicenza, Herford, 
Kempten). Zaradi dobrega informiranja je delež pre-
ostalih odpadkov zanemarljivo majhen, medtem ko je 
kakovost blaga zelo dobra.

Izdelava škatle stane približno 1 EUR. Zagotoviti je tre-
ba informativne liste, s katerimi so gospodinjstva obveš-
čena o pravilnem polnjenju in da v škatlo ni dovoljeno 
dajati preostalih odpadkov ali nepopolnega ali umaza-
nega blaga za ponovno uporabo, z namenom, da se 
zagotovi dejanska ponovna uporabnost predmetov.

Uvedba ‘’Škatle ponovne uporabe’’ stane približno 
50.000 EUR.

Škatlo za ponovno uporabo lahko izdelajo vsi obrati za 
ravnanje z odpadki ali upravljavci trgovin za ponovno 
uporabo. Poleg tega je mogoče izdelati trpežno torbo 
za večkratno uporabo.

Škatle za ponovno uporabo se pogosto uporabljajo ob 
selitvah gospodinjstev. Lahko bi pomislili, da gre za zlo-
rabo prvotnega namena, vendar izkušnje kažejo, da 
se ob selitvi veliko škatel napolni s stvarmi za ponovno 
uporabo. Poleg tega je škatla dober oglaševalski medij, 
tako da se ukrep ponovne uporabe, ki je pomemben za 
varovanje podnebja, ohrani v mislih ljudi.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 
Potrošniki so sistem zelo dobro sprejeli. Toda zložena 
škatla je prevelika, da bi jo brez težav odnesli domov. 
Poleg tega je napolnjeno škatlo težko nositi. Tako ška-
tlo večina uporabnikov prevaža v svojih avtomobilih. 
Zato so bile ustvarjene ‘’Vrečke za ponovno uporabo’’ 
(Reuse Bags), da je prenašanje bolj udobno in da se 
lahko pride do predajnih točk tudi peš.

INFO
www.re-use.at/

www.umwelt.graz.at/cms/
beitrag/10234315/4849892/

https://www.youtube.com/
watch?v=EWvAD8vFMYQ
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Druga priložnost – ponovna 
uporaba na tržnicah

Po eni strani majhne tržnice v mestih umirajo zaradi 
prihoda nakupovalnih središč. Mali proizvajalci hrane 
le težko prodajo svoje izdelke. Ljudje si želijo zdrave 
hrane, želijo pa si tudi dogodke oz. dogajanje. Po drugi 
strani je mesto Maribor potrebovalo prostor za shra-
njevanje uporabnih kosovnih odpadkov, ki jih je zbrala 
Snaga (storitev na zahtevo). Nekateri predmeti so bili 
v precej dobrem stanju. Prostor bi moral biti dostopen 
za stranke, da bi dosegli, da bodo predmeti ponovno 
uporabljeni. Kako se uspešno soočiti s temi izzivi?
Snaga je začela organizirati tako imenovane dogodke 
Druga priložnost, kjer so ljudje vabljeni na majhne tr-
žnice, da prodajo blago, ki ga ne potrebujejo več. Toda 
to ni dovolj, da bi prebudili zanimanje s strani obča-
nov. Snaga te dogodke vedno popestri s še kakšno 
posebno tematiko. Na takih dogodkih se ljudje lahko 
naučijo, kako popravljati stvari (kot so kolesa, zavese 
itd.), kako iz starih stvari narediti nekaj novega (deni-
mo iz kavbojk, srajc, zaves itd.). Prodajna miza ima 
simbolično ceno 1,50 EUR za pol mize in 3 EUR za 
celo mizo. Poleg tega se otroci učijo, kako prodajati in 
postopati z denarjem. Izmenjava izkušenj se dogaja 
tudi med ljudmi, saj se vedno najde kdo, ki ve, kako 

dogodek ali prodajni proces deluje, in pomaga drugim. 
Idejo je predstavil uslužbenec Snage, ki je odgovo-
ren za tržnice. Skupaj z mestnim svetom in drugimi 
so aprila 2019 organizirali prvo prireditev Druga prilož-
nost. Zgodila se je na majhni tržnici Tabor v mestu Ma-
ribor. Najpomembnejši deležniki so državljani, zlasti iz 
večnadstropnih stavb in stanovanjskih blokov v okolici 
majhne tržnice. Ljudje uživajo na teh dogodkih in se 
vračajo. Tudi mali proizvajalci hrane imajo tu poslovno 
priložnost in se vračajo, da prodajajo na majhni tržnici.

PRAKSA

Ponovna 
uporaba

Ozaveščanje in 
komunikacija

Eko-
dogodek

Maribor

“Majhne tržnice v mestu umirajo. Maribor je 
potreboval center za ponovno uporabo. Dva 
minusa predstavljata plus: druga priložnost kot 
dejavnost ponovne uporabe na majhni tržnici”

Snaga d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadki in druge 
komunalne storitve

April 2019 – še traja
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POTREBNI VIRI

Na doslej organiziranih šestih dogodkih se je zbralo 
več kot 500 prodajalcev, med njimi več kot 80 otrok. 
Več kot 2.500 kg blaga je dobilo novega uporabnika. 
Dejstvo, da se na to majhno tržnico ne vračajo samo 
ljudje, ampak tudi mali proizvajalci hrane, da bi tam 
prodajali svoje izdelke, kaže, da je to uspešen dogo-
dek. Ljudje podpirajo domače in z veseljem kupijo hra-
no iz soseske. Starši pridejo tja z otroki. Število ljudi, 
ki se udeležujejo dogodkov Druga priložnost, narašča.

Za začetek projekta niso bila potrebna posebna 
sredstva, le dobra volja zaposlenih in nekaj manjšega 
materiala. Denar, zaslužen s prodajo miz, je bil upora-
bljen, da so na primer ljudem ponudili vroč čaj.

Zaradi nakupovalnih središč majhne tržnice umirajo 
skoraj v vseh mestih, zato bi bilo lahko katerokoli mes-
to zainteresirano in implementiralo to prakso. Po drugi 
strani bi bila lahko ponovna uporaba »trga« nov način 
za preprečevanje nastajanja odpadkov na urbanih ob-
močjih. Model, ki ga je implementirala Snaga, je bil us-
pešen in že ima dobre rezultate. V Mariboru ni nobene 
posebnosti, ki bi pogojevala uspeh te prakse, tako da 
bi jo lahko prenesli v druge kraje po Evropi. Ključni 
element preživetja take prakse je obisk ljudi.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
Trenutno je največji izziv v mestu Maribor poiskati 
prostor, kjer bi lahko shranili velike predmete, kot so 
pohištvo, električna in elektronska oprema in podobno 
blago za ponovno uporabo.

INFO
www.snaga-mb.si/še-zadnja-priložnost-
letos-druga-priložnost.html

WINPOL Vodnik dobrih praks

58



Pameten sistem za optimizacijo 
uporabe jedilnega olja v 
proizvodnji biodizla

Nepravilno odstranjevanje uporabljenega jedilnega olja 
(UCO) v kuhinjske odtoke poveča porabo energije pri 
čiščenju odpadnih voda, saj je olje zelo strupeno za 
morje, potoke, jezera in druge ekosisteme. Recikliranje 
UCO v biodizel je trajnostna alternativa za izkoriščanje 
problematičnega odpadka in njegove pretvorbe v vir 
energije. Z namenom povečanja učinkovitosti ravna-
nja z odpadki in promocijo čistih goriv, je Laboratorij za 
obnovljive in trajnostne energetske sisteme Tehniške 
univerze na Kreti v sodelovanju z občino Rethymno in 
lokalnimi deležniki (Oddelek za ravnanje z odpadki Dpt, 
podjetje za vodo in kanalizacijo, Medobčinska družba 
za upravljanje z odpadki, zbiralci UCO), opredelil opera-
tivno shemo za pridobivanje od UCO do biodizla.
Leta 2018 je bil uveden nov sistem “pametnega” zbi-
ranja UCO: 30 zbirnih mest s “pametnimi” smetnjaki, 
ki vključujejo senzorje s tehnologijo GSM in spletno 
platformo. Platforma omogoča sprotno spremljanje 
napolnjenosti smetnjakov in optimizacijo transportnih 
poti zbiralcev. Sistem pošilja opozorila o izbrani stopnji 
polnjenja, povišanju temperature, izpraznjenosti bateri-

je, nedovoljenih premikih ali vandalizmu. S sistemom 
pametnega upravljanja se poveča učinkovitost zbiranja 
in zmanjšajo operativni stroški. Manj obiskov s tovornja-
kom z namenom zbiranja pomeni manjšo porabo goriva 
in manj emisij toplogrednih plinov. Ciljna komunikacija 
poveča stopnjo recikliranja UCO in izboljša njegovo 
pravilno odstranjevanje. Majhna enota za proizvodnjo 
biodizla prikazuje pretvorbo UCO v čisto gorivo.

PRAKSA

Zbiranje Hrana in 
organski odpadki

“Optimiziran sistem za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja, ki združuje pametne senzorje 
in nadzor v realnem času s pomočjo spletne 
platforme”

Technical University of Crete - Laboratorij za 
obnovljive in trajnostne energetske sisteme v 
sodelovanju z občino Rethymno

Oktober 2018 – še traja
Rethymno
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DOKAZ O USPEHU

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI POTREBNI VIRI

• Do zdaj je bilo zbranih 3.500 litrov UCO zahvaljujoč 
30 smetnjakom, nameščenim na izbranih zunanjih 
lokacijah, in 20 smetnjakom, nameščenim v šolah;

• Dejavnosti ozaveščanja so dosegle 40.000 ljudi;

• Zagotovljena trajnost zaradi sodelovanja med jav-
nim in zasebnim sektorjem;

• Memorandum o soglasju, ki sta ga podpisala Teh-
nična univerza na Kreti in Medobčinska družba za 
ravnanje z odpadki na Kreti, da bi preučili morebi-
tno širitev na druge občine;

• 6 občin v Grčiji in drugod po EU je izrazilo zanima-
nje za prenos sheme;

• Po abstraktnem pregledu je bil model predstavljen 
na 10 delavnicah in konferencah na evropski ravni.

• Vključiti državljane v pravilno odstranjevanje UCO;

• Strateška postavitev zbiralnikov;

• Predpisi, ki ovirajo izdajanje dovoljenj za majhno 
količino biodizla in lastno uporabo;

• Finančne omejitve za vzdrževanje (čisti smetnjaki/
lokacija); sistem se sam financira z zbranim obse-
gom UCO.

• 30 pametnih zabojnikov UCO, opremljenih s sen-
zorji in spletno platformo: 22.000 EUR;

• Stroški montaže in osebja za vzdrževanje sistema;

• Promocijska kampanja: 5.000 EUR;

• Majhna enota za proizvodnjo biodizla za predelavo 
UCO v čisto gorivo: 12.000 EUR.

Ta pilotni projekt je sofinanciran v okviru projektov In-
terreg MED COMPOSE in Horizon2020 CIVITAS DE-
STINATIONS.

Potencial prenosljivosti te dobre prakse je velik. Pre-
izkušeni pristop za recikliranje UCO, ki ga proizvajajo 
gospodinjstva, učinkovito upravljanje zbiranja UCO s 
pomočjo pametnih IT-rešitev, spremljanje v realnem 
času, optimalno pozicioniranje zabojnikov UCO in 
prakse spremenjenega vedenja je mogoče enostav-
no ponoviti v drugih občinah. Pametni sistem zbiranja 
UCO je mogoče razširiti tudi na druge vrste odpad-
kov znotraj občine Rethymno in seveda tudi v drugih 
občinah, kar lahko privede do številnih okoljskih in 
finančnih koristi.

Številne grške občine so izrazile zanimanje za prenos 
sheme. Medobčinsko podjetje za ravnanje z odpadki, 
ki je omogočilo razvoj pilotnega projekta in podpisalo 
memorandum o soglasju, proučuje morebiten prenos 
sheme zbiranja na druge občine na Kreti. Vzposta-
vitev lokalne verige vrednosti »UCO do biodizla« z 
majhno proizvodno enoto ima velik potencial, če she-
mo uporabljajo subjekti, ki imajo dostop do poceni 
surovine (UCO).

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

INFO
https://reselplan-toolbox.eu/case-studies/
from-uco-to-biodiesel.html 
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The Collection – izboljševanje 
zbiranja tekstilnih odpadkov

ILeta 2015 si je mesto Antwerpen želelo boljšo reši-
tev za tekstilne odpadke. Do takrat so tekstil zbirali v 
zabojnikih, ki so bili javni. To je povzročilo veliko neza-
konitega odmetavanja v zabojnike in okoli njih. Poleg 
tega so bila zbrana oblačila večinoma odpremljena v 
države v razvoju.

Leta 2015 je mesto začelo sodelovati z neprofitnim 
konzorcijem “The Collection”, ki vključuje pet nepro-
fitnih organizacij. Od tedaj The Collection zbira tekstil, 
oblačila, obutev in usnjene izdelke ali pa prebivalcem 
mesta omogoči, da prinesejo artikle na eno izmed šte-
vilnih dostavnih točk v mestu Antwerpen.
Tekstil je razporejen po kategorijah in ga čim več pro-
dajo lokalno.

Sklenjena je bila koncesijska pogodba z naslednjimi cilji:
• Zbiranje: jasno komunicirano in strukturirano;
• Obdelava: maksimalna ponovna uporaba lokalno, 

spodbujanje zbiranja in prodaje tekstila, ki ga je 
mogoče ponovno uporabiti;

• Poročanje, spremljanje in prilagajanje: kazalniki.

Sporazum velja 5 + 3 leta in določa, da ima The Co-
llection pravico zbiranja vseh tekstilnih odpadkov v 
mestu. Zbiranje poteka na več načinov:
• Zbiranje od vrat do vrat,
• Po dogovoru;
• Tekstilni zabojniki v reciklažnih parkih;
• Mreža dostavnih točk.

The Collection odlikuje edinstvena kombinacija ciljev 
in dobrodelnosti:
• Socialna delovna mesta;
• Lokalna dobrodelnost za otroke, ljudi v stiski …;
• Globalni dobrodelni projekti, še posebej v državah 

v razvoju;
• Prostovoljno delo.

PRAKSA

Zbiranje Reciklaža Ponovna 
uporaba

Antwerp

“Poiskati boljšo rešitev za tekstilne odpadke 
s pomočjo ‘’The Collection’’, konzorcija petih 
organizacij”

De Kringwinkel vzw

Oktober 2016 – še traja
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DOKAZ O USPEHU

POTREBNI VIRI

Leta 2017 je bil dotok tekstila 1.200 ton (+10% v pri-
merjavi z letom 2016). Cilj do leta 2021 (na podlagi 
raziskave OVAM) je 4.000 ton.

Ključni elementi tega uspeha so:

• The Collection ima jasno poslanstvo in vizijo;

• Povečanje zbiranja tekstila;

• Razvoj obsežne mreže;

• Točke odlaganja;

• Kreativna ponovna uporaba.

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI
Splošno: sodelovanje med različnimi partnerji, združe-
vanje različnih dobrodelnih organizacij.

Vhodni tekstil: zasebni udeleženci še naprej zbirajo 
tekstil in širijo mrežo zbirnih točk.

Izhodni tekstil: povečanje zmogljivosti sortiranja, mož-
nosti ponovne uporabe in recikliranja, sodelovanje z 
znanimi kupci.

Ko je bil dogovor sklenjen, mesto Antwerpen ni imelo 
stroškov z izvedbo projekta. Vse zbiranje, razvrščanje 
in prodajo izvaja The Collection.

Projekt je enostavno prenosljiv v druga mesta. Pred-
nosti so, da je manj odpadkov in nezakonitega odla-
ganja in da je več zbranega tekstila na razpolago v 
lokalnih trgovinah, kjer prodajajo rabljeno blago.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS

INFO
www.dekringwinkel.be/centrum/2/page/
decollectie.html
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Obdelava biorazgradljivih 
odpadkov

Deželni okraj regije Mehedinti je implementiral projekt 
„Integrirani sistem ravnanja s trdnimi odpadki v okra-
ju Mehedinti“, katerega namen je rešiti pomembne 
okoljske in operativne probleme, povezane z nastaja-
njem in ravnanjem z odpadki, ter razviti integriran sis-
tem ravnanja z odpadki v okraju.
Ena najpomembnejših dejavnosti je bila obdelava 
biološko razgradljivih odpadkov, da bi zmanjšali od-
laganje na odlagališča. Tako je Deželni okraj regije 
Mehedinti razvil preprosto mehansko biološko obde-
lavo (MBO) v obratu za bio stabilizacijo biološko raz-
gradljivih vrst odpadkov, vključno z odpadki s tržnic 
in vrtnimi odpadki v bližini Drobete Turnu Severin, z 
zmogljivostjo 54,843 ton na leto. Obdelava vključuje 
mehansko predhodno obdelavo (drobljenje, izločanje 
železnih kovin in presejanje), bio stabilizacijo vlažne 
frakcije ter rafiniranje in zorenje.
Po mehanski predobdelavi in bio stabilizaciji vlažna 
frakcija izgubi približno 25 % vhodne mase, kar po-
meni, da nastane kompost nizke kakovosti, imenovan 
kompostu podoben izdelek (KPI).
Trg za ta kompost nizke kakovosti še ni razvit. Ven-
dar pa bi se ti izdelki lahko uporabljali na odlagališču 

kot material za kritje ali pri okoljskem odstranjevanju 
obstoječih odlagališč, neustreznih odlagališč in drugih 
onesnaženih zemljišč v okraju. Glede na dejstvo, da je 
v bližini nahajališče žlindre in pepela zaprte elektrar-
ne in da je to pogost onesnaževalec na tem območju, 
je bilo odločeno, da se material uporabi za pokrivanje 
tega odlagališča.

PRAKSA

Reciklaža Obrat mehanske 
biološke obdelave

“Sistem za obravnavo vseh elementov 
ravnanja z odpadki: od preprečevanja 
nastajanja odpadkov, zbiranja odpadkov do 
odstranjevanja preostalih odpadkov”

Deželni okraj regije Mehedinti

Julij 2013 – še traja

Regija Mehedinti
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DOKAZ O USPEHU

IZZIVI, S KATERIMI SO SE SOOČILI 

POTREBNI VIRI

Uporaba komposta za pokrivanje odpadkov žlindre in 
pepela, ki ju je proizvedla termoelektrarna, na eni stra-
ni zmanjša količino odpadkov, odloženih na odlaga-
lišču, po drugi strani pa onemogoči onesnaževanje z 
žlindro in pepelom v osrednjem mestu Mehedinti in so-
sednjih skupnostih in vaseh. Približno 100.000 prebi-
valcev ne bo imelo koristi samo zaradi boljše kakovosti 
zraka, temveč tudi zaradi bio proizvodov, saj bosta na 
lokalnih trgih na voljo zelenjava in sadje, pridelana na 
bližnjih zelenjavnih vrtovih in sadovnjakih.

• 100-odstotna stopnja priključitve na sanitarne 
storitve v mestih in na podeželskih območjih 
(komposta ni brez biorazgradljivih odpadkov);

• Začetek optimiziranega ločenega zbiranja od-
padkov (odpadna embalaža nasproti biorazgra-
dljive frakcije).

Skupni proračun: 21.097.421 EUR, ki vključuje:

• Okoljsko agencijo;

• Upravljavca elektrarne;

• Lokalne oblasti.

Rešitev je razmeroma preprosta in dostopna vsem. 
Glede na to, da tega komposta ni mogoče uporabiti 
v kmetijstvu, ga je mogoče zlahka uporabiti za odla-
gališče kot krovni material ali pri okoljskem odstranje-
vanju obstoječih odlagališč, neustreznih odlagališč in 
drugih onesnaženih zemljišč v okraju.

Predlagano rešitev so sprejeli tudi deležniki:

• Agencija za okolje je opazila napredek lokalnih ob-
lasti pri implementaciji ukrepov za varstvo okolja;

• Naloge upravljavca elektrarne so postale lažje, 
ker so onemogočili onesnaževanje;

• Lokalne oblasti so bile zadovoljne, ker je bila teža-
va lokalnih skupnosti odpravljena.

POTENCIAL ZA UČENJE ALI PRENOS
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