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Tehnologija revolucionira način zbiranja in 
obdelave odpadkov, vendar se nivo sprejema-
nja inovativne opreme in praks posameznih 
držav oz. regij zelo razlikuje.

S povezovanjem javnih organov iz vse Evrope, 
WINPOL ponuja zapolnitev tehnološke in infor-
macijske vrzeli, ter vključevanje najboljših pra-
ks in politik, povezanih z ravnanjem z odpadki. 
Na ta način prispeva k zmanjšanju odpadkov v 
evropskih mestih in regijah.

Pri tem projektu, ki se je začel junija 2018, devet 
partnerjev po Evropi sodeluje pri spodbujanju 
uporabe inteligentne opreme in politik pri rav-
nanju s komunalnimi odpadki. Osem partner-
jev predstavljajo javna podjetja, to so občina 
Antwerpen (BE), Drobeta Turnu Severin (RO), 
Heraklion (GR), okrožje Mehedinti (RO), regija 
Kreta (GR), EMULSA (ES), Snaga (SI) in ERA (MT), 
svetovalni partner pa je podjetje ACR+ (BE).

Inteligentni sistemi in
politike ravnanja z odpadki

@winpol_EU

www.interregeurope.eu/winpol

info@winpol.eu

Štiri leta in pol izmenjave znanj z namenom 
konkretnih izboljšav na lokalni ravni

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

2018 2020 2022
Faza 1:
Medregional-
no učenje

Faza 2:
Implementacija

Spoznavanje in 
izmenjava dobrih praks, 
izobraževalni obiski in 
tematski seminarji

Izvajanje 
akcijskega načrta 
in spremljanje 
rezultatov

Vključitev znanja 
v 6 akcijskih 
načrtov

Izmenjava 
rešitev z drugimi 
evropskimi 
regijami in mesti



Od dobrih praks ... … do sprememb v lokalnem okolju
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Ukrep 1: Razvoj podzemnih sistemov za 
zbiranje odpadkov
Ukrep 2: Namestitev majhnih premičnih 
zbirnih postaj na območju za pešče

Idejna zasnova – 19  A  C  D  E  

Maribor

Ukrep 1: Razvoj mreže 67 lokacij 
zbiralnic odpadkov
Ukrep 2: Izdelava petih lokacij za 
zbiranje gradbenih odpadkov in 
ruševin
Ukrep 3: Ukrepi za preprečeva-
nje in zmanjševanje nastanjanja 
gospodinjskih odpadkov, skozi 
usposabljanja namenjena šoloob-
veznim otrokom

Idejna zasnova – 02  17  18  B  G  H

Regija Mehedinti

Ukrep 1: Vzpostavitev opreme za vnašanje 
podatkov o zbranih bioloških odpadkih v 
Heraklionu
Ukrep 2: Razvoj platforme za spremljanje 
tokov odpadkov in optimizacijo dobavne 
verige na občinski ravni
Ukrep 3: Razvoj platforme za spremljanje 
odpadkov iz t.i. »Zelenih točk« na regionalni 
ravni in izmenjava podatkov z uporabniki
Ukrep 4: Predstavitev možnosti financiranja 
sistema Plačaš-koliko-odvržeš za občine

Idejna zasnova – 03  08  10  13  14  F  G  H

Kreta

Ukrep 1: Izvajanje pilotne sheme plačila po 
sistemu Plačaš-koliko-odvržeš
Ukrep 2: Izvajanje novega sistema zbira-
nja odpadkov na obrobnih in podeželskih 
območjih
Ukrep 3: Uporaba valjarja za stiskanje 
odpadkov v namen izboljšanja storitve na 
zbirnih centrih

Idejna zasnova – 16  18  25  C  D  E  

Gijon

Ukrep 1: Plavajoče naprave za prestrezanje 
odpadkov na morju (morski koši) in s tem 
povezano spremljanje odpadkov

Idejna zasnova – 10  D  

Malta

Dobre prakse so podrobneje 
opisane v Vodniku dobrih pra-
ks projekta WINPOL

A  – Gijón (ES)
B  – Maribor (SI)
C  – Imola (IT)
D  – Antwerpen (BE)

E  – Gent (BE)
F  – H2020 zbiralniki
G  – LIFE-REthinkWASTE
H  – PAYT za hotele v  kra-

ju Hersonissos (GR)

IZOBRAŽEVALNI OBISKI IN
IZMENJAVE S PROJEKTI

Ukrep 1: Razvoj aplikacije, ki temelji na pre-
poznavanju slik, s katero lahko državljani 
poročajo o nepravilnem odlaganju smeti
Ukrep 2: Razvoj aplikacije, ki zagotavlja 
informacije o razpoložljivosti podzemnih 
zabojnikov za odpadke
Ukrep 3: Dajanje prednosti ponovni upora-
bi kosovnih odpadkov, ki bi sicer šli v sežig

Idejna zasnova – 02  06  07  10

Antwerpen

01 Nadzor dostopa do zbirnih centrov (ES)

02 Spletno povezovanje z uporabniki: aplikacija za državljane, apli-
kacija za ponovno uporabo in zemljevid trajnostnih podjetij (ES)

03 Senzorji na zabojnikih za optimizirano zbiranje odpadkov (GR)

04 Portali za stranke za zbiranje kosovnih odpadkov v
zbirnih centrih (BE)

05 Elektronsko zapiranje zabojnikov za odpadke in s tem 
povezana uporaba informacij (ES)

06 Zbiranje odpadkov na podlagi informacij (NL)

07 Mobilna aplikacija glede kosovnih odpadkov za ponovno 
uporabo in reciklažo (BE)

08 Operacijski sistem pomoči in tehtanje zbiranja odpadkov (ES)

09 Optimizacija poti za zbiranje odpadkov (SI)

10 Deljenje podatkov o odpadkih in virih z javnostjo (NL)

11 Pametni smetnjaki za reciklažo kadarkoli, kjerkoli (MT)

12 Smetnjaki na sončno energijo, ki stisnejo odpadke (MT)

13 Podatkovni center za ravnanje z odpadki (PT)

14 Skladišče podatkov o ravnanju z odpadki (BE)

15 COOMIDA – Zmanjševanje presežka odpadne hrane in 
potrebe po hrani (ES)

16 Od zbiranja od vrat do vrat do sistema
Plačaš-koliko-odvržeš (ES)

17 G’scheit feiern – Zmanjševanje odpadkov na dogodkih in 
festivalih (AT)

18 Plačaš-koliko-odvržeš , da bi dosegli 80 % reciklaže (IT)

19 Premična zbirna postaja (BE)

20 Ozaveščanje glede plastičnih odpadkov s pomočjo
tekmovanja CAPS (RO)

21 Recycleservice 2025 – Obrnjen sistem zbiranja za
preostale odpadke (NL)

22 Reuse Box – Nova zbirna shema za kose, ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti (AT)

23 Druga priložnost – ponovna uporaba na tržnicah (SI)

24 Pameten sistem za optimizacijo uporabe jedilnega olja v 
proizvodnji biodizla (GR)

25 Zbiranje – izboljševanje zbiranja tekstilnih odpadkov (BE)

26 Obdelava biorazgradljivih odpadkov (RO)


