Evropski teden zmanjševanja
odpadkov 2021: krožne skupnosti

Krožne skupnosti
Krožne skupnosti ter pomen sodelovanja in solidarnosti so glavna tema letošnjega
evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Ta bo potekal od 20. do 28. novembra in nas vabil
k razmisleku o možnosti uvajanja mini krožnega gospodarstva na ravni naše hiše ali
stanovanjskega bloka, pisarne ali podjetja, šole ali lokalne skupnosti in krepil naše zavedanje
o tem.
Kaj lahko naredi vsak izmed nas:
- zmanjša porabo izdelkov, surovin in posledično količino v Sloveniji nastalih odpadkov (v
2020 jih je nastalo 7,6 milijona ton, od tega 630.000 ton v gospodinjstvih);
- izdelke znova uporabi (skupna raba, izmenjava, popravilo);
- ločuje, da se kasneje v kar največji meri reciklirajo (v Sloveniji se je v letu 2020 ločeno
zbralo 72,2 % komunalnih odpadkov);
- ozavešča svoje bližnje, prijatelje, sodelavce in sosede.

Proizvedemo čedalje več odpadkov
Skupne količine vseh v Sloveniji nastalih odpadkov so se od leta 2012 do 2019 vsako leto
zvišale povprečno kar za 10 %. Višek je bil v 2019, ko smo proizvedli 8.414.000 ton odpadkov.
V letu 2020 se je ta trend prekinil, saj je zaradi s pandemijo povezanih družbenih in
gospodarskih ukrepov nastalo v Sloveniji skoraj 9 % manj odpadkov kot v 2019 (7.669.000 ton).

Nastali odpadki, Slovenija
10.000.000
8.000.000

ton

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2012
Vir: SURS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vedno več komunalnih odpadkov se zbere
ločeno
V letu 2020 je v Sloveniji nastalo 1,026.010 ton komunalnih odpadkov ali 489 kg na prebivalca.
Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se v Sloveniji povečuje. Od leta 2012 do 2020 se je
povečal za več kot 20 odstotnih točk (z 51,5 % na 72,2 %).
Mešane komunalne odpadke je težje predelati in kakovostno reciklirati, zato jih ne prištevamo
med ločeno zbrane komunalne odpadke. Ti odpadki med vrstami v Sloveniji nastalih komunalnih
odpadkov v letu 2020 predstavljajo več kot četrtino (27, 8 %).
Za doseganje reciklažnih ciljev posameznih surovin je ob nastajanju odpadkov ključno pravilno
ločevanje odpadkov.
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Več kot polovica odpadkov, ki jih recikliramo,
so mineralni odpadki
V Sloveniji smo v letu 2020 reciklirali skupno 3.193.220 ton odpadkov, od tega je bilo kar 55 %
mineralnih odpadkov (večinoma gradbenih odpadkov in različnih vrst pepela).
Od nemineralnih odpadkov smo v 2020 reciklirali količinsko največ kovinskih odpadkov (623.000
ton), potem odpadkov iz papirja in kartona (255.620 ton), živalskih in rastlinskih odpadkov
(232.017 ton), lesa (55.043 ton) in plastike (43.852 ton).
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Tok plastičnih odpadkov
Na slovenskih tleh je v letu 2020 nastalo več kot 67.000 ton odpadkov iz plastike; tretjina
tega je bila plastična embalaža. Skupno z uvozom iz tujine so slovenski obdelovalci prejeli v
obdelavo približno 190.000 ton plastičnih odpadkov.
Izvozili smo v letu 2020 80.000 ton plastičnih odpadkov, največ v Turčijo (27 %), Malezijo (21 %),
Hrvaško (12 %) in Srbijo (8 %).
Plastične odpadke, ki jih ne izvozimo, večinoma recikliramo in sežgemo v energetske namene (v
2020 46.000 ton), manjši del odložimo (v 2020 2.400 ton).
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* Med druge postopke obdelave sodijo priprava za ponovno uporabo, sortiranje, biološka stabilizacija in drugi postopki. Del teh odpadkov se
med nadaljnjo obravnavo obdela po končnih postopkih.
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Od predelanih lesnih odpadkov se
reciklirajo skoraj tri četrtine
V letu 2020 smo v Sloveniji predelali po končnih postopkih 73.839 ton lesnih odpadkov, od
katerih smo jih kar 73 % reciklirali, malo več kot četrtino sežgali z namenom pridobiti energijo in
manj kot odstotek kompostirali.
Izvozili smo v letu 2020 v druge države članice EU skoraj 11.000 ton lesnih odpadkov, največ
v Italijo (56 %) in Avstrijo (34 %). Skoraj vsi lesni odpadki so bili izvoženi z namenom, da se
reciklirajo (97 %).
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