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Mestna občina Velenje je prejela evropsko na-
grado Zeleni list, s katero nagradi prepoznana 
mesta, ki izkazujejo dobre okoljske rezultate 
in zavezanost ustvarjanju zelene rasti. V obra-
zložitev so zapisali, da si Velenje prizadeva za 
postopno opuščanje premoga, hkrati pa odpira 
nove zaposlitvene možnosti v sektorju zelenih 
delovnih mest. Mesto Velenje je med prvimi v 
Sloveniji vzpostavilo sistem ločevanja odpad-
kov in od takrat naprej izboljšuje ravnanje z 
njimi (vir: STA, 28. 10. 2022).

Nagrada sovpada s 30-letnico vzpostavitve Bi-
oPaS-sistema ločevanja odpadkov na področju 
Mestne občine Velenje, KS Gorica – levi del, kjer 
so gospodinjstva poleg zabojnika za mešane 
komunalne odpadke prejela še zabojnik za bi-
orazgradljive ter eko otoke, kjer se je vzpostavil 
sistem zbiranja papirja in steklene embalaže. 
Kasneje se je eko otok oz. zbiralnica povečal še 
za zabojnik za mešano embalažo (pri blokovni 
gradnji), pri individualni gradnji pa so gospo-
dinjstva prejela zabojnik za mešano embalažo 
pred hišo.

Sistem se je v letih 1995 in 1996 razširil na 
celotno območje Mestne občine Velenje, Obči-
ni Šoštanj in Šmartno ob Paki. V letu 1997 se je 
sistem razširil še v pet občin Zgornje Savinjske 
doline.

Zgovorne številke o ločevanju 
odpadkov

Po letu 2010, ko se je zaprlo odlagališče komu-
nalnih odpadkov v Velenju, so bile spremembe 
na tem področju velike in hitre. Mešani komu-
nalni odpadki in biorazgradljivi odpadki so se 
pričeli voziti na predelavo in odlaganje v regijski 
center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO). Pri 
tem so nastajali novi stroški, ki so vplivali na 
končni izračun in ceno ravnanja z odpadki. 

Evropske smernice kot tudi slovenski predpisi 
na področju ravnanja z odpadki so usmerje-
ni v doseganje visokega deleža ločeno zbranih 
komunalnih odpadkov, kar omogoča njihovo 
predelavo in reciklažo ter zmanjšuje potrebo 
po njihovem odlaganju.

V vseh občinah Šaleške doline izpolnjujemo 
zakonske cilje, ki predvidevajo več kot 50% lo-
čenih frakcij iz skupne mase. Najbolj uspešna 
v Šaleški dolini je Občina Šmartno ob Paki, saj 
tam zberemo manj kot 30% mešanih komunal-
nih odpadkov in več kot 70% ločenih frakcij, v 
Mestni Občini Velenje in Občini Šoštanj pa manj 
kot 40% mešanih komunalnih odpadkov in več 
kot 60% ločenih frakcij.

V Občini Šmartno ob Paki so v letu 2021 iz-
polnili cilj za leto 2030 in odložili manj kot 10% 
komunalnih odpadkov. K takšnim rezultatom 

je prispevala sprememba zbiranja papirja od 
hiše do hiše. Tako zbrane ločene frakcije so v 
nadaljevanju primernejše za predelavo in po-
novno uporabo.

Z ozaveščanjem do razumevanja 
pomena ločevanja odpadkov

V nadaljevanju bo treba vpeljati še nekaj doda-
tnih aktivnosti pri ločevanju odpadkov. To kažejo 
tudi rezultati sortirnih analiz mešanih komu-
nalnih odpadkov, v katerih je še vedno precej-
šen delež odpadne embalaže in biorazgradljivih 
odpadkov, ki so jim namenjeni ločeni zabojniki. 

Ob tem je pomembno stalno ozaveščanje, infor-
miranje in izobraževanje občanov za razumeva-
nje pomena ločevanja odpadkov ter izvedba pi-
lotnih projektov in zbiranje mnenj občanov pred 
uvedbo organizacijskih sprememb. Ključno ob 
tem je, da imajo  občani ob ločevanju odpadkov 
občutek podpore ter možnost dobrega sodelova-
nja z družbo za ravnanje z odpadki PUP-Sauber-
macher kot tudi z občino.

Odpadek naj ne bo samo odpadek
V 30-letnem obdobju nenehnega izboljševanja 

sistema ravnanja z odpadki je bilo zelo pomem-
bno izobraževanje oz. ozaveščanje. Tako so se 
preko projekta »Odpadek naj ne bo odpadek«, 

ki ozavešča neprekinjeno od leta 1996, zvrstile v 
Zbirnem centru Velenje vse generacije učencev 
6. in 7. razredov osnovnih šol v Šaleški dolini. 
Sodelujemo s šolami, z vrtci, ustanovami, kjer 
imamo predstavitve ločenega zbiranja odpad-
kov ali pa v Zbirnem centru gostimo učence, 
dijake in študente.

Ob ustanavljanju Centra ponovne uporabe 
v Velenju smo v zbirnem centru izobraževali 
bodoče zaposlene ter sodelovali pri izmenjavi 
odpadkov oz. surovin.

V teh letih smo aktivno sodelovali pri:
• vzpostavitvi sistema zbiranja odpadne elek-

trične in elektronske opreme,
• zbiranju oblačil in tekstila, 
• zbiranju odpadnega jedilnega olja, 
• pri vzpostavitvi kotička za še delujoče ele-

ktrične aparate v Zbirnem centru Velenju 
še letos.

Naj ločeno zbiranje odpadkov postane in osta-
ne ustaljen način našega ravnanja z odpadki/su-
rovinami oziroma odnosa do okolja, v katerem 
živimo in delamo.
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30 let ločevanja odpadkov


