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Izjava za medije
Velike priložnosti na področju preprečevanja nastajanja odpadkov
Preprečevanje nastajanja odpadkov in posledično zmanjševanje količin odpadkov je
naslednji veliki izziv pred slovensko družbo in gospodarstvom. Dosedanji razvoj ravnanja
z odpadki je predvsem osredotočen na sisteme ravnanja z odpadki in veliko manj na
uvajanje ukrepov in dejavnosti za njihovo zmanjševanje in preprečevanje. Republika
Slovenija bo morala slediti trendom trajnostne rabe naravnih virov.
Ljubljana, 25. maj 2005 - Okoljevarstveni organizaciji Fokus, Društvo za sonaraven razvoj
in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj sta danes organizirali posebno
delavnico na temo preprečevanja nastajanja in zmanjševanja količin odpadkov. Delavnica
je bila organizirana v sklopu projekta na isto temo, ki jo obe organizaciji s podporo
Evropske komisije izvajata v sodelovanju z madžarsko organizacijo Humusz
(Budimpešta).
Naraščanje količin vseh vrst odpadkov je v nasprotju s cilji evropske strategije
trajnostnega razvoja, ki je za cilj postavila racionalno in učinkovito rabo naravnih virov.
Evropska komisija pripravlja posebno strategijo preprečevanja in reciklaže odpadkov, ki
naj bi identificirala najbolj učinkovito kombinacijo potrebnih (zakonodajnih, gospodarskih in
prostovoljnih) ukrepov in ciljev za doseganje trajnostnega ravnanja z odpadki.

Na delavnici, ki so se je udeležili predstavniki nevladnih organizacij, gospodarstva,
raziskovalnih institucij in Agencije RS za okolje, so bile identificirane številne priložnosti pa
tudi pomanjkljivosti na področju uvajanja ukrepov za preprečevanje odpadkov. Njihovo
izvajanje bi povečalo okoljsko in snovno učinkovitost slovenskega gospodarstva in
posledično povečala njegovo konkurenčnost ter izboljšalo stanje okolja.
Udeleženci so med ukrepi izpostavili predvsem potrebo po dodatni krepitvi trga recikliranih
materialov, razširjeno odgovornost proizvajalcev za prevzemanje odpadkov, izboljšanje
obratovalnih standardov za predelovalne obrate ter uvajanje okoljevarstvenih kriterije v
sistem javnih naročil. Med drugim so posebej izpostavili pomembnost povezovanja,
izmenjave informacij in izobraževanja o modelih in izkušnjah preprečevanja nastajanja
odpadkov doma in v svetu. Posebno vlogo pri uveljavljanju trajnostnega ravnanja z
odpadki imajo potrošniki - kot porabniki proizvodov in povzročitelji odpadkov. Zato je
potrebno jasno izpostaviti odgovornosti industrije in potrošnikov.
"Delavnica je dosegla svoj cilj, navkljub relativno majhni udeležbi. Pridobili smo zanimive
poudarke in ocene stanja v Sloveniji, kjer imamo na vseh ravneh, od oblikovanja politik,
izvajanja zakonodaje, kakovosti inšpekcijskega nadzora, uvajanja okolju prijaznega
oblikovanja proizvodov, krepitve uvajanja sistemov kakovosti ravnanja ISO 14000 v
podjetja, še veliko možnosti. Na podlagi teh rezultatov bomo lahko pripravili delovno
inačico priporočil Vladi RS za krepitev dejavnosti na področju preprečevanja nastajanja
odpadkov, kar pomeni povečati okoljsko in ekonomsko učinkovitost slovenskega
gospodarstva," je povedal Albin Keuc iz nevladne organizacije Gaja.
Dodatne informacije:
Albin Keuc, albin.keuc@k2.net, 041 749 468
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