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UVODNI NAGOVOR
V začetku decembra 2021 smo v organizacijah Eko
krog ter Pravno informacijski center za varstvo
človekovih pravic in okolja (PIC) političnim strankam
in Ministrstvu za okolje in prostor poslali predlog
sprememb zakonodaje, ki bodo omogočale
vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač.
Sodeč po odzivih je pobuda naletela na podporo,
vzpostavitev sistema bi lahko pričakovali leta 2024 ali
2025.

V nadaljevanju smo predstavili številne prednosti
kavcijskega sistema za embalažo pijač za vse v sistem
vključene akterje. Gre za preverjeno učinkovit sistem,
ki omogoča doseganje ciljev Slovenije ter EU. Do leta
2025 ga bo uporabljalo že 26 evropskih držav. V Litvi
so v dveh letih po vzpostavitvi sistema s 33 %
ločenega zbiranja plastenk skočili na 92 %, sistem pa
je tako učinkovit predvsem zaradi enotne podpore
politike. Pričakujemo, da bo za okolju, ljudem in
gospodarstvu prijazen cilj podobno zavzetost ter
enotnost pokazala tudi politika v Sloveniji.

Glede na to, da je Zakon o varstvu okolja trenutno v
parlamentarni obravnavi in da v javni obravnavi
osnutka uredbe o kavcijskem sistemu še ni, konec
aprila 2022 pa bodo volitve v Državni zbor, nas skrbi,
da zakonodaja, ki bi omogočila vzpostavitev
kavcijskega sistema, v mandatu te vlade ne bo
sprejeta.

Erika Oblak, Eko krog
Vodja kampanje za vzpostavitev kavcijskega sistema za
embalažo pijač v Sloveniji

Če politika še letos sprejme ustrezno zakonodajo z
dobro premišljenimi rešitvami varovanja okolja, bi
kavcijski sistem lahko začel delovati že v začetku leta
2024. V nasprotnem primeru bi kavcijski sistem
zaživel šele leta 2027. Vmes bodo zamujeni vsi roki
prenosov odpadkovne zakonodaje EU in
izpolnjevanje prvih ciljev. Izgubljene bodo
priložnosti za večjo krožnost in snovno učinkovitost
ter zniževanje emisij toplogrednih plinov.
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V Litvi so v dveh letih po vzpostavitvi
sistema s 33 % ločenega zbiranja plastenk
skočili na 92 %.
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POVZETEK
Med ključnimi načeli EU na področju ravnanja z
odpadki so prehod v krožno gospodarstvo ter zaščita
okolja in zdravja ljudi. V zadnjih štirih letih so bili na
ravni EU dogovorjeni drugačni načini ravnanja s
plastiko, ki so prvenstveno usmerjeni v
preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje.
Strategija razvoja Slovenije ocenjuje, da je slovensko
gospodarstvo odvisno od uvoza surovin, kar
predstavlja visoko tveganje, istočasno pa slovenska
podjetja zaostajajo za povprečjem EU pri izvajanju
ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Zato je
nujen prenos preverjenih ter okoljsko in ekonomsko
učinkovitih praks, kar kavcijski sistem zagotovo je.

Najpomembnejši so
pozitivni učinki kavcijskega
sistema na okolje in zdravje.«
Za ločeno zbiranje plastenk lahko države uporabijo
kavcijski sistem ali podaljšano odgovornost
proizvajalcev. V Sloveniji nimamo zakonodajne
podlage za nobeno od obeh možnosti. Ne smejo nas
uspavati niti podatki o reciklirani plastični embalaži,
med katere smo do zdaj uvrščali tudi odpadke,
predelane v gorivo za sežig. To zdaj namreč ne bo več
mogoče. Od lanskega leta v proračun EU vse države
članice vplačujejo dajatev na nereciklirano plastično
embalažo, kar je lani Slovenijo stalo 10 miljonov eur.

Cilji in ukrepi, dogovorjeni na ravni EU, omogočajo
enaka pravila igre in vložen trud za vse države
članice.
Na ravni EU tako veljajo naslednji dogovori, ki jih
je sprejela tudi Slovenija:
Ÿ vzpostavitev organizacijske in ﬁnančne
odgovornosti proizvajalcev za odpadno embalažo
tudi potem, ko ta postane odpadek;
Ÿ recikliranje plastične odpadne embalaže vsaj 50 %
do leta 2025 in 55 % do 2030;
Ÿ ločeno zbiranje plastenk za recikliranje vsaj 77 %
do leta 2025 in 90 % do leta 2029.

V Sloveniji nimamo niti približno točnih podatkov o
dejanskem recikliranju plastične embalaže. Prav tako
nimamo podatka o recikliranju plastenk za pijače.
Svetovalna agencija Eunomia, ki med drugim
pripravlja analize za številne vlade, podjetja in
Evropsko komisijo, navaja, da jih v Sloveniji v
recikliranje usmerimo 41 %.

Toliko plastenk bo gospodarstvo izgubilo, če bomo z vzpostavitvijo kavcijskega sistema čakali do začetka leta 2025
oziroma 2030
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To pomeni, da jih pri nas letno v sežigu, naravi ali na
odlagališčih konča 137 milijonov, kljub temu, da je
PET plastenke preprosto reciklirati v nove PET
plastenke. Z nespremenjeno stopnjo recikliranja jih
bo naše gospodarstvo od danes pa do leta 2025
izgubilo dobrih 400 milijonov, do leta 2030 pa že
milijardo.

V primeru kavcijskega
sistema za embalažo pijač
odločitev tako ni težka, saj
prinaša prednosti za vse.

Številke in deleže si ponavadi težko predstavljamo,
zato smo raziskali, kako visoki deleži ločenega
zbiranja in recikliranja plastenk vplivajo na kroženje
snovi znotraj gospodarstva in na njihov ogljični odtis.
Ugotovili smo, da se s kavcijskim sistemom zbere in
reciklira do trikrat več plastenk kot z običajnim
ločenim zbiranjem embalaže. Kavcija je namreč
odličen motivator za potrošnike, da vrnejo prazno
embalažo. Zvišanje zbranih in recikliranih deležev
povzroči eksponentno naraščanje stopnje kroženja
istega materiala znotraj snovnega procesa.

Analize obstoječih kavcijskih sistemov kažejo še
druge prednosti. Brez kavcijskega sistema manj
smetenja sploh ni mogoče doseči. V Nemčiji so pred
njegovo uvedbo ocenili, da embalaža za pijače
predstavlja približno petino celotne količine smeti,
po tem pa se je odmetavanje embalaže za pijače
zmanjšalo na skoraj nič. Poleg manj stroškov za
čiščenje smetenja kavcijski sistem občinam prinaša
še prihranke pri ločenem zbiranju, obdelavi in
odstranjevanju odpadkov. Na Škotskem bodo občine
s kavcijskim sistemom prihranile 5,3 - 9,2 milijona
funtov. Več ločeno zbranih materialov potrebuje več
delavcev. V primerjavi s sistemi ločenega zbiranja
embalaže, kot ga poznamo pri nas, kavcijski sistemi
ustvarijo 11- do 38-krat več delovnih mest.

Z višanjem deleža vsebnosti reciklirane plastike v
plastenkah pa se drastično
znižujejo emisije toplogrednih
plinov.

Odločitev politike za takojšen sprejem ustrezne
zakonodaje bo omogočila čimprejšnjo vzpostavitev
kavcijskega sistema za embalažo pijač. Z vsakim
letom delovanja bo naše gospodarstvo dobilo več
materialov, Slovenija bo dodatno prispevala k
zniževanju emisij TGP, v okolju bo manj smeti, občine
bodo prihranile pri stroških, odprla se bodo nova
delovna mesta. V primeru kavcijskega sistema za
embalažo pijač odločitev tako ni težka, saj prinaša
prednosti za vse.

Iz fosilnih virov je še vedno narejene 99 %
plastike. Skoraj polovica s plastiko povezanih emisij
toplogrednih plinov nastane v fazi ekstrakcije,
dodatnih 9 % pa prispeva njen sežig.
Z recikliranjem se izognemo dvema ogljično
intenzivnima deloma njenega življenjskega cikla.
Glede na to, da je PET plastenke mogoče vedno
znova reciklirati v nove PET plastenke, na ogljični
odtis močno vpliva delež reciklirane plastike v novih
plastenkah. Pri 95 % ločenem zbiranju in 80 % deležu
reciklirane plastike je ogljični odtis za skoraj polovico
nižji v primerjavi z istim deležem ločenega zbiranja, a
z zgolj 60 % vsebnosti reciklirane plastike.
Kavcijski sistem omogoča preko 80 %, celo preko
90 % ločenega zbiranja plastenk, ki so dovolj
čiste za recikliranje v nove plastenke.
Z naraščanjem deleža ločenega zbiranja se
eksponentno povečuje kroženje istega materiala
znotraj gospodarstva. Z višanjem deleža vsebnosti
reciklirane plastike v plastenkah pa se drastično
znižujejo emisije toplogrednih plinov.
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1. ZAHTEVE IN CILJI EU ZAKONODAJE GLEDE
PLASTIČNIH ODPADKOV

Plastika je velik problem

Odziv Evropske unije

Zbrani podatki, analize in znanstvene raziskave
kažejo, da je plastika postala zaskrbljujoč okoljski
problem. Letna proizvodnja plastike znaša 400
milijonov ton. Od vse proizvedene plastike je
polovica nastala v zadnjih 15 letih, vsaj 90 % je konča
v okolju, na odlagališčih ali v sežigalnicah. Samo 2 %
se reciklira v izdelek, ki ima enako uporabnost kot
primarni izdelek.

Evropska unija je v letih 2018/2019 sprejela
spremembe odpadkovne zakonodaje, ki se nanašajo
na cilje in ukrepe preprečevanja, ponovne uporabe
in recikliranja plastike (Direktiva o odpadkih2,
3
Direktiva o embalaži in odpadni embalaži ter
Direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih
proizvodov na okolje4). Med ključnimi načeli EU na
področju ravnanja z odpadki so prehod v krožno
gospodarstvo ter zaščita okolja in zdravja ljudi.

Raziskave mikroplastike v okolju kažejo, da je ta že
1
praktično povsod. Nedavno objavljena študija o
vplivu mikroplastike na ljudi dokazuje, da zaužita
mikroplastika v količinah, kot jo zaužijemo s hrano,
povzroča alergijske odzive človeških celic, poškodbe
celičnih sten in celično smrt. Študija zaključuje, da je
edina rešitev preprečevanje odtekanja plastičnih
odpadkov v naravno okolje. Naraščanje proizvodnje
plastike ni povezano s povpraševanjem končnih
uporabnikov, pač pa z odločitvami podjetij, ki
plastiko izdelujejo in uporabljajo v izdelkih in
embalaži. Podjetja odločitve sprejemajo glede na
vpliv na poslovni rezultat. Vpliv gospodarskih
dejavnosti na okolje in zdravje pa preko zakonodaje
regulirajo politične odločitve.

Premik iz strategij v prakso
Strategija razvoja Slovenije5 ocenjuje, da smo pod
povprečjem EU glede učinkovitosti rabe virov in
energije ter kot prednostno razvojno usmeritev
predlaga prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo. Ocenjuje, da je slovensko
gospodarstvo odvisno od uvoza surovin, kar
predstavlja visoko tveganje, slovenska podjetja pa
zaostajajo za povprečjem EU pri izvajanju ukrepov za
prehod v krožno gospodarstvo. Podobne cilje in
prednostne naloge zastavljajo še Nacionalni
energetski in podnebni načrt6, Dolgoročna
7
podnebna strategija Slovenije do leta 2050 , ter
Nacionalni program varstva okolja 2020 - 20308.
Slovenska industrijska strategija 2021 - 20309
ocenjuje, da mora država za prehod v krožno
gospodarstvo spodbuditi investicije v potrebna
osnovna sredstva, hkrati pa mora vzpostavljati
ustrezno zakonodajo in ostale potrebne pogoje.
UMAR v letnem Poročilu o razvoju za leto 202110 za
kazalnik snovne produktivnosti ocenjuje, da sta
snovna produktivnost in poraba snovi na prebivalca
v Sloveniji približno na ravni povprečja EU.

Od vse proizvedene
plastike je polovica nastala v
zadnjih 15 letih, vsaj 90 % je
konča v okolju, na odlagališčih ali v sežigalnicah.

5

V primerjavi z Nizozemsko pa je snovna
produktivnost v Sloveniji skoraj enkrat nižja, poraba
snovi na prebivalca pa za polovico višja. Istega leta je
bilo v Slovenijo neto uvožene snovi za okoli 13 %
skupne porabe snovi. Med strategijami in razvojnimi
dokumenti glede prehoda v krožno gospodarstvo ter
učinkovito rabo snovi torej še vedno obstaja
precejšen razkorak. Zato je še toliko bolj pomembno,
da se prenesejo okoljsko in ekonomsko učinkovite
prakse, s katerimi se bo povečalo krožnost in s tem
zagotovilo večjo odpornost gospodarstva na
tveganja. Kavcijski sistem za embalažo pijač to
zagotovo je.

SUROVINE

Načela in cilji evropske odpadkovne politike so
konkretizirani v speciﬁčnih ciljih ločenega zbiranja
ter ponovne uporabe ali reciklaže posameznih
odpadkov, kot so npr. plastenke za pijačo. V Direktivi
o odpadkih je pomembna sprememba glede
odgovornosti proizvajalcev za nekatere odpadkovne
tokove, tudi za odpadno embalažo. Ta odgovornost
pomeni, da bodo proizvajalci ﬁnančno in
organizacijsko odgovorni za embalažo tudi potem,
ko ta postane odpadek. Rok za prenos te zahteve se
je iztekel 5.7.2020, Slovenija tega dela še ni prenesla
v nacionalno zakonodajo.
Pri nas torej še vedno velja t.i. deljena odgovornost,
po kateri ločeno zbiranje v gospodinjstvih in vso s
tem povezano infrastrukturo plačujemo
gospodinjstva ter zbrano odpadno embalažo
brezplačno oddajamo embalažnim družbam. Strošek
proizvajalca nastane šele po tem prevzemu. Ocenjuje
se, da vsaj 60 - 70 % celotnega stroška ravnanja z
odpadno embalažo plačujemo gospodinjstva. Po
nekaj poskusih prenosa te zahteve od leta 2019 do
danes in menjavah okoljskih ministrov so
spremembe Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) glede
odpadkov zdaj v parlamentarni obravnavi, a ostaja
vprašanje, če bo postopek zaključen pred volitvami
aprila 2022. Julija 2022 bo potekel dveletni prehodni
rok za implementacijo, če do takrat zahtev evropske
zakonodaje ne bomo prenesli, bodo veljale
neposredno.

ZASNOVA

RECIKLIRANJE
OSTANKI
ODPADKOV

Proizvajalčeva razširjena odgovornost

KROŽNO
GOSPODARSTVO

PROIZVODNJA
PREDELAVA

DISTRIBUCIJA

ZBIRANJE

PORABA,
PONOVNA UPORABA,
POPRAVILO

Ocenjuje se, da vsaj 60 70 % celotnega stroška ravnanja z odpadno embalažo
plačujemo gospodinjstva.
1
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438
9421028302
2
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
3
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=LEGISSUM:l21207
4
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
5
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO131
6
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojnidokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/
7
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO131
8
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
9
https://www.gov.si/teme/industrija/
10
https://www.umar.gov.si/publikacije/porocilo-orazvoju/publikacija/news/porocilo-o-razvoju-2021/
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Novi cilji recikliranja in ukrepi ponovne
uporabe
Druga pomembna sprememba evropske zakonodaje
so precej višji cilji glede recikliranja odpadne
embalaže. Do zdaj je veljala obveza recikliranja 22,5
% plastične embalaže, po novem je moramo do leta
2025 reciklirati 50 % (torej več kot enkrat več), do leta
2030 pa že 55 %. Ob tem so se zaostrili še pogoji
glede poročanja, kjer se kot reciklirani lahko štejejo
samo odpadki, oddani reciklerjem. Pred tem se je
med reciklirane štela tudi plastika, predelana v gorivo
za sežig ali sosežig. Uradno je Slovenija Evropski uniji
tako poročala o več kot 60 % recikliranja odpadne
plastične embalaže, realnejše ocene v sistem
vključenih akterjev pa se gibljejo okrog 33 %.
Rok za prenos zahtev Direktive o odpadni embalaži
se je iztekel 5.7.2020. Preneseni so novi cilji, manjka
pa še podrobnejša ureditev proizvajalčeve razširjene
odgovornosti za embalažo. Direktiva od države
zahteva še oblikovanje nabora ukrepov za
spodbujanje vračljive embalaže, česar Slovenija še ni
storila. Julija 2022 bo potekel dveletni prehodni rok
za implementacijo, če do takrat zahtev evropske
zakonodaje ne bomo prenesli, bodo veljale
neposredno.

Embalaža za pijače
Embalaža za pijače je vrsta odpadkov, ki jo
prostovoljci med čistilnimi akcijami najpogosteje
najdejo med odpadki v naravi. Zato je Evropska unija
leta 2019 sprejela Direktivo o zmanjšanju vpliva
nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (SUP).
Direktiva za različne plastične izdelke zahteva
različne ukrepe: od prepovedi prodaje, vzpostavitve
polne proizvajalčeve odgovornosti, ki vključuje tudi
čiščenje smetenja, do posebnega označevanja,
informiranja o vplivih na okolje in alternativah. Rok
za prenos zahtev SUP direktive se je iztekel 3.7.2021.
Z uredbo / zakonom je prenešena samo prepoved
dajanja na trg za nekatere izdelke. Vse ostale SUP
zahteve v naš pravni red še niso prenesene.
Julija 2023 bo potekel dveletni prehodni rok za
implementacijo, če do takrat zahtev evropske
zakonodaje ne bomo prenesli, bodo veljale
neposredno.

Embalaža za pijače je
vrsta odpadkov, ki jo prostovoljci med čistilnimi akcijami
najpogosteje najdejo med
odpadki v naravi.

SUP direktiva na področju embalaže pijač prinaša še
dve pomembni spremembi, ki bosta vplivali na
sisteme ločenega zbiranja in recikliranja.
Do leta 2025 je za recikliranje potrebno ločeno
zbrati najmanj 77 % in do konca leta 2029
najmanj 90 % plastenk za pijačo. Poleg tega
morajo plastenke do leta 2025 vsebovati vsaj 25
% reciklirane plastike, do leta 2029 pa že 30 %.
Za dosego teh ciljev lahko države članice vzpostavijo
kavcijske sisteme ali pa cilje skušajo doseči v okviru
podaljšane proizvajalčeve odgovornosti.
V Sloveniji nimamo niti kavcijskega sistema niti
vzpostavljene celotne proizvajalčeve odgovornosti.
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Dajatev na nereciklirano plastično
embalažo
Od začetka leta 2021 velja še dajatev v proračun EU v
višini 0,8 EUR na kilogram nereciklirane odpadne
plastične embalaže, nastale v posamezni državi
članici. Slovenija ima v okviru Sklepa11 olajšavo v
višini 6,2797 milijona EUR. Po ocenah bo Slovenija za
leto 2021 kljub olajšavi plačala okvirno 10 milijonov
EUR dajatve, v letu 2022 pa že 11 milijonov.

Spremembe prinašajo nove rešitve
SUP direktiva je v evropskih državah oživila
zanimanje za kavcijske sisteme, s katerimi se zbira in
reciklira odpadno embalažo za pijače (steklenice,
plastenke, pločevinke in sestavljeni kartoni). Ob
nakupu pijač potrošniki v trgovini plačajo kavcijo, ki
jo dobijo vrnjeno, ko vrnejo prazno embalažo. Kavcija
se je izkazala kot pomemben motivator: na tak način
se zbere tudi do trikrat več embalaže. Trenutno 11
držav (od začetka 2022 še Slovaška) že uporablja
kavcijski sistem, še 15 pa jih bo sistem vzpostavilo do
leta 2025. Analize obstoječih kavcijskih sistemov v
evropskih državah kažejo, da vse že presegajo cilj
ločenega zbiranja 77 % plastenk, nekatere tudi že 90
%, kar je cilj do leta 2029.

Kavcija se je izkazala kot
pomemben motivator: na tak
način se zbere tudi do trikrat
več embalaže.
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Slika 1: Deleži ločeno zbranih PET plastenk v državah s kavcijskim sistemom
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Sklep Sveta EU 2020/2053, dostopen na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=SL
Reloop, European deposit systems as a cost-eﬃcient tool for compliance with EU Directives, presentation 2021

8

2. IZPOLNJEVANJE CILJEV JE TUDI OKOLJSKO IN
EKONOMSKO UČINKOVITO

Osnova odločitev bi morali biti podatki

Kavcijski sistem ali podaljšana proizvajalčeva odgovornost

Sprejemanje odločitev na področju ravnanja z
odpadno embalažo v Sloveniji je oteženo zato, ker
nimamo točnih podatkov o nastalih in recikliranih
količinah, niti speciﬁčnih podatkov o količinah
nastale, ločeno zbrane in reciklirane embalaže pijač
po posameznih materialih. Med podatki iz različnih
virov obstaja velik razkorak. Za recikliranje plastične
odpadne embalaže je Slovenija Eurostatu do leta
2017 poročala o okvirno 60 % recikliranju, za leto
2019 ta delež znaša 50,3 %. Ti podatki še vključujejo
predelavo v gorivo, kar po novem ne bo več mogoče
in bo ta delež precej padel. Po ocenah akterjev naj bi
v resnici reciklirali 33 % odpadne plastične embalaže.
Če smo po Eurostatovih podatkih leta 2019 reciklirali
99,5 % steklene embalaže, je delež recikliranja
pločevink znašal 68,2 %.

Ministrstvo za okolje in prostor v odzivu na pobudo17
Eko kroga in PIC po čimprejšnji pripravi zakonodaje
in vzpostavitvi kavcijskega sistema v Sloveniji navaja,
da sistem podpira in bi lahko v polnosti deloval že
18
leta 2025 . Obe društvi predlagata uvedbo
najkasneje v dveh letih po sprejemu zakonodaje.
Opozarjata, da so ocene o deležih ločenega zbiranja
in recikliranja odpadnih plastenk precenjene in do
leta 2025 z obstoječim načinom zbiranja ne bomo
dosegli cilja 77 % ločeno zbranih plastenk.
Avstrijsko ministrstvo je glede doseganja teh ciljev
19
pripravilo analizo štirih scenarijev . Ocenili so, da z
obstoječim sistemom ločenega zbiranja lahko
dosežejo največ 80 %, preostalih 10 % pa bi morali
izločiti iz mešanih odpadkov. To bi pomenilo dodatno
sortiranje velike količine mešanih komunalnih
odpadkov za izločanje 1 % materiala, kolikor v skupni
količini teh odpadkov predstavljajo plastenke. Glede
na učinek bi to predstavljalo nesorazmerno visoke
stroške.

Slovenija je leta 2017 reciklirala le 41 % PET plastenk.

Od vseh štirih scenarijev se je kavcijski sistem izkazal
za najbolj učinkovitega iz okoljskega vidika ter iz
vidikov doseganja ciljev in ekonomske učinkovitosti.
Ugotovitve avstrijske analize se ujemajo s
preglednico evropskih držav o deležih ločenega
zbiranja plastenk za recikliranje. Iz tabele 1 je
razvidno, da z izjemo Belgije z obstoječim sistemom
ločenega zbiranja odpadne embalaže ciljev ne
dosega nobena druga država. Vse države s kavcijskim
sistemom pa cilje že presegajo.

Leta 2021 je Gospodarska zbornica Slovenije z
15
Združenjem industrije pijač objavila poročilo v
katerem navaja, da delež ločeno zbranih in
recikliranih plastenk znaša med 50 in 81 %. Poročilo
ocenjuje, da je dejanski delež najverjetneje nekje
vmes. Leta 2020 je Eunomia pripravila poročilo o
proizvodnji, zbiranju in recikliranju PET plastike v
16
EU . V poročilu navaja, da je Slovenija leta 2017
reciklirala le 41 % PET plastenk.

Od vseh štirih scenarijev
se je kavcijski sistem izkazal
za najbolj učinkovitega.

13

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00063/default/table?lang=en
https://ebm.si/r/PNV_raziskava.pdf, str. 31: ‘’Kar 77 % anketirancev meni, da podatek 62 % reciklirane odpadne plastične embalaže ne
predstavlja realnega stanja. V povprečju ocenjujejo, da ta delež znaša 33,2 % (s standardnim odklonom 16.45).’’
15
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/ArticleId/79457/porocilo-analiza-ravnanja-z-odpadno-plasticnoembalazo-analiza-ravnanja-s-plastenkami-pijac
16
Eunomia, PET Market in Europe: State of Play, 2020, https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/pet-market-in-europe-state-of-play/
17
https://ekokrog.org/2021/12/02/ustavimo-kaos-z-odpadki/
18
https://n1info.si/novice/slovenija/tudi-pri-nas-se-obeta-kavcijski-sistem-za-plocevinke-in-plastenke/
19
https://bit.ly/2T0uVi7
14
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Tabela 1: Pregled deležev ločenega zbiranja PET
20
plastenk po državah
Država

kavcijski
sistem
(zelena=da)

Višji delež recikliranja pomeni manj
izgubljenih surovin za gospodarstvo

2017: delež PET
plastenk po
sortiranju za
recikliranje
(zelena=> 80 %)

Avstrija

NE

73 %

Belgija

NE

85 %

Bolgarija

NE

Hrvaška

DA

86 %

Ciper

NE

ni podatka

Češka

NE

67 %

Danska

DA

86 %

Estonija

DA

86 %

Finska

DA

92 %

Francija

NE

47 %

Nemčija

DA

95 %

Na spletni strani neproﬁtne mreže Reloop je
objavljeno orodje21, s pomočjo katerega se lahko
izračuna količine izgubljenih plastenk glede na
dosežen delež recikliranja. Slovenija trenutno
reciklira 41 % plastenk, zato letno v naravi, na
odlagališčih in sežigu konča 137,4 milijona
plastenk. Spodnja tabela prikazuje, kako se
količine nerecikliranih plastenk znižajo, ko se
zviša delež recikliranja (upoštevali smo ciljne
deleže SUP direktive).

22 %

Grčija

NE

28 %

Madžarska

NE

42 %

Islandija

DA

83 %

Irska

NE

62 %

Italija

NE

46 %

Latvija

NE

43 %

Litva

DA

92 %

Luksemburg

NE

58 %

Malta

NE

ni podatka

Nizozemska

delno

65 %

Norveška

DA

88 %

Poljska

NE

43 %

Portugalska

NE

35 %

Romunija

NE

52 %

Slovaška

DA

Slovenija

NE

41 %

Španija

NE

37 %

Švedska

DA

84 %

Združeno
kraljestvo

NE

59 %

Tabela 2: Projekcije zvišanja deleža recikliranja in vpliv
na izgube materialov za recikliranje
Delež
recikliranja

Število
izgubljenih
plastenk na
prebivalca

Skupaj število Število na
prebivalca:
izgubljenih
razlika v primerajavi
plastenk
z 41 % recikliranja

41 %

66

137,4 milijona

77 %

26,1

53,8 milijona

-40,5

-83,6 milijona

91 %

19,2

21,2 milijona

-56,3

-116,4 milijona

20

Skupaj število
plastenk:
razlika v
primeravi z 41 %
recikliranja

Eunomia, PET Market in Europe: State of Play, 2020, stran 14
https://www.reloopplatform.org/reloop-what-we-wastedashboard/

21

ni podatka
(začetek 1.1.2022)

10

Spodnja slika prikazuje, koliko plastenk bomo izgubili za tri scenarije:
Ÿ če bi od danes pa do leta 2025 oziroma 2030 reciklirali zgolj sedanjih 41 % plastenk,
Ÿ če bi od danes pa do leta 2025 oziroma 2030 reciklirali 77 % plastenk, kot je cilj EU do leta 2025,
Ÿ če bi od danes pa do leta 2025 oziroma 2030 reciklirali 91 % plastenk, kot je rahlo več od cilja EU do leta 2029.

Slika 2: Koliko plastenk bo gospodarstvo izgubilo, če bomo z vzpostavitvijo kavcijskega sistema čakali do začetka leta
2025 oziroma 2030

11

Višji delež recikliranja pomeni izrazito
rast kroženja materialov

V primeru spodnje slike: 85 % ločeno zbiranje
pločevink prinese 550 odstotno rast v krožnosti, 95 %
ločeno zbiranje (10 % razlike) pa že 1800 odstotno
rast v krožnosti.

Zvišanje stopnje ločenega zbiranja in recikliranja
povzroči eksponentno naraščanje stopnje kroženja
enega in istega materiala znotraj snovnega procesa
(krožnost). Spodnja slika predstavlja primer kroženja
pločevinke. Ob stopnji zbiranja 40 % bo v prvi fazi od
100 pločevink zbranih cca 40 pločevink, v drugi fazi
16, v tretji 6 itd.
Če se stopnja ločenega zbiranja dvigne za 50 % (torej
na cca 90 %) bo v prvi fazi od 100 pločevink zbranih
90 pločevink, v drugi 81, v tretji 73 itd. Velik skok v
zvišanju stopnje zbiranja in recikliranja pomeni rast
kroženja materiala po principu neskončne
geometrijske vrste - večja je količina zbranega
materiala, večja je stopnja naraščanja.

Zvišanje stopnje ločenega zbiranja in recikliranja
povzroči eksponentno naraščanje stopnje krožnosti.

Število pločevink, izdelanih iz recikliranega materiala,
od 100 pločevink, izdelanih iz primarne surovine.

Slika 3: Maksimalno ločeno zbiranje je predpogoj za rast krožnosti22

Stopnja recikliranja
22

Reloop, Anna Larson, 2021, DRS for beverage containers: centralized and decentralized models, predstavitev
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3. DRUGE PREDNOSTI KAVCIJSKEGA SISTEMA
Vzpostavljanje prakse krožnega gospodarstva, večja
snovna učinkovitost, nižji stroški sistema, manjša
ranljivost našega gospodarstva ter izpolnjevanje
dogovorjenih ciljev na ravni EU so le del prednosti
vzpostavitve kavcijskega sistema za okolje, ljudi in
gospodarstvo.

Prihranki občin na
Škotskem so ocenjeni na 5,3
do 9,2 milijona funtov.

Manj smetenja

Več delovnih mest

Ena glavnih prednosti kavcijskih sistemov je
zmanjšanje smetenja, pravzaprav brez kavcijskega
sistema manj smetenja sploh ni mogoče doseči.
Preprosto zato, ker denarna vrednost embalaže, ki jo
predstavlja kavcija, zmanjša verjetnost, da bodo
ljudje embalažo odvrgli v okolje kot smeti. Vračilo
kavcije je motivacija za potrošnike, da embalažo
vrnejo v recikliranje. V Nemčiji so pred uvedbo
obveznega kavcijskega sistema ocenili, da embalaža
za pijače za enkratno uporabo predstavlja približno
petino celotne količine smeti. Leta 2002 je bilo po
vsej državi odvrženih približno 1 do 2 milijardi kosov
embalaže za pijače za enkratno uporabo. Po uvedbi
kavcijskega sistema se je odmetavanje embalaže za
pijače, vključene v sistem, zmanjšalo na »skoraj nič«.
V Estoniji so pred uvedbo kavcijskega sistema
analizirali sestavo smeti ob cestah, takrat je embalaža
za pijače predstavljala do 80 % pobranih smeti. Enaka
raziskava je dve leti po uvedbi kavcijskega sistema
pokazala, da se je delež embalaže za pijače v smeteh
spustil pod 10 %23.

Pomembne prednosti zaposlovanja pri preusmerjanju odpadkov stran od odlaganja so bile
preučene v številnih študijah, ki dokazujejo, da višja
stopnja recikliranja vedno vodi v znatno povečanje
števila delovnih mest. Študija Inštituta za recikliranje
embalaže iz leta 2010 je pokazala, da ob upoštevanju
sistemskih parametrov in zmogljivosti sistema
kavcijski sistemi ustvarijo 11- do 38-krat več delovnih
mest kot sistem recikliranja na podlagi ločenega
zbiranja komunalnih odpadkov. Druga ključna
ugotovitev je, da kavcijski sistemi ustvarijo vsaj
petkrat več delovnih mest pri zbiranju, razvrščanju in
transportu embalaže, kot se jih ustvari pri zbiranju,
odvozu in odlaganju mešanih odpadkov. Število
novih delovnih mest, ki jih bodo na Slovaškem
ustvarili z uvedbo kavcijskega sistema za steklenice
in pločevinke za enkratno uporabo, je ocenjeno na
25
od 250 do 360 .

24

v gradivu Kavcijski sistem – nižji stroški za občine, dostopno:
https://ekokrog.org/zapri-krog/gradiva-in-povezave/
25
V gradivu Kavcijski sistem – več delovnih mest, dostopno:
https://ekokrog.org/zapri-krog/gradiva-in-povezave/

Brez kavcijskega sistema
manj smetenja sploh ni
mogoče doseči.
Nižji stroški občin
Kavcijski sistem prinaša prihranke občinam pri
ravnanju s komunalnimi odpadki. Prihranki izhajajo iz
dejstva, da se določeni stroški občin za čiščenje
smetenja, zbiranje, obdelavo in odlaganje znižajo ali
pa se jim občine v celoti izognejo. Nizozemska študija
o učinkih kavcijskega sistema je pokazala prihranke
stroškov glede na obstoječe sisteme zbiranja od 5,5
do 8 milijonov evrov in maksimalni prihranek pri
stroških čiščenja smetenja do 80 milijonov evrov.
Skupni prihranki pri občinskih stroških obdelave in
upravljanja zaradi uvedbe kavcijskega sistema na
Škotskem so ocenjeni na 5,3 do 9,2 milijona funtov24.

Kavcijski sistemi ustvarijo
11- do 38-krat več delovnih
mest kot običajni način
ločenega zbiranja.
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4. PLASTIKA IN PODNEBNE SPREMEMBE
Večina plastike (99%) je še vedno narejene iz fosilnih
virov: surove nafte, zemeljskega plina ali premoga.
Dodaten zamah je proizvodnja plastike doživela s
pomočjo naraščanja obsega frackinga v ZDA. V
proizvodnji plastike se uporablja poceni etan, ki je
stranski produkt frackinga. ZDA velike količine tako
pridobljenega etana izvažajo v Evropo.

Plastika onesnažuje
okolje od faze pridobivanja
do odpadka.

Plastika onesnažuje okolje od faze pridobivanja do
odpadka:
ekstrakcija nafte: poraba nafte in zemeljskega
plina, emisije TGP in drugih onesnaževal ter izlitja
nafte,
Ÿ proizvodnja: poraba nafte in zemeljskega plina ter
emisije TGP in drugih onesnaževal,
Ÿ uporaba: izpostavljenost človeka nevarnim
snovem,
Ÿ odpadki: smetenje v urbanem in naravnem okolju
ter emisije TGP iz sežigalnic in odlagališč.

Ÿ

Plastična in z njo povezana petrokemična industrija v
zadnjih letih doživljata hitrejšo rast kot druge
dejavnosti, povezane s fosilnimi gorivi. Ker se poraba
fosilnih goriv za transport zmanjšuje, so se naftna
podjetja še bolj usmerila na proizvodnjo plastike.
Če se bosta proizvodnja in uporaba plastike še naprej
povečevali, bo ta do leta 2050 predstavljala 20 %
svetovne porabe nafte, danes je ta delež ocenjen na
7 %. Globalna proizvodnja in sežig plastike sta samo
leta 2019 prispevala emisije toplogrednih plinov
(TGP) v obsegu 189 termoelektrarn na premog26.
Raziskava Univerze na Havajih je razkrila, da je tudi
plastika, ki razpada v okolju, pomemben vir emisij
TGP27.
Podatki iz evidenc toplogrednih plinov Evropske
okoljske agencije kažejo, da letne emisije, povezane s
proizvodnjo plastike, znašajo 13,4 milijonov ton ali 20
28
% vseh emisij TGP evropske kemične industrije .
Če se upošteva še emisije v fazi ekstrakcije, je plastika
v EU leta 2018 prispevala 132 milijonov ton emisij
CO2 ter dodatnih 46 milijonov ton pri pretvorbi
polimerov v plastične komponente in izdelke.

Večina plastike (99%) je
še vedno narejene iz fosilnih
virov.
26

https://www.ciel.org/plasticandclimate/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.po
ne.0200574
28
https://www.eea.europa.eu/sl/highlights/plastika-vse-boljpereca-okoljska

27
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Vpliv zapiranja snovnega kroga za
plastiko na emisije TGP

Višji deleži reciklirane
plastike v plastenkah drastično znižujejo ogljični odtis.

Skoraj polovica emisij TGP, povezanih s plastiko,
nastane v fazi pridobivanja iz naravnih virov
(ekstrakcija), dodatnih 9 % pa prispeva sežig
plastičnih odpadkov. Z recikliranjem plastike se
izognemo fazama ekstrakcije in sežiga, zato se
bistveno zniža njen ogljični odtis. Težavo pri
ločenem zbiranju in recikliranju predstavljajo
številne različne vrste plastike v izdelkih in
embalaži, ki jih je težko ali nemogoče ločiti po
posameznih polimerih. Kar pa ne drži za
plastenke za pijače, ki so večinoma narejene iz
PET plastike, zato jih je preprosto reciklirati v
nove plastenke za pijače. Predpogoj je ustrezna
čistost ločeno zbranih plastenk - da ne pridejo v
stik s potencialno nevarnimi snovmi, kot se to
lahko zgodi v zabojnikih za mešane odpadke,
včasih tudi v zabojnikih za odpadno embalažo.

plastike. Dogovor na ravni EU je, da do leta 2029
plastenke vsebujejo vsaj 30 % reciklirane
plastike, čeprav nekatera podjetja že izdelujejo
plastenke za pijače iz 100 % reciklirane plastike.
Vpliv deleža ločenega zbiranja in deleža
reciklirane plastike v plastenkah na zniževanje
ogljičnega odtisa je predstavljen na spodnji sliki.
Vidimo lahko, da pri enakem (visokem) deležu
ločenega zbiranja, na ogljični odtis vpliva
predvsem visok delež reciklirane plastike v novih
plastenkah. Pri 95 % ločenem zbiranju in 80 %
vsebnosti reciklirane plastike je ogljični odtis za
skoraj polovico nižji v primerjavi z istim deležem
ločenega zbiranja, a z zgolj 60 % vsebnostjo
reciklirane plastike.

Kavcijski sistem za embalažo pijač zbere do
trikrat več ločeno zbranega PET materiala v
primerjavi s klasičnim ločenim zbiranjem
odpadne embalaže. Poleg tega je zbrani material
ustrezno čist za recikliranje v novo embalažo za
hrano in pijačo. Za zniževanje ogljičnega odtisa
plastenk pa je pomembno še, da se v nove
plastenke dodaja čim večji delež reciklirane

Visok delež čistih, ločeno zbranih plastenk
zagotavlja več materiala za recikliranje in je torej
na voljo več reciklirane plastike. Več reciklirane
plastike na trgu omogoča uporabo višjega
deleža v novih plastenkah, kar vodi v drastično
znižanje ogljičnega odtisa.

Slika 4: Vpliv ločenega zbiranja in vsebnosti reciklirane plastike na ogljični odtis PET plastenke

Vrednosti v
pravokotnikih
predstavljajo %
vsebnosti reciklirane
plastike. Graf je
pripravljen na
podlagi LCA sistemov
za proizvodnjo,
zbiranje in obdelavo
embalaže za pijačo.
Stopnja zbiranja Stopnja zbiranja Stopnja zbiranja

sežig (vljučen transport)
transport od potrošnika do recikliranja
avtomati za povratno embalažo
rPET v predobliki
vPET v predobliki
skupaj
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Stopnja zbiranja

Stopnja zbiranja Stopnja zbiranja Stopnja zbiranja Stopnja zbiranja

Poziv podpirajo:

OBČINA
MAJŠPERK

OBČINA
PREBOLD

OBČINA
BOHINJ

OBČINA
BLED

OBČINA
APAČE

OBČINA
RAZKRIŽJE

OBČINA
BENEDIKT
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OBČINA
ZAGORJE OB SAVI

