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1. Uvod
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l. je Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v
Ljubljani, dne 18. marca 2022 (prejem naročilnice) naročila izdelavo poročila o pilotnem digitaliziranem
sistemu za zbiranje odpadkov v okviru projekta Waste Design, ki je sofinanciran iz programa
sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
Skladno z naročilom je bil oblikovan dokument, ki vključuje:
•
•
•
•
•
•

Uvod: projekt WASTE DESIGN.
Pravni okvir: zakonodaja EU, zakonodaja Slovenije na področju ravnanja z odpadki ter analiza
lokalnih odlokov (Izola, Postojna).
Pregled obstoječih dokumentov oz. projektov in posnetek stanja na področju odpadkov v
občinah Izola in Postojna.
Analiz stanja gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju dveh projektnih partnerjev:
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l. in Občina Postojna.
Predstavitev dobrih praks oz. tehničnih rešitev na področju ravnanja z odpadki.
Predstavitev zaključkov analize naročniku.

Opis področja
Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo
tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov, kakor tudi
preprečevanje odpadkov. Preprečevanje odpadkov so ukrepi, ki se sprejmejo preden snov, material ali
proizvod postane odpadek. Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red
upošteva naslednja hierarhija ravnanja:
1.
2.
3.
4.
5.

preprečevanje odpadkov,
priprava za ponovno uporabo,
recikliranje,
drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
odstranjevanje.

Digitalizacija ali pametno ravnanje z odpadki se nanaša na kateri koli sistem, ki uporablja tehnologijo
za bolj učinkovito, stroškovno učinkovito in okolju prijazno zbiranje odpadkov. Večina teh sistemov je
opremljenih z internetom stvari (IoT), tehnologijo za spremljanje, ki zbira in spremlja podatke v
realnem času, da pomaga optimizirati zbiranje odpadkov in spodbuditi prihodnje inovacije.
Zelo poenostavljen življenjski cikel nekega izdelka lahko predstavimo kot proizvodni proces, ki mu sledi
potrošnja, nakar ostane odpadek. Digitalizacija in pametne tehnologije nam ob optimizaciji proizvodnih
in logističnih procesov do potrošnikov potrošnje omogočajo nove možnosti tudi pri ravnanju z odpadki,
kar je ob več kot dveh milijardah ton komunalnih odpadkov, ki jih letno proizvedemo na svetu, nujno.
Rast svetovnega prebivalstva in potrošniške družbe pa bo to številko samo še povečevala, ob čemer
bodo tradicionalni načini zbiranja in upravljanja odpadkov postopoma vodili do neučinkovitosti.
Tradicionalni, še vedno najbolj razširjen sistem zbiranja odpadkov vključuje delavce, ki se s tovornjaki
vozijo od zabojnika do zabojnika in jih praznijo po vnaprej določenem zaporedju, ne vedoč, kateri
zabojniki so na pol prazni in kateri so polni. Tak sistem vodi tudi do pretirane rabe goriva in drugih
dragocenih virov.
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Na področju ravnanja z odpadki se najpogosteje pojavljajo digitalne rešitve na treh področij, in sicer:
-

Komunikacija (spletne strani, mobilne aplikacije, povezave, socialna omrežja)
Zbiranje odpadkov (s senzorji opremljena vozila, načrtovanje poti, načrtovanje virov,
upravljanje inventarja in dokumentiranje)
Notranji procesi (računovodstvo, knjigovodstvo, kontroling, procesiranje naročil,
dokumentiranje)
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2. O projektu
TRAJANJE: 1.10.2021-31.3.2023
VREDNOST PROJEKTA : 650.774,00 od tega ESRR: 553.157,90 eur.
PREDSTAVITEV:
Projekt se sooča s skupnim izzivom spodbujanja inovativnih zelenih tehnologij za izboljšanje varovanja
okolja in učinkovite uporabe virov na področju odpadkov. Splošni cilj je racionalizacija zbiranja
komunalnih odpadkov in znižanje deleža nesortiranih in kosovnih odpadkov ter povečanje
osveščenosti ciljnih skupin projekta (podjetij/panožnih delavcev ter prebivalstva) glede spodbujanja
krožnega gospodarstva. Glavni učinki so: 1) digitaliziran pilotni sistem, namenjen nadziranju odstotne
vrednosti napolnjenosti različnih tipologij zabojnikov, tudi podzemnih v Italiji in Sloveniji; 2) pilotne
aktivnosti za vzpostavitev in uporabo vkopanih ali delno vkopanih pametnih zbiralnikov ter postavitev
centra ponovne uporabe kosovnih odpadkov. Potrebno je vzpostaviti čezmejno sodelovanje za
določitev in preizkus inovativnih tehnologij na območjih vključenih občin, ki imajo podobne urbane
lastnosti in kritične točke: obalna občina ter manjša 4 zgodovinska središča. Rezultati pilotnih študij
bodo posredovani vsem subjektom, vključenim v zbiranje odpadkov. Gre za novo rešitev za izmenjavo
znanja na čezmejni ravni. Iz recikliranega materiala pa bodo tudi izdelani prototipi ulične opreme, ki
bodo prebivalcem ponazarjali otipljivo vrednost recikliranih odpadkov.
REZULTATI:
Rezultat 1: Optimizirana inovacija na področju upravljanja s komunalnimi odpadki z uvajanjem
poskusne dejavnosti na obravnavanem teritoriju. Ta rezultat bomo pridobili: a) s pomočjo sistema,
primernega za nadzor odstotne vrednosti napolnjenosti različnih vrst uličnih in podzemnih zbiralnikov
odpadkov, ti podatki pa se bodo prenašali in beležili preko programske opreme za upravljanje. Podatki
o posameznih zbiralnikih in njihova geolokacija, določena z GPS sistemom, bo omogočila optimalno
ravnanje z zbranimi odpadki, dolgoročno pa bo omogočila optimizacijo: poti kamionov, ki se
uporabljajo za praznjenje (z zmanjševanjem dolžine poti, emisij v ozračje, porabe goriva in hrupa);
razporeditve zbiralnikov znotraj območij pokritosti; okoljskega vpliva otokov za zbiranje odpadkov (z
neposrednimi posledicami na turistično privlačnost); uporabe človeških virov in opreme. b) z uvedbo
identifikacijskega sistema uporabnikov, kar bo omogočilo postavitev osnov za razvoj koncepta “plačam
za odpadke, ki jih proizvedem”.
Rezultat 2: Dolgoročno zmanjšanje deleža trdnih nerazvrščenih komunalnih odpadkov preko:
a) ozaveščanja, ki se bo osredotočilo na pripravo določenih prototipov ulične opreme po
načelih waste design-a z uporabo recikliranih materialov, ki bodo pripomogli k širjenju
koncepta krožnega gospodarstva;
b) preko postavitve Centra za Ponovno Uporabo kosovnih odpadkov
CILJI:
Cilj projekta je racionalizacija zbiranja trdnih komunalnih odpadkov, zmanjšanje le-teh z uporabo
zelenih tehnologij ter zmanjšanje proizvodnje nerazvrščenih odpadkov s povečanjem ozaveščenosti
občanov o tematikah krožnega gospodarstva tudi z realizacijo novega Centra za ponovno uporabo
odpadkov.
VODILNI PARTNER: Občina Postojna (vodilni partner): 232.716, eur od tega ESRR: 197.808,60 eur.
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3. Pregled obstoječe zakonodaje EU / SLO na področju ravnanja z odpadki ter
analiza lokalnih odlokov (Izola, Postojna)
3.1. Pregled obstoječe zakonodaje EU / SLO na področju ravnanja z odpadki
Področje odpadkov urejajo mednarodni, nacionalni in lokalni predpisi. Zakonodaja je obsežna in
razvejana. Evropska Direktiva 2008/98/ES določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s
preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z
zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe.
V Sloveniji temeljni okvir ravnanju z odpadki predstavljata Zakon o varstvu okolja1 in Zakon o
gospodarskih javnih službah2. Pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe
naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov določa Uredba o odpadkih3.
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov4 določa dejavnost
in naloge, vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja, ter najmanjši obseg oskrbovalnih
standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje
javne službe zbiranja.
Določila Uredbe o odpadkih veljajo za vse odpadke, razen kadar so s posebnim predpisom posamezna
ravnanja ali pogoji za določeno vrsto ali tok odpadkov urejeni drugače. Odpadna olja, embalažo,
nagrobne sveče, električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje, izrabljene gume,
izrabljena vozila urejajo posebni predpisi. Posebni predpisi urejajo tudi odlaganje odpadkov na
odlagališčih in sežiganje odpadkov. Podrobnejši pregled predpisov je na spletni strani Ministrstva za
okolje in prostor v razdelku Zakonodaja.
Zakon o varstvu okolja v 149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja,
med katerimi so med drugim tudi zbiranje, obdelava in odlaganje ali odstranjevanje določenih vrst
komunalnih odpadkov. Določa tudi, da Vlada podrobneje predpiše vrste dejavnosti, naloge,
metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter
druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. Izvajanje javnih služb zagotovi občina. Objekti
in naprave, potrebni za izvajanje pa so infrastruktura lokalnega pomena.

1

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)
2 Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40
3 Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20 in 44/22 – ZVO-2
4
Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18, 44/22 – ZVO-2
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3.2.

Pregled lokalnih predpisov

3.2.1. Občina Izola
Občinski svet Občine Izola je 15.02.2018 sprejel Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola.
Odlok je objavljen v Uradne objave Občine Izola, št. 4/2018 dne 12.03.2018 in je začel veljati
27.03.2018.
Leto za tem je Občinski svet Občine Izola dne 11.07.2019 sprejel še Pravilnik o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov na območju občine Izola. Objavljen je v Uradne objave Občine Izola, št. 17/2019
dne 15.07.2019. Pravilnik je začel veljati 16.07.2019. Občinski svet je 13.02.2020 sprejel Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju občine
Izola. Spremembe so objavljene v Uradne objave Občine Izola, št. 6/2020 dne 16.03.2020.
Dne 12.11.2020 je Občinski svet Občine Izola sprejel Odlok o koncesiji za opravljanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola. Odlok je objavljen v Uradne
objave Občine Izola, št. 21/2020 dne 30.11.2020 in veljati je začel 15.12.2020. Občinski svet je
04.02.2021 odlok spremenil in dopolnil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za
opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Izola, ki
je objavljen v Uradne objave Občine Izola, št. 5/2021 dne 19.02.2021. Spremembe so začele veljati
20.02.2021.
Občinski svet Občine Izola je 18.03.2021 sprejel dva sklepa o potrditvi cenikov, in sicer obdelave in
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Prvi, Sklep o potrditvi cenika izvajanja storitev obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so predlagane v Elaboratu 2019 o oblikovanju cen izvajanja
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za
občino Izola, marec 2021, ki ga je izdelala družba Simbio d.o.o. in drugi, Sklep o potrditvi cenika
izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so predlagane v Elaboratu o
oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini
Izola za leto 2021 št. 946/2021 z dne 18.2.2021 sta objavljena v Uradne objave Občine Izola, št. 7/2021
dne 31.03.2021.
Pred tem je Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 in cene za ravnanje s komunalnimi odpadki
občinski svet sprejel 11.07.2019. Sklep je objavljen v Uradne objave Občine Izola, št. 17/2019 dne
15.07.2019.

3.2.2. Občina Postojna
Občinski svet Občine Postojna je 06.11.2019 sprejel Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna. Odlok je objavljen v Uradni list Republike
Slovenije, št. 69/2019. 24.03.2020 je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter
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odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna, objavljen je
v Uradni list Republike Slovenije, št. 46/20.
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Občine Postojna je občinski svet sprejel 06.11.2019. Odlok je
objavljen v Uradni list RS, št. 69/2019. Odlok je 16. 9. 2020 občinski svet spremenil z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Postojna. Spremembe
so objavljene v Uradni list RS, št. 126/2020.
15.12.2021 je občinski svet sprejel Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022. Sklep je objavljen
v Uradni list Republike Slovenije, št. 204/2021.
Občinski svet občine Postojna je 27.06.2019 sprejel tudi Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z
azbestnimi odpadki, ki je objavljen v Uradni list RS, št. 45/2019.

3.2.3. Iz vsebine lokalnih predpisov
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja in drugih predpisov5, sta obe občini sprejeli odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki. Obe občini imata v odlokih določeno, da morajo izvajalci javne
službe, v Izoli do 31.3. in v Postojni do 31.10., pristojnemu občinskemu organu predložiti letni program
ravnanja s komunalnimi odpadki in poročilo o poslovanju. Z odloki sta določili tudi vsebine letnih
programov, in sicer:
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Postojna vsebuje:
– predstavitev območja koncesije,
– podatke o obsegu izvajanja gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije,
– podatke o prevzemnih mestih, velikosti posod, in
pogostosti prevzemanja,
– statistični pregled količin ločeno zbranih
odpadkov in analiza stanja ravnanja z odpadki,
– podatke o prihodnje načrtovani letni količini
zbranih odpadkov,
– izračun kazalnikov učinkovitosti in primerjava
med doseženim in pričakovanimi rezultati,
– poročilo o izvedenih aktivnostih, sistemskih in
akcijskih ukrepih,
– nabor korekcijskih ukrepov in načrt aktivnosti za
nadaljnje delo,
– analiza cen ravnanja z odpadki s primerljivimi
območji,
5

Letni program dela gospodarske javne službe
mora v Občini Izola vsebovati predvsem:
– obseg predvidenih investicij in tekoče in
investicijsko vzdrževanje z natančno
navedbo posameznih objektov in naprav,
stroškovno
oceno,
cenikom
in
pričakovanimi rezultati na področju
ravnanja z odpadki,
– obseg in stroške zamenjave uničene in
poškodovane opreme ter naprav, ki so v
lasti občine,
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima
izvajalec po pogodbi,
– oddaji poslov podizvajalcem za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe,
– škodnih dogodkih na objektih, ki so v lasti
občine,
– koriščenju zavarovanj vezanih na občinsko
infrastrukturo in

Drugi predpisi: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prekrških, Uredba o obvezni
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredba o odpadkih
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–
–

časovno finančni predlog načrta investicij v –
infrastrukturo,
načrt obveščanja uporabnikov,

vseh ostalih okoliščinah, ki lahko
neposredno ali bistveno vplivajo na
izvajanje gospodarske javne službe

Obe občini imata v odlokih določeno, da morajo izvajalci z elaboratom predlagati ceno posamezne
javne službe, v Postojni najmanj enkrat na tri leta, v Izoli vsako leto.
Nobena občina ni določila formata poročila, kar lahko posledično predstavlja omejitve pri nadaljnjem
delu. Kadar je poročilo skenirano in predloženo kot slika v obliki PDF, ni možno z iskalnikom najti
določene vsebine, ali kopirati dela poročila za potrebe obveščanja in podobno.
Nobena občina nima v odloku zapisanega nobenega določila za ukrepanje na hierarhični lestvici
najpomembnejšega preprečevanja odpadkov, razen omenjenega osveščanja uporabnikov.
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4. Pregled obstoječih dokumentov oz. projektov in posnetek stanja na področju
odpadkov v občinah Izola in Postojna
Skladno z naročilom je bila izveden ogled na lokaciji (Postojna, Izola), pregledani in analizirani obstoječi
podatki, ter izvedena komunikacija s predstavniki Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala
Isola s.r.l., Občine Postojna in koncesionarja v Občini Postojna – podjetje Publikus d.o.o..

4.1. Pregled in analiza obstoječih dokumentov
4.1.1. Izola
Strategija učinkovitega ravnanja z odpadki v občini Izola do leta 2025 (februar 2022)
Opis dokumenta:
Dokument je bil oblikovan s strani zaposlenih Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola
s.r.l. in v okviru 32 straneh detajlno predstavlja cilje in aktivnosti na področju učinkovitega ravnanja z
odpadki do leta 2025. Dokument je strukturiran po petih ključnih stebrih in vsebuje konkretne
aktivnosti na tem področju. Stebri so razdeljeni na: Komunikacija in izobraževanje, Napredni sistemi za
zbiranje odpadkov, Nadgradnja zbirnega centra, tehnološka nadgradnja in steber Ravnanje z odpadki.
Uvodni del vsebuje predstavitev podjetja, realizacijo ciljev v preteklosti ter namene in cilje.
Ocena dokumenta:
Dokument je pripravljen pregledno, celovito in vključuje vsa potrebna področja.
Predlogi za nadgradnjo:
Vključitev interaktivnih vsebin v komunikacijo z uporabniki, mobilna spletna igra za otroke, ki
predstavlja rokovanje z odpadki, avtomatični servis za odgovarjanje na najbolj pogosta vprašanja, push
sporočila glede urnikov odvozov in drugih ključnih informacij.
Ob navedenem predlagamo, da se vključi pregleden načrt izvajanja aktivnosti po mesecih. V kolikor je
mogoče se dodajo še načrtovani stroški / investicije in predstavijo tehnologije, ki bodo uporabljene.
Vključiti dodatne kazalnike (KPI-je).
Letno poročilo 2021 – odpadki
Opis dokumenta:
Dokument vsebuje podatke o izvedenih aktivnostih v letu 2021 z vključenimi količinami. Prav tako
predstavlja stopnjo realizacije in navaja razloge v primeru odstopanj.
Ocena dokumenta:
Dokument je pripravljen pregledno, celovito in tako v številkah, kakor tudi v vsebini, celovito
predstavlja področje.
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Predlogi za nadgradnjo:
Vključitev povzetka v dokument, napoved trendov/aktivnosti v prihodnje (povezava s Poslovnim
načrtom prihodnjega leta), grafični prikaz številk (ne samo tabelarni), izpostaviti ključne rezultate iz
anket (predvsem zadovoljstvo).

Poslovni načrt 2022 – odpadki
Opis dokumenta:
Dokument vsebuje podatke o načrtovanih aktivnostih v letu 2022 z vključenimi količinami.
Ocena dokumenta:
Dokument je pripravljen pregledno, celovito in tako v številkah, kakor tudi v vsebini, celovito
predstavlja področje.
Predlogi za nadgradnjo:
Vključiti dodatne kazalnike (KPI-je). Grafični prikaz številk (ne samo tabelarni), izpostaviti ključne
rezultate iz anket (predvsem zadovoljstvo). Vključitev kratkega opisa tehnologij, ki bodo uporabljene
(predvidene investicije).
Kataster
Opis dokumenta:
Dokument predstavlja oziroma opisuje rokovanje z odpadki, predstavlja sistem delovanja ter rezultate
(dodano vrednost pri izvajanju službe).
Ocena dokumenta:
Dokument na jasen način predstavlja cilje, namen in način dela – zajem in obdelavo podatkov ter
dodano vrednost sistema za bolj učinkovito izvajanje storitve/službe.
Predlogi za nadgradnjo:
Ni predlogov (z izjemo oštevilčenja strani).

4.1.2. Postojna
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki v občini postojna za leto 2022
Opis dokumenta:
Dokument je bil oblikovan s strani podjetja Publikus d.o.o., ki ima koncesijo za izvajanje komunalnih
storitev v Občini Postojna. Dokument vsebuje naslednja ključna področja: Uvod, Predstavitev
koncesije, Količino zbranih odpadkov (razdeljeno na komunalne odpadke, ne-komunalne odpadke in
pravne osebe), Dodatne aktivnosti, Analizo stanja ravnanja z odpadki, Načrt aktivnosti za nadaljnje
delo, Časovno-finančni predlog, Analizo cen ravnanja z odpadki ter Načrt obveščanja uporabnikov.
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Ocena dokumenta:
Dokument na pregleden način predstavlja in utemeljuje izvedene oziroma načrtovane aktivnosti.
Predlogi za nadgradnjo:
Vključiti digitalno komponento – kaj se načrtuje (čipiranje, avtomatizirano obveščanje občanov..).
Vključitev interaktivnih vsebin v komunikacijo z uporabniki, mobilna spletna igra za otroke, ki
predstavlja rokovanje z odpadki, avtomatični servis za odgovarjanje na najbolj pogosta vprašanja, push
sporočila glede urnikov odvozov in drugih ključnih informacij.
Ob navedenem predlagamo, da se vključi pregleden načrt izvajanja aktivnosti po mesecih. V kolikor je
mogoče se dodajo še načrtovani stroški / investicije in predstavijo tehnologije, ki bodo uporabljene.

Ravnanje z odpadki v občini Postojna
Opis dokumenta:
Dokument na 152 straneh detajlno predstavlja oziroma obravnava področje ravnanja z odpadki v
Občini Postojna. Razdeljen je na 6 vsebinskih sklopov: Analiza stanja ravnanja z odpadki, Opredelitev
operativnih ciljev ravnanja z odpadki, Obseg dela in obveznosti koncesionarja, Pogoji za izvajanje GJS,
Način podelitve koncesije ter Popis del in predračun.
Ocena dokumenta:
Razumljivo je, da gre za dokument, ki tematiko obravnava celovito in podrobno. Dokument je obsežen
in zaradi tega manj pregleden - ne vključuje strategije oziroma digitalizacije področja.
Predlogi za nadgradnjo:
Predlagamo oblikovanje samostojnega dokumenta (Strategija digitalizacije področja odpadkov), ki bo
po ključnih področjih predstavil načrte razvoja z vključitvijo digitalne komponente. Iz razgovorov je bilo
razbrano, da Občina Postojna načrtuje aktivnosti na tem področju.

4.2.

Posnetek stanja na terenu

4.2.1. Izola
Sestanek s predstavniki Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l. je potekal na
sedežu podjetja, kjer je bilo s strani predstavnikov Komunale Izola obrazložen potek dela oziroma
storitev, ki jih izvajajo v okviru komunalne službe. Poudarek prvega dela sestanka (na sedežu) je bil na
e-katastru, ki služi za načrtovanje, spremljavo in nadzor nad izvajanjem ravnanja z odpadki. Drugi del
sestanka je potekal v obliki ogleda na terenu. Pokazani so bili »otoki«, tako novi – pod zemljo, kakor
tudi obstoječi – nad zemljo, ki pa so obdani z zelenjem. Sestanek in ogled na terenu je bil izveden
11.4.2022.
Za izvajanje analiz se uporablja program VTS, ki je bil razvit skupaj z zunanjim izvajalcem. Dnevno se
zajame 22.000 zapisov (avtomatski prenos), ki so računalniško analizirani ter oblikovani v poročilo.
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Najpomembnejši podatki so: uporabnik, volumen, vrsta odpadka, število odvozov, datum
spraznitve, status zabojnika (poln, prazen, napačen odpadek).

Slika 1; Vir: Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

Slika 2; Vir: Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

Slika 3; Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

Slika 4; Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

13

4.2.2. Postojna
Sestanek je potekal na terenu, kjer so bile prisotne predstavnice Občine Postojna in predstavnica
koncesionarja - Publikus d.o.o.. Ogledali smo si obstoječi »otok« v bližini pokopališča. S strani
predstavnice Publikusa je bil predstavljen način delovanja (zajem podatkov), tako na obstoječih
otokih, kakor tudi na zbiralnem centru.
Ključni dokument na področju je »Smernice, usmeritve in tehnične specifikacije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini
Postojna«, ki je bil priloga k razpisni dokumentaciji na javnem razpisu Občine Postojna.
Vsi dovozi in odvozi odpadkov, se pravi vsi odpadki, ki se zberejo (v okviru krožnih voženj, po
naročilu ali jih stranke same pripeljejo v zbirni center), kot tudi tisti, ki se predajo pooblaščenim
predelovalcem v končno oskrbo. Operater na tehtnici izbere šifro ustrezne vrednosti - kdo je
pripeljal, kaj je pripeljal, in zavede v sistem.
Zajeti podatki se vnesejo v računalnik, na osnovi računalniških izpisov jih oseba analizira (zajem
podatkov se izvaja »ročno«, vnese se v aplikacijo in izvede analiza).
Najpomembnejši podatek oz. kazalnik uspešnosti ločenega zbiranja odpadkov je količina ločeno
zbranih frakcij napram mešanim komunalnim odpadkom. Cilj je doseči razmerje 80 % : 20 %.
Pomemben podatek predstavljajo tudi rezultati vsakoletne izvedbe sortirne analize (slednje
izvajajo zunanji pooblaščeni izvajalci), iz katerih je moč razbrati, katere frakcije odpadkov
prevladujejo v mešanih komunalnih odpadkih. Slednje daje izhodišča za strategijo razvoja oz.
nadgradnjo obstoječega sistema ločenega zbiranja odpadkov. Konkretno, lanskoletna analiza je
pokazala, da je v mešanih komunalnih odpadkih prisoten kar 10 – 15 % delež papirja in kartona,
kar je imelo za posledico, da je na območju občin Pivka, Kamnik in Komenda uvedeno (oz. ponekod
še v fazi uvajanja) ločeno zbiranje papirja in kartona po sistemu od vrat do vrat. Slednje je na
območju občine Postojna predvideno okvirno v letu 2023.

Slika 5; Vir: Publikus d.o.o.
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Slika 6; Vir: Občina postojna
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5. Ocena ustreznosti obstoječih / načrtovanih rešitev na področju odpadkov v
občinah Izola in Postojna ter predlogi za nadgradnjo
Obe občini imata relevantne dokumente, ki iz vidika izvajanja komunalne službe, upoštevanja veljavnih
predpisov, analitike in potrebnih aktivnosti za učinkovito nudenje komunalnega servisa, jasno in
celovito zajemajo potrebne vsebine.
Razlika med občinama se kaže predvsem v različnih razvojnih fazah digitalizacije oziroma vpeljavi
digitalnih rešitev na tem področju.

5.1.

Ocena stanja in predlogi za nadgradnjo - Občina Izola

Občina Izola oziroma v njenem imenu Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l. pri
svojem delovanju in izvajanju službe koristi digitalne rešitve, ki ji omogočajo učinkovito načrtovanje,
izvajanje in nadzor izvajanja komunalne službe. Tudi predstavljeni načrti za digitalno nagraditev
obstoječega sistema upoštevajo glavne razvojne smernice in trende v panogi.
Z zajemom podatkov, spremljanjem poti, ter z vpeljanim digitalnim katastrom učinkovito nadzorujejo
tok podatkov, kar omogoča optimiranje izvajanja poslovno-procesnih aktivnosti, ter izboljšanje
stroškovne učinkovitosti. Ob tem sistem nudi izboljšano izkušnjo kupca/uporabnika, saj so podatki
dostopni, transparentni in ažurni.
Predlogi za nadgradnjo:
•
•
•

•

•
•
•
•

6
7

Oblikovanje strategije za digitalno transformacijo izvajanja službe, z vključenim akcijskim
načrtom, tehnologijami in finančnim ovrednotenjem investicij oziroma vpeljave.
Vpeljavo novih digitalnih tehnologij v poslovne procese (digitalne tehnologije) primeri
dobrih praks
Zagotoviti skladnost spletišč z določili 5. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij6, tako da so vsebine dosegljive tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti.
Občina Izola zagotovi skladnost v delu spletišča Uradnih objav Občine Izola oz. v
virtualnem časopisu.
Izgradnja vsebin s pomočjo novih (digitalnih) tehnologij na področju preprečevanja
odpadkov (mobilni app-i, nagradne igre, obrazložitve ravnanja z odpadki v obliki kratkih
videov)
Vpeljava »push« sporočil (odvozi, akcije,….)
Omogočiti (turisti) mobilni pregled obstoječih »otokov« z navodili glede uporabe le-teh,
mobilno vodenje do lokacij, razpoložljivost/napolnjenost posameznih posod
Objava predpisov in dokumentov s področja odpadkov na spletni strani (Odlok, Cenik,
Načrt gospodarjenja z odpadki),
Skladno z 10.b členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja7 zagotoviti odprte
podatke za ponovno uporabo. Upoštevajoč varstvo osebnih podatkov, informacije
javnega značaja omogočiti posredovanje v svetovni splet z objavo v odprtih formatih, ki
upoštevajo formalne odprte standarde, v strojno berljivi obliki, skupaj z metapodatki,

Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718
Povezava: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
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razen kadar bi to pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka. Prav tako
objavita seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki ter zbirke odprtih
podatkov ali povezave na spletne strani, kjer so zbirke odprtih podatkov objavljene na
nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI).

5.2.

Ocena stanja in predlogi za nadgradnjo - Občina Postojna

Občina Postojna oziroma v njenem imenu koncesionar podjetje Publikus d.o.o. izvaja dejavnost v
skladu s ključnimi dokumenti občine, pri čemer je stopnja digitaliziranosti delovnih procesov nizka
(zajem podatkov poteka ročno, podati se vpišejo v računalnik in obdelajo s strani zaposlenega). Pri
izvajanju službe se ne uporabljajo obstoječe tehnologije s področja digitalizacije (avtomatski zajem
podatkov, avtomatska obdelava podatkov, senzorika, digitalne in mobilne aplikacije, digitalni kataster).
Predlogi za nadgradnjo:
•
•

•
•

•
•
•

•

8
9

Oblikovanje strategije za digitalno transformacijo izvajanja službe, z vključenim akcijskim
načrtom, tehnologijami in finančnim ovrednotenjem investicij oziroma vpeljave
Vpeljavo novih digitalnih tehnologij v poslovne procese (digitalne tehnologije), primeri
dobrih praks (optimizacija poti pobiranja, oprema vozil s senzorji in mapiranje prevzemnih
mest, avtomatska analiza in izračun optimalnega plana prevzema odpadkov).
Zagotoviti skladnost spletišč z določili 5. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij8, tako da so vsebine dosegljive tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti.
Izgradnja vsebin s pomočjo novih (digitalnih) tehnologij na področju preprečevanja
odpadkov (mobilni app-i, nagradne igre, obrazložitve ravnanja z odpadki v obliki kratkih
videov)
Vpeljava »push« sporočil (odvozi, akcije,….)
Omogočiti (turisti) mobilni pregled obstoječih »otokov« z navodili glede uporabe le-teh,
mobilno vodenje do lokacij (že obstaja), razpoložljivost/napolnjenost posameznih posod
Skladno z 10.b členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja9 zagotoviti odprte
podatke za ponovno uporabo. Upoštevajoč varstvo osebnih podatkov, informacije
javnega značaja omogočiti posredovanje v svetovni splet z objavo v odprtih formatih, ki
upoštevajo formalne odprte standarde, v strojno berljivi obliki, skupaj z metapodatki,
razen kadar bi to pomenilo nesorazmeren napor izven preprostega postopka. Prav tako
objavita seznam vseh zbirk podatkov iz svoje pristojnosti z metapodatki ter zbirke odprtih
podatkov ali povezave na spletne strani, kjer so zbirke odprtih podatkov objavljene na
nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI).
V Odloku o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Postojna je v 13.
členu, 5. odstavka zapisano: »Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh,
ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga objavi
najkasneje do 31. decembra za naslednje leto na svoji internetni strani.« Z rezultati analize
predlagane optimizacije se lahko zaradi različnih dejavnikov pojavi priložnost za
spremembe koledarja odvozov med letom. V tem primeru bi bilo smiselno določila Odloka
v 13. členu spremeniti. Občina Izola ima to določilo napisano bolj splošno, kar omogoča

Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718
Povezava: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
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•

prožnost pri uvedbah sprememb (»pravočasno obveščanje uporabnikov gospodarskih
javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov o
posameznih aktivnostih sprememb izvajanja gospodarskih javnih služb«).
Pristop k iniciativi države, Skupnosti občin Slovenije in 61 občinam podpisnicam za
organizacijo dogodkov brez uporabe plastike za enkratno uporabo o
https://skupnostobcin.si/novica/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-nadogodkih/
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6. Predstavitev dobrih praks oz. tehničnih rešitev na področju rokovanja z odpadki
Zahvaljujoč razvoju in nenehnim prizadevanjem za zmanjševanje stroškov se digitalna tehnologija
uporablja praktično povsod in področje ravnanja z odpadki ni izjema. Trenutni pomembni tehnološki
trendi, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju vključno s primeri uporabe iz prakse so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

robotika,
internet stvari (IoT),
računalništvo v oblaku,
umetna inteligenca,
analitika podatkov in
veriženje blokov.

6.1.

Robotika

V kontekstu ravnanja z odpadki lahko o robotiki govorimo pri procesu sortiranja in obdelave odpadkov,
pometanja cest z avtonomnimi vozili ali samovozečimi tovornjaki za praznjenje smetnjakov. Na
področju sortiranja, robotika ponuja preverjeno, učinkovito in relativno poceni tehnologijo. Robotske
naprave so zasnovane tako, da natančno prepoznajo in razvrstijo materiale, ki jih je mogoče reciklirati,
s čimer se poveča učinkovitost in zmanjša potreba po človeškem faktorju. To centrom za recikliranje
sčasoma ne prihrani le denarja, ampak tudi pomaga pravilno razvrstiti materiale, ki bi sicer končali na
smetišču. Umetna inteligenca (AI) in senzorji postajajo vedno močnejši in cenovno dostopnejši, zato
postaja robotska tehnologija vedno bolj zanimiva za industrijo ravnanja z odpadki.
Primeri iz prakse uporabe robotike na področju ravnanja z odpadki:
Robotski sortirnik odpadkov Max-AI
Robotski sortirniki Max-AI uporabljajo umetno inteligenco in robotiko za razvrščanje odpadkov. S
tehnologijo globokega učenja Max uporablja tako večplastne nevronske mreže kot sistem vida, da vidi
in prepozna predmete podobno kot oseba. Robot identificira in razvršča odpadke v realnem času in
zmanjšuje vsa tveganja za zdravje, ki so povezana s človeškim delom. Tehnologija Max-AI poganja
robotske sortirnike, optične sortirnike in sisteme poročanja.
Več: https://nihot.nl/products/max-ai-robotic-sorters/ in video:
https://www.youtube.com/watch?v=tEAr1w1Jxww&t=83s
Robot Daisy za razstavljanje starih iPhonov
Robot Daisy je Applova robotska naprava za razstavljanje starih iPhonov za recikliranje materialov in
komponent v njih. Apple po vsem svetu upravlja s temi robotskimi napravami, v Evropi je v
nizozemskem mestu Breda. Daisy je naslednica Liama, podobnega robota za recikliranje iz leta 2016.
Zanimivo je, da Daisy uporablja nekaj Liamovih starih delov, zaradi česar je recikliran robot za
recikliranje. Daisy je bila predstavljena 19. aprila 2018 skupaj s kratkoročnim programom GiveBack kot
promocijo za dan Zemlje. Daisy zna razstaviti devet različnih modelov iPhonov, pri čemer ločuje dele
in komponente. V eni uri lahko razstavi do 200 telefonov in predstavlja učinkovit način za pridobitev
več dragocenih materialov iz odpadnih iPhonov.
Več: https://www.theargus.co.uk/news/national/19680979.apple-opens-doors-recycling-robotdaisy-call-peoples-old-iphones/ in video: https://youtu.be/_Y_O-4Sqn94
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Avtonomni pometalni stroj "Donner"
Singapurska nacionalna agencija za okolje (SNEA) je začela izvajati pilote samovozečih pometalcev na
javnih cestah. Samovozeči kompaktni pometalni stroj "Donner" je bil razvit na podlagi CityCat 2020 EV
podjetja Bucher Municipal. Projekt v Singapurju je podprl njihov Nacionalni program robotike.
Avtonomni pometalni stroj se spremlja na daljavo, lahko se določijo in spremenijo poti in časi čiščenja.
Več: https://www.buchermunicipal.com/us/en/news/autonomous-sweeper-0 in video:
https://www.youtube.com/watch?v=RrniTXGTvuw&t=2s

Samovozeči tovornjak za smeti Volva in Renove
Avtonomni tovornjak za smeti je zasnovan tako, da je vožnja v naseljenih območjih varnejša,
nenazadnje tudi pri vzvratni vožnji. Senzorji nenehno spremljajo bližino vozila in tovornjak se takoj
ustavi, če se na njegovi poti nenadoma pojavi ovira. Pot je vnaprej programirana in tovornjak se sam
pelje od enega smetnjaka do drugega. Voznik, ki hodi pred vozilom za vzvratno vožnjo, se lahko
osredotoči na zbiranje odpadkov in mu ni treba vzpenjati v in iz kabine vsakič, ko se tovornjak
premakne do novega smetnjaka.
Več: https://futurenviro.es/en/volvo-trucks-and-renova-launch-self-driving-refuse-truck/ in video:
https://www.youtube.com/watch?v=zJSHXr8i-ZU&t=9s
Robotika pa ima po drugi strani tudi negativne učinke na področje ravnanja z odpadki, saj je zaradi
povečanja proizvodnje izdelkov zaradi vključenosti robotov v proizvodne procese, posledično tudi več
odpadkov, ko se tako proizvedeno blago uporabi in zavrže.

6.2.

Internet stvari

Internet stvari (IoT) se nanaša na trend, da je vedno več naprav povezanih z internetom ali z drugimi
omrežji, čeprav primarni namen teh naprav ni povezava. Predpogoj za IoT je brezžično omrežje in
komunikacijske tehnologije (mobilni radio, Wi-Fi, Bluetooth, NFC). Na področju odpadkov in
recikliranja so priložnosti interneta stvari predvsem v zabojnikih, podprtih s senzorji, pri enostavni
elektronski obdelavi dokumentacije in pri povezovanju vozil v mreže za izboljšanje logistike. Posode,
podprte s senzorji, zbirajo podatke, kot so lokacija posode ali raven polnjenja. Ti podatki se prenesejo
v centralno enoto in se uporabljajo za optimizacijo delovnih tokov, kot so poti prevzema.
Primeri iz prakse uporabe IoT na področju ravnanja z odpadki:
Pametni zabojnik Bigbelly
Pametni zabojniki Bigbelly so na daljavo nadzorovani in upravljani zabojniki za odpadke, s senzorji za
merjenje nivoja polnosti posode. Senzorji v smetnjaku v realnem času sporočajo podatke komunalnim
službam, ki s pomočjo aplikacije na pametnih telefonih spremljajo, ali Bigbelly potrebuje storitev
prevzema. Bigbelly zabojniki so postavljeni v več kot 1500 mestih v 54 državah. Uporabljajo ga v
Stockholmu, Amsterdamu, Parizu, Madridu, Hamburgu, Zagrebu, testno pa se jim je pridružila tudi
Ljubljana.
Več: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/bigbelly-tudi-v-ljubljani/ in video:
https://www.youtube.com/watch?v=hLoEAnTemuU
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Pametno recikliranje – Smart Recycling AB
Sistem pametnega recikliranja, ki optimizira logistiko praznjenja na podlagi senzorjev nivoja polnosti in
GPS, pomaga zmanjšati stroške in emisije CO2 – ter zgraditi čistejšo družbo. Pametno recikliranje
uporablja senzorje v posodah za recikliranje, ki odčitajo kako polne so, in predvideva, kdaj jih je treba
izprazniti. Podatki, ki vključujejo tudi lokacije posameznih posod, omogočajo boljše načrtovanje in
optimizacijo poslovanja. Z odpravo nepotrebnih odvozov se sprostijo znatna sredstva in zmanjšajo
stroški zbiranja odpadkov za 20-50%.
Več: https://smartcitysweden.com/companies/1640/smart-recycling-ab/ in video: https://smartrecycling.se/how-it-works/.

6.3.

Računalništvo v oblaku

Računalništvo v oblaku je model, ki omogoča priročen dostop do omrežja na zahtevo, kadarkoli in kjer
koli, v skupni bazen nastavljivih računalniških virov. Na voljo so lahko hitro in z minimalnim naporom
vodstva ali interakcijo ponudnika storitev. Ti viri so lahko sistemi za shranjevanje, aplikacije in storitve,
strežniki ali omrežja. Posledično se lahko IT storitve ponujajo, uporabljajo in zaračunavajo dinamično,
prilagojeno povpraševanju. Obstajajo tri kategorije modelov storitev: infrastruktura kot storitev (IaaS),
platforma kot storitev (PaaS) in programska oprema kot storitev (SaaS). Računalništvo v oblaku se na
področju ravnanja z odpadki uporablja v različnih aplikacijah. Primeri so shranjevanje in obdelava
senzorskih podatkov ali programske rešitve za naloge upravljanja, zbiranja, dokumentiranja.
Programsko opremo v oblaku je mogoče zaračunati s plačilom za uporabo ali časovno omejeno licenco
ali pa je lahko odprtokodna, tako da se zaračunavajo samo storitvene pristojbine za administracijo
programske opreme in uporabljeno infrastrukturo.
Primeri uporabe računalništva v oblaku na področju ravnanja z odpadki
Waste and Recycling One - WR1
Waste and Recycling One je programska rešitev v oblaku, ki zagotavlja učinkovitost in povečuje
dobiček, poganja krožno gospodarstvo in vodi k družbi brez odpadkov. Zagotavlja popoln nadzor in
upravljanje celotne logistične in transportne operacije odpadkov v eni integrirani programski rešitvi.
Zagotavlja popolno upravljanje, nadzor in inteligenco med operacijami recikliranja materialov.
Omogoča preglednost in revizijo pretoka recikliranja materiala za izračun vrednosti in prodaje na
sekundarne trge. Omogoča popolno, takojšnjo vidljivost, kje so materiali, koliko jih je in koliko so
vredni. Objavlja poročila, analitike in podatke o vseh vidikih zbiranja in recikliranja materiala. WR1
združuje vse nakupne in prodajne dejavnosti, vključno s CRM, SRM, povpraševanjem in ponudbami. To
pomeni zelo učinkovito in učinkovito vodenje procesa pridobivanja odjemalcev in dobaviteljev ter
njihovo sprotno vodenje, v celoti ali delno samopostrežno. Vse to vodi skozi nemoten operativni proces
vse do zaračunavanja z zagotovilom, da se nič ne izpusti ali zgreši.
Več: https://www.isb-global.com/waste-recycling-one/
Pametni RFID in telematski sistem za optimizacijo poti zbiranja odpadkov
Povezljivost v oblaku omogoča celovito mreženje vseh kontejnerjev in ponuja nove možnosti
optimizacije upravljanja kontejnerjev, voznega parka, strank in omogoča sledenje, navigacijo in
načrtovanje poti. Zmanjšuje porabo goriva in CO2 izpustov. Osnovno načelo je preprosto:
transponderji na zabojnikih za odpadke in čitalniki transponderjev na vozilih se uporabljajo za
samodejno prepoznavanje zabojnikov med postopkom praznjenja. Podatki o praznjenju se nato
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pošljejo preko telematike in so takoj na voljo v pisarni za nadaljnjo administrativno obdelavo. Z uvedbo
sistema so prednosti za občine v nespornem in avtomatskem merjenju procesov praznjenja, popolnim
nadzorom nad pravilnim urnikom zbiranja, transparentonsti postopka in možnosti prehoda na obračun
po posameznih kontejnerjih. Sistem prikaže podatke o naročilu in meritve neposredno v voznikovi
kabini in jih da na voljo za takojšnjo obdelavo. Zahvaljujoč odprtemu operacijskemu sistemu
WindowsCE je vgrajeni računalnik združljiv z vso običajno programsko opremo za upravljanje in ga je
mogoče hitro in enostavno vgraditi v katero koli namestitev. Znatno zmanjšanje administrativne
obremenitve s pomočjo avtomatske digitalizacije podatkov ne prihrani le papirja, temveč tudi časa in
stroškov. Obremenitev delavcev z vnosi podatkov in možnosti napak so zmanjšane na minimum
zahvaljujoč uporabniku prijaznim vnaprej določenim seznamom izbire. Dodatni asistenčni sistemi, kot
je programska oprema za navigacijo tovornjakov in razvrščanje naročil po času in razdalji, voznikom
nudijo še več udobja in pospešijo izpolnjevanje naročil.
Več: https://moba-automation.uk/ in video: https://www.youtube.com/watch?v=g6C6er5Y8aw.

6.4.

Umetna inteligenca (AI)

Na splošno je za inteligentne sisteme značilna sposobnost samostojnega in učinkovitega reševanja
problemov. To poskuša umetna inteligenca doseči z uporabo digitalnih rešitev. Obstaja več različnih
pristopov, od katerih je najbolj znan strojno učenje z uporabo nevronskih mrež. Temelji na uporabi
podatkov ali primerov za reševanje problemov brez eksplicitnega programiranja. Tipičen primer je
razvrščanje/prepoznavanje vzorcev, ki se uporablja tudi v kontekstu ravnanja z odpadki. Običajno se
za to nalogo uporabljajo nevronske mreže, sestavljene so iz medsebojno povezanih plasti, ki izračunajo
vhod informacije. Za usposabljanje teh nevronskih mrež se uporabljajo velike količine podatkov.
V sektorju ravnanja z odpadki se umetna inteligenca uporablja v aplikacijah za sortiranje odpadkov, ki
uporabljajo prepoznavanje slik, v avtonomnih vozilih in robotih za pometanje. AI lahko tudi omogoči
zbiranje ob optimalnih časih (optimizacija poti in napovedni prevzem). Predpogoj za to je obstoj ali
zbiranje podatkovnih nizov, na primer z opremljanjem zbirnih vozil s senzorji. AI se lahko uporablja tudi
v storitvah za stranke, na primer, če se prepoznavanje govora uporablja za usmerjanje klica do pravega
zaposlenega ali v klepetalnicah. Različne aplikacije lahko znatno prispevajo k izboljšanju storitev in
razbremenitvi komunikacije ter servisnih oddelkov v občinskih oz. komunalnih servisnih centrih. Poleg
tega je mogoče učinkoviteje ozaveščati občane, vključno s pravilnimi oblikami domačega sortiranja,
ravnanjem z odpadki v gospodinjstvih in podobno.
Primer uporabe umetne inteligence na področju ravnanja z odpadki
Aplikacija Stadtreinigung Hamburg
Mesto Hamburg je občanom ponudilo brezplačno aplikacijo, ki je na voljo za prenos v App Storu in
Trgovini Play, s pomočjo katere s svojim pametnim telefonom posnamejo slike nezakonito odloženih
smeti. Umetna inteligenca v programski opremi razvrsti slike in jih preusmeri ustreznemu uslužbencu.
Med tem, ko je to najpogosteje uporabljena funkcija "Poslikaj smeti in prijavi", aplikacija ponuja še
vodnik do najbližjega centra za recikliranje ali do najbližjega zabojnika za papir ali steklo, telefonsko
linijo za prijavo spolskih cest ali umazanije, praktičnega iskalnika stranišča, koledarja odlaganja,
informativne zbirke ABC odpadkov, pregled novic.
Več: https://www.sauberes.hamburg/blog/srh-app in video:
https://www.youtube.com/watch?v=JiJw8C3iMSQ&t=4s
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6.5.

Analitika podatkov

Proces digitalizacije je precej olajšal
zbiranje velikih količin podatkov, saj se
dejavnosti beležijo digitalno (IoT) in tako
ustvarjajo dodatne podatke. Vendar
množica podatkov sama po sebi ne
ustvarja velike vrednosti, šele možnost
analize jim doda vrednost. Analitika
podatkov predstavlja obdelavo in analizo
podatkov, za identifikacijo vzorcev,
pridobivanje informacij, odkrivanje
trendov
ali
umerjanje
modelov.
Vizualizacija je pomemben vidik analize
podatkov, saj omogoča vpoglede in
Slika 7 Vir: Photo by Adeolu Eletu on Unsplash
znanje, pridobljeno z analitiko podatkov,
podatke naredi razumljive in omogoča
učinkovito komuniciranje. Analitika podatkov igra pomembno vlogo na področju recikliranja, čeprav
njena uporaba ni vedno očitna na prvi pogled, saj je obdelava podatkov pogosto avtomatizirana in
poteka v ozadju. Primeri so elektronsko podprto upravljanje vozil za zbiranje odpadkov, vrednotenje
senzorskih podatkov za avtomatizirane sortirnice ali nadzor sežigalnic odpadkov. Na podlagi zbiranja
in analize podatkov temelji tudi pregled količin odpadkov in materialnih tokov na regionalni ali
nacionalni ravni. To znanje je pomembno za vrednotenje različnih možnosti za prehod v krožno
gospodarstvo.
Odkrivanje črnih odlagališč s podatki pridobljenimi z droni
Po Novem Južnem Walesu se uvaja flota dronov, ki ciljajo na kršitelje, ki nezakonito odlagajo smeti, in
so v Sidneju so že kaznovali kršitelje. Prepoznavanje tako imenovanih črnih oziroma nelegalnih
odlagališč je lahko težavno, ker storilci pogosto odlagajo odpadke na mestih, ki niso zlahka dostopna
ali vidna. Brezpilotni letalniki lahko brez truda spremljajo vsak kotiček in odkrivajo skrita ali osamljena
odlagališča. Brezpilotna letala so opremljena s kamerami, ki zajemajo podatke s sliko dogajanja na
površini odlagališča, lahko pa tudi z radarjem, ki prodira v tla (GPR), za prepoznavanje morebitnih
neprimernih odpadkov, ki so bili zakopani in podobno. Za dobre rezultate je potrebna primerna
kombinacija strojne in programske opreme. S fotogrametrijo se lahko meri fotografije in se jih
interpretira kot 3D modele izvirnega prizora. Po obdelavi podatkov s pravilno programsko opremo za
vizualizacijo je lahko predstavljen digitalni model terena (DTM), ki omogoča vidljivost različnih
nadmorskih višin, konturnih črt, prelomnih črt itd.
Več: https://dronedj.com/2021/08/31/drone-videos-bust-illegal-dumping-in-oz-environmentalprotection-case/ in video: https://www.youtube.com/watch?v=Gvee4l__FHc
Waste IQ
Waste IQ je digitalna platforma, ki zbira podatke iz različnih delov podjetja na enem mestu za ravnanje
z odpadki in jih daje na voljo vsem, ki takšne podatke potrebujejo. Sledljivost je nujno potrebna za
pravičen sistem pristojbin, ki tiste, ki sortirajo pri viru, nagrajuje z nižjimi pristojbinami za odpadke. S
skrbjo za podatke, ko ljudje kaj vržejo, lahko tudi registriramo, kdo je dober pri razvrščanju virov. Ko to
vemo in imamo o tem sledljive podatke, lahko dopustimo, da pristojbina odraža prizadevanja za
ustvarjanje bolj zelenega sveta. Waste IQ zbira podatke iz senzorjev, iz sistemov za nadzor dostopa, iz
geosporcing naprav, iz vseh vrst majhnih pripomočkov, ki so potrebni v sodobnem sistemu za odpadke,
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vključno z avtomobili, ki se vozijo naokoli in posodami za odpadke. Vse to je dodano platformi, ki
temelji na oblaku in je na voljo vsem, ki potrebujejo dostop do teh podatkov. Waste IQ temelji na ideji,
da sta odprtost in deljenje ključ do inovacij. V prizadevanjih za boljše ravnanje z viri je sledljivost zelo
pomembna in Waste IQ omogoča to sledenje med sistemi in deležniki.
Več: https://bir.no/om-bir/%C3%A5rsrapporten-2018/om-bir/waste-iq/
Občina Groningen in AMCS programska oprema
Izziv občine Groningen na področju ravnanja z odpadki je bil centralizirati vse veje storitev v enotnem
sistemu. Vsaka servisna veja je delala s svojo programsko opremo. Potrebno je bilo veliko truda, da se
vse poveže v centraliziran sistem, vendar je z uporabo zaledne programske opreme AMCS Enterprise
Management vse potekalo zelo gladko. V preteklih letih je Groningen avtomatiziral dejavnosti, kot so
čiščenje, zbiranje gospodinjskih odpadkov, zabojnike na kolesih, odvoz odpadkov, komercialne
dejavnosti, mreže in jaški, podzemne zabojnike, osebje in urnike, načrte poti itd. Poleg tega zbirajo
veliko podatkov, jih analizirajo in uvajajo ukrepe za optimizacijo na podlagi upravljavskih informacij,
zbranih iz poročil. Trenutno uporabljajo programsko opremo za upravljanje podjetij, tehtanje brez
posadke v obratu za recikliranje odpadkov, povezavo s sistemom za registracijo odpadkov Diftar,
rešitev za tablične računalnike Mobile Workforce in Qlikview kot orodje za analizo. Poteka zmenjava
vseh računalnikov na vozilih z s tabličnimi računalniki Mobile Workforce. V zadnjih 20 letih je
centralizacija platforme AMCS omogočila izboljšanje učinkovitosti na različnih področij: od spletne
komunikacije, finančnih rezultatov do večjega zadovoljstva voznikov in učinkovitejše uporabe opreme.
Več: https://www.amcsgroup.com/success-stories/municipality-groningen/.

6.6.

Veriženje blokov ali Blockchain

Tehnologija blockchain oziroma veriženje blokov je digitalni zapis, nekateri jo imenujejo tudi glavna
knjiga (ledger), ki vsebuje zapise transakcij iz različnih področij. Blockchain predstavlja zaporedje
podatkov o določeni transakciji. Imenujejo se podatkovni bloki, ki so zaščiteni s kriptografijo in so med
seboj povezani, tako da tvorijo verige. Tehnologija veriženja blokov omogoča varnejše in hitrejše
transakcije, ki ostanejo zapisane, ter jih je skorajda nemogoče spremeniti. Veriženje blokov se najbolj
uporablja kot kriptovalute, vendar je v svojem bistvu preprosto skladišče podatkov, ki ga ni mogoče
spreminjati, kar omogoča pametne pogodbe, ki avtomatizirajo transakcije brez posrednikov.
Takšna stalna in zaupanja vredna podatkovna knjiga je lahko uporabna v sektorju ravnanja z odpadki
iz več razlogov. Verige blokov omogočajo sledenje transakcijam – kot so prenosi digitalnih sredstev ali
vrednosti ali transakcije, ki vključujejo fizične predmete z digitalnimi identifikatorji, na primer prek kod
QR (Quick Response) ali oznak RFID (Radiofrekvenčna identifikacija), s čimer se zagotovi izvor in olajša
začetek pametnih pogodb. Naveden izvor omogoča revizijo za odkrivanje kršitev in izrekanje kazni (npr.
za sledenje, ali so bili strupeni odpadki zakonito odstranjeni) in potrditve za reševanje sporov med
uporabniki (npr. kadar se podjetja ne strinjajo glede transakcije z odpadki). Pametne pogodbe se lahko
uporabljajo za avtomatizacijo kaznovanja in izogibanje sporom. V okviru ravnanja z odpadki se trenutne
aplikacije verige blokov običajno osredotočajo na olajšanje plačil ali nagrajevanje ter za spremljanje in
sledenje odpadkov. V prvem primeru je subjekt, ki odlaga odpadke, nagrajen ali plačan z digitalnim
žetonom, zavarovanim z verigo blokov, ki ga je mogoče unovčiti za blago ali zamenjati za druge valute.
V drugem primeru so podatki o vrsti zbranih odpadkov in prenosih odpadkov zabeleženi v verigi blokov.
Primeri uporabe veriženja blokov na področju ravnanja z odpadki
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Digitalni žetoni kot nagrada za odpadno plastiko
Socialno podjetje Plastic Bank
gradi nove etične ekosisteme
recikliranja v številnih obalnih
skupnostih, na Haitiju, Filipinih,
Indoneziji, v Braziliji in Egiptu. Z
namenom zmanjšanja količine
plastike v oceanih Plastic Bank
spodbuja
posameznike,
da
postanejo
zbiralci plastičnih
odpadkov, z nagradami v obliki
digitalnih žetonov. Zbrani odpadki
se pripeljejo na zbirna mesta, kjer
se odpadki stehtajo, preden se
izvede plačilo zbiralcu prek
bančne aplikacije, ki temelji na
blockchainu. Nespremenljivost in
Slika 8 Vir: Photo by Dustan Woodhouse on Unsplash
preglednost
blockchaina
preprečujeta goljufive in koruptivne prakse. Zbiralci plastike, ki so nagrajeni z digitalnimi žetoni, lahko
le-te prek aplikacije Plastic Bank zamenjajo za potrebščine, kot so živila, gorivo za kuhanje, šolnine,
zdravstveno zavarovanje in drugo. Predelana "socialna plastika" se nato ponovno vključi v izdelke in
embalažo kot del zaprte dobavne verige. Plastic Bank je opravil več kot 100.000 transakcij na približno
280 lokacijah – z eksponentno rastjo na obzorju.
Več: https://www.ibm.com/case-studies/plastic-bank-systems-linuxone in video:
https://www.youtube.com/watch?v=_BZfCKb4Pic&t=58s.
Nizozemska in belgijska vlada – Prevoz odpadkov na Blockchainu
Nizozemsko ministrstvo za infrastrukturo je v okviru projekta »Evropski prevoz odpadkov na
blockchainu« naročilo podjetjem za programsko opremo, da uporabijo tehnologijo blockchain za
racionalizacijo in avtomatizacijo prevoza odpadkov med Nizozemsko in Belgijo. Trenutno več različnih
vladnih organov nadzoruje in dovoljuje izvoz, uvoz in prevoz odpadkov podjetij po vsej Evropski uniji.
EU nadzira različne vidike teh procesov, kot so izdajanje dovoljenj, obveščanje vpletenih strani o
prevozih odpadkov in spremljanje finančne varnosti. Ti procesi vključujejo veliko dela, ki se še vedno
večinoma opravlja s papirjem in navadno pošto. Na ministrstvu so bili prepričani, da lahko kombinacija
aplikacij za pametne telefone za vnos in preverjanje podatkov ter tehnologije blockchain utira pot
učinkovitemu čezmejnemu prenosu odpadkov. Z implementacijo LTO Network sistema za izdajo in
preverjanje dovoljenj se odobritev zahteve za prevoz odpadkov zgodi samodejno. Izmenjava podatkov
poteka neposredno s predelovalcem odpadkov in pristojnimi organi v primeru čezmejnega prevoza.
Prevozna podjetja lahko s svojimi pametnimi telefoni pokažejo svojo transportno dokumentacijo
organom v primeru naključnega pregleda. Ministrstvo lahko podatke pridobi neposredno iz verige
blokov LTO Network. Z digitalizacijo protokola, ki je že obstajal na papirju, v "pogodbo v živo" so stranke
lahko povezale svoje obstoječe sisteme v omrežje LTO za komunikacijo in skupno rabo podatkov in
obvestil v realnem času.
Administrativna opravila, kot je ročni vnos podatkov v vaš sistem, ki jih prejmete s pošto, faksom ali po
e-pošti, sodijo v preteklost. Z uporabo tehnologije blockchain LTO Network zdaj vse strani zbirajo
strukturirane podatke. Koristi imajo od ponovne uporabe podatkov in samodejnih posodobitev
statusa, kar zmanjša ročno obdelavo za več kot 30%. Sodelujoče stranke lahko še naprej uporabljajo
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svoj sistem za sodelovanje v procesu, hkrati pa imajo koristi od ponovne uporabe podatkov,
avtomatskih preverjanj ter sprotnih posodobitev stanja. Z LTO Networkom je možno doseči zmanjšanje
administrativnih stroškov do 50 %. GDPR otežuje uporabo nove tehnologije, kot je blockchain. Z
omrežjem LTO pa je že v načrtu vgrajena zasebnost. Vsaka vpletena stran je 'podpisala' transakcijo, ne
glede na to, ali je to korak v delovnem toku ali nalaganje novega dokumenta. „Pogodba v živo“ je
strukturirana tako, da lahko samodejno izbriše podatke po izvedbi določenega koraka ali če je postopek
starejši od, na primer, 24 mesecev.
Več:
https://www.ltonetwork.com/use-cases/waste-transport-on-blockchain/
https://www.youtube.com/watch?v=4FPSaNqooCw.
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in

video:

6.7.

Drugi primeri dobrih praks s področja upravljanja z odpadki

Krožni hoteli na Mallorci

Slika 9 Vir: https://www.interregeurope.eu/good-practices/circular-hotels

Mallorca si prizadeva za trajnost in namerava postati prvi otok brez odpadkov na svetu. Na Mallorci
turizem predstavlja več kot 60 % BDP, kmetijstvo pa 1,3 %, glede rabe zemljišč pa kmetijstvo upravlja
s 85 % zemlje.Trenutno približno 20 % hrane konča v smeteh. Zato so štiri hotelske verige in Okoljski
tehnološki park na Mallorci (TIRME) začeli s pilotnim programom “Circular Hotels”, ki si prizadeva dati
vrednost odpadkom, ki nastanejo v hotelih, s spodbujanjem lokalne proizvodnje in zaposlovanja na eni
strani, na drugi strani pa s prizadevanjem za boljšo družbeno sprejemljivost lokalnega prebivalstva
glede turistične dejavnosti.
Njihov krožni cikel ima štiri korake. Prve korake v programu na poti v krožno gospodarstvo so naredile
štiri hotelske verige, Riu Hotels , Iberostar, Meliá Hotels International in Garden Hotels. Hoteli teh verig
izobražujejo in usposabljajo svoje stranke in svoje zaposlene za učinkovito ločevanje hrane. V drugem
koraku jih komunalno podjetje zbira ločeno in brez mešanja z drugimi odpadki. Tretjič, TIRME upravlja
z organskimi odpadki, pretvori jih v ekološki kompost, in četrtič, kmetje Agromallorca in Son March
pridelujejo zelenjavo, ki jo potrebujejo hoteli, z ustvarjenim kompostom in s tem sklepajo krog
sodelovanja.
Zahvaljujoč tehnologiji TIRME spremlja podatke o količinah odpadkov vsakega hotela, in tako izračuna,
koliko komposta nastane s temi odpadki. Po zaslugi opravljenega dela s kmeti tudi ve, koliko
paradižnikov, bučk in druge zelenjave je mogoče pridelati na hektar in tono komposta. Dodatno je na
podlagi tehnologije veriženja blokov zagotovljena še večja stopnja transparentnosti sodelovanja vseh
členov verige.
Program zasleduje cilj, da hoteli od kmetov kupijo najmanj toliko ton lokalnih pridelkov, kolikor so jih
je pridelali iz organskih snovi in da se gostje v hotelskih restavracijah o tem obveščajo. S projektom
prispevajo k 10 od 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, med njimi so inovacije, trajnostne
skupnosti, proizvodnja in odgovorna potrošnja, podnebni ukrepi in partnerstva za doseganje teh ciljev,
hkrati pa povečujejo ponudbo lokalnih (nič milj) izdelkov na otoku.
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Več informacij: https://www.interregeurope.eu/good-practices/circular-hotels;
https://www.tirme.com/es/tirme_melia_iberostar_riu_garden_agromallorca_y_son_march_impulsa
n_un_proyecto_pionero_de_hoteles_circulares____04f517.html

Chania: Senzorji zabojnikov za optimizirano zbiranje odpadkov

Slika 10 Vir: http://life-ewas.eu/en/tools/wireless-sensors-egarbage.html

Praksa se je razvila v okviru projekta Life E WAS, ki je deloval v okviru evropskega projekta “Life+ 2013.
EWAS je preko EGarbagea uvedel mrežo senzorjev, nameščenih v zabojnikih, za zbiranje steklene
embalaže, papirja in ostale embalaže, ki jih je mogoče reciklirati. Senzorji preko GPRS pošiljajo podatke
o nivoju napolnjenosti vsake posode. Podatki so obdelani in projicirani na spletu v spletnem vmesniku
do upravljavca odpadkov, ki mu v realnem času zagotavlja informacije o stanju senzorjev, zabojnikov,
količini odpadnih materialov in učinkovitosti poti.

Slika 11 Vir: http://life-ewas.eu/en/tools/wireless-sensors-egarbage.html

Izzivi pri zbiranju odpadkov:
•

Spremljanje stopnje polnjenja odpadkov v zabojnikih za recikliranje na oddaljenih območjih,
zmanjšuje potrebne poti zbirnih poti in sčasoma porabo goriva.
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•

Na turističnih območjih z velikimi sezonskimi nihanji prebivalstva med poletjem in zimo
spreminjanje poti v modrem zabojniku za papir in embalažo , ki jo je mogoče reciklirati
(plastika, papir, kovine in aluminij) in rumenem zabojniku za stekleno embalažo.

Izvedba pilotnega obsega v severni Chanii, podprta z obstoječim sistemom za upravljanje voznega
parka E-TRACK z GPRS, ki ga uporablja DEDISA.
S projektom je dosežen cilj zmanjšanja pogostosti zbirnih poti s selektivnim zbiranjem samo polnih
zabojnikov, zmanjšani so porabljeni viri.
Potrebni viri:
•
•
•

Stroški namestitve in stroški uporabe
Cena senzorjev: 220 €/senzor (nakup)
GPRS: 4,70 € na povezavo na mesec (delovanje mobilnega omrežja)

Pilot, ki ga je v severni regionalni enoti Chania izvedla DEDISA, je pokazal zelo dobre rezultate
(zmanjšanje 30 % stroškov zbiranja steklenih embalaž letno in znižanje 30 % stroškov zbiranja papirja
in ostalih embalaž, ki jih je mogoče reciklirati v zimski čas).
Ti rezultati so ustvarili veliko zanimanja za replikacijo izkušenj na drugih poteh.
Med programom ni bil uničen noben senzor zaradi vandalizma ali požara.
Potencial za učenje ali prenos: Ker so energetska učinkovitost, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
hrup in prometni zastoji med zbiranjem odpadkov, drago zbiranje odpadkov pogosti izzivi, s katerimi
se srečujejo številna evropska mesta in občine, menijo, da bi lahko bil EGarbage zanimiv za druge z
možnostjo izboljšanja trenutnih praks ravnanja z odpadki.
Več informacij na spletni strani: http://life-ewas.eu/en/

Gradec: Škatla za ponovno uporabo – Nova shema zbiranja predmetov za večkratno uporabo

Slika 12 Vir: https://www.interregeurope.eu/good-practices/re-use-box-new-collection-scheme-for-reusable-items

V gospodinjstvih so pogosto predmeti, ki jih stanovalci ne uporabljajo več. Ti predmeti pogosto končajo
v košu za ostanke odpadkov ali se reciklirajo. Po drugi strani pa se v trgovinah za ponovno uporabo
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pritožujejo nad premajhno količino blaga za ponovno uporabo, saj bi ga lahko prodali bistveno več. V
okviru projekta Interreg Central Europe CERREC, ki je spodbujal formalizacijo akreditiranih centrov za
ponovno uporabo in popravila, ki jih predlaga Evropska okvirna direktiva o odpadkih, je partner ARGE
- Združenje za preprečevanje odpadkov ustanovil interesno skupino za ponovno uporabo v mestu
Gradec in v deželi Štajerski. Znotraj teh interesnih skupin se je uresničila ideja o novem zbiralnem
orodju za ponovno uporabo blaga. V tej škatli so zbrani predmeti za večkratno uporabo, kot so knjige,
posoda, orodja, igrače, športna oprema, električni aparati itd. Velikost škatle za ponovno uporabo je
optimizirana, tako da napolnjene škatle ne postanejo pretežke. Ob uvedbi škatle za ponovno uporabo
je bilo objavljenih več servisiranih izdaj in povratnih mest. Na začetku so s podporo projekta CERREC in
mesta Gradec izdelali 40.000 škatel, ki so kmalu našle svoje uporabnike. Kasneje so bile izdelane
dodatne škatle. Posledično je bilo mogoče zbrati in prodati dodatnih 500 ton uporabnih predmetov v
trgovinah za ponovno uporabo. To ni samo pomembno prispevalo k preprečevanju nastajanja
odpadkov, temveč je tudi pomagalo socialno-ekonomskim subjektom v trgovinah za ponovno uporabo,
da ohranijo delovna mesta in ustvarijo nova.
Potrebni viri:
Izdelava škatle stane približno en evro. Zagotoviti je treba informativne liste za obveščanje
gospodinjstev o pravilnem polnjenju in o tem, da vanje ni dovoljeno odlagati ostankov ali nepopolnih
ali umazanih izdelkov za ponovno uporabo, da se zagotovi njihova dejanska ponovna uporaba. Uvedba
sistema škatle za ponovno uporabo je stala pribl. 50.000 EUR.
V uvodni fazi je bilo zbranih 500 ton dodatnega blaga v škatlah. Sistem se je uveljavil in se uporablja v
številnih drugih regijah Avstrije, pa tudi v Evropi (Vicenza, Herford, Kempten). Zaradi dobrega
informacijskega dela je delež ostankov odpadkov zanemarljivo majhen, kakovost blaga pa zelo dobra.
Potencial za učenje ali prenos: Zaboj za ponovno uporabo lahko proizvedejo vsi objekti za ravnanje z
odpadki ali upravljavci trgovin za ponovno uporabo. Poleg tega je mogoče izdelati trpežno torbo za
večkratno uporabo.
Škatle za ponovno uporabo se pogosto uporabljajo za selitev gospodinjstva. Lahko bi si mislili, da gre
za zlorabo prvotnega namena, a izkušnje kažejo, da se pri selitvi v trgovino za ponovno uporabo
napolnijo številne škatle. Poleg tega je škatla dober oglaševalski medij, da se ukrep ponovne uporabe,
ki je pomemben za varstvo podnebja, znajde v glavah ljudi.
Več informacij: https://www.umwelt.graz.at/cms/beitrag/10234315/4849892/ in na
https://www.youtube.com/watch?v=EWvAD8vFMYQ;
Nadaljnje informacije na spletni strani: https://www.re-use.at/
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Antwerpen: Zbirka, izboljšanje zbiranja tekstilnih odpadkov

Slika 13 Vir: Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Leta 2015 je mesto Antwerpen želelo imeti boljšo rešitev za tekstilne odpadke. Do takrat so tekstil
zbirali v zabojnikih v javni lasti. To je povzročilo veliko nezakonitega odlaganja v zabojnikih in okoli njih.
Zbrana oblačila so večinoma pošiljali tudi v države tretjega sveta.
V letu 2015 je mesto začelo sodelovati z neprofitnim konzorcijem »Zbirka«, v katerem sodeluje 5
neprofitnih organizacij. Zbirka zbira tekstil, oblačila, obutev in usnjene izdelke doma ali daje
prebivalcem mesta možnost, da jih prinesejo na eno od številnih dostavnih mest v mestu Antwerpen.
Tekstil je razvrščen in lokalno prodan v največji možni meri.
Koncesijska pogodba je bila sklenjena s temi cilji:
•
•
•

Zbiranje: jasno sporočeno in strukturirano
Obdelava: največja lokalna ponovna uporaba, spodbujanje zbiranja in prodaje tekstila za
večkratno uporabo
Poročanje, spremljanje in prilagajanje: kazalniki

Pogodba velja 5 + 3 leta in določa, da Zbirka pridobi pravico do zbiranja vseh tekstilnih odpadkov v
mestu. Zbiranje poteka:
•
•
•
•

Zbiranje od vrat do vrat
Po dogovoru
Zabojniki za tekstil v reciklažnih parkih
Mreža dostavnih mest

Zbirka ima edinstveno kombinacijo ciljev:
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•
•
•
•

Socialna delovna mesta
Lokalna dobrodelna organizacija za otroke, ljudi v stiski, …
Globalno dobrodelni projekti, države tretjega sveta
Prostovoljno delo

Potrebni viri:
Ko je bil dogovor sklenjen, so stroški za mesto Antwerpen nič. Vse zbiranje, razvrščanje in prodajo izvaja
Zbirka.
Potencial za učenje ali prenos: Projekt je enostavno prenesti v druga mesta. Prednosti so manj smeti
in nezakonitega odlaganja, boljša predelava zbranega tekstila in prodaja v lokalnih trgovinah.
Več informacij: https://www.dekringwinkel.be/centrum/2/page/decollectie.html

Amsterdam: Zbiranje odpadkov na podlagi slikovnih informacij

Slika 14 vir: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/winpol/

Amsterdam se spopada s težkim sistemom odpadkov. Približno 90 % ostankov odpadkov se zbere v
podzemnih zabojnikih za odpadke, od tega jih ima Amsterdam 13.000. Čeprav je sistem učinkovit, ko
gre za logistiko, ima sistem tudi veliko smeti. Veliko mesto, kot je Amsterdam, je anonimno in raznoliko,
zaradi česar so zabojniki za odpadke žal lahka tarča onesnaževanja. V tem kontekstu se uporablja
zaznavanje predmetov.
Zaznavanje predmetov se uporablja za (a) hitro in pravično prepoznavanje in odzivanje na smeti (okoli
zabojnikov za odpadke) in (b) za optimizacijo logistike za operativne službe, ki se ukvarjajo z zbiranjem
odpadkov (oddelek za odpadke in organi pregona, tj.).
Amsterdam razvija in preizkuša mehanizem zaznavanja predmetov, kjer:
•
•

Zbirajo slike vseh naprav;
Slike so označene z lastnostmi (npr. "vreča za smeti")
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•

Označene slike se razvrstijo in prenesejo v delovne naloge, ki se nato razdelijo in pošljejo v
desno izvršilno službo (npr. "pot za smeti 1", "pot za smeti 2", »izvajalec zakona 1« itd.)

Ta praksa je še v fazi eksperimentiranja.
Glavni deležniki in uporabniki prakse so javne službe, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem javnega prostora,
kot so storitve ravnanja z odpadki, kazenski pregon in ulična sanitarna služba. Sistem je razvil CTO (chief
technology office) Office Amsterdam in univerze v Amsterdamu.
Potrebni viri:
-

Podatki (slike in video posnetki);
razvoj modela;.
Strojna oprema (kamere, strežniki);
Za prvi poskus 4-6 mesecev so stroški ocenjeni na 20.000 €.

Potencial za učenje ali prenos:
•
•
•
•

Izkušnje eksperimentov, dejavnike uspeha in neuspeha je mogoče deliti;
Struktura modela;
Stroški razvoja programske opreme in modelov;
Stroški strojne opreme.

Več: https://www.odk.ai/#/ in video: https://www.youtube.com/watch?v=75H9EAvYN80
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7. Predstavitev zaključkov analize naročniku
Struktura prezentacije (prezentacija je priložena, kot samostojen dokument).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izhodišča (naročilo – alineje)
Potek dela (aktivnosti)
Analiza zakonodaje (ključni predpisi)
Analiza obstoječih dokumentov
Analiza tehničnih rešitev - našteti
Dobra praksa 1
Dobra praksa 2
Dobra praksa 3
Ocena stanja v Izoli
Predlogi za nadgradnjo v Izoli
Ocena stanja v Postojni
Predlogi za nadgradnjo v Postojni
Diskusija – razprava
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