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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. 

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, 

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta.



ZAKAJ REUSE?

Če bi zakonodajo EU o odpadkih izvajali v celoti, bi 
prihranili:
• 72 milijard EUR letno
• za 42 milijard EUR povečali letni promet sektorja EU 

za ravnanje z odpadki in recikliranje ter
• do leta 2020 ustvarili 400 000 delovnih mest. 



REUSE - posredno prispevka k zmanjšanju izpustov 
TGP

• Podaljšanje življenjske dobe izdelkov, zmanjševanje odloženih 
količin odpadkov na odlagališča,  varčevanje s surovinami ter 
naravnimi viri.

• Prednost lokalnim izdelkom, ki bi sicer bili pripeljani več 
10.000 km daleč (Indonezija, Kitajska, Malezija)

• Zmanjšanje odvisnosti od globalnih dobaviteljev

• Osnovni problem - v preveč primerih cene ne odražajo 
resničnega stroška odstranjevanja blaga – če bi ga, bi to že v 
osnovi pomagalo preprečevati odpadke, torej prodajo takšnih 
izdelkov

• Prispeva k promociji socialnega podjetništva,  spodbuja 
nastajanje lokalnih delovnih mest na deficitarnih področjih ter 
omogoča promocijo obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj 
izumrli.



OCENA CO2 PRIHRANKOV V CPU (glede na ponovno uporabo)

Vir: Mike Berners-Lee: How Bad are Bananas - The Carbon Footprint of Everything



Vir: G. Oberstainer …, Institute of Waste Management, Austria, 2010



Odpadki pred 30. leti…. Odpadki…… danes





CPU kot REUSE center spodbuja trajnostni 
razvojni model, ki upošteva naslednje tri stebre:

• Varstvo okolja: preprečevanje nastajanja odpadkov in 
trajnostno gospodarjenje z nastalimi odpadki.

• Socialne enakosti: družbene dejavnosti kot so vključevanje 
težje zaposljivih na trg dela in dostopnost do blaga.

• Ekonomska upravičenost: ustvarjanje delovnih mest in 
možnosti za usposabljanje.



Obstoječi sistem -kaj so odpadki?







Člani RREUSEmreže -skupne vrednote:
varovanje okolja,
storitve za skupnost,
boj proti revščini in socialna vključenost prikrajšanih ljudi nazaj na trg dela in

 v družbo kot celoto.

Poleg socialnih in okoljskih ciljev te pobude omogočajo uporabo odpadkov kot
virov,
nakup izdelkov iz REUSE po dostopnih cenah in zagotavljajo nujne dobrine
za gospodinjstvo in skupine z nizkimi dohodki, kar prispeva k zmanjševanju
revščine in hkrati k razvoju
novih delovnih mest na področju ponovne uporabe.
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POTEK DELA V CPU

Novi delovni procesi v CPU, 

Rogaška Slatina, SLO

SO.P.



Postopki obdelave, ki se izvajajo v 
CPU

- razstavljanje izdelkov z ročnim orodjem 

- odstranjevanje poškodovanih delov predmeta 
in restavriranje z ročnim in strojnim orodjem

- izdelava krp, delov izdelka ali kopije iz lesa,  
furnirja ali lesnih plošč z ročnim orodjem in z 
osnovnimi lesnoobdelovalnimi stroji

- sestavljanje in lepljenje razstavljenih delov 



Postopki  obdelave, ki se izvajajo v 
CPU

- diagnosticiranje in odpravljanje napak

- uporaba potrebnega orodja, pripomočkov in

materialov pri izvajanju električnih in 

komunikacijskih inštalacij

- montaža, priključitev in  vzdrževanje ter 

preizkušanje električne opreme, strojev in naprav

- demontaža, popravila



MANJ ODLOŽENIH 
ODPADKOV –
VEČ ZAPOSLITEV



Vizija …Poslovni izziv: Izdelano iz 

rabljene opreme





ZAKLJUČEK

Nova delovna mesta
predvsem za težje zaposljive

Odpadki so surovine

Zmanjševanje socialnih 
razlik med občani

PREPROSTA DEJSTVA:

Prihodnost in omejenost 
virov

Socialna integracija

Spodbujanje inovativnosti 

Okoljski vidik 


