
 

 

 

 

 

   

POROČILO O POLITIKAH 

KROŽNO GOSPODARSTVO TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: 
MOŽNE POSLEDICE ZA PRIHODNJA DELOVNA MESTA V 

DEJAVNOSTI RAVNANJA Z ODPADKI 

Možne posledice krožnega gospodarstva za varnost in zdravje pri 
delu v dejavnosti ravnanja z odpadki do leta 2040 
Evropska komisija se je zavezala, da bo Evropo usmerila proti trajnostni prihodnosti. Ta zelena vizija 
ima dva mejnika, in sicer doseganje podnebne nevtralnosti (do leta 2050) (1) in vzpostavitev krožnega 
gospodarstva (2). Bistvo prihodnje družbe „zaprte zanke“ naj bi bilo čim bolj zmanjšati tokove odpadkov 
in jih uporabiti kot vir. Bodoči pristop „zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj“ bo nadomestil sedanji način 
„vzemi, naredi, odvrzi“. To preoblikovanje obeta precejšnje spremembe v dejavnosti ravnanja z odpadki 
na splošno, še zlasti na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v tej gospodarski dejavnosti. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) v svojih študijah predvidevanja uporablja 
scenarije za raziskovanje vpliva krožnega gospodarstva na varnost in zdravje pri delu. Ti scenariji 
prikazujejo alternativne poti v prihodnost in dokazujejo, kako širok je spekter možnih rezultatov. Ti 
scenariji niso mišljeni kot napovedi, kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti, njihova glavna vloga je 
spodbujati dialog in razmišljanje o prihodnjih možnostih. V tem poročilu so kot podlaga za razpravo na 
kratko povzeta glavna vprašanja različnih scenarijev, ki se nanašajo na dejavnost ravnanja z odpadki in 
posledice, ki izhajajo iz pripravljenih scenarijev. 

Posledice za varnost in zdravje pri delu v dejavnosti ravnanja z 
odpadki po posameznih scenarijih 

Za ta projekt so bili pripravljeni štirje različni scenariji krožnega gospodarstva, vsi pa temeljijo na istem 
sklopu ključnih dejavnikov. Za vsak ključni dejavnik so bile predpostavljene različne realistične prihodnje 
vrednosti, ki so bile s programsko opremo logično združene v skupine, da so oblikovale skladne 
scenarije (EU-OSHA, 2021). Rezultat je bil sklop scenarijev, ki prikazujejo vrsto različnih možnih 
ukrepov in dogodkov v bližnji prihodnosti. To poročilo je osredotočeno na nekatere posledice štirih 
scenarijev, usmerjenih v krožno gospodarstvo, za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti 
ravnanja z odpadki. Domnevni učinki se po scenarijih za leto 2040 razlikujejo, zato imajo tudi različne 
posledice. 

V preglednici so prikazani štirje scenariji, ki jih je pripravila EU-OSHA. Usmerjeni so v prihodnost 
krožnega gospodarstva v obdobju do leta 2040. V kratkem opisu so navedene značilnosti posameznih 
scenarijev ter dve ali tri najpomembnejše posledice za dejavnost ravnanja z odpadki. 

 

 

  

                                                      
(1) Glej akcijski načrt Evropski zeleni dogovor (Evropska komisija, 2019).  
(2) Glej Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (Evropska komisija, 2020a, b) in Sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo 

(Evropska komisija, 2015). 
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Slika 1: Pregled štirih scenarijev ter posledice za varnost in zdravje pri delu v dejavnosti ravnanja z 
odpadki 

 

    

V celoti krožna in 
vključujoča rohneča 
štirideseta  

Nevarna ogljična 
nevtralnost 

Preživetje med 
gospodarsko in 
okoljsko krizo 

Različne regionalne 
krožnosti po Evropi 

Leta 2040 se najbolj 
prodajajo izdelki „od 
zibelke do zibelke“, ki so 
„neto pozitivni“ z vidika 
družbene in okoljske 
trajnosti. Ponovna 
uporaba ima prednost 
pred zamenjavo. Pri 
odločanju prevladujejo 
okoljska in varnostna 
vprašanja.  

Leta 2040 je v Evropi 
dosežena ogljična 
nevtralnost. Ker je imelo 
doseganje okoljskih 
rezultatov prednost pred 
vsem drugim, so bili 
pogosto doseženi na 
račun kakovosti delovnih 
mest in delovnih pogojev. 

Leta 2040 si ljudje  
predvsem želijo biti 
zaposleni. Pogoji 
zaposlitve so drugotnega 
pomena. Večina ljudi je 
osredotočena na to, da 
preživi, zato se ne 
ukvarja preveč z drugimi 
vprašanji, kot so okolje, 
socialne pravice ali 
kakovost delovnih mest. 

Leta 2040 se vsi 
zavedajo, da je za 
zaposlene dobro 
poskrbljeno, za tiste v 
nestandardnih oblikah 
dela pa ne. Poskrbljeno 
ni niti za okolje. Krožnost 
je večinoma regionalna. 

Posledice za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti ravnanja z odpadki leta 2040 

• Industrija odpadkov je 
močno avtomatizirana, 
zlasti najbolje tvegane 
faze ravnanja z 
odpadki, kar zmanjšuje 
tveganja za zaposlene. 

• Zaradi celovite 
prekvalifikacije so 
zaposleni zelo 
ozaveščeni o varnosti 
in zdravju pri delu ter 
dobro usposobljeni. 

• Tokovi odpadkov so 
bolj koncentrirani, ker 
pa se odpadki večkrat 
predelajo, se pojavljajo 
nova tveganja. 

• Zaradi hitrega uvajanja 
novih materialov v 
tokove odpadkov so 
delavci med predelavo 
izpostavljeni 
nepredvidenim 
tveganjem. 

• Zaradi  varčevalnih 
ukrepov se je v 
dejavnosti ravnanja z 
odpadki zmanjšalo 
število inšpekcijskih 
pregledov varnosti in 
zdravja pri delu. 

• Vprašanja varnosti in 
zdravja pri delu niso 
vključena v osnutke 
nove okoljske 
zakonodaje. 

• Količine odpadkov 
postajajo bolj 
kompleksne in se 
močno povečajo, zato 
se zmanjša zmožnost 
gospodarske 
dejavnosti, da jih varno 
predela. 

• V času gospodarskih 
kriz postane varnost na 
delovnem mestu 
drugotno vprašanje za 
delodajalce in iskalce 
zaposlitve v dejavnosti 
ravnanja z odpadki. 
Poveča se 
pripravljenost 
sprejemati tveganja. 

• Predelava odpadkov se 
izvaja v manj 
privilegiranih regijah. 
To je razlog, da je 
ravnanje z odpadki 
prepuščeno podjetjem 
z manj izkušnjami in 
neformalnim delavcem, 
zaradi česar je več 
poškodb pri delu med 
delavci v netipičnih 
oblikah zaposlitve. 

• Delavci se soočajo z 
novimi, 
nedokumentiranimi 
materiali v tokovih 
odpadkov. 
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Evropska krožna gospodarstva leta 2040: medsektorske posledice 
za varnost in zdravje pri delu v dejavnosti ravnanja z odpadki 
Nekatere posledice krožnega gospodarstva za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v dejavnosti 
ravnanja z odpadki leta 2040 se pojavljajo v vseh štirih scenarijih in so podrobneje opisane v 
nadaljevanju (3). Glede na scenarij se bodo pojavljale razlike med regijami (ali državami članicami), 
odvisne od razpoložljivih naložbenih zmogljivosti. 

 Digitalizacija 

V dejavnosti ravnanja z odpadki bi se precej širše kot danes lahko uporabljale digitalne tehnologije, ki 
bi ustvarile številne nove priložnosti ali rešile obstoječe težave, zlasti v zvezi s premikom Evrope v smeri 
krožnega gospodarstva, ki bi ga digitalizacija dejavnosti ravnanja z odpadki lahko močno pospešila. 
Sledenje proizvodom tekom celotnega življenjskega cikla (na primer prek interneta stvari), v povezavi s 
smetnjaki, opremljenimi s senzorji, bi na primer omogočilo natančnejše avtomatizirano ločevanje in 
boljšo komunikacijo s strankami (npr. sheme nagrajevanja) (Eionet, 2021).  

 

Varnost in zdravje pri delu bi lahko precej izboljšala tudi (nadaljnja) digitalizacija predelave odpadkov. 
Če bi na primer zbiranje in prevoz odpadkov, kjer se trenutno zgodi večina nezgod pri delu (Eionet, 
2021), opravljali s samovozečimi vozili, bi zmanjšali tveganje za delavce. Poleg tega bi večja gostota 
senzorjev okrepila ozaveščenost o vsebini toka odpadkov, s tem pa bi se zmanjšala nevarnost za 
delavce pri ravnanju z odpadki in njihovemu sortiranju. 

 Robotika in umetna inteligenca 

Trenutno pri ravnanju z odpadki in predelavi odpadkov prevladuje človeško delo. V naslednjih dveh 
desetletjih se bo to spremenilo. Učeči se roboti postajajo vedno spretnejši pri prepoznavanju sestavin, 
primernih za recikliranje v vedno bolj zapletenih tokovih odpadkov (PwC, 2018). Vendar pa z 
naraščanjem neodvisnosti robotov postajajo njihova dejanja manj predvidljiva, zato se lahko poveča 
tveganje za delavce (Mednarodna organizacija dela, 2019). Na splošno bosta zapletenost robotov in 
stopnja integracije umetne inteligence odvisni od zakonodajnega okolja in (regionalne) naložbene  
zmogljivosti, od katerih sta odvisna hitrost in obseg razširjanja nove tehnologije. Zato ostaja negotovo, 
v kolikšni meri se bodo roboti uporabljali leta 2040 (Mednarodna organizacija dela, 2019). 

Avtomatizacija nevarnih postopkov na področju ravnanja z odpadki bo po pričakovanjih močno 
zmanjšala tveganja za varnost in zdravje pri delu. Interakcija med ljudmi in roboti bo verjetno po drugi 
strani postala bolj zapletena, saj lahko delavci precenijo ali podcenijo zmogljivosti robotov v določenih 
okoliščinah. Zaradi prekomerne uporabe avtomatizacije se lahko zmanjšajo znanje in spretnosti, zlasti 
glede ravnanja v nujnih primerih. Če delavci avtomatizirane procese upravljajo brez stika z drugimi 
ljudmi, se lahko povečajo psihosocialna tveganja zaradi pomanjkanja družbene interakcije in 
medsebojne pomoči. 

 Novi materiali in postopki 

Približevanje tehnologij bo po pričakovanjih ustvarila inovativen napredek, zlasti na področju novih 
materialov (npr. nanomateriali) ali novih procesov (npr. industrijska biotehnologija). S hitrim 
prilagajanjem teh gibanj je bolj verjetno, da bodo doseženi kratkoročni in dolgoročni cilji zelenega 
prehoda (manjši vnos surovin v proizvodnjo, boljša izolacija, boljši rezultati pri proizvodnji obnovljive 
energije itd.). 

Z vstopanjem novih materialov v tokove odpadkov ostaja njihova možnost recikliranja pogosto premalo 
raziskana (kot se trenutno dogaja npr. v fotovoltaiki (Franz in Piringer, 2020), pri akumulatorjih za 
električna vozila (Thompson in drugi, 2020), novih tehnologijah hrambe energije (Linja-aho, 2020) in 
nanomaterialih v biogorivih (Khoo in drugi, 2020)), kar bi lahko povzročilo nova tveganja pri predelavi 
odpadkov. Podobno bi lahko težave povzročali prepoznavanje in ločevanje teh novih materialov med 
predelavo odpadkov. Gensko spremenjeni izdelki bi lahko ogrozili biološko varnost med recikliranjem 
ali predelavo, zlasti če niso ustrezno označeni. 

 

                                                      
(3) Opomba: Avtomatizacija nevarnih postopkov na področju ravnanja z odpadki se bo po predvidevanjih povečala v vseh štirih 

scenarijih, zato se bodo nekatera tveganja za varnost in zdravje pri delu zmanjšala ne glede na okoliščine. 
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 Regulatorni ukrepi, standardizacija in dokumentacija 

Trenutni pritisk v EU za večjo standardizacijo v dejavnosti proizvodnje elektronike (npr. standardizirani 
polnilniki za mobilne telefone) bi lahko precej ublažil zapletenost e-odpadkov. Podobno potekajo tudi 
prizadevanja za izboljšanje dokumentacije o kemični vsebini proizvodov in za pripravo podrobnejših 
podatkovnih zbirk za vse materiale (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Naloga odločevalcev je tudi, 
da v osnutke okoljske in druge zakonodaje v večji meri vključujejo vprašanja varnosti in zdravja pri delu 
(EPSU, 2020) ter se pred odobritvijo novih materialov bolj osredotočijo na oceno tveganja. 

Na poti v smeri krožnega gospodarstva bi lahko bili predpisi, ki bi zahtevali boljšo možnost reciklaže, 
hkrati ključni dejavnik za zmanjševanje tveganja za varnost in zdravje pri predelavi odpadkov. S 
standardizacijo bi lahko močno povečali varnost pri razgradnji proizvodov, boljša dokumentacija pa bi 
pozitivno vplivala na varnost in zdravje pri delu višje – ker morajo biti proizvodi varno in trajnostno 
zasnovani – in nižje v verigi, in sicer ob predelavi po izteku življenjske dobe proizvoda. 

 Prekvalifikacija 

Cilj mehanizma za pravični prehod (glej EU-DGIP, 2020) je zagotoviti finančno pomoč regijam za boljše 
upravljanje prehoda k podnebno nevtralnejšemu gospodarstvu. Ta prehod vključuje obsežno 
prekvalificiranje delavcev, katerih namen je zapolnitev vrzeli v znanju in spretnostih med starimi in 
novimi delovnimi mesti. Pri prihodnjem razvoju izobraževanja bo v pomoč tudi program EU za 
vseživljenjsko učenje. 

Trenutno se šteje, da je v dejavnosti ravnanja z odpadki preveč delavcev nezadostno usposobljenih, 
zato so tveganja za varnost in zdravje pri delu večja (EPSU, 2020), oviran pa je tudi proces 
modernizacije (Eionet, 2021). Neprekinjeno prekvalificiranje v tej dejavnosti bi delavcem pomagalo pri 
spopadanju z vedno večjo zapletenostjo dela v vedno bolj avtomatiziranem okolju, kar bi zmanjševalo 
tveganja za varnost in zdravje pri delu. Z boljšim usposabljanjem v dejavnosti ravnanja z odpadki bi novi 
zaposleni ponujali bistveno več znanj in spretnosti ter zmogljivosti na področju varnosti in zdravja pri 
delu. 

 

Sklepne ugotovitve 
S prehajanjem Evrope proti bolj krožnemu gospodarstvu današnji proizvodi postajajo jutrišnje surovine. 
Dejavnost ravnanja z odpadki bo imela pri tem razvoju ključno vlogo. Vendar pa bo morala Evropa 
doseči precej višje zakonodajne standarde, da bo lahko dosegla te ambiciozne cilje. Vključevanje 
(pogosto dragih) novih tehnologij in premagovanje novih izzivov bosta zapleteni, vendar potrebna 
prekvalifikacija ponuja priložnost, da se bistveno izboljšajo prakse s področja varnosti in zdravja pri delu 
ter rezultati za delavce, če bodo vprašanja varnosti in zdravja pri delu od samega začetka sestavni del 
tega procesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji: Cornelia Daheim, Jessica Prendergast in Jörg Rampacher (Prihodnji učinki)  
Vizualizacije: Michelle Winkelsdorf 
 
Vodja projekta: Annick Starren, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 
 

Poročilo je naročila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Njegovo vsebino, 
vključno z vsemi izraženimi mnenji in/ali sklepi, so prispevali le avtorji in ne odraža nujno stališč agencije.  
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