
Eko(lo!ki) krogotok papirja (EcoPaperLoop): 
Novi projekt Srednje Evrope za izbolj!anje zbiranja 
in oblikovanja izdelkov
Papir je dragocena surovina, ki pa ne sme ostati neizkori!"ena. Izhaja iz obnovljivih 
virov. Vse preve" se ga izgubi iz razli"nih razlogov: neustrezna zbiralna mre!a zna-
tno zmanj!a koli"ino papirja, ki pride nazaj v recikliranje ter neustrezena konstruk-
cija gra"#nega ali embala!nega proizvoda lahko povzro"i neuporabnost, nezmo-
#nost ali celo !koduje postopku recikliranja.
Zadnje poro"ilo o u"inkovitosti EU "lanic o ravnanju s komunlanimi odpadki je 
razburilo Komisarja za okolje ga. Janeza Poto#nika: »$tevilne "lanice EU !e ve-
dno odlagajo velike koli!ine odpadnega papirja na mestna komunalna odlagali"!a – kar 
je najslab"a mo#na opcija ravnanja z odpadki – navkljub bolj"im mo#nostim in $nan!-
nim skladom razpolo#ljivim za $nanciranje bolj"ih mo#nosti uporabe odpadnega papir-
ja. Dragoceni viri se tako zakopljejo v zemljo, potencialni ekonomski u!inki se izni!ijo, ne 
ustvarjajo se nova delovna mesta na podro!ju rokovanja z odpadki, zdravje prebivalstva 
in okolje utrpita posledi!no nepopravljivo !kodo. Navedeno po!etje nevestnega in nego-
spodarnega ravnanja z odpaki je te#ko zagovarjati v vseh okoli"!inah, !e najmanj pa v 
dana"njih ekonomskih razmerah.«

V Milanu za"etek projekta Eko(lo!ki) krogotok papirja
V regijah Srednje Evrope predstavlja recikliran papir pomemben surovinski vir. 
Stopnja recikliranja je kljub vsem trudom ozave!"anja javnosti !e vedno izjemno ne-
homogena in se velikokrat izvaja na drugi lokaciji, kot je bil papir proizveden. Pri 
tem je klju"nega pomena prepoznati odlike eokolo!kega oblikovanja in zbiranja, ki 
pa morata biti razvita na mednarodnem vzajemnem sodelovanju vseh "lanic Sre-
dnje Evrope, pri "emer naj bo klju"no vodilo zvi!anje ravni trajnostnega razvoja 
eko(lo!kega) krogotoka papirja.
Novi predstavljeni projekt »eko(lo!kega) krogotoka papirja« cilja na izbolj$anje 
kakovosti papirja namenjenega recikliranju. Na uradnem delu za"etka projekta je 
g. Graziana Elegir iz Milana dejal: »Klju"nega pomena je ozave!"enost«, ki pa jo na-
meravamo tekom trajanja projekta zvi!ati med vsemi "lani, tako proizvajalci, prede-
lovalci, kot tudi uporabniki, tj. zalo#niki in tiskarji, oblikovalci, uporabniki embala#e 
in kupci tiskovin, kot tudi predelovalci in krajvenimi javni uslu#benci.
Na prvem delovnem sestanku, ki se je odvijal v Milanu, so se projektni partnerji iz 
Italije, Nem"ije, Poljske, Mad#arske in Slovenije, sporazumeli o izvajanju strategije 
in zasnove za razli"ne sestavne dele projekta. »Rezultat projekta ima mo#nost dra-
sti"no dvigniti na"in zasnove izdelka, ki ga bo tako la#je, ko se ga bo zbralo, reciklira-
ti«, medtem ko je g. Elegir !e dodal »posledi"no se bo tudi videlo, katera strategija 
zbiranja odpadnega papirja, najbolj ustreza posameznim regijam Srednje Evrope.«
Projekt »Eko(lo!ki) krogotok papirja« (EcoPaerLoop) doprinese k Lizbonski stra-
te!ki nepristranskosti pri ohranjanju proizvodnje in porabe papirja (SCP/SIP) z iz-
bolj!anjem u"inkovitosti kon"nega cikla recikliranja proizvodov na osnovi papirja. 
Slednje bi vodilo k zni#anju potreb po sve#i vodi in energiji za proizvodnjo papirja, 
medtem ko bi se oglji"ni odtis tekom proizvodnje recikliranega papirja ohranil.
Projekt Eko(lo!ki) krogotok papirja bo trajal do konca leta 2014. Projekt je so%nan-
ciran s strani Evropske unije/Evropskega regionalnega razvojnega sklada (Europe-
an Union/European Regional Development Fund (ERDF)) in lokalnih projektnih 
partnerjev.
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