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PReGLeD zbivANJA

dr. sc. ivana gudelj, znanstveni suradnik

uloga KomuNiKacije u gosPodareNju 
otPadom
Zadar, 19. - 21. ožujka 2015.

meĐuNARoDNi zNANStveNo-StRučNi SimPoziJ

U Zadru je od 19. do 21. ožujka 2015. godine održan 
međunarodni znanstveno-stručni simpozij “Uloga 
komunikacije u gospodarenju otpadom Zadar 2015”.

Skup su organizirali: Hrvatska udruga za gospodarenje 
otpadom (HUGO), Međunarodna organizacija za kruti 
otpad (ISWA), Eko d.o.o. – Zadar, Čistoća d.o.o. – Zadar, 
Geotehnički fakultet - Varaždin, Sveučilište u Zagrebu, 
Sveučilište u Zadru - Odjel za turizam i komunikacijske 
znanosti, Hauska i Partner d.o.o. – Zagreb i Udruga Eko 
Zadar.

Zadarska županija, Grad Zadar, Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost su bili pokrovitelji simpozija.

Simpozij je održan dvojezično - na hrvatskom i 
engleskom jeziku, a na njemu su sudjelovali uvaženi 
domaći i strani stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, 
Austrije, Mađarske, Njemačke, Belgije, Nizozemske, Grčke 
i Malte, te predstavnici svih društveno-institucionalnih 
skupina važnih za uvođenje cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom. Prezentacije radova odvijale su 
se putem četiri plenarna predavanja i tridesetak usmenih 
pripoćenja, uključujući obradu tema:

 � Informiranje i edukacija za sudjelovanje u 
gospodarenju otpadom

 � Strateški pristup komunikaciji u gospodarenju 
otpadom – važnost kontinuiranog, proaktivnog i 
segmentiranog pristupa

 � Strateški pristup podizanju svijesti javnosti o 
važnosti gospodarenja otpadom

 � Sudjelovanje javnosti i uspostavljanje dijaloga sa 
zajednicom u postupcima planiranja i izgradnje 
centara za gospodarenje otpadom

 � Utjecaj ekološkog aktivizma na implementaciju 
projekata gospodarenja otpadom

 � Uloga novih medija u komunikaciji pitanja vezanih 
uz gospodarenje otpadom

 � Upravljanje rizicima i krizno komuniciranje u 
sektoru gospodarenja otpadom

 � Uloga medija u oblikovanju javnog mijenja o 
gospodarenju otpadom

 � Identifikacija interesno utjecajnih skupina u 
procesu planiranja komunikacije pitanja vezanih uz 
gospodarenje otpadom

 � Učinkoviti alati i kanali u komunikaciji pitanja 
gospodarenja otpadom

 � Sudjelovanje javnosti u izradi planova gospodarenja 
otpadom

 � Uloga istraživanja stavova građana u uspostavljanju 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
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 � Jačanje kapaciteta za informiranje i edukaciju 
javnosti

Posebna pozornost je bila posvećena stupnju 
informiranosti i dostatnosti svijesti javnosti o 
gospodarenju otpadom, edukaciji građana o toj temi te 
utjecaju i posredovanju aktivističkih udruga u reguliranju 
pitanja gospodarenja otpadom - pri čemu su istaknuti 
ohrabrujući primjeri iz prakse. 

Slijedom održanog Simpozija je izdana knjiga 
sažetaka radova sudionika, a u tijeku je i rad na 
objavljivanju zbornika u kojem će biti objavljeni cjeloviti 
recenzirani radovi.

U sklopu Simpozija održana je i regionalna 
studentska radionica „Od ideje do projekta“ na kojoj 
je sudjelovalo 40-ak studenata s tri domaće i jedne 
inozemne visokoobrazovne institucije: Geotehničkog 
fakulteta, Veleučilišta Velika Gorica, Odjela za turizam i 
komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, te Fakulteta 
tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Ideja je 
bila da studenti aktivno sudjeluju u održavanju skupa 
prezentacijom projekata koje su samostalno osmislili 
prije radionice. Svi sudionici Simpozija su s odobravanjem 
pozdravili ovakvu ideju i način međusobnog povezivanja 
studenata što nadalje predstavlja podlogu i poticaj za 
međusobnu suradnju studenata i njihovu idejnu razradu 
novih projekata. 

Okrugli stol na temu “Što je potrebno za bolju 
komunikaciju svih sudionika sustava gospodarenja 
otpadom” je također održan u sklopu Simpozija.

Ciljevi ovog Simpozija, koji je održan kao prvi 
takve vrste u Hrvatskoj, su bili: ukazati na važnost 
komunikacije za postizanje ambicioznih EU ciljeva u 
području gospodarenja otpadom, prikazati i razmijeniti 
primjere dobre prakse, ukazati na probleme vezane 
uz razinu informiranosti i svijesti javnosti o ulozi 

svakog pojedinca u uspostavljanju cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom, te omogućiti konstruktivnu 
razmjenu mišljenja kao prilog unapređenju prakse. Stoga 
je ovaj skup iznimno važan, posebno za informiranje 
javnosti i stanovništva onih područja gdje se grade Centri 
za gospodarenje otpadom. 


