SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana – prva evropska prestolnica z Zero Waste cilji
Ljubljana, 8. september 2014 - Slovenska prestolnica in tri druge občine, Vrhnika, Borovnica in Log
Dragomer so se pridružile evropski mreži Zero Waste skupnosti. Na tiskovni konferenci, ki je potekala
v Mestni hiši glavnega mesta, sta Rossano Ercolini, predsednik Zero Waste Europe in Enzo Favoino,
predsednik strokovnega odbora organizacije, županu Ljubljane sporočila, da se je mesto skupaj s še
tremi občinami, pridružilo evropski Zero Waste mreži. Tako je Ljubljana postala prva evropska
prestolnica, ki se je zavezala doseči Zero Waste cilje.
Ljubljana že danes dosega najvišje deleže preprečevanja in ločenega zbiranja odpadkov med evropskimi
glavnimi mesti. Ločeno zbere 60 odstotkov komunalnih odpadkov, nastane pa manj kot 150 kg mešanih
ostankov na osebo letno – tistega torej, kar ne reciklirajo ali kompostirajo. Do leta 2025 so se zavezali
povečati ločeno zbiranje na 78 odstotkov ter znižati količino mešanih ostankov na 60 kg na osebo letno.
S temi Zero Waste zavezami je Ljubljana tudi uradno opustila gradnjo sežigalnice, saj tako ohranja
prilagodljivost za nadaljnje zniževanje količin ostankov odpadkov in dodatne ukrepe preprečevanja in
recikliranja.
Druge slovenske občine, ki so se pridružile mreži, so Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer. Danes ločeno
zberejo in reciklirajo 76 odstotokov odpadkov in v povprečju na prebivalca nastane 80 kg mešanih
ostankov letno. Do leta 2020 bodo te občine zvišale ločeno zbiranje na 80 odstotkov in mešane odpadke
znižale na 70 kg na prebivalca letno. Primer prakse Vrhnike si lahko ogledate tukaj.
Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, je ob tem povedal: »Avgusta smo v Ljubljani ločeno
zbrali več kot 60 % odpadkov. Ljubljančani so odgovorno ravnanje z odpadki vzeli za svoj projekt. Zato
sem še posebej ponosen, da je Ljubljana danes postala prva Zero Waste prestolnica.«
»Zero Waste Europe pozdravlja Ljubljano kot prvo evropsko prestolnico z Zero Waste cilji, a zagotovo ne
bo tudi zadnja,« je povedal Rossano Ercolini, predsednik Zero Waste Europe.
Ercolini je poudaril še: »Pomembna je zavezanost k nenehnemu zniževanju količin nastalih odpadkov ter
naraščanju recikliranja medtem, ko ob enem spodbujamo tudi sodelovanje prebivalcev in civilne družbe
za učinkovito rabo virov.«
Erika Oblak, vodja programa Zero Waste Slovenija je dodala: »Noben sistem ponovne uporabe in
recikliranja ne more biti uspešen brez sodelovanja prebivalcev. Danes zato praznujemo vsi, ki ločeno
zbiramo in vsi, ki naravne vire ohranjamo tudi naslednjim generacijam.«
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Joan Marc Simon, Zero Waste Europe, jm.simon@zerowasteeurope.eu, +34 646408963
Katja Sreš, Ekologi brez meja, odnosi z javnostmi, katja.sres@ocistimo.si, 040 255 433
Fotografije novinarske konference in dogodkov na Vrhniki (Foto: Katja Sreš, Ekologi brez meja)
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