Zapisnik sestanka Odbora za spremljanje uresničevanja strategije (Zero Waste načrta)
z dne 18. 4. 2018

Srečanje je potekalo v prostorih Snaga Ljubljana.
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet kot član, ki zastopa Mestno
občino Ljubljana, je svojo udeležbo na srečanju opravičil, nadomeščala ga je Špela Klarič.
Prisotni člani odbora:
Andrej Gnezda (predstavnik nevladnih organizacij)
Igor Petek (Snaga, d.o.o. Ljubljana, zamenjuje direktorja podjetja Snaga, javno podjetje, d. o. o.,
Ljubljana Janka Kramžarja)
Jaka Kranjc (Ekologi brez meja (EBM) – nacionalna Zero waste organizacija).
Ostali prisotni:
Jernej Fefer (Snaga, d.o.o. Ljubljana)
Darja Virjent (Snaga, d.o.o. Ljubljana)
Naloga Odbora za spremljanje uresničevanja strategije (Zero Waste načrta) je, da spremlja
uresničevanje strategije (Zero Waste načrta), odkriva težave in predlaga rešitve ter sodeluje pri
posodobitvi načrta in drugih aktov v luči razvoja dosežkov in na novo sprejete zakonodaje na
občinski, nacionalni in mednarodni ravni. Člani se sestanejo po potrebi, vendar najmanj enkrat
letno.
Vsebina sestanka po točkah:
1. Obravnava zapisnika 3. seje odbora
Zapisnik je bil potrjen brez pripomb.
2. Seznanitev s Poročilom uresničevanja in izpolnjevanja zavez strategije Zero Waste za
leto 2017.
Igor Petek je pojasnil vsebino poročila in izpostavil, da so v letu 2017 odložili približno 3%
ostanka po obdelavi v RCERO Ljubljana pripeljanih količin mešanih komunalnih odpadkov, kar je
manjša količina in boljši rezultat od zastavljenih ciljnih vrednosti v Strategiji razvoja dejavnosti na
področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014−2035 (»Zero Waste (nič
odpadkov)« načrt). V prihodnjem obdobju je pričakovana višja vrednost kazalnika, ki bo rezultat
obdelave digestata, ki bo primeren za odlaganje. Prevzem RCERO je bil izvršen s 1. aprilom 2018,
ko je upravljanje od Strabaga prevzela Snaga. RCERO je v aktualnem obdobju trajanja projekta, ki
je bil financiran z evropskimi kohezijskimi sredstvi, zato so s tega naslova določene omejitve tudi
v obdobju naslednjih pet let, predvsem v smislu prilagajanja ali dopolnjevanja izvajanja
obstoječih in novih dejavnosti oziroma pristopov.
Kar zadeva zastavljeni dolgoročni cilj »60 kilogramov preostanka na prebivalca«, le tega Snaga
ocenjuje kot težko dosegljivega. Jaka je podal predlog obravnave v smislu, da je potrebno izločiti
negativni učinek turistov (število nočitev, dnevno migracije) ter tega vpeljati kot ločen kazalnik z
eliminacijo vpliva turizma. Dejstvo je tudi, da imajo turizem do neke mere vse občine, zato je

potreben razmislek, kolikšen delež predstavljajo izredna odstopanja (npr. poletni viški) in to
realno ovrednotiti. Ekologi bodo pripravili in podali predlog vsebine kazalnika.
3. Infrastruktura zbiranja, vrste odpadkov in aktualna problematika
Infrastruktura zbiranja odpadkov v naravi predstavlja več kot 3000 zbiralnic. Zbiranje od vrat do
vrat, ki je obvezno tudi za papir, smo v letu 2017 na novo uvedli v dveh primestnih občinah.
Ukrep ocenjujemo kot dobro prakso. Ločeno zbiranje embalaže je obvezno povsod. Problematika
neustreznega ravnanja s kosovni odpadki je predvidoma tudi rezultat pomanjkanja zbirnih
centrov. V Snagi bodo pripravili strategijo razvoja zbiranja odpadkov in jo predstavili županu,
predvidoma do julija 2018.
Zbirni center Stanežice se bo v prostor umeščal v okviru OPPN, po potrebi naj se v komunikacijo
vključi tudi Ekologe brez meja (npr. da se ovrže stigme, da gre za konvecionalno deponijo) in se
lokalnim deležnikom objektivno predstavi projekt. Zbiralnice in zbirni centri so fokus Snaginega
nadaljnjega dela. Andrej je opozoril na morebitne problematične lokalne iniciative v Zalogu, ki bi
lahko vplivale na umeščanje zbirnega centra na tem prostoru. Igor Petek je kot krajan Zaloga
zatrdil, da so pričakovanja na tem območju spodbudno naravna in da zapletov s tega naslova ni
pričakovati.
Obravnavan je bil pristop storitve kosovnega odvoza po naročilu, ki jo Snaga izvaja že nekaj let.
Jako je zanimalo, če v povezavi s tem zaznava dodatne probleme. Igor je razložil, da je problem
onesnaženosti bolj problem odnosa uporabnikov kot pa narave storitve. Črna odlagališča so še
vedno problematična, kar zadeva število mest, kjer se pojavljajo, je pa količinsko delež odpadkov
nižji. Večinoma ostajajo gradbeni odpadki, problematična so tudi težje dostopna območja kot so
bregovi Ljubljanice, je komentiral Jaka. Divjim odlagališčem bo potrebno posvetiti več pozornosti
v komunikaciji.
Zeleni odrez je plačljiv, kar predstavlja problem neustreznega ločevanja v praksi, je izpostavila
Špela in navedla ponavljajoče dogodke neustreznega prepuščanja npr. na Zarnikovi in Groharjevi
ulici. Predlaga se tehten razmislek, ali je mogoče poiskati alternativno rešitev. Jaka je predstavil
možnost sodelovanja v okviru akcije »Očistimo Slovenijo«, kjer je mogoče vključiti v
komunikacijo bistvene informacije, ki so morda prezrte. Npr. uporabniki imajo možnost
podajanja prošenj za povečanje volumna na njihovih odjemnih mestih. Snaga ima pravico, da
sama dinamično prilagaja nameščeni volumen na odjemnih mestih, a večkrat naleti na
neodobravanje upravnikov, zato izvajanje tovrstnih ukrepov še ni splošna dejanska praksa.

4. Status najete delovne sile
Andreja so zanimali kadrovski načrti Snage in možnost zaposlovanja najete delovne sile. Igor je
razložil, da v Snagi ostajajo pri izvajanju politike agencijskih delavcev. Podjetje Snaga je
zagotavljanje ustreznih zaposlenih opredelilo kot poslovno tveganje, saj na trgu dela zaznavajo
pomanjkanje zanimanja in kadrov, ki so primerni za delo v Snagi. Zaznava se tudi povečanje
možnosti zaposlovanja na lažjih delovnih mestih za višje plačilo v drugih podjetjih. V sklopu
podjetij, ki delujejo pod okriljem Javnega holdinga, Snaga edina uporablja obliko zaposlovanja
delavcev prek agencije. Večina delavcev ima pri agenciji sklenjeno razmerje za nedoločen čas.
Andrej je poudaril, da bi bilo, vsaj glede na celostno strategijo Snage, tehtno razmisliti, da se bolj
trajnostno upravlja tudi z delovno silo, saj to vpliva na integriteto organizacije.
5. Primestne občine in strateško sodelovanje s Snago
Snaga je pripravila novo filozofijo sodelovanja in komunikacije, ki jo bo predstavila hkrati s
sprejemanjem novega Odloka. V tem obdobju tudi načrtujemo, da bomo ustanovili razširjeni
Zero Waste Odbor.

6. Obravnava osnutka Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana
Glavne spremembe so povezane z uporabniki iz dejavnosti, manjše spremembe pa so tudi na
drugih področjih (npr. minimalne količine).
Zavezo o številu udeležencev (v trenutno veljavnem odloku je 1000) na prireditvi smo izključili,
saj se strinjamo, da je bolj pomembna vsebina ponudbe na dogodku. Igor je pojasnil, da za
letošnje leto planiramo začetek postopka sprejemanja novega Odloka.
Prisotni so bili seznanjeni, da imajo še vedno možnost podajanja dopolnitev na trenutno verzijo
odloka. Andrej je izpostavil višino globe za kršitev brskanja po odpadkih. In sicer, da bi bilo
primerno obravnavati tudi okoliščine storilca in razloge (revščina, namen ustvarjanja poslovne
koristi – npr. organizirane kraje papirja) ter temu ustrezno prilagoditi ukrepe.
7. Ogled brezembalažne trgovine BERT
Po sestanku sta Jerneja in Igor Petek organizirala ter predstavila novo dejavnost brezembalažne
trgovine Bert, ki se izvaja v prostorih Centra ponovne uporabe.
8. Naslednji sestanek
Člani so se dogovorili, da bo naslednji sestanek 27. marec. 2019 ob 10.00 v prostorih Snage v
Ljubljani, Povšetova 6.

Zapisala:
Darja Virjent

Sestanek vodil:
Igor Petek

