Radovljica, 14.11.2019
Številka: 2019-01-O01312

ZAPISNIK
SESTANKA Odbora za spremljanje uresničevanja strategije Zero Waste načrta z dne 14.11.2019

Srečanje je potekalo v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Prisotni so bili :
Občina Radovljica, Ciril Globočnik, župan,
Člani odbora :
Občina Radovljica, Manca Šetina Miklič, kabinet župana,
Občina Radovljica, Rado Pintar, Referat za infrastrukturo,
Fundacija Vincenca Drakslerja, Gregor Tomše,
Komunala Radovljica, direktor g. Matija Žiberna, Mojca Dolar
Društvo Ekologi brez meja, Jaka Kranjc
Lokalna skupnost : Bojan Pohar, Tereza Kouřilová,
Opravičila sta se g. Bojan Pohar in ga. Blanka Mrak.
Prisotne je najprej pozdravil g. župan Občine Radovljica, g. Globočnik. Poudaril je pomen
sodelovanja v projektu Zero Waste ter izpostavil posamezne značilnosti občine Radovljica.
Naloga odbora za spremljanje uresničevanja strategije je, da spremlja uresničevanje strategije, odkriva
težave in predlaga rešitve ter sodeluje pri posodobitvi načrta in drugih aktov v luči razvoja dosežkov.
Člani se sestajajo po potrebi.
Načrt Zero Waste je bil za občino Radovljica sprejet konec leta 2016. Odbor se je sestal do sedaj 1 x,
in sicer v letu 2017. Odbor 1 x letno poroča nacionalni organizaciji Zero Waste. Za prvo leto se
poročilo ne pripravi.
Dnevni red:
1.
Ugotavljanje sklepčnosti
Odbor je bil sklepčen, prisotni so bili člani odbora: predstavnika Občine Radovljica ga. Šetina Miklič,
g. Pintar, predstavnik Fundacije Vincenca Drakslerja, g. Tomše ter predstavnica Komunale
Radovljica, d.o.o. ga. Dolar.
Odsotna sta bila g. Pohar ter ga. Mrak.
2.
Potrditev zapisnika 1. seje
Člani odbora se potrdili zapisnik 1. seje odbora.
3.
Pregled aktivnosti Komunala Radovljica, d.o.o. na področju ravnanja z odpadki v letu 2018
Uvodne splošne aktivnosti v zvezi z izvajanjem projekta je podal direktor Komunale Radovljica. d.o.o.
g. Žiberna.

Mojca Dolar je pojasnila vsebino poročila za leto 2018. Izpostavila je načine komuniciranja z
javnostjo, sodelovanje z vrtci, OŠ, srednjimi šolami, dejavnosti na področju zmanjševanje in
preprečevanja nastajanja odpadkov ter temeljne usmeritve dela na področju preprečevanja nastajanja
odpadkov ter usmeritve v nove dodatne oblike ločevanja odpadkov.
Poudarila je, da so sicer rezultati ločevanja odpadkov dobri in da se letno odloži manj odpadkov na
odlagališče, vendar pa količina odpadkov še vedno narašča, sploh je bil ta trend opažev v letu 2018 in
letu 2019.
Na območju občine Radovljica je veliko turističnih kapacitet, kar posledično vpliva tudi na nastajanje
vseh vrst odpadkov.
4.
Predlogi aktivnosti za leto 2019
Predvidene aktivnosti so opisane v letnem poročilu za leto 2018, kar nekaj jih je bilo že realiziranih
glede na dejstvo, da je bil sestanek odbora in poročilo za leto 2019 predstavljen šele v novembru 2019.
5.
Razno
G. Kranjc je podal svoje poglede na izvajanje projekta v občini Radovljica, pohvalil je izvedene
aktivnosti in predstavil tudi možnosti nadaljnjega sodelovanja in pomoči s strani Ekologov brez meja.
Ga. Kourilova je predstavila način sodelovanja in vključenost v projekt izdelovanja Re.Vrečk. iz
starega tekstila in odpadnih starih zaves.
Ga. Šetina Miklič je podala predlog člana občinskega sveta o razdelitvi Re.Vrečk. vsem
gospodinjstvom v občini Radovljica.
Prisotni so sicer pozdravili idejo, vendar pa je trenutno časovno to nemogoče izvesti. Predlog se bo
vključil med aktivnosti v naslednjih letih. Poudarjeno je bilo, da so udeleženci na Dnevu mobilnosti v
mesecu septembru kot promocijsko darilo dobili Re.Vrečko.
Sestanek je bil zaključen ob 12.uri.

Zapisala :
Mojca Dolar
Komunala Radovljica, d.o.o.

