Zapisnik sestanka Odbora za spremljanje uresničevanja strategije (Zero Waste načrta)
z dne 30.3.2017
Srečanje je potekalo v prostorih Snaga, Javno podjetje, d.o.o. v Ljubljani, Povšetova 6.
Prisotni člani odbora:
David Polutnik (Mestna občina Ljubljana),
Janko Kramžar (Snaga, d.o.o. Ljubljana) in
Erika Oblak (Ekologi brez meja (EBM) – nacionalna Zero waste organizacija)
Ostali prisotni:
Igor Petek (Snaga, d.o.o. Ljubljana)
Urša Zgojznik (Ekologi brez meja (EBM) – nacionalna Zero waste organizacija)

Odsotni:
Andrej Gnezda (odsoten zaradi poznega obveščanja s strani organizatorja)

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 vsaj štirikrat letno.
Dogovorjeno je, da se na tekočem sestanku dogovorijo za naslednji sestanek, v primeru
potrebnih sprememb, pa le te uskladijo v Snagi.

1. Komuniciranje z mediji v zvezi z RCERO Ljubljana
Janko Kramžar je povzel zadnje dogodke pri komuniciranju. Menil je, da bi bilo dobro, da
bi pri komuniciranju to delali bolj usklajeno. Povedal je, da sam kot predstavnik Mestne
občine Ljubljane in Snage povsod po svetu predstavlja in promovira Zero waste zgodbo,
ki jo obravnava kot strateško pot k zastavljenim ciljem. RCERO Ljubljana je slovenski
projekt, ne ljubljanski projekt. V RCERO je danes 44 občin, produkt iz RCERO je ostanek iz
vseh 44 občin.
Erika Oblak je poudarila, da je postopek potekal:
1. MOL je dobila opomin zaradi transparentnosti (ni bilo formiranega Zero waste
odbora, ni bilo srečanja odbora, ni bilo Poročila za preteklo leto)
2. Pri Dunaju komuniciranje z ZW Slovenija in mediji ni bilo ustrezno izvedeno. O tem,
kaj se bo naredilo z ostanki odpadkov, odloča MOL. Če odločitve sprejema MOL,
potem to obravnavamo kot odločitev Ljubljane.
3. Pomembno je, da se vedno in tudi pri komuniciranju zavedamo, da je to začasna
rešitev, vedno bi morali poudarjati kako se namerava problem reševati v skladu z ZW
načrtom (ukrepi, roki, rezultati).
4. Ena osnovnih paradigem Zero Waste gibanja je, da se ne podpira sežiganja. Trditi, da
je ZW nedosegljiv, je v nasprotju s to paradigmo. Contarina je vedno in jasno zavzela

stališče, da ima zastavljene cilje, ki vodijo v zmanjševanje količin odpadkov za sežig in
odlaganje. Contarina je tudi stalno pritiskala na spremembo zakonodaje, da se lahko
odlagajo tudi odpadki, ki imajo nad 6 MJ/kg, čeprav je odlaganje enako kot v
Ljubljani, tudi tam dražja opcija.
5. Ljubljana bi zato poudarila ukrepe, ki jih že izvaja za manjše količine odpadkov za
sežig in , da se povezala s Contarino za iskanje rešitev problema, ki je skupen obema
podjetjema. Tako bi se povezali 2 najnaprednejši območji v Evropi v sikanju rešitve in
snovanju novihkonceptov. Oblikovala bi se se strokovna ekipa Snaga – Contarina –
Zero waste Europe.
Janko Kramžar je poudaril, da nikoli predstavniki MOL in Snage niso izjavili, da Zero waste
ni mogoč. Povedano pa je bilo, da danes ravnanje z odpadki brez energetske izrabe ni
možno.
Prepoznavanje nekaterih Zero Waste elementov s strani posameznih oddelkov v MOL je
uspeh. Pri tem seveda delamo tudi napake.
Erika Oblak je ponovno poudarila, da sta dve stvari problematični,
1. Transparentnost (odbor, poročilo)
2. RCERO Ljubljana, kjer se poudarja količine odpadkov za sežig, ne omenja pa se
načrtov in ciljev, kako to zmanjšati.
Zato bi moralo biti komuniciranje usmerjeno v iskanje rešitev in ne v odstranjevanje
problema. Ravno tako bi bilo prav, da se odločitve glede predelave odpadkov iz RCERO
skomunicirajo z ZW Slovenija in Europe pred mediji.
Erika Oblak predlaga, da se podjetji Snaga in Contarina povežeta s skupno delovno
skupino, ki bi skušala poiskati naprednejše rešitve za lahko frakcijo mešanih odpadkov,
izmenjali dobre prakse, skupaj razvijali projekte na tem področju in financiranje za
izvedbo.
Janko Kramžar poudari, da je Snaga vedno za take iniciative. Predlaga, da se organizira
srečanje in termin določi čim prej. Potrebna bo odločitev o članih te delovne skupine. Vsi
člani Zero Waste odbora so poudarili, da naj bo obveščanje o komuniciranju čim bolj
medsebojno usklajeno.
2. Dogovor o vsebini POROČILA URESNIČEVANJA IN IZPOLNJEVANJA ZAVEZ STRATEGIJE
ZERO WASTE za l. 2016 IN PROGRAMA za l. 2017, glede na že izdelano POROČILO IN
PROGRAM URESNIČEVANJA IN IZPOLNJEVANJA ZAVEZ STRATEGIJE ZERO WASTE
Predlagano je, da je poročilo izdelano na način, kot je bilo izdelano za 2015 in del 2016.
Poročilo naj bo oddano in sprejeto pred koncem aprila. Za program Zero waste pa je
predlagano, naj se vključuje v program dela, ki je dokument za vse občine.
3. Kratek oris trenutnih aktivnosti in stanja pri ravnanju z odpadki v MOL
a. Priprava novega odloka
b. Vsebinski koncept zaveze v novih – primestnih občinah
c. Program ravnanja s komunalnimi odpadki 2017

4. Naslednji sestanek
Člani so se dogovorili, da je naslednji sestanek 21. junija 2017 ob 12.00 v sejni sobi
RCERO Ljubljana, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 100, Ljubljana.

Zapisal:
Igor Petek

Sestanek vodil:
David Polutnik

