
Zapisnik sestanka Odbora za spremljanje uresničevanja strategije (Zero Waste načrta)
z dne 12. 10. 2017

Srečanje je potekalo v prostorih RCERO Ljubljana.

David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet kot član, ki zastopa Mestno
občino Ljubljana, je svojo udeležbo na srečanju opravičil in poslal pozdrave vsem prisotnim.

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)
Urša Zgojznik (Ekologi brez meja (EBM) – nacionalna Zero waste organizacija)

Ostali prisotni:
Jaka Kranjc (Ekologi brez meja (EBM) – nacionalna Zero waste organizacija)
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 2. seje odbora
Zapisnik je bil potrjen brez pripomb.

2. Seznanitev s Poročilom uresničevanja in izpolnjevanja zavez strategije Zero Waste za leto 
2016.

Igor Petek je  pojasnil  vsebino poročila  in izpostavil,  da smo v letu 2016 odložili  približno 4%
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).

3. Status sodelovanja s podjetjem Contarina

Predstavniki Snage gredo 24. 10.2017 v Trevisio k podjetja Contarina oz njegovem partnerskem
podjetju na ogled in otvoritev tovarne plenic. K obisku so bili povabljeni tudi predstavniki ZW
Slovenija, ki so v omenjenem terminu že zasedeni.

Poslovni interes Snage je, da vzpostavi bolj aktivno sodelovanje s Contarino za iskanje rešitev
problemov,  ki  so  skupni  obema  podjetjema.  Tudi  Zero  waste  Europe  podpira  tovrstno
sodelovanje in želi biti obveščena o poteku aktivnosti prek Zero Waste Slovenija.



4. Status sežigalnice in stališče MOL
Snaga vas čas preučuje možne rešitve, ki bi lahko pozitivno vplivale na manjše količine odpadkov,
iz katerih se proizvaja gorivo oziroma se jih odloži na odlagališče.   

Igor Petek je povedal, da v proračunu MOL v letu 2017/2018 ni rezerviranih sredstev za gradnjo
sežigalnice, je pa sežig komunalnih odpadkov po veljavni zakonodaji sicer državna pristojnost.  Je
pa iskanje različnih opcij o  plasmaju produktov iz RCERO Ljubljana, predvsem proizvedene lahke
frakcije, ves čas prisotno. 

5. Sprejem Zero Waste zaveze v primestnih občinah 

Snaga je seznanila z načrti za sprejem Zero waste zaveze v primestnih občinah in z namero o
pripravi  poenostavljene  verzije  dokumenta.  V  kontekstu  operativne  izvedbe  se  z  naslova
preglednosti in spremljanja predvideva enotna vsebinska predloga. Odbor Zero Waste se razširi
za število predstavnikov iz posameznih občin, ki bodo prevzele ZW zavezo.

6. Obravnava osnutka Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana 

Jaka Kranjca je zanimalo, zakaj smo v novem odloku ukinili embalažo na zbiralnicah. Igor Petek je
pojasnil, da se je dodalo na zbirna mesta pri vseh uporabnikih zabojnik za embalažo, ki se jo zbira
po sistemu »od vrat do vrat«,  na nekaterih področjih pa se bo tako ravnalo tudi  v  primeru
papirja.  Predvidoma  pa  se  bi  na  zbiralnice  dodajale  nove  frakcije,  s  pomočjo  katerih  bomo
izboljšali količino in kakovost ločeno zbranih odpadkov (npr. OEEO, olje, tekstil).

Jaka Kranjc je izpostavil, da je obveznost organizatorjev prireditev, ki je omejena na 1000 ljudi,
nesmiselna zaveza, ki je sicer aktualna v trenutno veljavnem Odloku. S predlogom se je Snaga
strinjala in razložila, da načrtuje popravek v novem Odloku, kjer prireditve ne bodo omejene na
število obiskovalcev. 

7. Trgovina brez embalaže

Jernej  Fefer  je  predstavil  koncept  trgovine  brez  embalaže.  Do  konca  leta  2018  je
načrtovana postavitev treh prodajnih enot. Časovni načrt uvedbe se predvideva v treh
fazah, od katerih naj bi se prva realizirala že to leto. 

8. Ogled RCERO Ljubljana 

Po sestanku je Igor Petek organiziral in vodil ogled po objektih in napravah RCERO Ljubljana ter
predstavil delo po vsebinsko razdeljenih stavbah in procesih.

9. Naslednji sestanek

Člani  so se dogovorili,  da bo naslednji  sestanek 18.  4.  2018 ob 12.00 v  prostorih Snage na
Povšetovi 6 v Ljubljani.

Zapisala: Sestanek vodil:
Darja Virjent Igor Petek


