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1. UVOD 
 

 

"Zero Waste" pomeni dobesedno "nič odpadkov". Širši cilj strategije Zero Waste je 
oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjšata prostornina in 
toksičnost odpadkov in da se ohranja in predela vse materiale, ki se jih ne sežiga ali 
odlaga. Ali je to mogoče ali je to le znanstvena fantastika, si mora odgovoriti vsak sam. V 
občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer smo se že pred 20 leti odločili za pot brez 
odpadkov in se počasi, po korakih, odpravili proti cilju. Zaradi vztrajnosti in sodelovanja z 
občani smo pri ločevanju dosegli vrhunske rezultate. Ti so tudi vzrok za to, da smo bili 
kot prve občine v Sloveniji, lansko leto spomladi povabljeni v mednarodno mrežo Zero 
Waste. Vanjo so vključene lokalne skupnosti, ki skušajo s svojim delovanjem ustvariti 
družbo brez odpadka.  
 
Leta 2013 smo v podjetju zasnovali projekt »depo«, v katerem se med drugimi 
dejavnostmi, ki temeljijo na trajnostnem razvoju in elementih strategije ZW, izvajajo tudi 
dejavnosti, povezane s ponovno uporabo predmetov, ki posledično učinkujejo na 
zmanjševanje količin odloženih odpadkov. V Komunalnem podjetju Vrhnika bi radi 
dokazali, da je mogoče z dejavnostmi, povezanimi s trajnostnim razvojem in 
gospodarnim ravnanjem z odpadki, zbrati pretežen del sredstev za plače zaposlenih, ki 
delajo v »depoju«. Zaradi navedenega organiziramo delo tako, da dobimo večjo dodano 
vrednost. Zato smo dejavnostim, ki potekajo v klasičnih centrih ponovne uporabe, dodali 
nove, ki prinašajo višjo dodano vrednost.  
 

 

2. VSTOP OBČIN V MEDNARODNO STRATEGIJO ZW 
 

Zaradi dobrih rezultatov na področju ravnanja z odpadki, ki so rezultat dobrega dela 
našega podjetja, ni naključje, da so se v ZW Slovenija kot prve v Sloveniji odločili v 
mednarodno mrežo ZW povabiti občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, ki so tudi 
ustanoviteljice JP KPV, d. o. o. 
 
Ob sprejetju v mednarodno mrežo lokalnih skupnosti brez odpadka pa je treba sprejeti 
tudi nekatere zaveze, ki jih prinaša članstvo. Za določanje cilja so bili uporabljeni rezultati 
iz leta 2013. To leto smo iz vseh nastalih odpadkov izločili 76,17 % koristnih, pri čemer je 
vsak občan omenjenih treh občin ustvaril letno 334 kilogramov komunalnih odpadkov, od 
katerih je bilo 80 kilogramov nekoristnih.   
 
Ob napisanem izhodišču so si občine zadale določene cilje in določile področja, na 
katerih bodo podpirale aktivnosti, povezane s trajnostnim razvojem.  
 
Zavedamo se, da je poleg dobrega dela Komunalnega podjetja za dosego opisanih 
rezultatov bistvenega pomena tudi okoljska zavest občanov. Ker je ta v občini Borovnica, 
Log - Dragomerju in Vrhniki visoka, verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli 
zastavljene cilje in jih še presegli.  
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odstotek kg kg

2013 23470 76,17 333,72 79,53

2014 23590 80,15 355,88 70,63

2015 23650 80,58 337,46 65,54

2016 23700 81,01 346,16 63,29

2017 23750 81,12 329,98 62,32

2018 23800 81,36 326,76 60,92

2019 23850 81,55 327,21 60,38

2020 23900 82,00 325,36 58,58

Količina 

mešanih 

komunalnih 

odpadkov 

Leto prebivalcev

Delež 

ločenega 

zbiranja 

odpadkov

Količina 

vseh 

nastalih 

odpadkov 

2.1  Zaveze občin ustanoviteljic 
 
Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, ki so tudi ustanoviteljice JP KPV, d. o. o., 
so se ob vstopu v Mednarodno mrežo ZW zavezale, da bodo vzpostavile razmere, ki 
bodo do leta 2020 omogočile doseči naslednje cilje:  

 v okviru ločenega zbiranja odpadkov izločiti 82 % koristnih in jih poslati naprej 
v snovno izrabo (recikliranje, kompostiranje, anaerobna predelava); 

 zmanjšati količino odloženih nekoristnih odpadkov na 70 kg na prebivalca; 

 zmanjšati količino nastalih odpadkov na prebivalca (koristnih in nekoristnih) na 
300 kg; 

 maksimalno okrepiti prve tri prioritete na področju ravnanja z odpadki 
(preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje) in ne usmerjati odpadkov v 
sežigalnice; količino odpadkov, odloženih na odlagališču pa zmanjšati na 
najnižjo mogočo raven; 

 enkrat letno opraviti analizo nekoristnih odpadkov in na podlagi njenih 
rezultatov določiti operativno strategijo in kampanjo za dodatno izboljšanje 
sistema ravnanja z odpadki.  

 
Poleg tega so se občine obvezale tudi, da bodo spodbujale nekatere trajnostne 
aktivnosti, kot so: 

 organiziranje izobraževanja, povezanega s trajnostnim razvojem in pravilnim 
ravnanjem z odpadki, 

 gradnja občinskih centrov za popravilo, dodelavo, preoblikovanje in prodajo 
rabljenih predmetov, organiziranje sistema samooskrbe lokalnega 
prebivalstva, 

 promocija povečevanja števila gospodinjstev, vključenih v sistem, ki omogoča 
popuste pri plačevanju položnic (akcija KOKO), ali druge vrste spodbud za 
gospodinjstva po načelu "plačaj, kolikor odvržeš", 

 zagon projektov na vseh ravneh razvoja, v okviru javnih ali zasebnih pobud, s 
katerimi se lahko izboljšajo razmere za bivanje in trajnostni razvoj na območju 
občine in spodbujanje novih življenjskih slogov (kratke nakupovalne verige, 
turizem in gostinstvo, trajnostna pravična trgovina itd.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Predvidena pot do cilja »Zero waste« 2020 
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3. OKVIRNI NAČRT 
 

V podjetju smo ob vstopu v mednarodno mrežo ZW začeli aktivno razmišljati o 
zastavljenih ciljih in hkrati načrtovati ukrepe, s katerimi jih bo mogoče doseči. V letu 2015 
smo aktivnosti začeli pripravljati, vendar sta nadaljevanje zastavljenega in razvoj ukrepov 
povezana s finančnimi sredstvi. Ker zaradi narave ukrepov vseh ni mogoče financirati iz 
sredstev, namenjenih za ravnanje z odpadki, in ker gre za aktivnosti, povezane z 
zavezami občin, menimo, da bo treba v naslednjih petih letih nekaj finančnih sredstev 
zanje zagotoviti tudi v proračunih občin ustanoviteljic.   
 
 

3.1  Ukrepi 
 

V skladu z vsem omenjenim načrtujemo v JP KPV, d. o. o., aktivnosti, ki bodo 
pomagale doseči zastavljene cilje.  
 

 Povečali bomo obseg aktivnosti pri izobraževanju otrok in mladine (število 
predavanj in pridobitev tehnične opreme, saj temeljijo predavanja trenutno le 
na govorjeni besedi). 

 V okviru spodbujanja ponovne uporabe in recikliranja bomo uredili in opremili 
trgovino za prodajo rabljenih predmetov. Ta sicer že deluje, vendar še ni 
usklajena s filozofijo ZW.  

 Opremili bomo delavnice za pripravo predmetov za prodajo, za popravila 
različnih predmetov in njihovo preoblikovanje.    

 Pripravili in izvajali bomo program, povezan s krožnim gospodarstvom (les in 
gradbeni odpadki). 

 Pripravljamo načrt za pomoč starejšim občanom, s čimer naj bi jim omogočili 
lažje in prijetnejše bivanje. 

 Urejamo trgovino za prodajo rabljenih in preoblikovanih predmetov in iščemo 
možnosti, kako njihovo prodajo približati čim večjemu številu občanov iz vseh 
občin ustanoviteljic.  

 Razmišljamo o programih medgeneracijskega sodelovanja in samooskrbe.  
 
Ugotovili smo, da je veliko ciljev na  katere se nanašajo ZW zaveze občin ustanoviteljic, 
vključenih že v vizijo projekta »depo«, ki si prizadeva za ponovno uporabo rabljenih 
predmetov in vse tiste dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim razvojem in potrebami 
lokalne skupnosti. 
 
Nekatere aktivnosti že izvajamo, predvsem prodajo in pripravo rabljenih predmetov 
za prodajo. Nastali so tudi že zametki bodočih delavnic za popravila, poleg tega pa 
v najetih prostorih te predmete že prodajamo. Začeto pa moramo nadgraditi oziroma 
pripeljati do faze, v kateri bo dejavnost sama pokrivala pretežen del stroškov plač 
zaposlenih.  
 

3.2  Posebnost projekta 
 
Projekt je zamišljen drugače, kot so drugi, in je bil zato že opažen. Predstavniki ZW 
Slovenija so mu namenili veliko pozornosti in povedali, da bi ga lahko kot dobro prakso 
predstavili tudi drugim lokalnim skupnostim ZW po Evropi.  
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Posebnost projekta je v tem da se bistveno razlikuje od podobnih v vsaj štirih elementih.  
 

1.  S svojo dejavnostjo pokriva 80 % plač zaposlenih in ustvarja nova zelena delovna 
mesta. 

2.  Je trajnostno naravnan in poleg prizadevanja za cilje, povezane z ravnanjem z 
odpadki, izvaja ukrepe za krepitev trajnostnega načina razmišljanja in dvig 
kakovosti življenja v lokalni skupnosti.  

3.  Umeščen je v delovanje javnega podjetja in se vključuje v vse dejavnosti, ki jih 
lokalna skupnost potrebuje.  

4.   Je neprofitabilen. Ves dohodek je namenjen za plače zaposlenih in ustvarjanje 
novih delovnih mest.  

 
Vse štiri navedene značilnosti so pomembne, saj pripomorejo k temu, da je delovanje 
kvalitetnejše, vsebinsko usklajeno in finančno vzdržno. 
 
Opisana organizacijska struktura pa je še posebej pomembna zaradi dejstva, da so bila 
podjetja, ki so se ukvarjala z dejavnostjo ponovne uporabe, aktivna le, dokler so bila na 
voljo zunanja sredstva. Največkrat je šlo za socialna podjetja. Ker dohodki iz njihovega 
delovanja niso zadoščali za obstoj, so po koncu dotoka sredstev nehala delovati.  
 
"Depoju" v prid pa govori še eno dejstvo: vsi zaposleni niso zaposleni v okviru javnih del. 
Menjavanje ljudi vsako leto, kar se dogaja pri javnih delih, ne omogoča razvoja in višje 
dodane vrednosti kakovostnih programov. "Depo" teži k temu, da zaposluje mlade 
ustvarjalne ljudi, ki želijo delati in se dokazovati. 
 
V projektu bi poleg uresničevanja ciljev zaveze ZW, dvigovanja kakovosti življenja, 
spreminjanja miselnih vzorcev in krepitev lokalnega povezovanja radi pokazali, da je 
mogoče z minimalnimi sredstvi narediti veliko dobrega, zagotoviti delovna mesta in 
občanom vseh družbenih slojev in starosti ponuditi nekaj koristnega.   
 

3.3  Dosedanji razvoj 
 
Razmišljanja o projektu so se začela že pred vstopom v ZW, saj podjetje 
neprestano sledi trajnostnim smernicam in smernicam EU, ki se vedno bolj 
približujejo strategiji ZW.  
 
Pristop občin k mreži ZW bo pospešil izvedbo projekta in omogočil njegov razvoj iz 
osnovne ideje v nekaj povsem novega.    
 
Že med prvimi pogovori ob povabilu v mrežo ZW, ki so se začeli med podjetjem in 
ZW Slovenija ob koncu leta 2013, smo vedeli, da bo treba začeti razvijati nove 
prijeme, ki bi uspešno predstavljali ZW in trajnostni razvoj. Povezali smo nekaj 
obstoječega z idejami, ki so zorele v glavah že nekaj časa, in v okviru obstoječega 
na začetku leta 2014 začeli delati. Poudarek na začetku je bil na prodaji rabljenih in 
preoblikovanih predmetov.   
 
Veliko truda smo vložili v promocijo, obveščanje in pogovore z ljudmi. Rezultati so 
se pokazali v močno povečanem številu prodanih predmetov. To se je od začetkov v 
letu 2014, ko smo mesečno prodali okoli 30 predmetov, povečalo na 70 do 90 
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predmetov ob koncu leta. Veliko dela je bilo opravljenega tudi na področju 
ozaveščanje. Dva delavca, ki sta delala v okviru javnih del, sta se usposobila za 
predstavljanje vsebine treh tematik.  
 
V letu 2015 smo za izvajanje in pripravo novih programov zaposlili tri ljudi, vse v 
okviru programa javnih del. V mesecu juliju smo v okviru projekta zaradi obilice dela 
za določen čas zaposlili dodatnega delavca.   
 
Z dobro promocijo, pridobitvijo dobre lokacije v središču mesta in z inovativnimi 
pristopi pri prodaji smo sredi leta 2015 prodali povprečno okoli 450 predmetov na 
mesec. Ljudje so trgovino lepo sprejeli, in pohvale kar dežujejo. Poskusno smo 
začeli izvajati tudi gradbeni program, v okviru katerega smo stare opeke narezali na 
velikost keramike in jih ponudili strankam. Odziv je pokazal, da je gradbeni program 
obetaven in se ga izplača razvijati naprej.  
 
Letos smo v JP KPV, d.o.o., za potrebe "depoja" uredili mini skladišče, toaletne 
prostore in delavnico, namenjeno za pripravo predmetov in preoblikovanje tekstila in 
usnja.  
 
Na IV. problemski konferenci komunalnega gospodarstva smo v sklopu predavanja 
»depo – vključitev trajnostnega razvoja v javno službo«, »komunalcem« predstavili 
projekt "depo", ki je bil deležen veliko zanimanja. Trenutno se dogovarjamo z 
Infrastrukturo Bled (komunalno podjetje), ki bi želela urediti nekaj takega, kot je naš 
"depo". O tem razmišljajo tudi v Idriji.  
 
Spremljamo razpise, ki bi lahko bili primerni za kandidaturo. Ker so nosilke občine, 
bodo morale pri tem sodelovati. Dobili smo že ponudbo, da bi se vključili v razpis kot 
partner, vendar zaradi neusklajenosti z nosilcem to ni bilo realizirano. Če pridobimo 
sredstva na razpisu, bo razvoj projekta lahko še pospešili in zaposlil še več ljudi, ki 
bodo delali v njem.  
 

3.4 Težave 
 
Dvig prodaje ima pozitivne posledice za dohodek. Ta je sicer pomemben, ni pa 
odločilni del projekta. Najpomembnejši je razvoj dejavnosti, ki jih lokalna skupnost 
potrebuje.  
 
Na drugi strani prodaja duši druge programe, ki jih pravzaprav ne moremo več 
razvijati, ker so vsi trije »depojevci"  zaposleni s pripravo predmetov za prodajo, z 
njihovim prevzemanjem, pisanjem cenilnih zapisnikov in poročil, urejanjem ponudbe 
za splet in z drugimi opravili, povezanimi s prodajo rabljenih predmetov. 
 
Zaradi pomanjkanja delovne sile trpijo popravila predmetov in njihovo 
preoblikovanje (redesign). Oboje pa je bistveni del programa, ki se nanaša na krožni 
tok surovin in njihovo ponovno uporabo. Prav preoblikovanje bi moralo namreč 
postati eden od zaščitnih znakov "depoja".  
 
Dodatne stroške nam povzroča tudi transport predmetov v trgovino, skladišče oz. na 
sedež podjetja, saj moramo vozila in voznike plačati. Rešitev bi bila nakup mini 
tovornega vozila.  
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Lokacija trgovine je enkratna, vendar ne vemo, koliko časa jo bomo še lahko imeli v 
najemu. Zaradi navedenega je vlaganje v trgovino zastalo, zaradi česar trgovina ni 
urejena v skladu s filozofijo "depoja", kar bi pripomoglo k njeni prepoznavnosti.  
 
Iz vsega navedenega je torej mogoče razbrati, da je velika težava pomanjkanje 
kadra. Slednje se najbolj pozna pri razvoju novih programov, obenem pa duši 
kreativnost, ki je izrednega pomena pri pilotnih projektih z velikim potencialom.    
 
 
 

4. POTREBE 
 
Veliko energije smo v letu 2015 vložili tudi v pripravo predavanj, pri čemer želimo še 
povečati število slušateljev, to pa je seveda povezano s pripravo izboljšanih in novih 
programov in z njihovo izvedbo.  
 
Potrebujemo lokacijo trgovine, ki bi bila stalna. Trenutna lokacija je idealna iz več 
vidikov: dostopnost, možnost parkiranja (pred trgovino in za njo) in zasnova, saj je 
bila narejena za potrebe IUV. Izložbe so zato velike, dovolj prostora pa je za vse, 
kar je za trgovino primerno.  
 
V občinah Borovnica in Log - Dragomer bi za začetek potrebovali izložbe, v katerih 
bi pilotno razvijali izložbeno prodajo, kasneje pa tudi prostor za trgovino.  
 
Potrebovali bi tudi večje skladišče, saj pohištva in večjih kosov ne moremo peljati v 
trgovino.  
 
Potrebujemo več delavcev, ki bi programe ohranjali in jih še dodatno razvijali. Na 
začetku progama uporabljamo podarjeno in staro opremo. Če se program izkaže za 
uspešnega, opremo nadgradimo.  
 
Za razvoj lesnega programa potrebujemo delavnico. Za začetek smo poiskali delavnico v 
neposredni bližini podjetja. Lastnik nam jo je pripravljen dati v najem po ugodni ceni.  
 
Zaradi prevozov predmetov v trgovino in v skladišče nastajajo stroški, saj moramo vozila 
najeti pri drugih enotah, plačevati. Večje kose, primerne za prodajo, sami odpeljemo od 
donatorja. Tudi za to moramo najeti prevoz in šoferja. Deloma bi zmanjšali stroške z 
nakupom manjšega transportnega vozila.  
 

4.1 Financiranje 
 
Nadaljevanje zastavljenega in razvoj ukrepov sta torej povezan s finančnimi sredstvi. Ker 
vseh ukrepov zaradi njihove narave ni mogoče financirati iz sredstev, namenjenih za 
ravnanje z odpadki, in ker gre za aktivnosti, povezane z zavezami občin, menimo, da bo 
treba v naslednjih petih letih nekaj finančnih sredstev zanje zagotoviti tudi v proračunih 
občin ustanoviteljic.   
 
Financiranje, organizacija in izvedba aktivnosti v projektu naj bi se razdelila med tri 
akterje in sicer: 
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 Javno podjetje skrbi za organizacijo, razvoj, vzpostavitev osnovnih pogojev (prostori 
za pripravo predmetov in predavanja, osnovna oprema, tehnična podpora, skupne 
stroške ...) 

 "Depo", ki je samostojna enota v javnem podjetju, izvaja programe, ki s svojo 
dejavnostjo pokrivajo 80 % sredstev za plače (bruto plača povečana za dajatve, 
malica, prevoz, regres, morebitno 13. plačo)  zaposlenih v "depoju".  

 Občine ustanoviteljice pomagajo s finančnimi vložki, ki pokrivajo druge stroške, 
povezane z delovanjem. Pomagajo pa tudi z drugimi, nefinančnimi ukrepi, ki so 
pomembni za delovanje projekta.  
 

4.1.1 Delovna sila 
 
Za izvajanje dosedanjega obsega in minimalen razvoj potrebujemo za prihodnje leto 3 
redno zaposlene in dva zaposlena v okviru javnih del. 
Dva zaposlena in enega zaposlena v okviru JD potrebujemo za delo v trgovini; enega 
zaposlenega in enega zaposlenega prek JD pa za razvoj novih programov. 
 
Stroški, povezani z zaposlitvijo treh ljudi, bi znašali, potem ko od njih odštejemo 
načrtovani prihodek za leto 2016 - (33.000 €) 26.500 €.  
 
Stroški, povezani z zaposlitvijo treh ljudi, znašajo 59.500 € 
Občine namenijo: 

 20 % za plače treh redno zaposlenih  - 11.900 €,  

 za pokritje načrtovane izgube, ki bo nastala prvo leto zaradi razlike med prihodkom 
"depoja" (33.000) in potrebnim zneskom, ki ga mora "depo" zagotoviti za pokritje 
80 % plač treh zaposlenih – 14.600 €. 

 
Dva zaposlena v okviru javnih del – 30.000 € 

 Občine prispevajo 20%, kar predstavlja - 6.000 €, 
 
Skupaj torej – 32.500 € 
 
4.1.2 Drugi stroški 
 
Pri delu poleg stroškov za plače nastajajo tudi drugi stroški, brez katerih delo ne more 
potekati. To so stroški, povezani z nakupom različne opreme, najemom tvornih vozil za 
prevoz večjih predmetov, stroški avtomobilov za vsakdanje prevoze manjših predmetov, 
plačila kilometrine za uporabo osebnih avtomobilov zaposlenih v projektu, plačila 
čiščenja prostorov, ogrevanja, varovanja, interneta, vode, elektrike, amortizacija, 
najemnina prostorov trgovine in delavnice za lesni program,  
 
Skupaj torej – 31.063 € 
 
4.1.3 Prihodki iz dejavnosti 
 
Prodaja in izobraževanje – 23.000 € 
Interni prihodki – 10.000 € 
 
Skupaj torej – 33.000 € 
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Iz napisanega sledi, da bi morale občine v letu 2016 za delovanje "depoja" v opisanem 
obsegu prispevati 63.563 €. 
 
Omeniti moramo tudi, da pri tem znesku niso upoštevani skupni stroški. Če bi bili, bi bilo 
to še dodatnih 26.000 €. V podjetju želimo, da bi bil program zaradi svoje 
neprofitabilnosti, socialnosti, in namena (ustvarjanju novih delovnih mest, trajnostne 
usmeritve in izboljševanju kakovosti življenja) izvzet iz teh stroškov. O tem bo razpravljal 
NS na svoji prihodnji seji.   
 

5. ZAKLJUČEK 
 
JP KPV d.o.o. se je za dosego zastavljenih ciljev, h katerim so se zavezale občine, 
ustanoviteljice podjetja, dobro pripravil. Za že obstoječe dejavnosti, ki so se 
vklapljale v strategijo ZW, je podjetje pripravilo nadgradnjo, in jim dodalo nove, ki se 
nanašajo na skoraj vse elemente, navedene v zavezah.  
 
Izvedba je zamišljena po konceptu, ki se razlikuje od ostalih. To so opazili tudi na ZW 
Slovenija, kjer so pripravljeni projekt podpreti tako, da bi se internacionaliziral, kar bi bilo 
pomembno za promocijo občin ustanoviteljic.  
 
Za ohranjanje sedanjih aktivnosti, ki temeljijo na ponovni uporabi predmetov, 
ozaveščanju otrok in občanov in razvoju novih programov bi morali zaposliti nove 
ljudi: tri delavce redno in dva v okviru javnih del. Sedanje aktivnosti v trgovini 
(priprava predmetov, cenilni zapisniki, prodaja, logistika, internet …) se tako 
povečujejo, da hromijo razvoj drugih programov. Z novimi zaposlitvami bi lahko 
omogočili nemoteno prodajo in razvoj delavnic za popravilo predmetov, krožni tok 
gradbenih odpadkov in lesa ter pomoč starejšim občanom.  
 
Zaradi številčnejše delovne sile, začetkov posameznih programov in drugih 
stroškov, povezanih z izvajanjem projekta, bi potrebovali prvo leto 68.725 €, kar 
pomeni 21.521 € od vsake občine ustanoviteljice. S predavanji, prodajo starih in 
preoblikovanih predmetov ter internimi prihodki nameravamo v letu 2016 ustvariti 
33.000 € prihodka.   
 
Opisane dejavnosti bodo v treh letih iz dohodkov programov pokrile 80 % plač 
oziroma stroškov zaposlenih v programu (bruto plača povečana za dajatve, malica, 
prevoz na delo, regres in morebitno 13. plačo). Načrtujemo, da bomo prihodnje leto 
zbrali 70 % potrebnega zneska.  
 
Z omenjenimi sredstvi bomo občanom omogočili dostop do rabljenih in preoblikovanih 
predmetov, v nadaljevanju pa tudi popravila delno pokvarjenih predmetov, vzpostavitev 
krožnega toka povezanega z gradbenimi odpadki in pomoč starejšim. Tako bomo 
vzpostavili pogoje za dosego zastavljenih ciljev, obenem pa dvignili kakovost bivanja v 
lokalnih skupnostih.   
 
Glede na zavezo, ki ste jo kot predstavniki občin podpisali ob pristopu k strategiji 
ZW, pričakujemo, da nam boste v skladu z napisanim priskočili na pomoč pri 
finančnih in organizacijskih aktivnostih. Tako se ne boste le podali po poti k dosegu 
ciljev iz zaveze, ampak boste s tem pomagali soustvarjali še eno zgodbo o uspehu. 
Posledica te bo spremenjena miselnost občanov, naravnana v smer trajnostnega 
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razvoja, ustvarjena bodo nova delovna mesta, hkrati pa bo to prispevalo tudi k dvigu 
kakovosti življenja in k zadovoljstvu občanov. Če nam bo uspelo projekt 
internacionalizirati, bodo učinki veliki, in skupaj se bomo veselili, da smo naredili 
nekaj dobrega za vse, prispevali k boljši družbi in ohranjanju našega življenjskega 
okolja.    
 

                   

 

Vrhnika, avgust 2015            Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.                          


