
 

Zapisnik sestanka Odbora za spremljanje uresničevanja strategije (Zero Waste načrta) 
z dne 21.12.2016 

 
 
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  
Urša Zgojznik (Ekologi brez meja (EBM) – nacionalna Zero waste organizacija) 
 
Ostali prisotni: 
Igor Petek (Snaga, d.o.o. Ljubljana) 
 
Odsotni:  
4. član iz vrst NVO, postopek izbora je v teku, član bo predvidoma znan 13.1.2016  
 
Člani so se dogovorili, da se za delo odbora ne napiše posebnih pravil, naloga odbora pa je jasna 
že  po  osnovnem dokumentu - Strategiji razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v 
Mestni občini Ljubljana za obdobje 2014−2035, ki jo je sprejel Mestni svet Mestne občine 
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 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. Predstavitev POROČILA IN PROGRAMA URESNIČEVANJA IN IZPOLNJEVANJA ZAVEZ 
STRATEGIJE ZERO WASTE ZA OBDOBJE 2015 – 2016  
Igor Petek je predstavil dokument, ki so ga člani prejeli v digitalni obliki že pred sejo in je 
priloga temu zapisniku. Igor Petek je pri predstavitvi opozoril na kraje papirja iz 
zabojnikov za papir in zaradi tega slabše rezultate od načrtovanih. 
Urša Zgojznik je opozorila na to, da bi morali pripraviti program ukrepov za povečevanje 
deleža materialov iz obdelave v RCERO, ki bi imel za cilj tudi zmanjšanje količine 
izdelanih goriv. 
G. Kramžar je poudaril, da se o tem intenzivno pogovarjajo o vseh variantah in pozval 
predstavnico Ekologov brez meja o posredovanju dobrih praks iz tujine za izvedbo tega  
cilja.  
Urša Zgojznik je opozorila tudi na rabo Zero Waste besedne zveze pri preditvah in 
dogodkih. Le-ti se lahko deklarirajo kot ZW z izpolnjevanjem mednarodnih pogojev. V 
nacionalni organizaciji so pripravili smernice tudi za imenovanje Prireditev z manj 
odpadki.  
PREDLOG: Izvedba delavnice za Zero Waste prireditve na ravni MOL.  



 

PREDLOG Davida Polutnika: kaže se veliko nerazumevanje in nevedenje o Zero Waste 
konceptu na ravni občine, zato bi bilo smiselna tudi predstavitev Zero Waste koncepta za 
predstavnike odborov. 
 

 
2. Pobuda svetovne Zero waste organizacije 

Predstavniki svetovne Zero waste organizacije so izrazili željo, da bi bilo naslednje 
srečanje v Sloveniji – v Ljubljani. EBM srečanja sami niso sposobni izvesti. G. Kramžar je 
podal pobudo, da se pripravi program in finančni načrt za organizacijo srečanja ter skuša 
za prispevek k organizaciji spodbuditi tudi občine – članice ZW organizacije. 
Sklep: Program in finančni načrt za organizacijo srečanja svetovne Zero waste 
organizacije se seznani člane odbora, ki preučijo možnosti za pomoč pri organizaciji 
srečanja. 
 

3. Sprejem Zero waste zaveze v drugih občinah    
S pravnega vidika bodo za leto 2014 v obeh pogodbah pripravljene določene 
spremembe, iz pogodb bodo izvzete storitve, ki ne sodijo v javne službe (n.p. sanacija 
črnih odlagališč, čiščenje grafitov), nekatere storitve pa se bodo med pogodbama 
zamenjale (čiščenje brežin bo iz pogodbe o čiščenju mesta prešlo v pogodbo o urejanju 
zelenih površin).  
Sklep: Usklajeno besedilo zaveze pošlje Snaga Ekologom brez meja v pregled. Aktivnosti 
za sprejem v občinah se naj pričnejo vsaj do naslednjega sestanka. Ob tem je smiselno 
organizirati informativno predavanje oz. uvodno delavnico za občinske uslužbence občin, 
ki bi se priključile Zero Waste. 
 

4. Naslednji sestanek 
Člani so se dogovorili, da je naslednji sestanek 30. marca 2017 ob 9.00 v prostorih Snaga, 
d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana. 
 
 

 
 
 
Zapisal:         Sestanek vodil: 
Igor Petek        David Polutnik 

 


