ZAKONODAJNA
PRIPOROČILA
OBČINSKIM OBLASTEM
ZA DOGODKE BREZ
ODPADKOV
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1. UVOD
Ko govorimo o krožnem gospodarstvu, ponavadi najprej pomislimo na vlogo proizvodno-predelovalnega
sektorja. Vendar vire rabimo vsi, še posebej turizem, ki velja za eno večjih globalnih industrij in porablja
podobne vire kot gospodinjstva ter ustvarja podobne odpadke.
Enako velja za prireditve. In ker je prehod v krožno in zeleno gospodarstvo mogoč samo s sodelovanjem
nas vseh, se morajo prizadevanjem po večji snovni učinkovitosti pridružiti tudi organizatorji prireditev.
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Pri tem jih občine lahko aktivno spodbujajo ali pa jih v to prisilijo in skozi prilagoditve lokalnih predpisov
zvišajo minimalne standarde. So na idealni poziciji za ukrepanje, saj najbolje poznajo lokalne razmere
in ljudi, njihove navade, način dela in motivacije. Z majhnimi ukrepi, sploh v sodelovanju s komunalnimi
službami, lahko storijo veliko. Sploh ker so prireditve na javnih površinah tiste, ki narekujejo smer drugih
dogodkov.

NU

Zero Waste je podoben koncept kot krožno gospodarstvo, le da se posveča samo preprečevanju, ponovni
uporabi, ločenemu zbiranju in recikliranju komunalnih odpadkov. V Evropi ga je za svojega vzelo že več
kot 350 občin, od tega osem slovenskih: Bled, Borovnica, Gorje, Log-Dragomer, Ljubljana, Radovljica, Slovenske Konjice in Vrhnika. Skupno jim je prizadevanje za čim manj odpadkov in v ta namen so sprejele
zaveze s konkretnimi cilji in ukrepi. Podobno lahko storijo organizatorji prireditev, kar smo podrobneje
opisali v Splošnih smernicah za organizacijo Zero Waste prireditev.
V iskanju vzorcev in zanimivosti smo Ekologi brez meja, kot nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo, pregledali stotino lokalnih predpisov s področja občinskih prireditev, sofinanciranja javnih prireditev, turizma ter rabe in vzdrževanja javnih in zelenih površin.

OS

V nadaljevanju predstavljamo nekaj prepoznanih priložnosti in dobrih praks, tako iz Slovenije kot bližnje
tujine.
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2. PRIPOROČILA
Glede na vsebino predpisov smo priporočila in dobre prakse razdelili v več okvirnih kategorij: predpisi
o javnih in zelenih površinah, predpisi o sofinanciranju prireditev, ponovna uporaba in drugi primeri.
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2.1 Predpisi o javnih in zelenih
površinah

je predpogoj za nižanje količin nekoristnih mešanih komunalnih odpadkov. Primer iz Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih
površin na območju Občine Brezovica, 52. člen (prireditve na prostem):
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem so dolžni mesto
prireditve opremiti z ustreznimi ”ločenimi” posodami oziroma koši za odpadke.
(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni prostor očistiti in odpadke pripraviti tako, da
jih v 24 urah po zaključku prireditve izvajalec javne
službe ravnanje z odpadki lahko odpelje na odlagališče.

Vse občine imajo tako ali drugače zapisano prepoved onesnaževanja in obvezno sanacijo po uporabi,
npr. Odlok o urejanju javnih površin, o javni snagi
ter videzu naselij v Občini Dobrna:

Smiselne so tudi omejitve glede rabe zelenih površin v času razmočenih tal. Res gre za nepredvidljive situacije, a tudi če premik prizorišča ni mogoč, lahko občina zaveže organizatorje k sprejemu
omilitvenih ukrepov, da bo prišlo do manjše škode.
Od drugačnega prometnega in dostavnega režima,
zavarovanja tal s prekrivanjem, do preusmerjanja
obiskovalcev.
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Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah
morajo skrbeti, da se javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj po končani
prireditvi, oziroma najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi, očistiti in kadar je
potrebno, tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno
stanje.

Z dodatkom le ene besede so tako že od 2003 vsi
tamkajšnji organizatorji obvezani, da omogočijo
višji standard ravnanja z odpadki.

Pri velikem delu občin pa najdemo v odlokih, ki
urejajo rabo, vzdrževanje, čiščenje in urejanje javnih površin različico tega člena (Odlok o občinskih
javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini
Šempeter - Vrtojba):
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(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem so dolžni mesto
prireditve opremiti z ustreznimi posodami oziroma
koši za odpadke.
(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni prostor očistiti in odpadke pripraviti tako, da
jih v 24 urah po zaključku prireditve izvajalec javne
službe ravnanje z odpadki lahko odpelje na odlagališče.
Razlikujejo se predvsem v količini časa za vzpostavitev prvotnega stanja in višini denarnih kazni
(med 100 € in 3000 €).
V nekaterih občinah iz Ljubljanskega barja so ga
nadgradili in od organizatorjev zahtevajo ne le
opremljenost s koši, ampak da imajo obiskovalci
in udeleženci možnost odpadke tudi ločevati, kar

2.2 Predpisi o sofinanciranju
javnih prireditev in ponovna
uporaba
Občine tako preko razpisov kot izven njih podpirajo organizatorje turističnih in drugih prireditev na
lastnem ozemlju. Pravilniki, ki urejajo to področje,
so zato primerno mesto za uvedbo dodatnih obveznosti in spodbud za prireditve z manj odpadki. Za
najboljše rezultate je ključno zgodnje vključevanje
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: komunale),
saj najbolje poznajo operativne specifike in bodo
na koncu tako one poskrbele za zadnje faze ravnanja z odpadki. Pri prizadevanjih za manj odpadkov igrajo pomembno vlogo, zato bi bilo prav, da
bi imele več vpliva na načrtovanje prireditev ali pa
celo sodelovale pri izboru in imele možnost zahtevati spremembe.
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novoletnem času uporabljati keramične ali pa biorazgradljive kozarčke. V avstrijskem Gradcu občina
že več kot dvajset let sodeluje z lokalnim socialnim
podjetjem ÖKO-Service, ki poskrbi še za krožnike,
jedilni pribor in drugo opremo ter jo na koncu še
opere. Občina k najemu njihovih storitev z namenskim sofinanciranjem spodbuja tudi lastne šole.

Na višanje kvalitete predlaganih prireditev lahko
občina v osnovi vpliva na dva načina: spodbude
preko točkovanja in zahteve preko strožjih pogojev
prijave ter obveznih sestavin pogodbe o sofinanciranju. Analogno velja za javna naročila.

Dunaj je šel še korak dlje. Že od začetka leta 2011
(Wiener Abfallwirtschaftsgesetz) morajo lončki
in jedilni pribor biti za ponovno uporabo na vseh
prireditvah na zemljiščih v lasti občine in na vseh
prireditvah s potencialno vsaj 500 oziroma 1.000
obiskovalci. V izjemnem primeru, ko to ni možno
zaradi varnosti, je predpisana uporaba opreme iz
obnovljivih virov (npr. karton, les).
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Dober primer za to je Ljubljana, kjer so ne le pripravili Priročnik za organizacijo dogodkov po načelu trajnostnega razvoja, ampak se tudi dodatno in
bolj podrobno posvetili prav odpadkom — v akcijskem načrtu »Smernice za organizacijo dogodkov
brez odpadkov«, ki smo jih skupaj z ljubljansko
Snago pripravili Ekologi brez meja.

Nadalje so organizatorji prireditev z vsaj 2.000 obiskovalci obvezani, da pripravijo t.i. koncept odpadkov, kjer so opisani prireditev; predviden obseg,
vrsta in lokacija odpadkov; ukrepi za preprečevanje
nastajanja odpadkov; ukrepi za ločeno zbiranje in
ponovno uporabo; organizacijski ukrepi za skladnost ravnanja z odpadki. Občina na podlagi koncepta lahko zahteva odpravo pomanjkljivosti.

NU

Razlik pri kriterijih za vrednotenje prireditev je
med občinami precej. Od skoraj neobstoječih do
zelo podrobnih (npr. Žalec). Ljubljana je lani ravno
preko točkovanja dala prednost »izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti v
skladu z usmeritvami« iz prej omenjenega priročnika v obeh razpisih za sofinanciranje turističnih
prireditev. V razpisu za »sofinanciranje projektov
in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v
MOL za leto 2016 s področja varstva okolja« pa še
preko strožjih kriterijev. Z okolju prijazno izvedbo
dogodka je bilo možno pridobiti kar do 30 % vseh
točk.

OS

V občinah kjer jih še ni, bi bilo smiselno med kriterije dodati kakega na temo varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine. Z vidika prireditev brez
odpadkov pa bi bila še bolj primerna bolj podrobna
specifikacija, npr. dodatne točke za organizatorje,
ki so sprejeli Zero Waste zaveze (ali pa so jih pripravljeni); ki dobro sodelujejo s komunalo; ki uporabljajo opremo za ponovno uporabo; ki z obiskovalci
jasno komunicirajo in ozaveščajo o okoljskemu vidiku prireditve in tako naprej.
Najbolj ambiciozne občine lahko razmislijo o
vključitvi takih kriterijev med same prijavne pogoje. Druga možnost je, da občine dodatne zahteve vključijo v pogodbo o sofinanciranju ali druge
predpise. Največkrat je to vidno v obliki obvezne
opreme.
Na primer v Mariboru so vsi organizatorji občinskih
prireditev obvezani uporabljati kozarčke za večkratno uporabo s kavcijskim sistemom, v Ljubljani pa v
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Dunaj ima od 2010 tudi uspešno znamko ÖkoEvent, nekakšen poenostavljen certifikat za okolju
prijazne prireditve. Vsa dokumentacija je brezplačno na voljo preko spletne strani, občina pa nudi
tudi svetovanje in promocijo.

2.3 Drugi primeri
Kot smo že omenili, ni za spregledati vloge komunale. Če sprememba iz prvega dela, o obvezni
opremljenosti z ločevalnimi koši, ne pride v poštev,
lahko komunala na stopnjo ločenega zbiranja vpliva preko cenovne politike. Na Vrhniki in v nekaterih drugih občinah tako organizatorjem prireditev
ponujajo brezplačen odvoz samo ločeno zbranih
odpadkov, mešane pa zaračunavajo. Razlika v
končnem strošku je precejšnja in torej znatna stimulacija. Analogni ukrepi so smiselni tudi v primerih, ko občina partnersko pokrije vse komunalne
stroške.
Italijanska komunala Contarina, ki pokriva okoli
petdeset občin v okolici Trevisa, organizatorje pod-

pira tudi preko skupinske nabave. Leta 2015 je od 600 prireditev, kjer so sodelovali, četrtina uporabljala
kompostabilne jedilne servise in pribor, ki so ga kupili od komunale. Zaradi visokih količin povezanih s
skupinsko nabavo, jim jih je komunala lahko prodala po nižji ceni.
Izven razpisov bodo v Mariboru in na Vrhniki organizatorje spodbujali še z obvezno udeležbo na naših
delavnicah za prireditve brez odpadkov, kjer organizatorjem predstavimo smernice in jih pripravimo na
prve korake k prireditvam brez odpadkov.

3. ZAKLJUČEK
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Italijanska regija oblast Apulije je že leta 2014 prepoznala (stran 120 / 12126) pomen takih prireditev
in na ravni regije ratificirala ISO certifikat in program EcoFesta Puglia, ki se primarno tiče zmanjševanja
količin odpadkov na prireditvah.

Navkljub več kot dvesto občinam se je ob pregledu okoljski vidik javnih prireditev izkazal za normativno
precej homogeno urejenega, z veliko podvajanja členov. To je razumljivo tako iz zgodovinskih kot pragmatičnih razlogov in hkrati ponuja zaključek, da je vse v redu — stabilnost je značilna za zrele, preverjene rešitve. A stanje na terenu se s tem ne strinja, pa če gre za pokoncertna tla nastlana s plastičnimi
kozarčki ali pa količine mešanih komunalnih odpadkov, ki na prireditvah nastanejo na splošno.

OS

NU

Občine so na odličnem položaju, da z sorazmerno malo truda stanje precej izboljšajo, kar dokazujejo
primeri tako iz Slovenije kot tujine. Bolj učinkovito ravnanje z odpadki na prireditvah ne koristi le organizatorjem, a prinaša prihranke tudi komunali in občini. Okolju prijazna prireditev je bolj družbeno odgovorna, hkrati pa namenoma ali ne, viša stopnjo osveščenosti obiskovalcev. Dolgoročno vse to pripomore
k doseganju ciljev, ki smo si jih kot država postavili na področju ravnanja z odpadki, zato komaj čakamo,
da se pojavi še več domačih dobrih praks!
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»Društvo Ekologi brez meja je leta 2014 postalo
član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna
organizacija za Slovenijo preko programa Zero
Waste Slovenija. Vodi mrežo občin in potrjuje ter
spremlja napredek v okviru njihove Zero Waste
zaveze ali načrta. Vzpostavlja sodelovanje in
povezovanje s posameznikov, skupnosti, politike,
industrije, podjetnikov ter raziskovalcev na poti do
do družbe brez odpadkov.«
Projekt »Zero Waste turizem«, ki ga izvaja Društvo Ekologi brez meja, iz sredstev
Sklada za podnebne spremembe sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Za Društvo Ekologi brez meja: Urša Zgojznik, predsednica
Zbral, prevedel in uredil: Jaka Kranjc, Društvo Ekologi brez meja
Fotografija na naslovnici, vir: www.slovenia.info, avtor: Jure Kravanja
Grafična zasnova : Fridizia - Studio above the clouds
Leto izdaje: 2017
Publikacija dostopna na: http://ebm.si/zw/turizem/prireditve/
Društvo Ekologi brez meja / program Zero Waste Slovenija
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
www.ebm.si ali www.ebm.si/zw
E-pošta: info.zws@ebm.si
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Telefon: 040 255 433

Zero Waste restavracija

