
        Ekologi brez meja vas vabijo na ogled dobrih 

                  ZERO WASTE                   

                 praks javnega podjetja Contarina. 

 

 

 

VABILO  

NA OGLED DOBRIH 'ZERO WASTE' PRAKS JAVNEGA PODJETJA CONTARINA,  

KI DELUJE NA PODROČJU PRIULE IN TREVISA V SEVERNI ITALIJI 

Enodnevni strokovni ogled bo potekal 9.6.2016 z odhodom ob 6:00 s parkirišča pri Atlantisu v 

BTC centru v Ljubljani in se bo zaključil s prihodom nazaj v Ljubljano približno ob 19:00. 

Obvezne prijave tukaj! Število mest je omejeno! 

 

 

O JAVNEM PODJETJU CONTARINA 

Javno podjetje Contarina opravlja storitve na območjih Priule in Trevisa v severni Italiji, ki sta v 

preprečevanju nastajanja odpadkov ter recikliranju najuspešnejši na širšem evropskem območju. 

Kaj je skrivnost Contarine, da reciklira dvakrat več odpadkov od evropskega povprečja ter proizvede 

petkrat manj mešanih odpadkov? 

Benečija je ena izmed 20 italijanskih dežel, ima nekaj manj kot 5 
milijonov prebivalcev, s 65 % stopnjo recikliranja pa prekaša preostalo 
Italijo. JP Contarina je odgovorno za ravnanje z odpadki v skoraj celotni 
pokrajini Treviso, vključno z glavnim mestom Treviso. Storitev izvajajo za 
554.000 prebivalcev v 50 občinah, dosegajo do 85 % ločeno zbranih 
odpadkov ter leto proizvedejo zgolj 53 kg mešanih odpadkov na 
prebivalca. Za primerjavo: evropsko povprečje znaša 42 % ločeno 
zbranih odpadkov in 285 kg nastalih mešanih ostankov na prebivalca na 
leto.  
 
Contarina se je zavezala k nenehnemu izboljševanju delovanja. 
Usmerjeni so proti cilju 96,7 % recikliranja do 2022 in k zmanjšanju 
količine mešanih ostankov na 10 kg na prebivalca letno. 

  

PROGRAM OGLEDA 

Obiskali bomo podjetje, kjer nam bodo predstavili organizacijo in optimizacijo sistema ločenega zbiranja 
ter organizacijo sheme PAYT (plačaj kolikor odvržeš). Ob koncu ogleda si privoščimo kosilo v eni od 
restavracij v bližini. 
 

http://goo.gl/forms/bmm4eKbA2kjO0Vmq2


PODATKI O OGLEDU 

Kotizacija: 80 eur na osebo (60 eur za drugo osebo iz  istega podjetja). Prijavite se tukaj. Prijava 

bo zabeležena po prejemu plačila na TRR Društva Ekologi brez meja. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, ogled sistema ravnanja z odpadki Contarine in kosilo. 

Jezik: zagotovljen je prevod iz italijanščine v angleščino 

Odhod avtobusa iz Ljubljane: ob 6:00 s parkirišča pri Atlantisu v BTC centru v Ljubljani 

(Šmartinska cesta 152, ogled na karti, omogočeno je brezplačno parkiranje), predviden prihod v 

kraj Spresiano najkasneje ob 8.45, predvideni odhod iz Spresiana ob 15.00 . 

Prihod v Ljubljano: predvidoma ob 19.00 uri  

 

PODATKI ZA PLAČILO: 

Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana, SI56 SI56 0201 0025 8264 309 

zadeva: strokovni ogled Contarine, sklic: 00 600 

 

VEČ INFORMACIJ: info@ebm.si, 041 793 584 

http://goo.gl/forms/bmm4eKbA2kjO0Vmq2
https://www.google.si/maps/place/Vodno+mesto+Atlantis/@46.0634398,14.5475442,17z/data=!4m5!3m4!1s0x476532677938b109:0x5e57d59602b7978c!8m2!3d46.062941!4d14.54866?hl=sl

