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ZAPISNIK

Sestanka Odbora za spremljanje uresničevanja strategije Zero Waste z dne 7.12.2021

Srečanje je potekalo preko platforme ZOOM; pričetek ob 8.30.

Prisotni so bili:
- Občina Radovljica: Ciril Globočnik, župan,
- Občina Radovljica: Alenka Langus, direktorica občinske uprave,
- Komunala Radovljica: Matija Žiberna, direktor
Člani odbora :
- Občina Radovljica: Manca Šetina Miklič, kabinet župana,
- Občina Radovljica: Rado Pintar, referat za infrastrukturo,
- Fundacija Vincenca Drakslerja: Gregor Tomše,
- Komunala Radovljica: Blanka Mrak, Mojca Dolar,
- Društvo Ekologi brez meja: Žaklina Žnajder in
- Lokalna skupnost: Bojan Pohar, Tereza Kouřilová.

Prisotne je najprej pozdravil g. župan občine Radovljica, nato pa direktor Komunale Radovljica.
Poudaril je pomen sodelovanja v projektu Zero Waste ter izpostavil aktivnosti v letu 2020.

Naloga odbora za spremljanje uresničevanja strategije Zero Waste je, da spremlja njeno uresničevanje,
odkriva težave, predlaga rešitve in sodeluje pri posodobitvi načrta ter drugih aktov v luči razvoja
dosežkov. Člani se sestajajo po potrebi.

Načrt Zero Waste je bil za občino Radovljica sprejet konec leta 2016. Odbor se je sestal 1 x v letu
2017 in 1 x v letu 2019. Odbor 1 x letno poroča nacionalni organizaciji Zero Waste.

Dnevni red:
1. Ugotavljanje sklepčnosti
Odbor je bil sklepčen, prisotni so bili člani odbora: predstavnika Občine Radovljica ga. Šetina Miklič,
g. Pintar, predstavnik Fundacije Vincenca Drakslerja, g. Tomše, predstavnica Ekologov brez meja ga.
Žnajder, predstavnik lokalne skupnosti g. Pohar ter predstavnici Komunale Radovljica, d.o.o. ga. Mrak
in ga. Dolar.

2. Potrditev zapisnika 1. seje
Člani odbora se potrdili zapisnik 2. seje odbora.

3. Pregled aktivnosti Komunala Radovljica, d.o.o. na področju ravnanja z odpadki v letu 2020



Uvodne splošne aktivnosti v zvezi z izvajanjem projekta je podal direktor Komunale Radovljica. d.o.o.
g. Žiberna. Poudaril je, da so bile aktivnosti v letu 2020 omejene zaradi epidemije Covid.

Vsebino poročila za leto 2020 je predstavila Mojca Dolar. Izpostavila je trenutno stanje na področju
ravnanja z odpadki na območju Občine Radovljica in dosežene rezultate. Velik poudarek Komunala
Radovljica daje neposrednemu komuniciranju z deležniki. Podpira sodelovanje z vrtci, OŠ in
srednjimi šolami. V ospredju so dejavnosti usmerjene v zmanjševanje in preprečevanje nastajanja
odpadkov ter usmeritev v nove dodatne oblike ločevanja odpadkov.
Utečeno sodelovanje s šolami in vrtci, je bilo zaradi epidemije Covid v letu 2020 neizvedeno.
Poudarila je, da so sicer rezultati ločevanja odpadkov dobri in da se letno odloži manj odpadkov na
odlagališče, vendar pa količina odpadkov še vedno narašča. Ta trend je bil posebej izražen v letu 2020,
tudi kot posledica vse večjega spletnega nakupovanja.
Tudi dejavnosti Zbirnega centra in središča ponovne rabe so bile v letu 2020 nekoliko okrnjene, saj je
bilo v ponovno uporabo oddano manj odpadkov.

4. Predlogi aktivnosti za leto 2022
Ker je bil sestanek za leto 2020 izveden šele sedaj, odbor ni razpravljal o predvidenih aktivnostih za
leto 2021, ki so bile sicer opisane v letnem poročilu za leto 2020. Več je bilo že realiziranih, in sicer
okoljsko informiranje in osveščanje naših občanov, delovanje biodinamičnega vrta ter spoznavanje
ekovrta s strani učencev osnovnih šol in otrok iz vrtcev. Izvedli smo tudi sortirne analize z namenom
povečevanja nadzora ločevanja. Izvedena je bila tudi promocija akcije Voda iz pipe.
Del predvidenih aktivnosti se ni realiziral (sodelovanje na Festivalu Čokolade).

Predstavljeni so bili predlogi za leto 2022 in sicer:
- priročnik za ločevanje odpadkov od A do Ž,
- vključevanje v organizacijo prireditev s promocijo ZERO WASTE,
- promocija središča ponovne rabe in Trgovine Brvač,
- ponovne aktivnosti na področju sodelovanja z vrtci in osnovnimi šolami na območju občine

ter izvajanje učnih vsebin na Zbirnem centru Radovljica
- vzpodbujanje lastnega kompostiranja na domačem vrtu, promocija Voda iz pipe.

5. Razno
Ga. Žnajder je podala svoje poglede na izvajanje projekta v občini Radovljica. Pohvalila je izvedene
aktivnosti ter predstavila tudi možnosti nadaljnjega sodelovanja in pomoči s strani Ekologov brez
meja. Zanimala jo je vsebina priročnika, in sicer če vsebina vključuje tudi področje ponovne rabe
oziroma preprečevanje nastajanja odpadkov. Povedala je, da se omrežju ZERO Waste Slovenija
priključujejo še nove občine na Gorenjskem ( Kranj z okoliškimi občinami, Škofja Loka z okoliškimi
občinami).
Zanimala jo je tudi promocija Voda iz pipe, na kakšen način se to promovira v turizmu. Direktor je
pojasnil, da je Komunala v preteklosti izdala promocijske letake z ustreznimi opisanimi aktivnostimi,
ki so na razpolago v turističnih namestitvah. Objavljena je tudi informacija z lokacijami nameščenih
pitnikov v občini.

Ga. Kourilovo je zanimalo področje odvoza bioloških odpadkov in možnost kompostiranja na
območju občine Radovljica. Direktor Komunale Radovljica je razložil zakonske osnove glede
urejenosti zbiranja ter poudaril tako okoljske omejitve kot tudi samo gospodarnost izvedbe nove
kompostarne.

G Tomše je poudaril uspešno sodelovanje na področju ponovne rabe in delovanje Trgovine Brvač tako
z Občino Radovljica kot Komunalo Radovljica. Povedal je, da je Fundacija vključena v projekt Life



Gospodarjenje z e- odpadki in da se pričakuje delovanje tudi v tej smeri tudi v centrih za ponovno
uporabo.

G. Pohar je podal svoja videnja stanja od začetkov uvedbe projekta do danes in pohvalil izvedene
aktivnosti. Izpostavil je neomejene količine embalaže in izrazil prepričanje, da bi bilo potrebno pozvati
trgovce k odgovornejšemu ravnanju.

G. Pintarja je zanimalo stanje na področju divjih odlagališč na območju Občine Radovljica ter
problematika nenadzorovanega odlaganja kosovnih odpadkov na zbiralnicah ločenih frakcij in možna
vzpostavitev nadzora.

Stanje divjih odlagališč je stabilno, novih odlagališč ni zaznati, občasno se še pojavlja nenadzorovano
odlaganje s strani občanov ter pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov.
Komunala tudi podjetja spodbuja k vzpostavitvi ločenega zbiranja in jim omogoča nabavo posod za
ločevanje ter ločen odvoz posameznih frakcij.

Sestanek je bil zaključen ob 9.30.uri.

Zapisala :
Mojca Dolar
Komunala Radovljica, d.o.o.


