
 

   
 
  
 

 
Številka: 354-232/2014  (6-06) 
Datum: 27. 5. 2021 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

6. seje Odbora za spremljanje in uresničevanje ciljev v mednarodni strategiji Zero Waste, ki 
je bila dne 26. 5. 2021 ob 16.00 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika preko 
ZOOM aplikacije. 
 
Prisotni: 

- Edin Behrić, predstavnik JP KPV, d.o.o. 
- mag. Katarina Vrhovec, predstavnica OU Občine Vrhnika 
- Andrej Klemenc, predstavnik OU Občine Borovnica 
- Tanja Krušič, predstavnica OU Občine Log – Dragomer  
- Katarina Davidovič, predstavnica KUD Kosec  
- Jaka Kranjc, predstavnik Ekologov brez meja 
- Žaklina Žnajder, predstavnica Ekologov brez meja 

 
Odsotni: 

- Milan Jerman, predstavnik Planinskega društva Vrhnika, 
- Damjan Debevec, predstavnik Turističnega društva Borovnica. 

 
Sejo je vodil predsednik g. Edin Behrić.   
 
Po uvodnem pozdravu je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 5.seje Odbora za spremljanje in uresničevanje ciljev v 

mednarodni strategiji Zero Waste,  

3. Predstavitev Načrta delovanja programa depo za leto 2021 

4. Predstavitev Zero Waste strategije Občin Borovnica, Log – Dragomer in 

Vrhnika za obdobje 2021 - 2030 

5. Predstavitev aktivnosti Zero Waste Slovenija, 

6. Razno. 

 
Pred začetkom seje smo se z minuto molka poklonili pokojnemu g. Janezu Kogovšku s JP 
KPV, d. o. o., ki je skrbel za nemoteno ločevanje odpadkov na terenu in učil prebivalce 
pravilnega ločevanja. S tem je pripomogel k izvajanju  Zero Waste zavez. 
 
Razprave ni bilo.  
 
SKLEP: Potrdi se dnevni red.   
Glasovanje: soglasno sprejeto. 
 
 



2. TOČKA DNEVNEGA REDA:  Pregled zapisnika 5. seje  
 
Sprejet brez pripomb. 
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 5. seje.   
Glasovanje: soglasno sprejeto. 
 
 
3. TOČKA DNEVNEGA REDA: Predstavitev Načrta delovanja programa depo za leto 
2021 
 
 
DEPO je razvojni projekt, ki se je začel leta 2014. do 20. 6. 2021 naj bi DEPO obiskalo 400 
otrok iz okoliških vrtec in šol.  
V sklopu tehničnega dne se bo izvedlo brezplačno popravilo koles. Predlagano je bilo, da se 
isto izvede na medobčinskem tekmovanju ''Kaj veš o prometu'', ki naj bi bil 14. 9. 2021, 
vendar je vse odvisno od epidemioloških razmer. DEPO bi imel lahko tudi svojo stojnico, kjer 
bi bila predstavitev kolesarskega programa DEPOja. 
DEPO se bo predstavil tudi v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, in sicer od 20. 7. do 
24. 7. na  Brdu. 
Letos se bo DEPO prijavil na razpis za sredstva LIFE. 
Za predmete, ki gredo slabše v promet se bo izvedla Izmenjevalnica. 
Opozorjeno je bilo, da v kolikor izdelki (npr. otroški sedeži za kolo) ne ustrezajo več 
varnostnim standardom, naj se izločijo iz prodaje. 
V tabeli 1 na strani 7 se izbriše zadnja vrstica ''Preoblikovani predmeti'', ker vsebinsko ne 
sodi med naštete odpadke. 
V občini Borovnica je bila organizirana čistilna akcija, kjer je DEPO podaril vsakemu 
udeležencu kupon za popust 25%. Lani (2020) je bilo izkoriščenih 9 kuponov, letos pa 
predvidevajo, da jih bo do 20. 
V letu 2020 je DEPO imel več šivanja in manj trgovinske dejavnosti zaradi ukrepov za 
preprečevanje COVID-19. 
Ministrstvo za okolje in prostor je DEPOju naročilo izdelavo protokolarnih daril ob 
predsedovanju Slovenije Svetu Evrope.  
Glede na to, da je veliko izdelkov iz varnostnih pasov in airbagov, je bilo predlagano, da se v 
Našem časopisu objavi krajši sestavek kako se do le-teh pride, da ne bi ljudje mislili, da 
DEPO spodbuja prometne nesreče. 
Kolesarski segment narašča, že v letu 2019 je bil začet projekt ''Servis kolesa pri naročniku''. 
V okviru tega projekta so tudi popravili več poganjalcev vrhniškim vrtcem.  
Predlagano je bilo, da se izdela ščitnike za otroke, torbice za kolo, dežne prevleke za 
sedeže,... Največ koles se proda od maja do septembra. DEPO bi lahko izdelal tudi nagrade 
za udeležence tekmovanja ''Kaj veš o prometu''. 
DEPO bi se lahko predstavil tudi ob otvoritvi koloparka na Vrhniki. 
V mesecu juniju in konec avgusta se bodo izvedli ogledi dobrih praks na Vrhniki. 
 
SKLEP: Potrdi se Predstavitev Načrta delovanja programa depo za leto 2021.   
Glasovanje: soglasno sprejeto. 



4. TOČKA DNEVNEGA REDA:  Predstavitev Zero waste strategije Občin Borovnica, 

Log – Dragomer in Vrhnika za obdobje 2021 - 2030 

 
Zero Waste iniciativa je svetovnega pomena. Občine Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika so 
bile prve članice iniciative. Sedaj je v iniciativi že 9 slovenskih občin, 8 pa je še kandidatk. Pri 
zmanjševanju količine odpadkov je najpomembnejša preventiva. Pri ločenem zbiranju 
odpadkov se izvaja program KOKO. DEPO ima pozitivne učinke na zmanjševanje količine 
odpadkov. Vse tri občine so v 6 letih (2014 – 2020) prihranile 154.000 EUR zaradi ločenega 
zbiranja odpadkov. Število popravljenih koles se je v 6 letih podvojilo. Konzervativna ocena 
izognjene količine izpustov toplogrednih plinov, pa je nekaj čez 400 ton CO2eq. 
Strategija predvideva, da se bo povečala količina ločeno zbranih odpadkov do leta 2030 za 
0,6%, kar pomeni, da se bo zbralo 22 kg komunalnih odpadkov/prebivalca manj.  
Konec leta naj bi bil razpis za ZeroWaste Certificate City, katerega stroški naj bi znašali okoli 
500 EUR/leto. 
Največji izziv je zagotoviti primerno upravljanje z zemljišči. 
 
SKLEP: Potrdi se Predstavitev Zero waste strategije Občin Borovnica, Log – Dragomer 

in Vrhnika za obdobje 2021 - 2030 

   
Glasovanje: soglasno sprejeto. 
 
5. TOČKA DNEVNEGA REDA:  Predstavitev aktivnosti Zero Waste Slovenija 
 
Se je obravnavala v okviru prejšnjih točk. 
 
SKLEP: Potrdi se Predstavitev aktivnosti Zero Waste Slovenija   
Glasovanje: soglasno sprejeto. 
 
 
6. TOČKA DNEVNEGA REDA:  Razno 
 
Predstavitev novega eko pitnika, ki ga bo kupila JP KPV, d.o.o. 
 
Razvoj 300l koša za odpadke v sodelovanju Občine Vrhnika s podjetjem Kremen MB d. o. o., 
do konca meseca junija naj bi bile predvidoma predlagane rešitve. 
 
 
Seja je bila zaključena ob  17:40 uri. 
 
Zapisala: 

 

mag. Katarina Vrhovec                                            Predsednik sveta 
                                               Edin Behrć l.r. 

 


