
ZAPISNIK: SREČANJE ZW ODBORA

Torek, 22.11.2022 ob 13.00 uri, Velika sejna soba, Upravna enota Škofja Loka

Prisotni:
- Gašper Kleč, RA Sora
- Saša Lazar, občina Železniki
- Tatjana Bernik, Občina Škofja Loka
- Jerca Prezelj, Komunala Škofja Loka
- Žaklina Žnajder, Ekologi brez meja
- Darja Barič, RA Sora
- Anita Pokorn Oman, RA Sora

Odsotni: Katja Bukovnik, ZSKSS, Tomaž Weiffenbach, TD Železniki, Urška Florjančič,
Družinska Akademija Ana Bassin, KUD Jadran

Dnevni red sestanka:
● Pregled izvedenih ZW aktivnostih v letu 2022 s strani članov ZW Odbora;
● Dogovor o načrtovanih ZW aktivnostih za leto 2023;
● Pregled nad kazalniki za uresničevanje zastavljenih ukrepov v ZW Strategiji za občini

Škofja Loka in Železniki;
● Drugo (teme povezane z ZW tematikami).

1. Pregled izvedenih ZW aktivnostih v letu 2022 s strani članov ZW Odbora:

- Darja Barič in Žaklina Žnajder sta predstavili pregled nad izvedenimi ZW aktivnostmi za
leto 2022 s strani članov ZW Odbora:

- Vnesen je pregled ZW aktivnosti za 2022 Razvojne agencije Sora d.o.o. v sodelovanju z
Ekologi brez meja, Komunalo Škofja Loka, Občino Škofja Loka in Občino Železniki;

- Vnesen je pregled ZW aktivnosti za 2022 Komunale Škofja Loka;
- Vnesen je pregled ostalih ZW aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2022 na območju Občin

Škofja Loka in Železniki.

- S strani udeležencev sestanka so se podrobneje predstavile posamezne izvedene ZW
aktivnosti v letu 2022 - navajamo povzetek:

- izvedena ZW delavnica za organizatorje prireditev,
- ZW predavanje za vzgojno izobraževalne ustanove,
- testno izvedene prireditve z uporabo povratne embalaže (povratni lončki) v

občini Škofja Loka,
- izvedena ZW predavanja v osnovnih in srednjih šolah v obeh občinah,
- izveden dan na Tržnici Škofja Loka z izmenjavo ozimnice in osveščanje o

zbiranju odpadnega jedilnega olja,
- pridobljen certifikat Voda iz pipe s strani Občine Železniki in Komunale Škofja

Loka,



- nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev CPU na Škofjeloškem,
- s strani Komunale Škofja Loka so se izvajale aktivnosti povezane z zbiranjem

odpadnega jedilnega olja, zbiranje papirja od vrat do vrat, izvedla se je sortirna
analiza mešanih odpadkov, označevanje zbiralnic ločenih frakcij, vzpostavitev
»polpotopnih” zbiralnic ločenih frakcij (eko otoki),

- s strani članov ZW Odbora so se pripravili tudi številni ZW članki in prispevki v
Loškem glasu, Ločanki in Ratitovških obzorjih in druge ZW aktivnosti v obeh
občinah.

- S strani udeležencev sestanka so se tudi predlagale izboljšave pri spremljanju odpadkov
na prireditvah v sodelujočih občinah za leto 2023 (namreč do sedaj se v večini primerov
ni izvajalo ločevanje odpadkov na prireditvah s strani organizatorjev prireditev).

Skupni dogovor:

- V povezavi s podatki o nastanku količin odpadkov za leto 2021 se v nadaljevanju Ekologi
brez meja in Komunala Škofja Loka uskladita o načinu prikaza podatkov, ki bo omogočal
primerjavo s podatki v ZW strategiji in hkrati bil tudi primerljiv z ostalimi občinami (če
bo to možno).

- Trenutni način zbiranja in obdelave podatkov o količinah odpadkov ni poenoten med
občinami in strategijo ZW ter poročanjem za potrebe SURS. Nujno je poenotenje
metodologije zbiranja in prikazovanja podatkov o količinah odpadkov, s tem bo
zagotovljena primerljivost podatkov in zasledovanje ciljev iz strategije ZW.

- PREGLED ZW aktivnosti za leto 2022 se še dopolni s strani ostalih članov ZW Odbora.
- Preveri in poveže se z organizacijo, ki organizira izmenjevalnice na Škofjeloškem.

2. Dogovor o načrtovanih ZW aktivnostih za leto 2023:

S strani prisotnih se je pregledal predlog ZW aktivnosti za leto 2023, ki je dosegljiv v
skupni mapi na Google Drive-u (zavihek: Predlog – aktivnosti 2023).

- Aktivnosti za leto 2023 so se predlagale na osnovi pregleda uresničevanja zastavljenih
ZW ukrepov in kazalnikov za obe občini.

- Prisotni na sestanku so predlagali še dodatne ZW aktivnosti za leto 2023, ki so se sproti
vnašale v predlog ZW aktivnosti:

- Pri nadaljnjih aktivnostih za vzpostavitev CPU na Škofjeloškem se je dodal
predlog predstavitve poslovnega modela delovanja CPU v Kranju in Zavoda Knof
iz Krškega (tudi predstavitve sodelovanja občina – komunalno podjetje).

- Dodala se je ZW aktivnost ob otvoritvi Tržnice v Železnikih, ki bo predvidoma v
prvi polovici leta 2023.

- V sklopu ZW aktivnosti na Tržnici Škofja Loka se preveri tudi možnost postavitve
mlekomata.



- Pri aktivnosti za spodbujanje ponudnikov k uvedbi ekoloških standardov se je
dodala ZW aktivnost za ponudnike Škofjeloškega: Ogled dobre prakse kmetije za
uporabo povratne embalaže (predlog: ogled kmetije Odems v Predosljah pri
Kranju).

- V povezavi s spremljanjem odpadkov na prireditvah in s tem zmanjševanjem nastalih
odpadkov na prireditvah v sodelujočih občinah so udeleženci sestanka predlagali
naslednje korake v letu 2023:

- Uvedba zelene straže oz. poenotene maskote na prireditvah na Škofjeloškem za
boljše ločeno zbiranje odpadkov.

- V odloke in pravilnike občine Škofja Loka in Železniki se doda pogoj za
organizatorje prireditev, da se izvaja obvezno ločevanje odpadkov (po večini je
to že vpisano v relevantnih odlokih in pravilnikih) in doda pogoj o uporabi
povratne embalaže.

- Komunala Škofja Loka pripravi kratka navodila za organizatorje prireditev glede
ločenega zbiranja odpadkov, ki bodo priloga k izdanim soglasjem občine za
posamezno prireditev. Hkrati bodo imeli dostop do seznama aktualnih prireditev,
kjer bodo lahko poskrbeli za odvoz ločenih odpadkov.

- Pričeti s spremljanjem količin zbranih odpadkov in stopnjo ločevanja.
- Testno se na vseh večjih prireditvah izvede ločeno zbiranje odpadkov –

organizatorji prireditev najamejo zabojnike pri Komunali Škofja Loka.
- RA Sora preveri možnosti za izvedbo aktivnosti pridobitve povratnih lončkov

(izvedba preko TIC-a RA Sore) in o tem obvesti organizatorje prireditev.

- PREGLED ZW aktivnosti za leto 2023 se še dopolni s strani ostalih članov ZW Odbora, ki
je dostopen za dopolnjevanje na Google Drive-u.

3. Pregled nad kazalniki za uresničevanje zastavljenih ukrepov v ZW Strategiji za občini
Škofja Loka in Železniki:

- S strani prisotnih se je pregledalo uresničevanje ZW kazalnikov v letih 2021 / 2022, ki je
dosegljiv preko Google Drive (zavihek: Kazalniki).

- Večji poudarek mora biti na zmanjševanju količin nastalih odpadkov in večji stopnji
ločevanja.

- Za namen uresničevanja ZW ukrepov in ZW kazalnikov so se tudi predlagale aktivnosti za
leto 2023 za obe občini, ki so se predhodno predstavile in dopolnile pod točko 2.

4. Drugo (teme povezane z ZW tematikami):
- Gašper Kleč iz Razvojne agencije Sora d.o.o. je predstavil, da se v letu 2023 pričnejo ZW

aktivnosti tudi v Občini Žiri in Občini Gorenja vas-Poljane.
- S strani Razvojne agencije Sora d.o.o. bo v letu 2023 pokrivala ZW vsebine druga oseba,

sodelavka Anita Pokorn Oman, anita@ra-sora.si.
- S strani Ekologov brez meja bo v letu 2023 pokrivala delo z občinami oseba, ki bo

nadomestila Žaklino Žnajder.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11akJvA3LLwZHR2h4YoyiGuutm4oszm-nbj2UeKprudo/edit#gid=726225295
mailto:anita@ra-sora.si

