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LJUBLJANA k 2. ti. 36. seie MS MOL

ZADEVA: Vpra5anja in pobude

Spoitovani!

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor na svetni5ko vpra5anje mestnega svetnika mag. TomaZa
Ogrina, ki ga je v skladu z 97. dlenom Poslovnika Mestne obdine Ljubljana, v imenu svetni5kega
kluba Zeleni Slovenije, zastavil Zupanu ter pristojnim sluZbam MU MOL.

Vpra5anje:
Ali boste naredili vse, kar je v va5i modi in pristojnosti, da Papir seryis ne bo izvajal svoje dejavnosti
v Vevdah?

Podvpra5anje:
Kak5no stali5de boste zavzeli in ga sporodili, skupaj z argumenti na ARSO, tekom javne razprave, z
rokom do4.7.2014?

Pobuda:
Predlagam, da argumentirano odklonite izvajanje dejavnosti Papir servisa, kar je predmet javne
razprave na ARSO tako, da ne bo podla g za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Odgovor:

Zavedati se je treba, da me5dani in me5danke Mestne obdine Ljubljana vsak dan ustvarimo dolodeno
kolidino odpadkov - te delimo na lodeno zbrane frakcije in na preostanek odpadkov, ki po obdelavi
konda na odlagali5du nenevarnih odpadkov Barje. Aprila 2013 je deleZ lodeno zbranih frakcij prvid
presegel petdeset odstotkov in od takrat naprej vztrajno raste. Pri lodenem zbiranju torej dosegamo
zelo dobre rezultate: deleZ lodeno zbranih frakcij, torej embalaLe, papirja, stekla in BIO odpadkov,
znala Le 60 odstotkov komunalnih odpadkov. Ljubljana je po podatkih organizacije Zero Waste
Europe EU prestolnica z najvedjim deleZem lodeno zbranih odpadkov.

In kam gre vedina lodeno zbranih frakcij? DolZnost izvalalcajavne sluZbe je, da odpadno embalaZo
odda druZbam za odpadno embalaZo (DROE). To je opredeljeno v Uredbi o ravnanju z embalaLo rn
odpadno embalaZo (http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rO6/predpis_PRAV6416.html.
DROE odpadno embalaLo nato dajo v predelavo svojim podizvajalcem. Skladno z zakonodajo, JP

Snaga (izvajalec javne sluZbe) nima moZnosti odlodanja o tem, komu (podizvajalci embalaZnih
druZb) in kje (na kateri lokaciji) bo predajalo lodeno zbrano odpadno embalaL,o. O tem, skladno z
zakonodaj o, namred odlodaj o embalaZne druZbe.



Vsi se strinjamo, da je bila obdelava embalaZe na stari lokaciji Papir servisa Pod.jeZami neprimerna

in je dejansk o ogroLalaokoliske prebivalce. Prav zato si je Mestna obdina Ljubljana tudi dolga leta

priraa"vutara pi"retiiero dejavnosti na primernej5o lokacijo.' V dolgorodnem planu smo predvidevali

t.i. komunalno cono ob odlagalisdu Bade, kamor bi bilo moZno umestiti vse >>predelovalce<

sekundarnih surovin, ki sicer delujejo na razlidnih delih mesta.

i,al pase bo to obmodje lahko sprostilo Sele takrat, ko bo moZno zagotoviti nadomestno lokacijo za

center varne voZnje in ko bodo druZb e za ravnaie z odpadki sproti prevzemale vso odpadno

embalazo. lzvajalecjavne sluZbe se namred Ze ved let sooda s teZavo, ko DROE ne prevzemajo

odpadne embaiaLe, ii Ui 3o skladno z deleLi, ki jih dolodi drLava, morale prevzeti' Neprevzeto

embalaZo zato skladiidi v zadasnem skladi5du na Barju'

Mestna obdina Ljubljana mora skrbeti za blagostanje svojih prebivalcev tako z omogodanjem

zdravegaokolja tottuii ustvarjanjem pogojev za gospodarstvo oz. zaposlitve.

v konkretnem postopku izdale okoljevarstvenega dovoljenja lVlestni obdini Ljubljana ni priznan

status stranke v postipku. Pr"epridani ,-o, da bo Agencija RS za okolje strokovno presodila vse

vplive na okolje, ki jih ima nameravani poseg'

Na karti razredov poplavne nevarnosti je obmodje Papir servisa umesdeno v srednji razred poplavne

nevarnosti. Uredba o'pogojih in omejiwah zaizi4afrJe {ejavnosti in posegov v prostor na obmodjih,

ogroZenih zaradipoplarr-in zqimipovezane "tori;. 
telinskih voda in morja ne omejuje izvajaqate

dejavnosti na obmodju srednje poplavne nevarnosti. Poleg tega bo izvedta celovitih poplavnih

,rli"por, (Celoviti poplavni ukrepi za Spodnji tok Ljubljanice in desne pritoke z Golovca, IZVO-R'

Ljubljana, 2013) poplavno nevarnost na obmodju zmanjSala na preostalo'

Mestna obdina Ljubljana izboljsuje kvaliteto bivanja v vevdah s tem, ko Siri kanalizacijsko omreZje

ter obnavlja arugt;avno infrasirutturo, predvsem ceste s plodniki in kolesarskimi stezami'

S spo5tovanjem,

TORICAffi
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