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Javno pOdjetje
Ljubljanska parkirišča
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mestna občina Ljubljana, Mestni svet
Mestni trg 1

1000 UUBUANA

Številka.: LPT-356-733j2019-003
Datum: 19.8.2019

Zadeva: Odgovor na svetniško vpmšanje oz. pobudo Svetniškega kluba SDS, št. 90000-15/2019-4
z dne 15.7.2019

Spoštovani,

vezano na svetniško vprašanje oz. pobudo mestne svetnice Ane Zagožen, št. 90000-15/2019-4 z dne
15.7.2019, vam posredujemo pojasnilo.

Za vse odpadke v območju tržnic v upravljanju družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča 111

tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: Jp LPT) je urejeno ločevanje odpadkov na odjemnih mestih .JP VOKA
SNAGA d.o.o. Zagotavljamo ločevanje z vsemi vrstami zabojnikov. Za racionalno izrabo prostora in
urejenost prostora imamo po posameznih odjemnih mestih lastne in tudi najete preše za prešanje
embalaže.

Območje tržnic 111 vsa odjemna mesta urejamo, strojno 111 ročno čistimo ter ločujemo odpadke
zaposleni v Jp LPT. Odvoz odpadkov izvaja družba .JP VOKA SNAGA d.o.o. Smetnjaki, ki so
postavljeni na tržnici so usklajeni s celostno podobo tržnic in skladni s Katalogom cestne opreme in
ul ičnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL.

V času prireditev, ki se odvijajo na Pogačaljevem trgu oziroma na območju tržnic, zahtevamo od
organizatOljev dogodkov, da z Jp VOKA SNAGA d.o.o. podpišejo dodatno pogodbo za ureditev
ločevanja in odvoza odpadkov. Prav tako morajo organizatOlji dogodka skrbeti za čistost in ur~jenost
v času prireditev, saj je ob prireditvah močno povečana količina odpadkov.

V družbi .JP LPT se zavedamo pomena čistosti in urejenosti Ljubljane, saj je Ljubljana na področju
ločevanja odpadkov najuspešnejša med prestolnicami znotraj EU. Ker želimo poudariti prizadevanje
mesta in tako tudi naše družbe na področju ločevanja odpadkov, bomo na obstoječe smetnjake na
območju tržnic namestili enote za ločevanje odpadkov.
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Pričakujemo in veselimo se vaše podpore investicijskemu projektu celovite prenove tržnice, s katerim
bomo v prvi kletni etaži celovito uredili podzemno odlaganje ločenih odpadkov ter stiskalnico za
smeti, ob tem pa z dostavo v kleti tudi znatno zmanjšali obremenitev območja tržnice.

Lep pozdrav!
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Javno jeqe
Ljubljan ka parkiriiča
in tržnic do.o. 01

Kopitarjeva u a 2. Ljubljana

Poslati:
MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar
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