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1. Vsebinsko poročilo 
 
1.1. Naslov projekta:  Letno srečanje mreže Zero Waste Europe 
 
Project title:   Annual general meeting of Zero Waste Europe 
 
 
1.2. Izvleček 
 
Društvo Ekologi brez meja in Zero Waste Europe, je v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana 
in Snago Ljubljana, 21. in 22. aprila 2016 v Ljubljani, v Kinu Šiška, Centru urbane kulture, 
pripravilo srečanje Zero Waste Europe in Zero Waste mest. 
 
Prvi dan je bil program usmerjen v preprečevanje odpadkov in razpravi o priložnostih, ki jih ti 
ukrepi prinašajo lokalnim skupnostim. Na treh okroglih mizah so udeleženci spoznavali 
dobre prakse o uporabi pralnih plenic v vrtcih in porodnišnicah, preprečevanju odpadkov v 
turizmu in o tem, kako zmanjšati količine užitne hrane, ki konča med odpadki.  
 
Mestom je bilo namenjeno tudi dopoldne naslednjega dne, ko je bilo govora o tem, kakšne 
priložnosti in izzive prinaša udejanjanje Zero Waste načrtov v prakso. Popoldne je sledila 
predstavitev dosežkov Ljubljane, kot prve evropske prestolnice na poti do družbe brez 
odpadkov, nato pa  pogovor o vplivih ravnanja z odpadki na podnebne spremembe, o tem, 
kako zagotoviti ponovno uporabo električne in elektronske opreme in o posebnem problemu 
recikliranja plastičnih odpadkov, ki nastanejo pri reciklaži papirja. Zjutraj se nam je s 
predavanjem pridružil tudi poseben gost, dr. Paul Connett, eden vidnejših zagovornikov Zero 
Waste koncepta v globalnem merilu. 
 
Excerpt 
 
Ecologists Without Borders and Zero Waste Europe, in partnership with The City of Ljubljana 
and Snaga Ljubljana, organized a meeting of Zero Waste Europe and Zero Waste cities. It 
took place on 21st and 22nd of April 2016 in Ljubljana at Kino Šiška, the Center of urban 
culture. 
 
The programme of the first day was focused on waste prevention and debate of the 
opportunities that such measures bring to communities. During three round table 
discussions, participants learned about best practices of using reusable nappies in 
kindergartens and maternity wards, waste prevention in tourism and how to reduce the 
amounts of edible food going to waste.  
 
The morning next day was also focused on cities, where the talks focused on the 
opportunities and challenges a Zero Waste plan realisation entails. After noon, there was a 



  
 

 

presentation of Ljubljana’s achievements, being the first european capital on the way to zero 
waste, followed by talks on waste management effects on climate change, ensuring reuse of 
WEEE and the particular problem of recycling plastic waste that is extracted during paper 
recycling. In the morning we also had the pleasure of hearing a talk from our special guest,  
dr. Paul Connett, one of the frontrunners of the global Zero Waste movement. 
 
 
1.3. Ključne besede 
 
Zero Waste, mreža Zero Waste Europe, letno srečanje 
  
1.4. Vsebinsko poročilo 
 
Od 21. do 24. aprila je bila v Ljubljani serija dogodkov na temo preprečevanja nastajanja 
odpadkov. Srečali so se predstavniki občin iz partnerskih držav projekta »Town to Town, 
People to People — Building a European Culture of Zero Waste« (v nadaljevanju T2TP2P), 
člani mreže Zero Waste Europe, dva dneva s celodnevnim programom pa sta bila tudi 
odprta za zainteresirano širšo javnost.  
 
Člani in strokovnjaki so se zbrali že v sredo zvečer, odprti del je potekal v četrtek in petek v 
Kinu Šiška, v soboto in nedeljo pa je bilo še interno srečanje ožjih članov ekipe. Letno 
srečanje v Ljubljani je tudi priznanje Ljubljani za pridobitev naziva Zelena prestolnica 2016.  
 
Odprtega dela se je udeležilo skupaj okoli sto zunanjih obiskovalcev in okoli 50 članov mrež.  
 
Namen projekta T2TP2P je ustvarjanje priložnosti za občine, da začnejo ali nadgradijo svoje 
Zero Waste delovanje, hkrati pa tudi ozaveščanje in aktivacija prebivalstva glede odpadkov. 
Delno poteka preko spleta, glavnina pa na štirih dogodkih po različnih evropskih državah — 
vključno s Slovenijo. Njihov cilj je izmenjava dobrih praks, povezovanje, čezmejno 
sodelovanje ter razvoj, razlaga in nadzor EU politik o odpadkih. 
 
Mreža Zero Waste Europe združuje preko 300 lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in se 
vsako leto sreča na letnem srečanju, kjer se izmenjujejo izkušnje in prakse na določeno 
temo ter se postavljajo strategije za prihodnje obdobje. 
 
Izvirnost dogodkov leži v tem, da bodo v tesnem časovnem sosledju. Nagovarjali bodo 
različne ciljne javnosti in podpodročja ravnanja z odpadki, časovna zgostitev pa bo 
omogočila več mreženja, čezmejnega in medsektorskega sodelovanja ter enostavno 
udeležbo na večih dogodkih 
 
Dogodek je finančno in vsebinsko podprla tudi Mestna občina Ljubljana in javno komunalno 
podjetje Snaga Ljubljana d.o.o. Dogodek je sicer potekal v angleškem jeziku, v delih, kjer je 
bil predavatelj ne-angleško govoreči, smo sodelovali s tolmačem. Za javnost odprti del je bil 
posnet, zvočni posnetki so na voljo preko spleta, prav tako pa smo dogodek fotografirali, 
album je objavljen na naših kanalih. 
 
Pri izvedbi smo upoštevali trajnostne zaveze. 
 



  
 

 

 
1.5. Sodelavci, ki so sodelovali pri izvajanju projekta/aktivnosti 
 
Jaka Kranjc zaposlen pri EBM 
Urša Zgojznik zaposlena pri EBM 
Erika Oblak zaposlena pri EBM 
Katja Sreš zaposlena pri EBM 
Helena Nieboer zaposlena pri EBM 
drugi prostovoljci prostovoljci 

 
 
 
1.6. Seznam dokazil 
 
Spletna stran dogodka http://ebm.si/p/zwe16/ 
Fotografije z dogodka https://www.facebook.com/Ekologibrezmeja/photos/ 

?tab=album&album_id=999828550065794 
Zvočni posnetki predavanj in 
okroglih miz 

http://ebm.si/p/zwe16/2016/06/09/recordings-of-the-
sessions/ 

O srečanju opis ZWE letno srečanje 2016 - slovenski opis.pdf 
Seznam sodelujočih Konferenca - seznam udeležencev 21.4.2016.pdf 
 Konferenca - seznam udeležencev 22.4.2016.pdf 
Sporočilo za javnost 29.3.16 SZJ_ZWE2016_29032016.pdf 
Sporočilo za javnost 22.4.16 SZJ_ZWE2016_22042016.pdf 
Vabilo ZWE2016_vabilo_slo.pdf 
Program ZWE2016_program.pdf 
Zbirka medijskih objav Zbirka medijskih objav.pdf 
 
 
 
 

2. Finančno poročilo  
 
2.1. Dejanska vrednost projekta:  
 
       2016       
      33.023,27 € 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2.2. Struktura prihodkov  
 

Sofinancerji  Aktivnost 
Navedite pridobljena sredstva 

posameznih sofinancerjev 
v EUR % 

EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture 
Executive Agency) 

vodenje in izvedba dogodka 12.000,00 36,4 

Zero Waste Europe prenočitve in obroki članov 
mreže, stroški poti članov  

7.200,00 21,8 

Snaga Ljubljana catering za obiskovalce, odmor 
za kavo 

3.544,00 10,7 

Mestna občina Ljubljana - 
kabinet župana 

prostori (mestna hiša, Kino 
Šiška) - okvirna vrednost 

960,00 2,9 

Mestna občina Ljubljana - 
razpis za NVO fotografiranje, tolmačenje 1.168,20 3,5 

Društvo Ekologi brez meja 

vodenje in izvedba, potni 
stroški za gostujoče 
predavatelje, administrativni 
stroški 

8.151,07 24,7 

Skupaj:  33.023,27 100,0 
 
 
2.3. Struktura odhodkov  
 
Posamezne finančne postavke v EUR 
STROŠKI DELA 9,750,00 
  
STROŠKI STORITEV 1.470,00 
fotografiranje 300,00 
tolmačenje 1.170,00 
  
STROŠKI NAMESTITEV, CATERINGA IN OBROKOV 11.201,27 
  
STROŠKI POTI ČLANOV IN IN PREDAVATELJEV 9.800,00 
  
OSTALI (administrativni) STROŠKI 802,00 
  
Skupaj 33.023,27 
 
 



  
 

 

2.4. Seznam prilog 
 

Izdajatelj računa Št. računa Vrednost računa 
brez DDV* Strošek 

Mantle, Mika Krapež s.p. 16-360-000016 300,00** fotografiranje 

Lingula d.o.o. 1007 435,00 tolmačenje 

Lingula d.o.o. 1369 435,00 tolmačenje 

ZAHTEVEK MOL  SKUPAJ 1.168,20  

 
*smo zavezanec za DDV, DDV imamo v celoti povrnjen  
**kritje s strani razpisa MOL je v višini 298,20 eur; razliko krijemo iz lastnih sredstev 
 
 
 
 
 
Pripravila:  
Vodja projekta:        Odgovorna oseba: 
Jaka Kranjc        Urška Zgojznik 

       


