NAGRADNA IGRA LOČUJ IN ZMAGUJ
Gradivo za medije, 4. november 2008

Občanke in občani Mestne občine Ljubljana in primestnih občin, ki pri ravnanju z odpadki uporabljajo
storitve javnega podjetja Snaga, plačujejo bistveno nižjo ceno storitve kot občani v drugih večjih
slovenskih mestih. Nižja cena storitve ni odvisna le od visoke gostote prebivalstva, temveč je tudi
posledica visoke produktivnosti in racionalnega poslovanja v podjetju Snaga, predvsem pa nizke cene
odlaganja odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov na Barju.
Nizka cena storitve je sicer dobrodošla za uporabnike, vendar pa ne stimulira k ločevanju odpadkov,
kar se pozna tudi na rezultatih ločenega zbiranja, ki jih v nadaljevanju predstavljamo v strnjeni obliki.
Snaga je ločeno zbiranje papirja, stekla in preostale embalaže začela uvajati leta 2002, v celoti pa je
bil sistem postavljen v letu 2004. Sistem smo v letih od 2004 do 2008 nadgradili in povečevali število
zbiralnic ločenih frakcij. Nadaljnje povečevanje števila zbiralnic smo ocenili kot nesmotrno, zato smo
junija 2008 podvojili število odvozov papirja in preostale embalaže.
Količine ločeno zbranih odpadkov so stalno naraščale po relativno visokih letnih stopnjah rasti. V
povprečju je bila letna stopnja (2004 do 2007) 20 %. Podatki so zbrani v grafikonu.
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Leta 2005 smo začeli uvajati sistem ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov, ki smo ga v
celoti postavili v letu 2006. Tudi ta sistem se počasi uveljavlja, kar kažejo naslednji podatki:
leto
2006
2007
2008 do septembra

Masa v tonah
3.280
7.969
7.045

Predstavljeni podatki nas vodijo k zaključku, da so rezultati zadovoljivi in da sistem deluje – in če
sistem deluje, spremembe niso potrebne. Lahko bi se ustavili in počakali, da se sistem uveljavi in šele
nato razmišljali o nadaljnjih korakih, saj so tudi razvite evropske države potrebovale vrsto let, da so
uveljavile sistem ločenega zbiranja odpadkov. Vendar smo se odločili, da aktivno delujemo na
povečanju ločeno zbranih odpadkov.

Ko smo v raziskavi spomladi leta 2004 občanom zastavili vprašanje:
“Sistem ločenega zbiranja odpadkov ne deluje. Kaj storiti ?” so odgovori bili:
počakati, da se ljudje navadijo
opozarjati in usposabljati
motivacija z dvigom cene
nadzor in kazni

24,5 %
54,4 %
7,7 %
13,3 %

Ocenjujemo, da postavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov uporabljajo pretežno visoko osveščeni
občani. Do takega zaključka smo prišli tudi na osnovi sejalnih analiz, ki jih Snaga že vrsto let izvaja pod
vodstvom Martina Meleta, univ. dipl. oec.
Strokovna podlaga za vse naše prihodnje odločitve, tako investicijske kot tudi operativne, je zadnja
analiza, ki je bila izvedena v štirih letnih časih 2007/2008 in petih različnih tipih poselitve, zajela pa je
tri sisteme zbiranja odpadkov. Čeprav je analiza zelo obsežna, podajamo le dva zaključka, ki sta
potrebna kot dokaz naše trditve, da sistem ločenega zbiranja uporabljajo le visoko osveščeni občani:
Zbrane ločene frakcije so izredno čiste.
V zabojnikih za preostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki), ki je bil pred
uvedbo ločenega zbiranja odpadkov edini zabojnik, najdemo kar tri četrtine
odpadkov, ki bi sodili v druge zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
Spoštovani!
Če kot uporabnik in plačnik vemo, da je obračun smetarine osnovan na velikosti uporabljene
posode za preostanek odpadkov, in če vemo, da bi lahko strošek zmanjšali za 75 %, in ne storimo
nič za zmanjšanje tega stroška, lahko sklepamo, da to pomeni, da je ta strošek nepomemben.
V Snagi se zavedamo, da sistem ločevanja odpadkov lahko deluje samo ob ustrezni motivacijski in
nadzorstveni politiki. Zato se bomo tudi v prihodnje zavzemali za delovanje inšpekcijskih služb na
terenu. Vse povedano nas je napeljalo k odločitvi, da bi namesto cenovne spodbude občanke in
občane poskušali motivirati z nagradno igro LOČUJ IN ZMAGUJ, ki jo organiziramo skupaj s
sponzorjem družbo SLOPAK in medijskim sponzorjem časopisom ŽURNAL.

OPIS NAGRADNE IGRE LOČUJ IN ZMAGUJ
Osnovna ideja nagradne igre je: izžrebati zabojnik – ugotoviti njegovo vsebino – ob ugotovitvi
primerne vsebine podeliti nagrado. Poleg osnovne ideje želimo preko rednega pojavljanja v medijih
pozornost ljudi usmeriti tudi na problematiko odpadkov, o katerih ponavadi ne razmišljamo dosti
oziroma se s tem ne želimo ukvarjati. Pojavljanje v medijih bomo izkoristili tudi za usposabljanje
občanov z nasveti, kako ravnati z odpadki in kako ločevati odpadke, ter o možnostih, ki so občanom
na razpolago.

Kdo sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri sodelujejo vse pravne in fizične osebe, ki imajo in uporabljajo posodo Snage za
mešane komunalne odpadke. Uporabniki so razdeljeni v tri skupine (A, B in C). Skupino A
predstavljajo pravne in fizične osebe, ki uporabljajo eno ali več posod do skupne prostornine
240 litrov, v skupino B so razvrščeni uporabniki, ki imajo volumen posod od 241 litrov do
1500 litrov, v skupini C pa so uporabniki, ki uporabljajo posode skupne prostornine nad 1500
litri. Dodaten pogoj za sodelovanje je, da uporabniki podajo pisno soglasje, da se strinjajo s
sodelovanjem v igri. Obrazec s pisnim soglasjem bomo dali uporabnikom, ko bo Snaga
odpeljala posode na pregled.
Koliko časa bo nagradna igra potekala?
Igra bo potekala eno leto. Žrebanje bo vsakih 14 dni, kar pomeni 26 kol v celotni nagradni
igri. V vsakem kolu bomo izžrebali tri odjemna mesta, in sicer izmenjaje: najprej tri odjemna
mesta iz skupine A, v naslednjem kolu pa dve mesti iz skupine B in eno mesto iz skupine C.
Kakšne so nagrade?
Začetna oziroma minimalna nagrada za skupino A je 200 €. V vsakem kolu bomo podelili tri
nagrade. Za skupino B sta predvideni dve nagradi po 450 € in za skupino C ena nagrada po
1000 €. Višina nagrade se poveča v vsakem kolu za znesek nagrad, ki v prehodnem kolu niso
bile podeljene, pri čemer se upošteva nerazdeljena nagrada oz. nagrade za vsako skupino
posebej.
Kako velike so posamezne skupine?

A
B
C

Število odjemnih Število
Skupni volumen
mest
uporabnikov Število posod posod v litrih
23.856
26.236
23.952
3.971.080
8.490
25.317
9.338
5.872.740
2.380
11.404
8.542
6.558.050

Vsi prikazani podatki veljajo za september 2008. Podatki se mesečno spreminjajo, zato bomo
tudi liste za žrebanje spreminjali in posodabljali vsak mesec.
Kdaj bo prvo žrebanje?
Prvo žrebanje bo 20. novembra 2008, ko bomo izžrebali tri odjemna mesta iz skupine A.
Drugo žrebanje bo 4. decembra 2008, ko bomo žrebali dve odjemni mesti skupine B in eno
odjemno mesto skupine C.
Kdaj bo vsebina posod pregledana in kdo jo bo pregledal?
Izžrebane zabojnike bomo odpeljali na dan rednega odvoza na Snago, kjer bo vsebino
pregledala strokovna komisija, odpadke bomo razvrstili in stehtali ter o tem pripravili
ustrezen zapisnik.
V katerih primerih nagrada ne bo podeljena, kljub temu, da bo ločevanje primerno?

Obstajajo štiri možnosti, da nagrada kljub uspešnemu ločevanju ne bo podeljena, čeprav so
te možnosti po naši oceni majhne. Za takšen primer so v pravilih nagradne igre navedeni
naslednji razlogi: neurejenost odjemnega mesta, kar pomeni, da so posode tako polne, da ni
možno zapreti pokrovov in/ali da so odpadki poleg posod odloženi v neprimernih vrečah
(dovoljene so samo vreče Snage). Za hud prekršek velja tudi odlaganje nevarnih odpadkov v
posodo za mešane komunalne odpadke. Nagrada ne bo podeljena tudi v primeru, ko
uporabnik ne bo dal soglasja za sodelovanje v nagradni igri.
Kako ste določili primerno ločevanje? Ali lahko ena konzerva že pomeni napako pri ločevanju
odpadkov?
Ko bomo odpadke razvrstili in določili tiste, ki bi sodili v druge posode za ločeno zbiranje
odpadkov, in na tiste, ki so pravilno odloženi v črno oziroma sivo posodo, bomo odpadke
stehtali. Če bo teža odpadkov, ki bi sicer sodili v druge posode za ločeno zbiranje, manjša od
40 % skupne teže odpadkov, bomo nagrado podelili.

