
IZJAVA ZA JAVNOST 
 

Vesna – Zelena stranka, Levica, Lista kolesarjev in pešcev, 

Ljubljana – odprto mesto (LOM), Piratska stranka 

 

 

ob predstavitvi projekta sežigalnice v Ljubljani, 6. julija 2022 

 

 

Leta 2014 je mesto Ljubljana sprejela Strategijo „Nič odpadkov“ (Zero Waste) do leta 2035, s 

katero je Ljubljana kot prva evropska prestolnica stopila na pot družbe brez odpadkov. Z odločitvijo 

o prehodu v družbo brez odpadkov je Ljubljana opustila načrte o sežigalnici, kajti strategija Zero 

Waste se zavzema za vzpostavitev krožnega gospodarstva in ne vključuje odlaganja ali termične 

obdelave odpadkov v nobeni obliki. 

 

V nasprotju s klasično strategijo upravljanja z odpadki, strategija Zero Waste temelji na t. i. sistemu 

3P, to je na preprečevanju odpadkov, njihovi ponovni uporabi in predelavi. V okviru zelenega 

prehoda se mora slovensko gospodarstvo, odvisno od fosilnih goriv, preobraziti v nizkoogljično 

krožno gospodarstvo, v katerem so odpadki razumljeni kot dragocen vir surovin. Spremembe 

oblikovanja, nadomeščanje izdelkov s storitvami, opuščanje nevarnih snovi, mreže popravil in 

podaljševanje življenjske dobe ohranjajo izdelke v uporabi dlje. Ločeno zbiranje, razstavljanje in 

recikliranje odpadkov pa omogoča sklenjeno kroženje materialov, kar prinaša številne koristi, zlasti 

manjše tveganje za gospodarstvo pri dobavnih verigah, manj odlagališč, manjšo porabo energije in 

nižje emisije toplogrednih plinov.  

 

Očitno katastrofalna odločitev za izgradnjo TEŠ6 v času, ko so se razvita gospodarstva začela 

odločati za opuščanje energije iz fosilnih goriv, naših odločevalcev niti tokrat ni spametovala. 

Medtem ko Evropska unija zaradi njihove nezdružljivosti s podnebnimi cilji praktično ukinja 

financiranje sežigalnic odpadkov, smo pri nas soočeni s ponovno oživitvijo projekta izgradnje 

sežigalnice v Ljubljani, ene izmed predvidoma štirih podobnih objektov v državi. Ljubljana se je 

pod županovanjem Zorana Jankovića tako, poleg Celja, Kočevja in Maribora, znašla med tistimi 

občinami, ki so po besedah Andreja Vizjaka, prejšnjega ministra za okolje in prostor, izkazale 

interes za t. i. državno javno službo sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov na območju Slovenije 

(https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vizjak-seziganje-odpadkov-za-toploto-in-elektricno-energijo-je-

dobra-praksa/611827).  

 

Minister Andrej Vizjak si je dve leti brezkompromisno prizadeval za odpravo okoljskih standardov 

v korist okolju škodljivih investicij. Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne 

službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki jo je vlada Janeza Janše sprejela pred slabima dvema 

mesecema, predstavlja zadnjega v nizu poskusov rušenja standardov na področju varstva okolja, 

javnega zdravja in delavskih pravic. 

 

Mnogi Ljubljančani in Ljubljančanke se upravičeno sprašujemo, kako smo po osmih letih od vizije 

Ljubljane kot prve Zero Waste prestolnice nazadovali tako, da smo ponovno postali talci in talke 

politične kaste, ki jo vodijo izključno kapitalski interesi peščice. Zato županova napoved projekta 

izgradnje sežigalnice prinaša kruto streznitev, da – kljub volilnemu porazu SDS na parlamentarnih 

volitvah in zamenjavi vlade – avtoritarni, neliberalni model vladanja v Sloveniji še ni poražen. 

 

Dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković je z avtoritarnim in samovoljnim vodenjem mesta 

prispel do točke, ko z bleščečimi fasadami, lepimi tlaki, turistizacijo rečnih nabrežij, luksuznimi 

trgovinami in nadstandardnimi stanovanjskimi kompleksi ter hotelskimi stolpnicami ne more več 

prikriti neprijetne resnice, da skupaj s svojo ekipo nimajo vizije mesta, primerne za 21. stoletje. Gre 

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vizjak-seziganje-odpadkov-za-toploto-in-elektricno-energijo-je-dobra-praksa/611827
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vizjak-seziganje-odpadkov-za-toploto-in-elektricno-energijo-je-dobra-praksa/611827


za vizijo modre, solidarne in skrbne skupnosti, v kateri vsi prebivalci in prebivalke živijo dobro, ne 

da bi ogrožali okolje v dobi planetarne ekološke krize.  

 

Danes in tukaj, v imenu Vesne – Zelene stranke, Levice, Liste za kolesarje in pešce, iniciative 

Ljubljana – odprto mesto in Piratske stranke, sporočamo: »Dovolj je!« Zahtevamo mesto, v katerem 

ljudje in okolje ne bodo prepuščeni trgu! Zahtevamo mesto, čigar župan in mestne oblasti ne bodo 

sklepale kupčij za infrastrukturne projekte, za katerimi ostajajo le nasedle naložbe in gentrificirano 

mestno jedro! In, navsezadnje, zahtevamo, da mestne oblasti začnejo upravljati z javnimi dobrinami 

in s skupnim dobrim na demokratičen, transparenten, vključujoč in odgovoren način! 

 

Ljubljančanom in Ljubljančankam na koncu zagotavljamo, da bomo v boju za čisto in zdravo okolje 

uporabili vsa razpoložljiva sredstva, da preprečimo sežigalnico odpadkov kot zadnji v nizu 

megalomanskih projektov župana. Si mar Zoran Janković domišlja, da bo tudi tokrat povozil 

okoljske, javnozdravstvene, energetske in podnebne pomisleke in argumente proti sežigalnicam v 

Sloveniji? 

 

 

Za resnično zeleno in socialno Ljubljano! 

 

 

Vesna – Zelena stranka   Levica   Lista kolesarjev in pešcev   Piratska stranka         LOM – 
 Ljubljana odprto mesto 

                                            
 

 

 

  

   

  

 

 

 


