PREDLOG ZAPISA

Številka: 024-0004/2018-2 (126)
Datum: 22. 3. 2018
ZAPISNIK
2. sestanka Zero waste odbora, imenovanega v sklopu projekta Zero waste zaveze
občine Slovenske Konjice, v mandatnem obdobju 2016-2026, ki je potekal dne 22. 3.
2018 v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice, s pričetkom ob
13.30 uri.
Navzoče:
Lidija Klančnik, Karmen Vodovnik, Urša Zgojznik in Smiljana Sirc Vipotnik.
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Predlog Poročila o uresničevanju in izpolnjevanju zavez strategije Zero waste
za leto 2017
2. Določitev nadaljnjih aktivnosti
3. Vprašanja in pobude
K1 in K2
Vsebino poročila je predstavila Karmen Vodovnik. Pri pripravi poročila se je sledilo trem
osnovnim zastavljenim ciljem: preprečevanje, ločeno zbiranje in zniževanje količin mešanih
komunalnih odpadkov. Slediti načelu, da se z majhnimi koraki zmanjšuje količina odpadkov.
Potrebno si je zastaviti merljive in realne cilje, kje se izboljšati in kje so novosti. Vsako leto je
tematsko, zato je smiselno izvajati več manjših aktivnosti v okviru tematskega leta.
Velika pozornost se namenja osveščanju, čeprav se dostikrat ugotavlja ustreznost in
učinkovitost načina osveščanja. Informiranje je potekalo na več načinov, tudi preko FB.
Razmisliti je potrebno o komunikaciji. Smiselno, da je nekaj časa v ospredju samo ena tema.
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi starejšim (npr. predstavitev pri društvih na
občnih zborih) in sodelovanje pri akcijah. Priložnosti so tudi na področju turizma (osveščanje
z varovanjem okolja).
Vsako prvo soboto v mesecu bo na tržnici Izmenjevalnica igrač, podobno kot lansko leto.
Pričetek 7. 4. 2018 z dogodkom Čas je zdaj. V sodelovanju z ORZ je pripravljen projekt,
spisan program z aktivnostmi na temo preprečevanja nastajanja plastičnih vrečk. Vrtci in šole
jih lahko izvajajo v okviru svojih aktivnosti ali pa v sodelovanju s CPU in JKP. Projekt je
zastavljen v smeri osveščanja.
Osrednji dogodek – dogodek Zero Waste bo v mesecu juniju (21. 6. 2018), v sodelovanju z
vrtci, šolami in podjetjem Zeos. Sistem zbiranja elektronskih naprav se bo nadgradil z
mobilnim zbiranjem elektronskih naprav tudi v razseljenem delu občine.
Pred večstanovanjske stavbe so bodo namestile zbiralnice za odpadno jedilno olje, tistim, ki
zgledno ločujejo.
Vseslovenska težava nasploh je problematika ločenega zbiranja pri večstanovanjskih
objektih. V občini je večina zbirnih mest pred večstanovanjskimi objekti zaklenjena. Pri
samem izvajanju se srečujejo z dolgotrajnimi inšpekcijskimi postopki.
Urša Zgojznik je prisotne seznanila, da bo letos jeseni potekal projekt Očistimo Slovenijo, v
150 državah sveta. Ena izmed aktivnosti bo večji dogodek – ne/ukrepanje inšpekcij. Prisotne
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je seznanila tudi z opozorilom o onesnaženju Dravinje. Z izgradnjo komunalne infrastrukture
v kompleksu Konus, se je stanje izboljšalo. Na količino zbranih odpadkov vpliva gospodarska
rast tudi na evropskem nivoju.
K3
Občina in JKP bosta pri avtomatih za kavo namestila keramične lončke, ki bodo namenjeni
tudi obiskovalcem. Na avtomatih pa bo onemogočena tipka za plastični lonček. Uporabnike
se obvešča o kratkih dejstvih o odpadkih.
Lidija Klančnik je predlagala, da bi učenci sodelovali v okviru Eko šole ob saditvi lipe ob
dnevu zemlje. Poskrbeli bodo tudi za spremljevalni program (19.4. 2018).
Nadaljnjih pobud, vprašanj in predlogov ni bilo. Sestanek se je zaključil ob 14.30 uri.
Zapisala:
Smiljana Sirc Vipotnik
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