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Številka: 024-0005/2017-2 (126)
Datum:   26. 9. 2017

ZAPISNIK 

1.  sestanka Zero waste odbora,  imenovanega v sklopu projekta Zero waste zaveze
občine Slovenske Konjice, v mandatnem obdobju 2016-2026,  ki je potekal dne 26. 9.
2017 v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice, s pričetkom ob
15.00 uri.

Sestanek  Zero  waste  odbora  je  sklicala  Smiljana  Sirc  Vipotnik,  predstavnica  Občine
Slovenske Konjice.

Navzoče:
Lidija Klančnik, Karmen Vodovnik, Urša Zgojznik in Smiljana Sirc Vipotnik.

Smiljana Sirc Vipotnik je uvodoma pozdravila navzoče in predstavila dnevni red.  

Soglasno je bil sprejet SKLEP (4 navz., 4 za):
sprejme se naslednji dnevni red: 

1. Pregled izvedenih in določitev nadaljnjih aktivnosti
2. Razno

K1  
Zero  waste  zaveza  občine  Slovenske  Konjice  –  posnetek  stanja  ravnanja  z  odpadki  in
zaveza občine na poti  do družbe brez odpadkov za obdobje 2017-2026 je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice potrdil na 20. redni seji dne 24. 11. 2016. 

Karmen  Vodovnik  je  predstavila  poročilo  za  obdobje  januar  –  avgust.  Ugotavlja  se,  da
količine  naraščajo,  kljub  ločeno  zbranim  odpadkom.  Urša  Zgojznik  pove,  da  količine
naraščajo povsod. Predlagala je, da se določijo kratkoročni cilji za leto 2018. Lidija Klančnik
pove, da se veliko opozarja na količine odvržene hrane (predlog za izvedbo tehniških dni).
Predlaga, da se o dogodkih obvešča tudi šole (npr. izmenjava igrač).

Karmen Vodovnik je opozorila,  da so z zavezo določeni 10 letni cilji.  Precej je aktivnosti:
Kompostiram – mislim zeleno; Skupaj za boljšo družbo…..Pripravlja se učbenik za otroke z
nalogami in kvizi, da na zanimiv način pritegnejo otroke k zavedanju k čim manj odpadkom.
Pripravlja se skupna maskota, ki bi bila skupna vsem komunalnim podjetjem. JKP vsakemu
zaposlenemu  na  JKP  podari  začetni  paket  pralnih  plenic.  Izvaja  se  svetovalni  nadzor,
kasneje pa še sortirne analize. Največ težav je pri MKO in večstanovanjskih objektih.

Predlogi za izboljšanje: komunikacija, povezovanje vseh deležnikov, dosledno ločevanje na
javnih dogodkih (z osebno prisotnostjo). Namesto novoletnih obdarovanj bi se organizirala
izmenjava igrač, oblačil. Organizirati sestanek s predstavniki šol, vrtcev, zavodov, da se sledi
k manj odpadkom in priložnostmi za izboljšave. Kratka obvestila, novičke kaj vsebuje »račun
za odpadke«….

Urša Zgojznik predstavi aktivnosti: Platforma ZW manj je več – zemljevid ZW trgovin, karta
mojstrov kdo kaj popravi, kje se dobijo rabljene stvari. Razmišljajo o vzdržnosti ZW, ponudili
bodo paket storitve, da se strne program. Začeli bodo s predavanji: ZW dom (zelo laično, za
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vsakdanjo učinkovito uporabo). Prvenstveno je potrebno ozaveščati, da ljudje ne kupujejo v
akciji, na zalogo.  

Soglasno je bil sprejet SKLEP (4 navz., 4 za):
Zero waste odbor se je seznanil z aktivnostmi in bo pripravil poročilo za leto 2017 ter
si zastavil aktivnosti za leto 2018. 

Poročilo se pošlje v začetku leta 2018 za leto 2017 in vključuje aktivnosti za leto 2018.

Nadaljnjih pobud, vprašanj in predlogov ni bilo. Sestanek se je zaključil ob 16:35.

Zapisala:
Smiljana Sirc Vipotnik
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