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ZAPISNIK
3. sestanka Zero waste odbora, imenovanega v sklopu projekta Zero waste zaveze
občine Slovenske Konjice, v mandatnem obdobju 2016-2026, ki je potekal dne 2. 4. 2019
v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske 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. Priprava Poročila o uresničevanju in izpolnjevanju zavez strategije Zero waste
za leto 2019
2. Določitev nadaljnjih aktivnosti
3. Vprašanja in pobude
K1 in K2
Predlog poročila in plan aktivnosti je predstavila Karmen Vodovnik. Glede na zastavljene
cilje, realizacija kaže, da količine nastalih odpadkov naraščajo (podatek za leto 2018 - 315
kg/prebivalca). Delež MKO se ne zvišuje. Zvišujejo se količine kosovnih odpadkov in tekstila.
Količine embalaže ne naraščajo. Spodbujanje k uporabi plastenk za večkratno uporabo. ZW
dogodek bo letos v Ločah, v četrtek, 20. 6. 2019. V soboto, 22. 6. 2019, bo akcija zbiranja
nevarnih odpadkov in mobilno zbiranje odpadne elektronike.
Cilji za 2018 v zvezi z deležem ločeno zbranih odpadkov so preseženi (realizacija za leto
2018 – 73,52 %), saj smo na ravni tistih, ki so določeni za leto 2021.
Če ločevanje ni pravilno, se stroški uporabniku, skladno s cenikom, zaračunajo, kaznovanja
pa še ni bilo. Aktivno sodelujejo tudi v projektu skupaj za boljšo družbo.
JKP, je v letu 2018, ob 40. letnici delovanja predstavilo risanko JKP TILEN VE, REBEKA
SVETUJE https://www.youtube.com/watch?v=2rq2CSgvWT8&t=2s), ki promovira pitje vode
iz pipe, vsakodnevno varčevanje z vodo, uporabo vrečk za večkratno uporabo, oddajo
odpadkov v prave zabojnike, ločevanje na izvoru nastanka in ponovno uporabo. Risanka je
dober pripomoček v šolah in vrtcu.
V letu 2019 bo potekalo osveščanje tudi s podizvajalcem (CPU) – delavnice po vrtcih, šolah.
(izdelovanje nakupovalne vrečke iz odpadnih majic, knjižna kazala …). V soboto, 6. 4. 2019
bo potekal okoljsko - povezovalni dogodek Čas je zdaj, na Mestnem in Starem trgu v
Slovenskih Konjicah.
Urša Zgojznik predstavi primer dobre prakse Velenje: v javni razpis za sofinanciranje
delovanja društev na področju turizma so dodali določbo k potrebnemu ločevanju odpadkov.
Izvedbo bodo spremljali in kolikor ne bo uresničena, bo to eden izmed razlogov, da društvo
naslednje leto ne bo upravičeno do sofinanciranja.
Vključevati deležnike v projekt v okviru turizma - destinacija Rogla-Pohorje.
Uporaba kozarcev za večkratno uporabo, je dobrodošla, vendar je izziv pranje, ker nastajajo
dodatni stroški, saj so ti kozarci iz PVC materialov in je potrebno ročno brisanje kozarcev.
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K3
Urša Zgojznik prisotne seznani, da so pristopili k Erasmus projektu o izmenjavi dobrih praks
med ZW občinami.
Nadaljnjih pobud, vprašanj in predlogov ni bilo. Sestanek se je zaključil ob 14.30 uri.
Zapisala:
Smiljana Sirc Vipotnik
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