Slovenske Konjice, 21.6.2016

IZJAVA ZA JAVNOST OB JAVNI PREDSTAVITVI ZAVEZE (21.6.2016) – AKTIVNOSTI V SKLOPU
PROJEKTA ZERO WASTE V OBČINI SLOVENSKE KONJICE

Občina Slovenske Konjice je v sodelovanju z JKP Slovenske Konjice dne 22.3.2016, pristopila k aktivnostim v
sklopu projekta Zero Waste oz. Občina na poti k 0 odpadkom.
Postopek, ki občini omogoči, da se pridruži nacionalni in evropski mreži lokalnih skupnosti na poti do družbe
brez odpadkov je naslednji:

Z izvedbo javne predstavitve dne 21.6.2016, je izpolnjen 6 korak od 10 na poti k cilju – Občina na poti k 0
odpadkov.
Odkar človek živi v večjih organiziranih skupnostih, odpadki predstavljajo težavo, s katero se je človeštvo
skozi različna zgodovinska obdobja različno spopadalo. Prav tako je skupno vsem to, da nihče ni želel imeti
odpadkov na svojem pragu, prav tako nihče ni želel razmišljati, kaj se z njimi zgodi po tem, ko odslužijo
svojemu namenu.
Zaradi vse večjega obremenjevanja okolja z odpadki, onesnaženosti Zemlje ter kolektivne zavesti, da imamo
zgolj en planet z danimi in omejenimi življenjskimi ter bivalnimi pogoji, so se združili enako misleči in ustvarili
različna ekološka gibanja za ohranjanje naravnih virov. Eno izmed teh gibanj je tudi Mednarodna Zero Waste
zveza.

"Zero Waste" je izraz, s katerim Mednarodna Zero Waste zveza označuje "etičen, ekonomski, učinkovit in
vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih
ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.
Zero Waste družba bomo postali, ko bomo uspeli znižati porabo naravnih virov in energije ter spremenili
koncept gospodarstva iz sedanjega linearnega v krožnega.
Vključevanje skupnosti z izobraževanjem in sodelovanjem je bistveno za uspeh Zero Waste načrta na
kateremkoli nivoju. Prebivalci morajo načrtno in aktivno sodelovati pri snovanju sistemov upravljanja z viri, ki
se usmerjajo k zmanjševanju nastajanja odpadkov. Le tako se bodo spremenili vzorci trenutnega
potrošniškega vedenja in se bo začelo postopno opuščanje odpadkov.
ZERO WASTE je:
-

sprememba kulture in navad,
vključevanje skupnosti,
sprememba infrastrukture (preventiva, ločeno zbiranje, zniževanje količin mešanih ostankov odpadkov).

Za občane bo vključitev pomenila, da v čim večji meri sodelujejo pri ločenem zbiranju odpadkov in njihovi
ponovni uporabi. Zero Waste spodbuja k odgovorni potrošnji, saj mnoge izdelke in embalažo zavržemo že po
enkratni uporabi. Z odgovorno potrošnjo med katero spadajo tudi naslednje aktivnosti osveščanje,
obveščanje, izobraževanje ter uporaba primerov dobrih praks, se ne znižujejo samo količine odpadkov ampak
tudi stroški in s tem cena ravnanja s komunalnimi odpadki - surovinami.
Skupaj z vami živimo in delujemo v Občini na poti 0 odpadkov.
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