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1.  UVOD 

 
 
               Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane.  
 
Ljudje bi morali slediti načelom narave brez odpadkov. Naučiti se živeti v mejah, ki so še 
dopustne. Da smo meje prestopili, nam dokazujejo vedno pogostejše podnebne težave in 
ogromne količine embalaže, predvsem plastične, katero obstoječi sistem ne obvladuje več. Če 
želimo uspeti, izboljšati naš odnos do narave in s tem zmanjšati količine odpadkov, je nujna 
sprememba kulture, razmišljanja in dejanj posameznikov. Posamezniki tvorimo skupnost, ki 
potrebuje izobraževanje in vključevanje v aktivno sodelovanje z namenom, da se zmanjšajo 
količine odpadkov, da se ponovno uporabijo ali ločeno zbirajo, reciklirajo.  
 
Občina Slovenske Konjice se je v sodelovanju z JKP d.o.o. Slovenske Konjice kot prva v 
severovzhodnem delu države pridružila k projektu Zero Waste (zaveza občine na poti do družbe 
brez odpadkov). Občinski svet Občine Slovenske Konjice je 24.11.2016 sprejel Zero Waste 
zavezo občine Slovenske Konjice (posnetek stanja ravnanja z odpadki in zavezo občine na poti 
do družbe brez odpadkov) za obdobje 2017 – 2026. 
Občanom Slovenskih Konjic želimo približati zavezo Zero Waste do te mere, da: 

- spremenijo življenjski stil in navade,  
- posnemajo naravo (kar nam da, ji tudi vrniti),  
- pričnejo kupovati izdelke in storitve, ki so trajnejši, za večkratno uporabo in iz lokalnega 

okolja.  
Želimo predstaviti dejstvo, da je pomembno ohranjati in predelati vse materiale, da sta 
termična obdelava (sežig) in odlaganje odpadkov nesprejemljiva. S spremenjenim ravnanjem 
in zmanjšanjem vplivov na okolje bomo ohranili naš planet Zemljo: prst, vodo, zrak ter zdravje 
ljudi in živali. 
 
 

2. CILJI IN REZULTATI 

 
Količine odpadkov iz leta v leto naraščajo. 
Količina zbranih komunalnih odpadkov se je v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečala za 
92,5 t oz. 1,7 %.  
Med komunalnimi odpadki so se v primerjavi z letom 2020 povečale količine zbranih mešanih 
komunalnih odpadkov, biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in mešane (ostale) embalaže. 
Delež mešanih komunalnih odpadkov se je iz 23,96 % vseh zbranih odpadkov v letu 2020 
povečal na 24,64 % v letu 2021. V letu 2021 je bilo zbranih 1.270 t mešanih komunalnih 
odpadkov, katerih 35 % oz. 445 t se jih je odložilo.   
 
V letu 2021 smo dosegli cilj Zero Waste zaveze glede deleža ločeno zbranih odpadkov, še 
vedno pa nismo dosegli cilja zmanjšati količine nastalih komunalnih odpadkov in cilja zmanjšati 
količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca na leto.  
Trend v letu 2021 je bil tako kot v letu 2020 zaradi svetovne pandemije COVID-19 tudi v občini 
Slovenske Konjice ravno nasproten od zastavljenih ciljev: nastale so večje količine odpadkov, 
tako zaradi uporabe zaščitnih sredstev (maske, rokavice, testi za samotestiranje) kot embalaže 
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dezinfekcijskih sredstev, zaradi prevzemanja hrane in pijače veliko več odpadne embalaže in 
podobno. 
 

 

Graf: Zbrani odpadki v letih od 2017 do 2021 

 

Tabela: Primerjava zbranih količin za občino S. Konjice in Slovenijo  

Zap. 
št. 

Parameter / količina Enota 
Slovenske Konjice 

         leto 2020       leto 2021 

Slovenija 

leto 2020 

1. Delež ločeno zbranih frakcij  % 76,06 75,36 72,2 

2. Nastali komunalni odpadki kg/preb. 335 336 489 

3. Nastali nevarni odpadki kg/preb. 4,23 4,23 3,5 

4. Odloženi komunalni odpadki kg/preb. 28 29 31 

 
V Občini Slovenske Konjice je v letu 2021 vsak občan proizvedel 336 kg komunalnih odpadkov, 
od tega 253 kg ločeno zbranih frakcij in 83 kg mešanih komunalnih odpadkov, ki se jih 35 % 
oz. 29,1 kg/prebivalca odloži na odlagališče. V Sloveniji je bilo v letu 2020 odloženih 31 kg 
mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca.  
 
Količina biorazgradljivih odpadkov v Občini Slovenske Konjice na prebivalca v letu 2021 znaša 
80 kg, 1 kg več kot v letu 2020. Glede na skupno število vključenih oseb je delež oseb, ki BIO 
odpadke kompostirajo, 62 %. Kar pomeni, da 38 % vseh vključenih oseb v organiziran odvoz 
odpadkov uporablja rjave zabojnike za zbiranje biorazgradljivih odpadkov, enako kot v letu 
2020. 
 
Delež ločeno zbranih odpadkov v Občini Slovenske Konjice predstavlja 75,36 %. Delež ločeno 
zbranih odpadkov je še vedno za dobre 3 % višji kot je povprečje ločeno zbranih odpadkov v 
Sloveniji za leto 2020, ki znaša 72,2 %.  
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V zavezi ZERO WASTE si je lokalna skupnost zastavila določene cilje: 

- zmanjšati količine nastalih odpadkov na 283,03 kg na prebivalca v letu 2026 

 

 

Iz grafa je razvidno, da v naši občini količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca 
naraščajo, v letu 2021 336 kg na prebivalca, so pa še vedno pod slovenskim povprečjem, ki 
za leto 2020 znaša 489 kg na prebivalca. 
 
 

- povečati delež ločeno zbranih odpadkov na 77,05 % v letu 2026 
Delež ločeno zbranih odpadkov se po letih zvišuje. V letu 2021 je delež ločeno zbranih 
odpadkov podoben deležu v letu 2020.  
 
 

 

301 310 315 315 335 336

489

283

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Slovenija
2020

ZERO
WASTE 2026

K
o

lič
in

a 
(k

g/
p

re
b

)

Leto

Količina komunalnih odpadkov (kg/preb,)

26 26 26 23,96 24,64

74 74 74 76,04 75,36
70 71 72,8 72,2

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020 2021

Delež zbranih komunalnih odpadkov po letih, primerjava s podatki v RS

Delež mešanih komunalnih odpadkov v ( %)

Delež vseh ločeno zbranih frakcij v ( %)

Delež vseh ločeno zbranih frakcij v ( %) - povprečje v RS (stat. urad)

Linearna (Delež mešanih komunalnih odpadkov v ( %) )

Linearna (Delež vseh ločeno zbranih frakcij v ( %) )

Linearna (Delež vseh ločeno zbranih frakcij v ( %) - povprečje v RS (stat. urad))



 

5 

 

 
 

- zmanjšati količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na 64,96 kg na 
prebivalca v letu 2026 

 

 
 
Količine mešanih komunalnih odpadkov po letih nihajo. Odvisne so tudi od števila prebivalcev 
v posameznem letu in gospodarske rasti.  V letu 2021 se zbrane količine mešanih komunalnih 
odpadkov na prebivalca, glede na leto 2020, ponovno povečale na vrednosti iz let 2018 in 
2019, na 83 kg na prebivalca.   
 
 

3. IZVEDBA AKTIVNOSTI  

 
Poleg zapisanih ciljev si je lokalna skupnost zapisala še dvanajst zavez, ki pomagajo dosegati 
zastavljene cilje. Aktivnosti za doseganje ciljev so predstavljene v nadaljevanju poročila. 
 
 
Predvidena pot do cilja »Zero Waste« 2026 
 

Leto 
Prebivalci 
SKUPAJ 

(vir: STAT) 

Delež ločenega 

zbiranja 
odpadkov 

Količina 

nastalih 
odpadkov 

Količina 
mešanih 

komunalnih 
odpadkov 

  

  

  
  

odstotek 

kg/ 

prebivalca 

kg/ 

prebivalca   
2011 14.468 38 462 285 realizirano  
2012 14.442 63 259 96 realizirano  
2013 14.452 67 263 87 realizirano  
2014 14.400 69 274 84 realizirano  
2015 14.677 71 286 84 realizirano  
2016 14.662 72,56 301 82 realizirano  
2017 14.781 73,82 331 81 realizirano  
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2018 14.912 73,52 315 84 realizirano  
2019 14.912 73,58 316 83 realizirano  
2020 15.042 76,06 335 80 realizirano  
2021 15.263 75,36 336 83 realizirano  
2021   74,3 284,38 73,09 planirano  
2022   74,85 284,11 71,45 planirano  
2023   75,4 283,84 69,82 planirano  
2014   75,95 283,57 68,2 planirano  
2025   76,5 283,3 66,58 planirano  
2026   77,05 283,03 64,96 planirano  

 
V letu 2021 smo izvajali dejavnosti na vseh področjih, povezanih s trajnostnim razvojem. Zaradi 
začasnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID-19 smo bili žal primorani intenzivnost 
osveščanja in izvajanja aktivnosti tudi v letu 2021, podobno kot že v letu 2020, prilagoditi. 
Namesto izvajanja »v živo« se je obveščanje in osveščanje prestavilo na svetovni splet in 
lokalne medije (radio, časopis).  
 
 
V nadaljevanju so prikazane posamezne aktivnosti. 
 

Svetovalni nadzor na terenu in sortirne  analize na skupnih odjemnih mestih, 
nadzor nad ločevanjem z inšpekcijsko službo in redarstvom 
 
V letu 2021 sortirnih analiz pri večstanovanjskih objektih nismo izvajali. 
Pri individualnih hišah smo v primeru ugotovljenih nepravilnosti povzročitelje nepravilnega 
odlaganja opozorili z nalepko na zabojniku. Pregledani zabojniki, kjer je bilo ločevanje 
zadovoljivo (manj kot 5 % nečistoč), smo označili z nalepko »Hvala, ker pravilno ločujete 
odpadke «. Zabojniki, katerih vsebina ni bila ustrezna, so se opremili z nalepko »Nepravilno 
zbrani odpadki «.  Nepravilno zbrane odpadke je povzročitelj dolžan ustrezno ločiti in jih 
pripraviti na odjemno mesto ob naslednjem odvozu. V primeru, da se nepravilnosti na 
določenem zbirnem mestu ponavljajo, povzročitelja obvestimo s pisnim obvestilom, odpadke 
ločimo s strani JKP in storitev zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom. Istočasno se 
pristojnemu inšpektorju poda prijava. 
       

                         
   Slika: Nalepki na pregledanih zabojnikih 
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Analiza svetovalnega nadzora na terenu je pokazala, tako kot pretekla leta, da je ločevanje na 
izvoru pri individualnih hišah zadovoljivo. Največ nepravilnosti je bilo zabeleženih v zabojnikih 
na skupnih odjemnih mestih (pred večstanovanjskimi objekti in v razseljenem delu občine).  
V zabojnikih za mešane komunalne odpadke je še vedno prisoten velik delež odpadne 
embalaže in bioloških odpadkov.  
 
 

Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov za leto 2021 
 
V skladu z veljavni zakonodajo je bila tudi v letu 2021  opravljena sortirna analiza mešanih 
komunalnih odpadkov pred oddajo v obdelavo z namenom, da se ugotovi njihova sestava. 
Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov je izvedla pooblaščena institucija z akreditacijo za 
vzorčenje odpadkov. Analiza je bila opravljena na dveh naključno odvzetih vzorcih.  
Prvi vzorec je bil iz območja Polen (321 kg), drugi iz območja Slovenske Konjice - center (314 
kg). S sortirno analizo je bila ugotovljena sestava mešanih komunalnih odpadkov v strnjenih 
naseljih.  
Ugotovljene nepravilnosti bodo osnova za osveščanje uporabnikov v letu 2022. 
 

 
Graf: Sortirna analiza sestava mešanih komunalnih odpadkov v letu 2021 

 

Tabela 1: Primerjava sortirne analize iz let 2019, 2020 in 2021 

Zap. 

št. 

 

Odpadek 

2019         
DELEŽ   

(%) 

2020             
DELEŽ 

(%) 

2021             
DELEŽ 

(%) 

1  Papir in karton ter lepenka 7,53 8,82 4,57 

2 
 Zelena biomasa in naravni les (odpadki z vrtov in iz 

parkov) 

0,97 5,73 0,47 

3  Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij 17,25 4,62 37,48 

4  Plastika 4,78 13,42 3,94 

5  Steklo 0,5 2,1 0,31 

BIO odpadki
38%

oblačila, tekstil
13%

drugi odpadki
32%

Sestava mešanih komunalnih odpadkov (%)

papir in karton

zelena biomasa

BIO odpadki
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steklo

kovine

les
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baterije, OEEO
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6  Kovine 1,69 7,42 2,36 

7  Odpadki iz lesa 0,85 1,54 0,31 

8  Oblačila, tekstil 7,72 23,21 13,07 

9  Zavržena OEEO ter baterije in akumulatorji  0,04 2,10 1,10 

10  Drugi odpadki  46,23 28,52 32,45 

11  Ostanek po prebiranju* 12,45 2,52 3,94 

   SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 

 
Primerjava sortirnih analiz iz leta 2021 v primerjavi z 2019 in 2020 je pokazala: 
- V letu 2021 je bilo v odpadkih bistveno več biorazgradljivih odpadkov (med njimi največ 

papirnatih brisač, serviet in robčkov, nekaj ostankov hrane) 

- Še vedno je veliko oblačil in tekstila,  

- med drugimi odpadki je bilo največ plenic, ostankov gradbenega materiala, keramike in 

iztrebkov malih živali, 

- manj je bilo plastike, zelene biomase in papirja in kartona, 

- ostanek po prebiranju je v veliki meri predstavljal pepel. 

 
Iz sortirnih analiz je mogoče razbrati, da je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno 30 
do 40 % odpadkov, ki ne sodijo v zelen zabojnik med mešane komunalne odpadke. 
 
 

Spodbujanje ponovne uporabe, izmenjevalnica igrač 
 
JKP d.o.o. Slovenske Konjice od leta 2013 sodeluje s Centrom ponovne uporabe. V zbirnem 
centru CERO SK je bil uveden Kotiček za ponovno uporabo, kjer lahko uporabniki zbirnega 
centra oddajo še uporabne izdelke, surovine, uporabna oblačila in obutev. V spodnji tabeli so 
prikazane količine predanih kosovnih odpadkov in oblačil od leta 2013 do leta 2021. Skupno 
smo v Center ponovne uporabe v letih od 2013 do 2021 predali 110,73 t še uporabnih kosovnih 
odpadkov, oblačil in obutve.  
 
Tabela: Količine predanih kosovnih odpadkov in oblačil od leta 2013 do leta 2021 

 

Leto 
Kosovni 

odpadki (t) 
Oblačila in 
tekstil (t) 

SKUPAJ 
(t) 

 2013 4,44 3,88 8,32 

 2014 7,88 9,57 17,45 

 2015 5,99 4,14 10,13 

 2016 3,92 13,67 17,59 

 2017 6,3 11,78 18,08 

 2018 5,36 9,2 14,56 

 2019 5,04 8,25 13,29 

 2020 2,39 4,45 6,84 

 2021 2,85 1,62 4,47 

 Skupaj (t) 44,17 66,56 110,73 
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Projekt Skupaj za boljšo družbo in družbena odgovornost 
 
Skupaj za boljšo družbo je pobuda, s katero si slovenska komunalna podjetja že nekaj let 
prizadevajo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih 
virov. Pobudi se je pridružilo tudi podjetje JKP d.o.o. Slovenske Konjice.  
 
Cilja pobude sta: 

- spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovna uporaba in odgovorna 

potrošnja 

 »Enkratno je stvari uporabljati večkratno« 
- ohranjanje vodnih virov in spodbujanje prebivalcev k pitju vode iz pipe »Voda iz pipe«. 

 
V letu 2021 smo izvajali aktivnosti, podobno kot že v preteklih letih: 

- osveščanje in obveščanje v lokalnem časopisu, radiu, na spletni strani, družbenih 

omrežjih in prilogami k položnici, časopisu destinacije Rogla – Pohorje,   

- nagradne igra na lokalnem radiu radio Rogla na temo ločevanja odpadkov (nagrajenci 

so prejeli posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja, vreče iz jute, steklene vrče za 

vodo, posode za zbiranje BIO odpadkov) 

- v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov smo sodelovali pri skupnem osveščanju na 

družabnih omrežjih in spletni strani; tema: zmanjšajmo količino odpadkov  

- E-račun – z osveščanjem smo vzpodbujali uporabnike naših storitev, da se odločijo za 

račun v elektronski obliki. V zameno smo jim podarili vrč za vodo. 

 
 

JKP risanka: TILEN SVETUJE, REBEKA VE 
Risanka je dostopna na youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=2rq2CSgvWT8 
Risanka na zabaven način osvešča naše najmlajše uporabnike storitev in odgovarja na 
vprašanja: 

-  Zakaj je pomembno vsakodnevno varčevanje z vodo?💦 

-  Zakaj plastična vrečka ni najboljša izbira? 
-  Zakaj odpadkov ne mečemo v naravo? 
-  Zakaj odpadke ločujemo na izvoru, jih ponovno    
   uporabljamo?                                                                       
 

Ohranjajmo čisto naravo in vodne vire 🌏, zato ZERO 

WASTE!  

Skupaj z vami premagujemo ovire! 😉 

                Slika: Risanka za osveščanje 

 
 

E-cikliraj 
Glavni namen projekta E-cikliraj je zmanjšati količine nevarnih odpadkov, baterij, odpadne 
električne in elektronske opreme med ostalimi, mešanimi komunalnimi odpadki. V občini 
Slovenske Konjice smo v sodelovanju s podjetjem ZEOS v letu 2016 postavili pet uličnih 

https://www.youtube.com/watch?v=2rq2CSgvWT8
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zbiralnikov za zbiranje omenjene opreme in baterij. V letu 2017 so bili postavljeni dodatno še 
štirje zbiralniki (Tepanje, Draža vas, Žiče, SV Jernej).   
V letu 2021 se je zbralo 2,6 t odpadne električne elektronske opreme in baterij. Skupno se je 
v uličnih zbiralnikih od leta 2016 do leta 2021 zbralo 14,9 t odpadne električne in elektronske 
opreme ter baterij. 
Sodelovanje z ZEOS-om bomo v letu 2022 poskusili nadgraditi s kotičkom za zbiranje še 
uporabne električne in elektronske opreme. 
 
 
Zbiralnice odpadnega jedilnega olja  
V občini Slovenske Konjice je bilo pred večstanovanjskimi objekti v letu 2019 nameščenih 5 
zbiralnic za zbiranje odpadnega jedilnega olja. V letu 2021 smo v Draži vasi postavili še eno. 
V letu 2021 smo skupno zbrali 6.143 t odpadnega jedilnega olja. Vsako leto se ga na račun 
postavljenih zbiralnic zbere nekaj več. 
 
 
Projekt »KOMPOSTIRAJMO – MISLIMO ZELENO« - osveščanje uporabnikov naših 
storitev o pravilnem kompostiranju in razlogih za to. Leto 2022 bomo posvetili zmanjšanju 
bioloških odpadkov in promociji lastnega kompostiranja.  

 
 

Projekt “Prižgite svečo manj” 
Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo hvaležni.  
Že nekaj let ta projekt izvajamo na vseh pokopališčih. Spodbujamo uporabo trajnostnih sveč. 
Za ta namen smo pripravili kratko video predstavitev, ki prikazuje količine nastalih sveč na 
posameznih pokopališčih. V letih 2017 – 2020 se je količina odpadnih sveč zmanjševala, v letu 
2021 je količina spet večja.   
 
 

Slika: Prižgite svečo manj         Graf: Zbrane količine sveč po letih, 2015 - 2021   
 
 
 
Akcije zbiranja odpadnega papirja po šolah, vrtcih, zavodih, društvih  
V letu 2021 smo zbrali skupno 6,9 t odpadnega papirja. Udeležencem akcije smo strošek 
zbranega papirja povrnili. V šolah so bile zaradi COVID-19 omejitve. Količina zbranega papirja 
je bila vseeno 2x višja kot v letu 2020. 
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Vodeni ogledi CERO SK  
V letu 2021 so nas obiskali  otroci iz osnovne šole Pod goro in OŠ Oplotnica, ki smo jim 
predstavili pravilno ravnanje z odpadki. Obiske je napovedalo še več šol, a se ogledi zaradi 
omejitev in pouka na daljavo niso izvedli. 
 
 

Osveščanje na javnih prireditvah 
Z zabojniki za ločevanje in tablami za osveščanje obveščamo in osveščamo na vseh javnih 
prireditvah v Občini Slovenske Konjice, ki pa jih je bilo v letu 2021 zaradi omejitev in COVID-
19 situacije manj kot običajno.  

 
 
Projekta “Ranljive skupine do mesta povezovanja” in “avtobusna postajališča kot 
stičišča” 
V letu 2021 smo sodelovali pri dveh občinskih projektih, sofinanciranih s strani Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
V prvem je bilo zgrajeno dvigalo v Kulturnem domu do prostorov knjižnice. JKP je sodeloval 
pri ureditvi info kotička in izvedbi dveh delavnic, ene v Centru ponovne uporabe in 
izmenjevalnice igrač pred kulturnim domom. 
V drugem projektu je bilo na novo zgrajenih 9 avtobusnih postajališč. Poskrbeli smo za 
namestitev košev za odpadke, informativne table, o dogodkih smo obveščali in osveščali preko 
lokalnih medijev, radia Rogle in časopisa Novice. Na temo varovanja okolja, tudi o tem, zakaj 
izbrati javni prevoz, smo v jesenskem delu občane obveščali dvakrat mesečno. Vsebinsko in 
grafično smo pripravili promocijski material: plakate in zloženke. 
 
 
Projekt »Očistimo naš kraj« 

V času širjenja bolezni Covid-19 se je povečalo med drugim tudi število odpadkov, predvsem 
plastenk za enkratno uporabo, kar je seveda bila posledica ukrepov. S čistilno akcijo, ki smo 
jo izvedli skupaj z JKP d.o.o. Slovenske Konjice v mesecu aprilu smo počistili vse nepravilno 
odvržene odpadke v okolici naše občine. Za nagrado je Župan vsaki sodelujoči KS in društvu 
podaril sadiko lipe. 

 
Slika: Jumbo pano 
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Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ (Green Key) in znaka Slovenia Green 

Accommodation 

Dvorec Trebnik, ki je v lasti Občine Slovenske Konjice razpolaga z 8 prenočitvenimi 
kapacitetami, katerega vodi TIC Slovenske Konjice. S pridobitvijo okoljskega znaka Zeleni ključ 
smo pridobili standard odličnosti  na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja 
v turistični panogi ter zeleno luč za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma in možnost 
pridobitve znaka Slovenia Green Accommodation, katerega smo prav tako prejeli v mesecu 
septembru 2021. 

                    
 
 
Čistilna akcija KŠDD v mesecu septembru 

Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD) je konec septembra 2021 izvedel uspešno čistilno 
akcijo. Udeležilo se je 12 prostovoljcev iz KŠDD, Leo kluba Konjice ter Kulturnega 
umetniškega društva Gonobeats. Skupaj so pobrali kar 20 vreč embalaže ter ostalih odpadkov 
po Dravinjski dolini. Največ se je pobralo odpadnih pločevink piva in druge pijače, plastenke 
ter steklenice.  

 
Slika: KŠDD-Čistilna akcija 
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Mladi o socialnem podjetništvu in ekologiji v sklopu projekta »ERAZMUS+« 

Predstavniki MCDD so se konec septembra 2021udeležili tečaja usposabljanja »Get eco, stay 
friendly«, ki ga je v Makedoniji organiziral Volonterski centar Skopje. Pogovarjali so se o 
ekologiji, okoljevarstveni problematiki in o tem, kako lahko kot posamezniki pripomoremo k 
doseganju bolj trajnostni, okolju prijazni družbi. Skupaj z nevladno organizacijo Čist Ohrid so 
izvedli čistilno akcijo v bližini Ohrida, kjer so  napolnili kar 17 vreč in spoznali lokalne dobre 
prakse na področju ekološkega kmetovanja. 

 

Slika: Čistilna akcija v bližini Ohrida 

V skrbi za zdravo in varno okolje v naši občini smo izvedli meritve kakovosti 

zunanjega zraka in sicer delcev PM10 in PM2,5. 

Meritve je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, ki je izbral tudi 
ustrezno merilno mesto. Rezultati meritev so pokazali, da so bile na našem območju izmerjene 
nižje vrednosti merljivih delcev. 

4. PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2022 

 
Občina Slovenske Konjice in Javno komunalno podjetje bosta v letu 2022 izvajali dejavnosti, 
aktivnosti in projekte na vseh področjih kot do sedaj, povezanih s trajnostnim razvojem z 
namenom doseganja zastavljenih ciljev in zapisanih zavez. V letu 2022 so predvidene naslednje 
redne aktivnosti: 

- osveščanje in obveščanje v lokalnem časopisu, radiu, na spletni strani JKP, družbenih 
omrežjih in prilogami k položnici, 

- izvajanje svetovalnega nadzora na terenu in sortirne analize na skupnih odjemnih 
mestih z namenom povečanja nadzora ločevanja na izvoru nastanka odpadkov, 

- izvedba sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov pred oddajo v obdelavo z 
namenom, da se ugotovi njihova sestava, po naključno izbranih vzorcih 

- spodbujanje ponovne uporabe v sodelovanju s Centrom ponovne uporabe – delavnice 
po šolah in vrtcih, izvedba Izmenjevalnice igrač na tržnici Slovenske Konjice skozi celo 
leto, od aprila do decembra, 
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- aktivnosti v sklopu projekta Skupaj za boljšo družbo (Enkratno je stvari uporabljati 
večkratno in Voda iz pipe), 

- E-cikliraj – nadgradnja – mobilno zbiranje v razseljenem delu občine, 
- projekt Kompostirajmo – mislimo zeleno – osveščanje o prednostih in pravilnem načinu 

kompostiranja, 
- udeležbe na lokalnih, tradicionalnih dogodkih (Čas je zdaj, Zero Waste dogodek, 

Jurjevanje, Martinovanje …) z namenom osveščanja in obveščanja občanov, 
- čistilne akcije zaposlenih na JKP v sodelovanju z lokalno skupnostjo, vključijo se vsi 

javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina, društva, Krajevne skupnosti 
….), 

- akcije zbiranja odpadnega papirja (šole, vrtci, javi zavodi) v spomladanskem in 
jesenskem obdobju, 

- vključevanje deležnikov s področja turizma, 
- vodeni ogledi na CERO SK in CČN Slovenske Konjice, 
- čistilne akcije. 

 
Poleg rednih aktivnosti bomo v letu 2022 dali poseben poudarek na: 

- vzpodbujanje trajnostnih sveč iz lesa v sodelovanju z VDC Šentjur enota Slovenske 

Konjice ob 1. novembru Dnevu spomina na mrtve, 

- namestitev uličnih panojev z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva k 

zmanjšanju količine odpadkov vseh vrst, ponovni uporabi, ločenemu zbiranju in 

recikliranju, 

- izvedba delavnice »Prireditve brez odpadkov« v mesecu aprilu 2022. S to delavnico bi 

želeli spodbuditi in vključevati prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje 

z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja, 

- uvedba lončkov za tople napitke, ki izboljšujejo vplive na okolje. Gre za lončke Hybrid 

iz inovativnega materiala, ki ima v primerjavi s papirnatimi lončki 16 % boljši ogljični 

odtis, 

- 24. 4. 2022 je Dan brez zavržene hrane. Predloga za izvedbo tehtanja zavržene hrane 

v JZ (vrtec, šole, Lambrechtov dom,..),  

- predlog pridobivanja certifikata Zero Waste (s katerim bi lahko izvajali brezplačne 
delavnice, strokovne ekskurzije, druga podpora,..) 

- postavitev zabojnikov za papir in karton ter steklo pri uporabnikih (postopno 
opremljanje vseh odjemnih mest pri gospodinjstvih tudi s temi zabojniki) 

- promocija kompostiranja doma s ciljem zmanjšanja biološko razgradljivih odpadkov, 
- nadgradnja sodelovanja s podjetjem ZEOS, ki prevzema odpadno električno in 

elektronsko opremo – postavitev kotička za še uporabne električne in elektronske 
aparate, 

- postavitev kakšne dodatne zbiralnice za odpadno jedilno olje, 
- ureditev lastnega kotička za ponovno uporabo »PRINESI / ODNESI«. 

 
 

mag. Aleš Brglez 
direktor JKP d.o.o. 

Darko Ratajc, univ. dipl. ekon. 
Župan 

 
 

 


