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PREDLOG ZAPISA 

Številka: 024-0002/2022-2 (151) 
Datum: 25. 2. 2022 
 

ZAPISNIK  
 

6. sestanka Zero waste odbora, imenovanega v sklopu projekta Zero waste zaveze 
občine Slovenske Konjice, v mandatnem obdobju 2016-2026, ki je potekal dne 25. 2. 2022 
v sejni sobi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pričetkom ob 10.00 
uri. 
 
Navzoče: Špela Hlačar, Žaklina Žnajder in Nataša Pučnik 
Opravičila: Lidija Klančnik 
 
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Priprava Poročila o uresničevanju in izpolnjevanju zavez strategije Zero waste za 
leto 2021 

2. Določitev nadaljnjih aktivnosti 
3. Vprašanja in pobude 

 
K1  
Predlog Poročila o uresničevanju in izpolnjevanju zavez strategije zero waste za leto 2021 je 
pripravila Špela Hlačar.  
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 naši 
občini ravno nasproten od zastavljenih ciljev: nastale so večje količine odpadkov, tako zaradi 
uporabe zaščitnih sredstev (maske, rokavice, testi za samotestiranje) kot embalaže 
dezinfekcijskih sredstev, zaradi prevzemanja hrane in pijače veliko več odpadne embalaže in 
podobno. 
 

Količina biorazgradljivih odpadkov v Občini Slovenske Konjice na prebivalca v letu 2021 znaša 
80 kg, 1 kg več kot v letu 2020.  
 
Delež ločeno zbranih odpadkov je še vedno za dobre 3 % višji kot je povprečje ločeno zbranih 
odpadkov v Sloveniji za leto 2020.  
 

Količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca naraščajo, v letu 2021 336 kg na 
prebivalca, so pa še vedno pod slovenskim povprečjem. 
 
Delež ločeno zbranih odpadkov se po letih zvišuje. V letu 2021 je delež ločeno zbranih 
odpadkov podoben deležu v letu 2020.  



 2 

 
V letu 2021 se zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca, glede na leto 
2020, ponovno povečale na vrednosti iz let 2018 in 2019.   
 

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 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.  
 
Projekt “Prižgite svečo manj” 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.   
 
Zgrajeno je bilo 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. Prav tako je bilo na novo zgrajenih 9 avtobusnih postajališč, kjer so bili 
nameščeni koši za odpadke, informativne table. 

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. 

Na Dvorcu Trebnik, kjer imamo prenočitvene kapacitete in katerega lastnik je občina, smo s 
pridobitvijo okoljskega znaka Zeleni ključ  pridobili standard odličnosti  na področju okoljske 
odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični panogi ter znak Slovenia Green 
Accommodation. 

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. Rezultati meritev so pokazali, da so bile na našem območju izmerjene nižje 

vrednosti merljivih delcev. 

 
 
K2 in K3 
Načrtovane so nadaljevalne aktivnosti, ki so se uspešno izvajale že v preteklih letih 
(osveščanje, delavnice, sodelovanje s CPU, svetovalni nadzor, povezovanje vseh deležnikov, 
predstavitev primerov dobrih praks,….). Tudi letos bomo izvedli še obsežnejšo čistilno akcijo, 
ki bo potekala v mesecu aprilu. K akciji se bo povabilo javno podjetje, ki je hkrati izvajalec 
čistilne akcije, javne zavode, krajevne skupnosti, društva, … Za vse sodelujoče v čistilni akciji 
bomo podarili sadiko Lip ter ponudili topel obrok malice. 

Poleg rednih aktivnosti bomo v letu 2022 dali poseben poudarek na: 
- Spodbuda za uporabo 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, 

- udeležbe na lokalnih, tradicionalnih dogodkih (Čas je zdaj, Zero Waste dogodek, 
Jurjevanje, Martinovanje…) z namenom osveščanja in obveščanja občanov, 
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- čistilne akcije zaposlenih na JKP v sodelovanju z lokalno skupnostjo, vključijo se vsi 
javni zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina, društva, Krajevne skupnosti. 

 
 
V razpravi so bili podani naslednji predlogi: 
 

- Izvedba delavnice »Prireditve brez odpadkov« v mesecu aprilu 2022 za organizatorje 
prireditev na območju občine. 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. 

- Na občini bomo uvedli lončke 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,..) Preveriti interes s strani javnih zavodov. 

- več pozornosti je potrebno nameniti promociji, osveščanju in obveščanju po vseh 
možnih kanalih, 

- Veliko je potenciala na ponovni uporabi, potrebno ozaveščati, da je smiselnost v 
ponovni uporabi, namesto, da se kupujejo nove stvari. 

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

- Na področju turizma spodbujat ponudnike k povezovanju v destilacijskem časopisu 
Rogla-Pohorje (ozaveščanje gostinskih ponudnikov, turistov, itd…). 
 
 

S strani prisotnih članic odbora je bil podan predlog, da se predlaga nadomestni član v 
kolikor se predstavnica JZ ne more več udeleževati sej.  
 
Nadaljnjih pobud, vprašanj in predlogov ni bilo. Sestanek se je zaključil ob 11.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nataša Pučnik 
  

 
 
 


