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1. ZERO WASTE ŠKOFJELOŠKO – kratek povzetek projekta

Območje izvedbe projekta: območje dveh občin na Škofjeloškem: Škofja Loka in Železniki

Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo

življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostno naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali

surovina za nekoga drugega. Zero waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako,

da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga

ali odlaga. Implementacija zero waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi

lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.

Pri izvedbi koncepta sta v projekt vključeni Občina Škofja Loka in Železniki, ki bosta koncept

implementirali najprej na ravni občinskih uprav in javnih zavodov ter gospodinjstev. Kasneje bi k

konceptu pritegnili tudi podjetniški sektor, najprej turistični.

Konkretni ukrepi so zajeli pripravo strategije za zmanjšanje količin odpadkov, boljše ločeno zbiranje in

upravljanje z odpadki na ravni posamezne občine, ukrepe sodelovanja z javnostjo, ozaveščanja in

komuniciranja ter pripravo konkretnih manjših aktivnosti in projektov.

2. IZVEDENE ZERO WASTE AKTIVNOSTI V LETU 2022

Razvojna agencija Sora d.o.o. je v letu 2021 vzpostavila sodelovanje z Občino Škofja Loka, Občino

Železniki in javnim podjetjem Komunala Škofja Loka d.o.o. pri vključevanju koncepta »zero waste« v

Občini Škofja Loka in Občini Železniki.

Postopek vključevanja koncepta »zero waste« na Škofjeloškem koordinira Razvojna agencija Sora

d.o.o v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja (zunanji izvajalec), ki od 2014 vodijo program

»Zero Waste Slovenija« v okviru širše evropske mreže.

Zero waste strategija za občini Škofja Loka in Železniki sta bili sprejeti, tako da je formalni

postopek pridružitve obeh občin v mrežo Zero Waste občin bil zaključen v začetku leta 2022.

Občini Škofja Loka in Železniki sta dodani na evropski zemljevid zero waste občin, spremljanje

rezultatov pa se izvaja na spletni strani Zero Waste Slovenija (Ekologi brez meja), kjer lahko dostopate

do zadnje verzije ZW Strategije za občino Škofja Loka in Železniki.

CILJI DO LETA 2031

Občina \ cilji 2031
DELEŽ LOČENO

ZBRANIH FRAKCIJ

KOLIČINA NASTALIH

komunalnih odpadkov

KOLIČINA MEŠANIH

komunalnih odpadkov

Škofja Loka 79 % 300 kg / prebivalca 63 kg / prebivalca

Železniki 76 % 200 kg / prebivalca 49 kg / prebivalca

https://zerowastecities.eu/learn/map/?_city_categories=city
https://ebm.si/zw/obcine/
https://bit.ly/3EOAYhV


V LETU 2022 SMO NA RAZVOJNI AGENCIJI SORA V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM EKOLOGI BREZ

MEJA, KOMUNALO ŠKOFJA LOKA IN OBČINI ŠKOFJA LOKA IN ŽELEZNIKI izvedli nabor zero waste

aktivnosti, s katerimi prispevamo k uresničevanju zastavljenih zero waste ukrepov ZW strategije v

obeh občinah:

- Študijski ogled dobrih praks ravnanja z odpadki na Vrhniki, junij 2021;

- Javna predstavitev ZW strategije, november 2021: RAS, Ekodežela;

- Predstavitev ZW strategije na občinski seji sveta Občine Škofja Loka – januar 2022;

predstavitev v Železnikih v decembru 2021;

- Priprava in objava novice o povabilu za sodelovanje organizacij na Škofjeloškem v akciji »Dan

v rabljenih oblačilih 2022«, marec 2022;

- Izveden sestanek članov ZW ODBORA dne, 30.03.2022 (on-line sestanek) – marec 2022;

- Organizacija izvedbe delavnice »Zero Waste PRIREDITVE« v sodelovanju z Ekologi brez meja:

priprava Vabila in objava na spletu; najava in povabilo k udeležbi na delavnico v Loškem glasu

(29.3.2022); zbiranje in potrjevanje prijav udeležencev delavnic, predstavitev o delavnici v

članku za Loški glas v aprilu 2022 – marec – april 2022;

- Izvedba delavnice »Zero Waste PRIREDITVE« dne, 12.04.2022 v Veliki sejni sobi na Upravni

enoti Škofja Loka – priprava in objava utrinkov iz izvedene delavnice;

- Priprava in objava novice in povabilo za udeležbo programa LOŠKO je EKOLOŠKO 2022 (ZW

program aktivnosti 2022 tudi del programa) na spletni strani RA Sora- april 2022;

- Organizacija izvedbe Zero Waste predavanja »Kako do manj odpadkov v vzgojno-izobraževalnih

ustanovah« v sodelovanju z Ekologi brez meja: priprava in objava Vabila na spletu, zbiranje in

potrjevanje prijav udeležencev delavnic – marec – april 2022;

- Izvedba ZW predavanja »Kako do manj odpadkov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah« dne

21.04.2022 preko spleta (on-line izvedba) – priprava in objava utrinkov iz izvedenega on-line ZW

predavanja;

- Organizacija in izvedba online predstavitve Zavoda Knof programa Centra ponovne uporabe –

Stara Šola dne, 10.05.2022 – maj 2022;

https://www.ra-sora.si/ogled-zero-waste-dobre-prakse-jp-komunala-vrhnika-in-centra-trgovine-depo-centra-ponovne-uporabe/
https://www.ra-sora.si/predstavitev-zero-waste-strategije-obcin-skofja-loka-in-zelezniki-25-11-2021-skofja-loka/;
https://www.ekodezela.si/eko-okolje/skofja-loka-in-zelezniki-skupaj-z-obcani-za-manj-odpadkov/
https://www.ra-sora.si/zero-waste-skofjelosko-povabilo-za-sodelovanje-v-akciji-dan-v-rabljenih-oblacilih-2022/
https://www.ra-sora.si/zero-waste-skofjelosko-delavnica-zero-waste-prireditve/
https://www.ra-sora.si/zero-waste-skofjelosko-izvedena-delavnica-zero-waste-prireditve
https://www.ra-sora.si/program-losko-je-ekolosko-2022/
https://www.ra-sora.si/zero-waste-skofjelosko-predavanje-kako-do-manj-odpadkov-v-vzgojno-izobrazevalnih-ustanovah/
https://www.ra-sora.si/izvedeno-zero-waste-predavanje-kako-do-manj-odpadkov-v-vzgojno-izobrazevalnih-ustanovah/
https://knof.si/


- Sodelovanje Razvojne agencije Sora na Zero Waste letnem srečanju za namen predstavitve ZW

aktivnosti občin na Škofjeloškem in objava utrinkov iz srečanja – maj 2022;

Gašper Kleč, direktor Razvojne agencija Sora na dogodku v Kranju

- Testna izvedba uvedbe povratne embalaže (povratni lončki) na Škofjeloškem z namenom

zmanjševanja odpadne embalaže: Historial, Tek 4 mostov, Festival Črna Loka, Karavana okusov,

Diskoloka, Siddharta Rovno, Maraton Franja - junij - september 2022;

Karavana okusov, 10. september 2022, Škofja Loka (uporaba povratnih kozarcev)

https://ebm.si/zw/o/2022/zero-waste-je-prava-pot-ponovna-uporaba-pa-bliznjica-do-tega-cilja/
https://www.ra-sora.si/zero-waste-letno-srecanje-predstavitev-aktivnosti-zw-obcin-na-skofjeloskem/


- Organizacija Zero Waste predavanj na šolah v občini Škofja Loka in Železniki – izvajalec

predavanj Ekologi brez meja: posredovanje povabila k sodelovanju OŠ (OŠ Ivana Groharja in OŠ
Železniki) in SŠ (Gimnaziji Škofja Loka) za izvedbo ZW predavanj; usklajevanje terminov izvedbe

in tematike ZW predavanj s posamezno zainteresirano šolo in Ekologi brez meja – avgust –

oktober 2022;

- Organizacija in izvedba on-line sestanka z Komunalo Škofja Loka in Ekologi brez meja za

pripravo jesenskega programa ZW aktivnosti in CPU aktivnosti dne, 08.09.2022;

- organizacija Zero Waste aktivnosti za splošno javnost na Tržnici Škofja Loka za izmenjavo

ozimnice in osveščanje o zbiranju odpadnega jedilnega olja – izvedba ZW aktivnosti v

sodelovanju z Ekologi brez meja, Občino Škofja Loka in Komunalo Škofja Loka: dogovor o

programu ZW aktivnosti s sodelujočimi organizacijami, pridobitev informacije o možnosti najema

stojnice na Tržnici Škofja Loka s strani KS Kamnitnik in najem stojnice na Tržnici Škofja Loka,

obveščanje medijev o  ZW aktivnosti – avgust - september 2022;

- Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o zavrženi hrani izvedba izmenjave ozimnice in

osveščanje o zbiranju odpadnega jedilnega olja na Tržnici Škofja Loka dne, 29.9.2022 - v

sodelovanju s Ekologi brez meja, Občino Škofja Loka, Komunalo Škofja Loka – priprava in

objava utrinkov o izvedeni ZW aktivnosti: RAS, Občina Škofja Loka, Komunala Škofja Loka,

Gorenjski glas, RTV, EBM in drugi;

Utrinek iz izmenjevalnice z županom Škofja Loka, Tine Radin;ja, Katjo Sres, predsednico Društva

ekologi brez meja in Gašperjem Kleč, direktorjem Razvojne agencije Sora.

- Izvedba Zero Waste predavanj na temo zavržene hrane za preko 250 učencev in dijakov na treh

šolah v občini Škofja Loka in Železniki – izvajalec ZW predavanj Ekologi brez meja – oktober

2022:

o 11.10.2022, dopoldne, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka;

o 11.10.2022, popoldne, OŠ Železniki;

o 24.10.2022, dijaki 1. letnikov Gimnazije Škofja Loka;

o Priprava in objava utrinkov o izvedbi ZW predavanj na šolah v občini Škofja Loka in

Železniki – november 2022;

https://www.ra-sora.si/zw-skofjelosko-izmenjava-ozimnice-in-osvescanje-o-zbiranju-odpadnega-jedilnega/
https://www.skofjaloka.si/objava/678772
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/09/27/29-september-mednarodni-dan-ozavescanja-o-izgubah-hrane-in-odpadni-hrani/
https://www.gorenjskiglas.si/article/20220927/C/220929822/1024/izmenjava-ozimnice-v-skofji-loki
https://www.rtvslo.si/slovenija/vsak-prebivalec-slovenije-je-lani-v-povprecju-zavrgel-68-kilogramov-hrane/641933
https://ebm.si/prispevki/izmenjava-ozimnice-za-manj-zavrzene-hrane
https://www.ra-sora.si/zw-skofjelosko-izvedena-zero-waste-predavanja-v-osnovnih-in-srednjih-solah-na-skofjeloskem/


- Izvedba online poglobljene predstavitve Zavoda Knof in programa Centra ponovne uporabe

– Stara Šola dne, 11.10.2022;

- Pregled nad izvedenimi ZW aktivnosti za 2022 in priprava predloga ZW aktivnosti za 2023

ter pregled nad ZW kazalniki v sodelovanju z Ekologi brez meja – oktober – november 2022;

- Organizacija sestanka članov ZW Odbora in usklajevanje termina izvedbe s člani ZW Odbora –

november 2022;

- Izvedba in koordinacija sestanka članov ZW Odbora, 22.11.2022, Velika sejna soba na

Upravni enoti Škofja Loka - izvedba v živo in hibridna izvedba; priprava Zapisnika iz sestanka

– november 2022;

- Izvedena redna komunikacija z Ekologi brez meja (telefonsko, e-komunikacija, sestanki) –

marec – december 2022.

DRUGE AKTIVNOSTI OBČINA ŽELEZNIKI:

- javna obravnava Zero waste strategije - objava novice, nov 2021

- pridobitev certifikata Voda iz pipe- objava novice, maj 2022

- spodbujanje ločevanja odpadkov v občini Železniki + obvestilo za večstanovanjske objekte in

Abecednik odpadkov – objava novice na spletni strani Občine Železniki - nov 2022

https://www.zelezniki.si/objava/573277
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleId/83425/certifikat-voda-iz-pipe-prejela-obcina-zelezniki
https://www.zelezniki.si/objava/698499


DRUGE AKTIVNOSTI OBČINA ŠKOFJA LOKA:

- javna obravnava Zero waste strategije - objava novice, nov 2021

- Strategija trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028 - upoštevanje

zero waste smernic - objava strategije, 2022

- individualni izračun ogljičnega odtisa za leto 2019 - feb 2022

- EKO DAN v Škofji Loki - maj 2022

- eKOLOka - sistem izposoje koles, 2022

IZVAJANJE ZW AKTIVNOSTI V SKLOPU PROGRAMA KOMUNALE ŠKOFJA LOKA:

- Zbiranje odpadnega olja – objava povabila k zbiranju odpadnega jedilnega olja na spletni

strani Komunale Škofja Loka;

- Zbiranje papirja od vrat do vrat - spremljanje količin ločeno zbranega papirja; objava

povabila k zbiranju papirja od vrat do vrat v Retečah na spletni strani Komunale Škofja Loka –

avgust 2022;

- Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov, objava rezultatov nov 2022: najbolj je

izstopal visok delež bioloških odpadkov, kar pomeni, da bo na tem področju potrebno še

dodatno ozaveščanje občanov, da mečejo biološke odpadke v rjave zabojnike oz. jih

kompostirajo doma;

- Označevanje ekoloških otokov - označitev ekoloških otokov, z novimi nalepkami v občini

Železniki (že v letu 2021) in občini Škofja Loka (v  letu 2022); objava novice - avgust 2022;

- Nov ekološki otok v Sopotnici – objava novice, september 2022;

- Vzpostavitev »polpotopnih« zbiralnikov – objava novice na spletni strani Komunale Škofja

Loka – april 2022 na Partizanski cesti – julij 2022 v Frankovem naselju.

https://www.skofjaloka.si/objava/572790
https://www.skofjaloka.si/objava/591053
https://www.skofjaloka.si/objava/598167#
https://www.skofjaloka.si/objava/634556
https://www.skofjaloka.si/objava/640861
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/04/29/e-racun-naredim-in-posodico-za-olje-dobim/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/08/05/zacetek-zbiranja-papirja-od-vrat-do-vrat-tudi-v-retecah-in-gorenji-vasi-retece/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/08/05/zacetek-zbiranja-papirja-od-vrat-do-vrat-tudi-v-retecah-in-gorenji-vasi-retece/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/11/16/izvedli-smo-sortirno-analizo-ostalih-odpadkov/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/08/22/postopno-urejanje-ekoloskih-otokov/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/09/08/nov-ekoloski-otok-v-sopotnici/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/04/21/polpotopni-zbiralniki-na-partizanski-cesti/
https://www.komunalaskofjaloka.si/2022/07/15/nov-polpotopni-ekoloski-otok-v-frankovem-naselju/


Obnova ekoloških otokov

Zbiralna posoda za odpadno jedilno olje



KOMUNIKACIJA:

Redno objavljanje novic o aktualnih Zero Waste delavnicah in dogodkih za obe občini v novicah RA

Sore, spletni strani in FB strani RA Sore.

Redne objave o dogajanju na področju zw na spletni strani občine Škofja Loka in Železniki.

Redne objave člankov Razvojne agencije Sora, Ekologov brez meja in Komunale Škofja Loka v

Loškem glasu na aktualne okoljske teme:

- Prireditve brez odpadkov – je to mogoče?, str.12, EBM - april 2022

- E-račun naredim in posodico za jedilno olje dobim, str.12, Komunala Škofja Loka – maj 2022

- Za ponovno uporabo se moramo zavestno odločiti, str. 14, EBM  – junij 2022

- Ko bi julij brez plastike postal leto brez plastike, str. 15, EBM  – julij 2022

- Izmenjava ozimnice za manj zavržene hrane, str. 13, EBM – september 2022

- Za 1. november prižgimo svečo manj, str. 13, Komunala Škofja Loka  – oktober 2022

- Evropski teden zmanjševanja odpadkov v luči tekstila, str. 15, EBM – november 2022

Redne objave Komunale Škofja Loka v Ločanki in Ratitovških obzorjih v letu 2022 – dostop do

člankov, redne objave o aktualnem dogajanju na radio Sora in njihovi spletni strani.

https://www.skofjaloka.si/objave/292
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/6433c444544484w2w2a4b424c433u2a4e4h5v2s2j5w234e5g5749433i5v20334o2g3q494w274b4u2743334l3a3c3n2r2/Loski_glas_2022042604.pdf
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/e44364u264q2v2z2s2y2e434f4337484n57444s244947484g5k59403l53484w2o2g3q494w2a464v284y234l3a3c3n2r2/Loski_glas_20220531_05.pdf
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/d463j5y254w2z243440333f5e4z27403e444w2t2j503h5e514c474a484z2z264o2g3q494w2d444w2745334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20220628_06.pdf
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/n56384t2y2w254d494d4z294l5a4w243l5b4v254c4z2i51494c4z233e434v2z2o2g3q494x25464x2743334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20220726_07-08.pdf
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/74f4j5u2u2u244x2s2c443g5k553x213d4i5x2p2j594544424i574z2n5w243r2o2g3q494x29494z2744334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20220927_09.pdf
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/k5y2k55464u2u2y244w243i59463u243l5a464v2848494946494y2a4c454v264o2g3q494x2c454r254z2a4n2m3a3d3r2n2/Loski_glas_20221025_10.pdf
https://www.gorenjskiglas.si/supplement/k523n5t2u2r264b4w2d40344n5b4s2d474j5p2r284b444j594h5z2d454q2a464o2g3q494y25484r2640354n2m3a3d3r2n2/Lo%C5%A1ki_glas_20221129_11.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1tcrttCeu_nN2pTSeKAVhaH1uGU4fVX0h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tcrttCeu_nN2pTSeKAVhaH1uGU4fVX0h?usp=sharing


3. PODATKI O NASTANKU KOLIČIN ODPADKOV ZA LETO 2021

Komunala Škofja Loka je na območju občin Škofja Loka in Železniki izvajalec gospodarske javne

službe v sklopu katere zbira komunalne odpadke in obsega sledeče naloge:

● ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, odvoz, sortiranje in začasno skladiščenje,

● vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo oziroma predelavo,

● okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev.

Na ekoloških otokih se zbira:

● papir,

● stekleno embalažo,

● odpadno električna in elektronska opremo,

● uporaben tekstil, oblačila in obutev,

● odpadno jedilno olje.

Individualno, od vrat do vrat, se zbira:

● embalaža,

● biološki odpadki,

● ostali (mešani) odpadki.

Občani lahko oddajo odpadke tudi v Zbirnem centru Draga in Studeno. Več informacij.

https://www.komunalaskofjaloka.si/odpadki/zbiranje-komunalnih-odpadkov/


Podatki za Občino Škofja Loka

Leto

(a) skupaj

zbrani KO

(kg)

(b) MKO

zbrani (kg)

(c) Ločeno

zbrani (kg)

(a1) skupaj

zbrani KO /

prebivalca

(kg)

(b1) MKO

zbrani /

prebivalca

(kg)

Delež MKO

zbrani /

skupaj

zbrani KO

(%)

Delež VSI

LOČENO

ZBRANI /

skupaj (c)

zbrani KO

brez

obdelave

MKO) (%)

Prebivalci

SKUPAJ

2015 5.530.470 1.790.360 3.740.110 241 78 32,37% 67,63% 22.912

2016 5.618.981 1.775.410 3.843.571 245 77 31,60% 68,40% 22.927

2017 6.057.274 1.841.580 4.215.694 264 80 30,40% 69,60% 22.935

2018 6.161.617 1.907.590 4.254.027 269 83 30,96% 69,04% 22.919

2019 6.318.309 1.769.390 4.548.919 274 77 28,00% 72,00% 23.076

2020 6.403.870 1.704.080 4.699.790 275 73 26,61% 73,39% 23.297

2021 6.568.936 1.761.870 4.807.066 280 75 26,82% 73,18% 23.462
KO – komunalni odpadki; MKO – mešani komunalni odpadki

Opomba: Podatki so bili posodobljeni v letu 2022 za vsa pretekla leta z namenom uskladitve metodologije pridobivanja podatkov, zato se

lahko razlikujejo od podatkov iz Zero waste strategije

Primerjava zbranih količin ločenih frakcij po letih v občini Škofja Loka (v kg)

LOČENE

FRAKCIJE 2015 (kg) 2016 (kg) 2017 (kg) 2018 (kg) 2019 (kg) 2020 (kg) 2021 (kg)

MKO 1.790.360 1.775.410 1.841.580 1.907.590 1.769.390 1.704.080 1.761.870

ORGANSKI 966.950 1.018.000 1.031810 1.115.550 1.031.950 1052.480 1.028.690

KOSOVNI 195.530 204.070 203.250 224.950 277.660 414.710 421.840

STEKLO 397.240 372.121 405.050 398.243 408.932 419.578 425.848

PAPIR 672.861 663.934 703.023 729.265 705.613 709.216 722.400
EMBALAŽA -

plastična +

kovinska + trda

plastika 804.986 838.300 1.022.180 839.167 1.147.000 1.147.720 1.283.660

NEVARNI 48.374 46.532 28.732 39.278 50.137 41.892 37.120

SVEČE 26.670 23.880 25.070 22.500 14.770 12.060 14.860

OEEO 55.008 73.640 73.879 73.576 75.585 85.295 92.468

LES + LESENA

EMBALAŽA 331.750 395.570 497.470 585.270 577.200 565.560 538.260

KOVINE 127.840 122.774 123.600 106.802 148.690 163.129 127.840

GUME 14.490 31.540 29.100 30.920 38.040 29.820 32.980

RAVNO STEKLO 0 0 0 0 0 0 0

TEKSTIL 98.411 53.210 72.530 88.506 73.342 58.330 81.100

LOČENO 3.740.110 3.843.571 4.215.694 4.254.027 4.548.919 4.699.790 4.807.066

MKO 1.790.360 1.775.410 1.841.580 1.907.590 1.769.390 1.704.080 1.761.870

KO skupaj 5.530.470 5.618.981 6.057.274 6.161.617 6.318.309 6.403.870 6.568.936



Podatki za Občino Železniki

Leto

(a) skupaj

zbrani KO

(kg)

(b) MKO

zbrani (kg)

(c) Ločeno

zbrani (kg)

(a1) skupaj

zbrani KO /

prebivalca.

(kg)

(b1) MKO

zbrani /

prebivalca

(kg)

Delež MKO

zbrani /

skupaj

zbrani KO

(%)

Delež VSI

LOČENO

ZBRANI /

skupaj (c)

zbrani KO

brez

obdelave

MKO) (%)

Prebivalci

SKUPAJ

2015 1.209.428 472.990 736.438 179 70 39,11% 60,89% 6.742

2016 1.268.837 440.780 828.057 189 66 34,74% 65,26% 6.705

2017 1.206.679 436.560 770.119 181 65 36,18% 63,82% 6.675

2018 1.285.793 465.360 820.433 192 69 36,19% 63,81% 6.709

2019 1.354.865 490.380 864.485 203 73 36,19% 63,81% 6.689

2020 1.273.895 421.000 852.895 190 63 33,05% 66,95% 6.720

2021 1.273.929 417.950 855.979 190 62 32,81% 67,19% 6.699
KO – komunalni odpadki;  MKO – mešani komunalni odpadki

Opomba: Podatki so bili posodobljeni v letu 2022 za vsa pretekla leta z namenom uskladitve metodologije pridobivanja podatkov, zato se

lahko razlikujejo od podatkov iz Zero waste strategije

Primerjava zbranih količin ločenih frakcij po letih v občini Železniki (v kg)

LOČENE

FRAKCIJE 2015 (kg) 2016 (kg) 2017 (kg) 2018 (kg) 2019 (kg) 2020 (kg) 2021 (kg)

MKO 472.990 440.780 436.560 465.360 490.380 421.000 417.950

ORGANSKI 139.600 137.200 131.720 140.050 139.440 147.330 148.290

KOSOVNI 81.460 89.680 87.710 82.460 93.120 94.060 103.920

STEKLO 82.410 86.146 83.773 98.914 99.006 99.808 94.313

PAPIR 83.032 90.249 91.013 91.046 101.586 92.238 90.994
EMBALAŽA -

plastična +

kovinska +

trda plastika 202.290 268.050 238.160 256.900 260.630 257.710 265.080

NEVARNI 11.876 13.592 14.153 14.082 16.760 14.008 13.629

SVEČE 11.750 8.310 13.370 12.000 7.950 6.500 6.600

OEEO 14.690 16.440 18.350 21.321 25.533 24.901 18.923

LES + LESENA

EMBALAŽA 50.030 34.590 23.180 27.360 24.480 16.560 20.160

KOVINE 37.220 54.760 51.590 51.220 59.040 66.740 68.320

GUME 4.040 8.910 9.700 11.080 22.940 20.240 14.250

RAVNO STEKLO 0 0 0 0 0 0 0

TEKSTIL 18.040 20.130 7.400 14.000 14.000 12.800 11.500

LOČENO 736.438 828.057 770.119 820.433 864.485 852.895 855.979

MKO 472.990 440.780 436.560 465.360 490.380 421.000 417.950

KO skupaj 1.209.428 1.268.837 1.206.679 1.285.793 1.354.865 1.273.895 1.273.929



Obrazložitev

Količina KO in MKO se postopoma veča (z upoštevanjem, da sta zadnji “koronski” leti bili posebno

obdobje), medtem ko se delež ločeno zbranih odpadkov prav tako postopoma zvišuje (pozitivno). V

prihodnje si prizadevamo obrniti trend rasti količin KO in MKO ob podpornih aktivnostih, ki jih že

izvajamo oziroma jih bomo nadgradili v sklopu Zero waste strategije.

Delovali bomo predvsem na dodatnem ozaveščanju o ločevanju odpadkov, saj se le pravilno ločeni

odpadki lahko reciklirajo.

Komunala Škofja Loka pa že izvaja analizo kako bi lahko na čim bolj uspešen način izločili čim več
bioloških odpadkov iz črnega zabojnika. Na podlagi sortirnih analiz je bilo med mešanimi

komunalnimi odpadki kar 31 % bioloških odpadkov (biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zelena

biomasa), ki sodijo v rjav zabojnik za biološke odpadke ali na domač kompostnik.

Ob tem dodajamo, da je v zbranih količinah bioloških odpadkov zajeto le cca 25 % individualnih

gospodinjstev, ker jih cca 75 % izvaja lastno kompostiranja na lastnem vrtu.

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023

1. Vzpostavitev CPU - centra ponovne uporabe na Škofjeloškem:

- Ogled CPU - Kranj - začetki vzpostavitve in področje delovanja ter poslovni model delovanja,

odnosi občina - komunala

- Ogled CPU - Zavod KNOF Krško - začetki vzpostavitve in področja delovanja ter poslovni

model delovanja, odnosi občina - komunala

- Sodelovanje pri pripravi Poslovnega načrta CPU Škofja Loka - Komunala Škofja Loka in

Občina Škofja Loka

2. Vzpostavitev zero waste stojnice na tržnici:

- ZW aktivnosti & tematike - 2x na leto (različne aktivnosti glede na aktualno dogajanje,

okoljske dneve ipd.)

- Tržnica Železniki - zw aktivnost ob otvoritvi v prvi polovici leta

- Preveri možnost postavitve mlekomata na tržnici Kamnitnik

3. Spodbujanje ponudnikov k uvedbi ekoloških standardov in certificiranih znakov:

- Za ponudnike Škofjeloškega - Ogled dobre prakse kmetije za uporabo povratne embalaže

(kmetija Odems, Predoslje)

4. Aktivnosti na zavrženi hrani:

- nadaljevanje s projektom Hrana svoje mesto najde v sodelovanju z vrtcem Škofja Loka in

Slorestom (Dijaški dom)

- Opomba: v vrtcu si želijo več podpore s strani občine, da se ta tematika bolj izpostavlja ter

spremlja v drugih javnih ustanovah

5. Sodelovanje z vzgojno-izobraževalni ustanovami:

- ZW delavnice za osnovne šole v Škofji Loki in Železniki - tematika: plastika, tekstil (2x

delavnice)



- sodelovanje s šolami na območju za dodatne ozaveščanje o pravilnem ločevanju in ravnanju

z odpadki v sodelovanju z komunalo (naravoslovni dnevi, obisk učencev zbirnega centra in

čistilne naprave ipd.)

6. Uvajanje zero waste smernic na prireditvah:

- Dopolnitev postopka za pridobitev soglasja

- Oblikovanje komunikacijskega gradiva - A4 format z navodili kako v duhu zw organizirati

prireditev

- Uvedba zelene straže oz. poenotene maskote na prireditvah na Škofjeloškem za boljše

ločeno zbiranje

7. Spodbujanje uporabe embalaže za večkratno uporabo na prireditvah:

- Nadaljevanje izvedbe prireditev na Škofjeloškem s povratno embalažo, širitev na vse

prireditve z možnostjo najema pralnih kozarčkov od RAS v sodelovanju z TIC

- Nabava univerzalnih pralnih kozarčkov, ni omejitev na določene prireditve; možnost najema

ali nakupa; pranje na odgovornost ponudnika dokler se ne vzpostavi neka lokalna pralnica

- uvedba pogojev za obvezno uporabo povratne embalaže pri organizaciji prireditev na

območju občin (dodatni možni pogoji znotraj razpisov občin).

8. Redna komunikacija in objava člankov v Loškem glasu, Ločanki in Ratitovških obzorij ter na

spletnih straneh RAS, občin Škofja Loka in Železniki ter Komunale Škofja Loka.


