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UVOD 

 
Naziv zdravega mesta oz. lokalne skupnosti lahko pridobi mesto/lokalna skupnost, v 
katerem sta kvaliteta življenja in kvaliteta bivanja na vrhu lestvice vrednot. Prav 
zaradi zagotavljanja teh vrednot se je občina Slovenske Konjice vključila v 
mednarodno in slovensko mrežo zdravih mest. 
Mednarodni projekt Zdravih mest, kot krovni projekt WHO, povezuje prizadevanja 
vseh vključenih mest/lokalnih skupnosti različnih držav za trajno ohranitev in 
izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter 
upoštevanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja. Občina Slov. Konjice kot 
sodelujoča lokalna skupnost v projektu Svetovne zdravstvene organizacije Zdrava 
mesta, se obvezuje izvajati v korist svojih občanov zdravstveno in okoljevarstveno 
politiko, ki bo zagotavljala uresničevanje zastavljenih ciljev. Pomembni cilji 
mednarodnega projekta so: 
 

- zadovoljevanje osnovnih potreb glede oskrbe z vodo, prehrano in 
bivališčem, delom in varnostjo za vse občane, 

- enakost možnosti za vse občane pri dostopu do spoznanj, izkušenj in 
storitev, ki se nanašajo na zdravje, 

- zdravstvene ustanove in zdravstveno varstvo na visokem nivoju za vse 
občane, 

- enake možnosti vseh občanov za najvišjo stopnjo zdravja in dobrega 
počutja, 

- visoko stopnjo vključevanja občanov v načrtovanje in odločanje, ki 
lahko vpliva na zdravje, 

- okoljevarstveno usmerjeno načrtovanje in gospodarjenje. 
 

Občina Slov. Konjice je formalno pristopila k slovenskemu gibanju zdravih mest leta 
2003 s pristopno izjavo župana, da se Občina Slov. Konjice vključuje v izvajanje 
programa nacionalne mreže v obdobju 2003-2007. Takoj so se začele aktivnosti za 
vključitev, imenovanje projektnega sveta in priprava zasnov projekta, ki je bil potrjen 
s sklepom občinskega sveta maja 2004. V projektni svet so vključeni predstavniki 
občinskega sveta, občinske uprave, zdravstvenih institucij, Komunalnega podjetja, 
občinskih javnih služb, gospodarstva, predstavnika občanov in izobraževalnih 
organizacij. 
 
 
Praktične aktivnosti promocije zdravja v lokalni skupnosti potekajo v obliki različnih 
programov ozaveščanja in praktičnih delavnic, ki jih izvaja s tem namenom Center 
ponovne uporabe. 
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ZDRAVO MESTO SLOV. KONJICE 

RAZVOJ PROJEKTA 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), ki pri Združenih narodih skrbi za 
zdravstveno in socialno varnost človeštva, že dolgo opozarja na zastoje v zdravstveni 
in socialni oskrbi prebivalstva. Zdravje prebivalcev se rojeva v varnem in čistem 
okolju, v pravici do dela, na varnem delovnem mestu, v toplem domu, v prijaznem 
bivalnem okolju, med prijatelji in ne v nezdravem okolju, v slabih delovnih in bivalnih 
razmerah, v brezposelnosti, v revščini, v konfliktnih odnosih, v stresnih situacijah in 
osamljenosti. Te potrebe rastejo hitreje kot materialna in strokovna pripravljenost za 
njihovo zadovoljitev. Zato so leta 1984 članice SZO sprejele strategijo "Zdravje za 
vse", katere temeljna načela so predvsem skrb za boljše zdravje in večjo kakovost 
življenja ter razvijati sistem osnovne zdravstvene oskrbe. 
 
Projekt Zdravo mesto pa so primer uveljavljanja načel strategije ''Zdravje za vse''. 
Zdrava mesta so dolgoročen mednarodni projekt, ki je zaživel leta 1986 v Lizboni, 
pod okriljem Regionalnega urada SZO za Evropo, kot skupni projekt Sektorja za 
pospeševanje zdravja in Sektorja za varstvo okolja. Do danes je prerasel v 
mednarodno gibanje. 
 
Gre za dinamičen in razvojno usmerjen projekt, kjer ni mogoče vsega predvideti v 
naprej, zato poteka v fazah, ki trajajo 5 let. Na ta način je mogoče usklajevati potek 
projekta ter določati cilje projekta v skladu z razvojnimi potrebami in stanjem v 
družbi. V Sloveniji je nekaj mest (Ljubljana, Celje, Maribor, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Piran, Ruše, Novo mesto….) vključenih v ta projekt. 
 

Healthy Cities 

The WHO Healthy Cities project is a global movement. It engages local governments 
in health development through a process of political commitment, institutional 
change, capacity-building, partnership-based planning and innovative projects. 
Nearly 100 cities are members of the WHO European Healthy Cities Network, and 30 
national Healthy Cities networks across the WHO European Region have more than 
1400 cities and towns as members. 

The primary goal of the WHO European Healthy Cities Network is to put health high 
on the social, economicand political agenda of city governments. Health is the 
business of all sectors,and local governments are in a unique leadership position, 
with power to protect and promote their citizens' health and well-being. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-
cities 
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GLAVNI CILJI 
 
Projekt si prizadeva, da bi vsako mesto vodilo zdravo javno politiko. Slednja se izraža 
v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju 
mestnega okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov meščanov za boljše življenje 
v mestu. Zdrava mesta so zavest o pomembnosti varovanja zdravja. Zdravje ni le to, 
da nismo bolni, je stanje celotnega fizičnega, duševnega in socialnega dobrega 
počutja. Nastaja tam, kjer živimo in delamo. Je dobro mnenje o sebi, o svojem okolju 
in o svojem mestu. Projekt izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni prebivalci in 
širša družbena skupnost prevzemajo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega 
zdravja in kakovosti življenja nasploh, zlasti v mestnem okolju. 

Glavni cilj projekta "Zdrava mesta" je, da postane zdravje izrazita skrb vseh, tako 
upravnih organov, kot javnega in zasebnega sektorja. Omenjene strukture naj bi si 
prizadevale ustvariti takšne razmere, ki bodo omogočile oblikovanje zdravju 
naravnane javne politike, ki bo zagotavljala: 

• varne in čiste življenjske razmere visoke kakovosti, vključno s kakovostjo 
bivanja;  

• uravnotežen in stabilen ekosistem;  
• medsebojno podpirajočo se skupnost in sosedstvo;  
• visoko stopnjo vključevanja občanov v načrtovanje in odločanje, ki lahko 

vplivajo na zdravje;  
• zadovoljevanje osnovnih potreb glede oskrbe z vodo, prehrano, bivališčem, 

delom in varnostjo za vse občane;  
• enakost možnosti za vse občane pri dostopu do spoznanj, izkušenj in storitev, 

ki se nanašajo na zdravje;  
• življenjsko in okoljevarstveno usmerjeno mestno načrtovanje in 

gospodarjenje;  
• široko razumevanje do lastne kulturne preteklosti in do drugih etničnih 

skupin med mestnim prebivalstvom;  
• mestno strukturo in upravo, ki upošteva lastne značilnosti različnih mestnih 

predelov in jih trajno vzdržuje;  
• zdravstvene ustanove in zdravstveno varstvo na visoki ravni za vse občane;  
• enakost možnosti vseh občanov za najvišjo možno stopnjo zdravja in dobrega 

počutja; 

 
TEMELJNE SKUPNE ZNAČILNOSTI 
 
Vsem projektom Zdravih mest je skupnih šest značilnosti: 
1. Opredelitev za zdravje 

 
Poudarjanje holistične narave zdravja in prepoznavanje povezave med njegovimi 
fizičnimi, duševnimi, socialnimi in duhovnimi stranmi. Prednostni nalogi sta krepitev 
zdravja in preventiva. Zdravje lahko vzpostavimo le s skupnim prizadevanjem 
posameznikov in skupin v mestih. 
 
 2. Politično odločanje 
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Bivanje, okolje, vzgoja in socialne službe ter drugi programi mestnih vlad imajo velik 
učinek na zdravstveno stanje v mestih. Projekti Zdrava mesta krepijo prispevke takih 
programov za zdravje tako, da vplivajo na politično odločanje mestnih parlamentov. 
 
 3. Medsektorsko sodelovanje 
Je proces, v katerem organizacije, ki delujejo zunaj zdravstvenega področja, 
spremenijo svoje dejavnosti tako, da več prispevajo k zdravju. Primer medsektorske 
akcije je urbanistično načrtovanje, ki naj bi zagotovilo veliko zelene površine za 
rekreacijo in s tem spodbujalo dobro telesno kondicijo. 
 
 4. Sodelovanje javnosti 
Ljudje sodelujejo pri zdravju preko izbire načina življenja, uporabe zdravstvenih 
služb, pogledov na zdravstvene probleme in delu v družbenih skupinah. Projekti 
Zdrava mesta pospešujejo aktivnejšo vlogo ljudi na vseh naštetih področjih. 
Zagotavljajo sredstva, s katerimi lahko posamezniki neposredno vplivajo na 
odločanje v projektu in s pomočjo projekta pri aktivnostih mestnih uradov in drugih 
organizacij. 
 
 5. Inovacije 
Krepitev zdravja in preventiva bolezni s pomočjo medsektorskega sodelovanja 
zahteva nenehno iskanje novih idej in metod. Uspešnost projektov Zdravega mesta 
je odvisna od njihove sposobnosti za izvedbo inovacij v okolju, ki podpira 
spremembe. Projekti to dosegajo s širjenjem znanja o novih metodah, spodbujanjem 
inovacij in s spoznavanjem dosežkov tistih, ki eksperimentirajo z novimi smernicami 
in programi. 
 
 6. Zdravju naklonjena javna politika 
Uspešnost projektov Zdrava mesta se odraža v stopnji, do katere vodstvo mesta 
lahko vpliva na smernice, ki pogojujejo osnovo za zdravje. Projekti dosežejo svoje 
cilje, ko postanejo domovi, šole, delovna mesta in drugi deli mestnega okolja 
primerni za zdravo življenje. Politične odločitve, medsektorsko sodelovanje, 
sodelovanje javnosti in inovacije, ki jih pospešujejo projekti Zdrava mesta, si skupaj 
prizadevajo doseči zdravju naklonjeno javno politiko. 

 

AKTIVNOSTI V LETU 2017: 

Projektne aktivnosti, ki vključujejo interdisciplinarni pristop in so pomembne za 
zagotavljanje javnega zdravja v širši lokali skupnosti, kot so: 
 
Objave v lokalnih Novicah – zdravje & ekologija in drugih medijih, izvedba promocijskih 
delavnic na javnih lokalnih dogodkih s prikazom možnosti ponovne uporabe, izvedba 
praktičnih motivacijskih delavnic na temo »več zdravja z ustvarjalnostjo«, izdelava 
promocijskega plakata za osveščanje javnosti. 
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SLIKOVNI PRIKAZ – PROMOCIJSKE DELAVNICE IN AKTIVNOSTI V LETU 2017 

 
 
 
 
 
Promocijska 
delavnica s prikazom 
možnosti ponovne 
uporabe, CPU, 
25.1.2017 

 

 
 
 

 
 
 
Praktična 
motivacijska 
delavnica na temo 
“Več zdravja z 
ustvarjalnostjo; 
21.2.2017, 
Lamprechtov dom, 
Slov. Konjice 

 
 

 
 
 
Promocijska 
delavnica s prikazom 
možnosti ponovne 
uporabe, CPU, 
25.2.2017 
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Promocijska 
delavnica s prikazom 
možnosti ponovne 
uporabe, SŠC CELJE, 
16.2.2017 

 
 
 
Promocijska 
delavnica s prikazom 
možnosti ponovne 
uporabe –javni 
dogodek “Čas je 
zdaj”, 8.4. 2017, 
Slov. Konjice 
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Praktična 
motivacijska 
delavnica na temo 
“Več zdravja z 
ustvarjalnostjo; CPU, 
29.9.2017  

 
 
 
 
 
 
Praktična 
motivacijska 
delavnica na temo 
“Več zdravja z 
ustvarjalnostjo; CPU, 
10.10.2017 
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Praktična 
motivacijska 
delavnica na temo 
“Več zdravja z 
ustvarjalnostjo; CPU, 
12.10.2017 
 

 
 
 
KAZALNIK: 
V promocijske delavnice je bilo skupaj vključenih 485 mladih, 24 učiteljev/ profesorjev, 50 
občanov in 24 strokovnjakov s področja ekologije&zdravja. 
 
 
Cilj je, sodelovanjem je promocija projekta Zdravo mesto in informiranje občanov v občini 
Slovenske Konjice o pomenu varovanja okolja za zagotavljanje javnega zdravja.   

PROMOCIJSKI PLAKAT- izobešen na steni pri izvajanju aktivnosti projekta Zdravo 
mesto in na loakciji Cpu, PE Slov. Konjice, Prežigal 9. 
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PRISPEVKI V NOVICAH IN JAVNIH MEDIJIH, Novice, jan 2017 

1. PONOVNA UPORABA KOT TREND RAZVITE DRUŽBE 
 
Imate tudi vi težave z izdelki, ki so še funkcionalno uporabni, a jih ne potrebujete več? Kar 10 
kg jih nastane letno na osebo in za te posebaj poskrbi Center ponovne uporabe (CPU), saj to 
niso odpadki. Na lokaciji Prežigal 9 (CERO) ob sodelovanju JKP d.o.o. Slov. Konjice, ki 
posebno skrb namenja varovanju okolja z družbenim učinkom, je vrata odprl prenovljen in 
večji CPU. Namenjen je prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za 
vnovično uporabo. Tako se z zelenim gospodarstvom  povezuje več konceptov (zelena rast, 
krožno gospodarstvo, industrijska simbioza, učinkovita raba virov, trajnostni razvoj), v 
grobem pa so vsem skupni trije cilji: učinkovita raba virov in materialov s trajnostno 
proizvodnjo in potrošnjo, zagotavljanje zelenih delovnih mest ter krepitev socialne enakosti. 
Skupine izdelkov, ki so primerni za ponovno uporabo in jih občani lahko oddajo v centru:  

 Tekstil: oblačila, obutev, plišaste igrače, zavese, posteljnina, blago,... 
 Pohištvo: omare, kredence, stoli, fotelji,... 
 Oprema za dom: lonci, kozarci, krožniki, skodelice, luči, ure, vaze, drobni predmeti,... 
 Knjige in CD-ji: knjige, CD-ji, DVD-ji, kasete, vinilke,... 
 Športna in otroška oprema: smuči, čelade, rolerji, kolesa, rolke, drsalke, uteži, 

kolesa, vozički, gugalnice, hojice,igralne blazine, stolčki za hranjenje,... 
 Gospodinjski aparati in pripomočki: sušilniki hrane, tehtnice, mlinčki, sesalniki, 

kavni aparati, mešalniki, ožemalniki, pekači, kuhinjski roboti,... 
 Drugo: darila, modni dodatki, obutev.. 

 
Obiskovalci imajo v CPU možnost spoznati praktične primere inovativne obnove, kot je 
upcycling, ki presega recikliranje. Možnost sodelovanja občanov v konceptu krožnja virov 
podpirajo tudi Občine Slov. Konjice, Zreče in Vitanje. Gre za preprosto idejo, ki stremi k 
dematerializaciji in prinaša nove trende prihodnosti, ki vključujejo okoljsko in družbeno 
odgovornost. Ljudem, ki so leta čakali na zaposlitev vrača dostojanstvo in možnost za delo, v 
obliki učnega centra spodbuja kreativnost in zelene poklice prihodnosti. Sodelovanje v 
ponovni uporabi ni le etična motivacija, ampak tudi finančna, saj lahko prihanite 1000€ 
letno. Statistika kaže, da na letni ravni porabi oseba za oblačila in obutev za vse štiri letne 
čase minimalno 450€, oprema za dom in družino ter prosti čas predstavlja podoben znesek. 
Z nakupi izdelkov iz ponovne uporabe so cene izdelkov 10% prve cene, zato je mogoče na 
letni ravni precej privarčevati, kar je tudi praksa v tujini.  

2. PRISPEVKI V JAVNIH MEDIJIH, 25.5. 2017  

https://www.si21.com/Svet/HRANA__ZDRAVJE_OD_A_DO_Z/ 

 
3. Objava na SLO TV 1 –15.4.2017, Oddaja Pregreha brez greha. Kot strokovnjakinja je 
sodelovala dr. Marinka Vovk, predstavila pomen ponovne uporabe in varčevanja z viri v 
gospodinjstvu. https://www.facebook.com/PregrehaBrezGreha/?fref=ts 
 
 
 
4. OBJAVA NA TV MB: 17 in 18 .6.2017  
Ponovna uporaba dokazuje pomen varčevanja z viri in spreminjanja življenjskega stila 
družbe, kar pozitivno vpliva na zdravje. Zaznamuje posameznike in družbo, ki oblikujejo 
družbeno odgovornost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/spoznajmose-com/174478628 
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5. OBJAVA NA TV MB: 7.10. in 8 .10.2017  
 
Projekt 3R kot življenjski stil, ki poteka ob podpori MOP, prikazuje pomen odgovornega 
ravnanja z oblačili in pasti sodobne hitre mode, kar neposredno prispeva k promociji zdravja 
v okviru projekta Slov. Konjice- zdravo mesto. 
https://youtu.be/7-vFgfRdOmA 

6. PRISPEVKI V NOVICAH IN JAVNIH MEDIJIH, Novice, 21.8. 2017 

SKRB ZA OKOLJE JE TUDI SKRB ZA ZDRAVJE 
 
Zaradi požarov in okoljskih nesreč v Sloveniji je vse več ljudi zaskrbljenih zaradi stanja okolja, 
v katerem živijo. Fizično okolje, ki nas obdaja, je namreč naravno okolje, prepleteno z vplivi 
človekovega delovanja. Tudi človek sam predstavlja element tega okolja. S svojim 
delovanjem pomembno vpliva na osnovne sestavinine naravnega fizičnega okolja, kot so 
zrak, voda in zemlja. Prav tako pa tudi okolje neposredno vpliva na življenjske in bivanjske 
pogoje človeka in s tem na zdravje in kvaliteto življenja. Občina Slov. Konjice si s projektom 
Zdravo mesto prizadeva za visoko okoljsko ozaveščanost občanov, saj je le-ta tesno 
povezana z zdravjem prebivalcev. V sodelovanju z  JKP d.o.o. Slov. Konjice, ki posebno skrb 
namenja varovanju okolja z družbenim učinkom, imajo občani možnost, da v Centru 
ponovne uporabe na lokaciji CERO (Prežigal 9) in Tepanje 28d oddajo opremo in izdelke, ki 
jih ne potrebujejo več, kot so oblačila, obutev, pohištvo, oprema za dom, gospodinjski 
aparati, knjige in drugo. Izdelke v procesu prenove nato lokalno zaposleni transformirajo v 
trendovske izdelke z dodano vrednostjo in so nared za kupce po simboličnih cenah. 
Sodelovanje v ponovni uporabi tako omogoča občanom več zdravja, saj lokalno izdelani 
izdelki ne povzročajo škodljivih vplivov na zdravje in okolje. Kroženje virov se tako odraža v 
zmanjšanju odpadkov, manjši porabi vode, energije, manj emisij, saj ni potrebno novih 
izdelkov uvažati več deset tisoč kilometrov daleč. Kot zanimivost kroženja izdelkov naj 
omenimo, da se lahko v trgovini CPU CERO sprehajate po rdečih  preprogah iz predsedniške 
palače, ki bi sicer postale odpadek. 

Skupaj je bilo javno objavljenih 6 prispevkov na temo promocije zdravja in 
zdravega načina življenja, od tega 3 prispevki na nacinalni TV. 

ZAKLJUČEK - OKOLJE IN ZDRAVJE 

Eden od ključnih pogojev za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanje bolezni 
je zdravo okolje. Dejavniki tveganja so vezani na segmente iz širšega okolja, kot so: 
atmosferski zrak, voda in zemlja; na živila, vključno s pitno vodo ter predmete 
splošne rabe, s katerimi smo v neposrednem stiku oziroma predstavljajo pomemben 
doprinos k ožjemu bivalnemu okolju. 
  
VEČJA OKOLJSKA OSVEŠČENOST JE ZATO KLJUČNEGA POMENA ZA OHRANJANJE 
ZDRVJA IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA V LOKALNI SKUPNOSTI, KJER IMA 
POMEMBNO VLOGO OBČINA SLOV. KONJICE OB SODELOVANJU S SOCIALNIM 
PODJETJEM CENTROM PONOVNE UPORABE. LE-TA OMOGOČA ZDRAV NAČIN 
ŽIVLJENJA Z DRUŽBENO ODGOVORNIM DELOVANJEM V LOKALNEM OKOLJU, KJER 
LAHKO OBČANI PRIDOBIJO PRAKTIČNE IZKUŠNJE IN VEŠČINE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE. 
 
 
Vodja projekta: 
Dr. Marinka Vovk 
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