
 
SPOROČILO ZA MEDIJE     ZA OBJAVO 

 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2015 
 

(Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 6.11.2015) - Na sinočnji slovesni 

prireditvi ob otvoritvi 46. sejma Narava-zdravje, je društvo Planet Zemlja 

podelilo že šeste nazive Planetu Zemlja prijazna občina. Naziv so si letos 

prislužile naslednje občine: Razkrižje, Vodice, Zreče, Žalec in Ljubljana.  

 

Projekt nagrajuje tudi občine, ki naziva sicer niso dosegle, so si pa zaslužile 

pohvalo za prizadevanja in letos si so ta priznanja prislužile: Črna na Koroškem, 

Medvode, Krško, Dobrovnik, Starše in Radovljica.  

Natečaj nagrajuje občine v petih kategorijah (po številu prebivalstva: do 3.000, 

od 3. do 5.000, od 5. do 10.000, nad 10.000 in Mestne občine), lani pa so prva 

priznanja za zvestobo prejele že nekatere občine, ki sodelujejo že peto leto in 

so prejele tudi oceno napredka na posameznih področjih. Letos so to priznanje 

prejele občine: Razkrižje, Zreče, Radovljica in Ljubljana.  

Lani je bil v natečaj uveden tudi nabor okoljsko-družbenih pobud, ki so se jim 

sodelujoče občine lahko pridružile in odločile, da jih izvedejo. Gre za 

neobvezujoče pobude oziroma primere dobrih praks, in nekatere občine so jih 

zaznale kot pomemben prispevek pri razvoju kvalitete bivanja občank in občanov. 

Letos sta pobude posvojili občini Dobrovnik in Žalec. 

 

Natečaj je potekal ob podpori Skupnosti občin Slovenije in Razvojnih agencij 

Slovenije, sodelovalo pa je 15 občin iz naslednjih regij: Gorenjska, osrednja, 

Koroška, notranjska, Štajerska, Posavje in Pomurje. 

Komisija letošnjega natečaja, v sestavi strokovnjakov Zavoda za gozdove RS, 

Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 



prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, zavoda Tovarna 

trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, 

Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gradbenega instituta ZRMK, Zavoda za 

varstvo narave, Zavoda za varno igro in društva Planet Zemlja, je izbrala 

občine, ki so s svojim delovanjem na področju varovanja gozdov, lokalne 

samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, trajnostnega turizma, sejemske 

dejavnosti, ravnanja z odpadki, energetike, varstva narave, varnosti na igriščih in 

okoljskega komuniciranja, zaslužili najvišje ocene ter s tem naziv Planetu Zemlja 

prijazna občina 2015.  

 

Za morebitno objavo se vam najlepše zahvaljujemo. 

Fotografijo s podelitve vam pošljemo naknadno. 

 

 

 

                                      
 

O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina 

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in 

občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za 

lokalno samooskrbo Ministrstva za kmetijstvo, Nacionalni institut za javno zdravje, društvo za ENO glasbo, zavod 

Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Okoljsko raziskovalni zavod, Gradbeni 

institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave in društvo Planet Zemlja).  

Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij 

strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in 

motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. 

Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije, od 2015 pa tudi Razvojne agencije Slovenije. 

 

2010 

 
Društvo Planet Zemlja je leta 2010 prvič izvedlo natečaj, skozi katerega je želelo pridobiti sliko na področju osveščanja 

lokalnih skupnosti na področju okolje-varstva. Na povabilo se je odzvalo 33 občin (pretežno severovzhodne občine, od 

3.000-10.000), v prvi kategoriji (do 3.000 prebivalcev) pa je naziv prejela občina Dobrovnik, v drugi (med 3.000 in 10.000 

prebivalci) občina Vojnik in v kategoriji nad 10.000 prebivalcev, občina Celje. 

 
2011 

 
Leta 2011 je društvo področju okoljskega osveščanja dodalo še področje varovanja gozdov in ravnanja z odpadki. V ta 

namen so sodelovanje z društvom sprejeli na Agenciji RS za okolje in Zavodu RS za gozdove. Tako smo trem kategorijam 

najboljših, dodali še po dve mesti v posamezni kategoriji. Na povabilo se je odzvalo 35 občin (pretežno občine z nad 

10.000 prebivalci), naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vojnik (med 3.000 in 

10.000 prebivalcev) in občina Murska Sobota (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev).  

Priznanja so prejele tudi občine: 

Hodoš in Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev); občini Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 

prebivalcev) in občini Radovljica in Sevnica (z nad 10.000 prebivalcev). 

 
2012 



 
Leta 2012 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov in ravnanja z odpadki, dodalo še področje 

energetike in sejemske dejavnosti in s tem začelo tudi sodelovanje z Visoko šolo za tehnologijo in sisteme, Gradbenim 

institutom ZRMK in Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. Na povabilo se je odzvalo 32 občin (pretežno severovzhod 

Slovenije, z nad 10.000 prebivalci), naziv pa so prejele: občina Vransko (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vojnik 

(v kategoriji do 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev).  

Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Razkrižje, Kostanjevica in Kobilje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), 

občine Puconci, Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev), občine Žalec, Krško in Velenje (z nad 10.000 

prebivalcev). 

 
2013 

 
Leta 2013 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske 

dejavnosti dodalo še področje trajnostnega turizma in lokalne samooskrbe, in s tem začelo sodelovanje tudi z 

Direktoratom za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter zavodom Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace. 

Na povabilo se je odzvalo 16 občin (iz Pomurja, Dolenjske, Osrednje Slovenije, Štajerske, Šaleško-Savinjske regije, 

Posavja in Gorenjske), naziv pa so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Poljčane (v 

kategoriji od 3.000 do 5.000 prebivalcev), občina Vojnik (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), občina Žalec (v 

kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Mestna občina  Ljubljana (v kategoriji Mestna občina).  

Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Trzin (v 

kategoriji do od 3.000 do 5.000 prebivalcev), Markovci, Zreče (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), Slovenske 

Konjice, Sevnica, Krško, Brežice, Radovljica (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Velenje (v kategoriji Mestna občina). 

 
2014  

 

Leta 2014 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske 

dejavnosti, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, dodalo tudi področje onesnaževanja s hrupom in s tem začelo 

sodelovanje tudi z Nacionalnim Institutom za javno zdravje in društvom za Eno glasbo. Na povabilo se je odzvalo 18 občin 

(zgornje-gorenjska, osrednja, savinjsko-šaleška, notranjska, štajerska, Posavje, dolenjska in Prekmurje), natečaj pa je 

prvič podprla tudi Skupnost občin Slovenije. 

Naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Poljčane (v kategoriji med 3.000 in 5.000 

prebivalcev), občina Zreče (v kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev), občina Žalec (v kategoriji nad 10.000 

prebivalcev), Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestnih občin).  

Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Vodice (v 

kategoriji med 3 in 5.000 prebivalci), Bled (v kategoriji med 5 in 10.000 prebivalci), Krško, Ormož, Radovljica in Slovenske 

Konjice (v kategoriji nad 10.000 prebivalci) ter Velenje (v kategoriji Mestne občine). 

V tem letu je bilo tudi prvič podeljeno posebno priznanje za zvestobo natečaju, ki sta ga prejeli občini Krško in Slovenske 

Konjice, ki v natečaju sodelujeta že od začetka, s tem pa tudi oceno napredka obeh občin na posameznih področjih, ki jih 

spremlja natečaj. 

Novost natečaja 2014 je nabor okoljsko-družbenih pobud, ki so se jim sodelujoče občine lahko pridružile in odločile, da 

jih izvedejo. Gre za neobvezujoče pobude, ki jih je pripravilo društvo Planet Zemlja, »posvojile« pa so jih v občini Žalec, 

Zreče, Razkrižje, Ormož in Bled. 

 

Več o vseslovenskem natečaju najdete na: http://www.planet-zemlja.org/okolju-prijazna-

obcina-2010/ 
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