OCENJEVALNI OBRAZEC

OBČINE
Najbolj zelena občina 2011 – struktura točkovnika:
PODROČJE

NAJVEČJE MOŽNO
ŠTEVILO TOČK

Odpadki

97

Vode

31

Energetika

10

Komuniciranje in ozaveščanje

24

Trajnostni promet

17

Ostala področja

31

Skupaj

210

Organizator natečaja Fit media d.o.o. v letu 2011 posveča posebno pozornost področju ravnanja z
odpadki. Tako se v letošnjem natečaju podeljujejo priznanja v dveh kategorijah: Najbolj zelena
občina 2011 in Najbolj zelena občina 2011 na področju ravnanja z odpadki. Novost letošnjega
vprašalnika sta tudi dodani področji Komuniciranje in ozaveščanje ter Trajnostni promet. Vsako od
šestih področij prispeva enakomeren delež k skupni oceni (eno šestino skupne ocene) za naziv Najbolj
zelena občina 2011:

Področje Odpadki se ocenjuje še ločeno za podelitev naslova Najbolj zelena občina 2011 na področju
varovanja z odpadki in je kot tako ovrednoteno z 97 točkami.
Odgovore občin bo žirija presojala ločeno za mestne in nemestne občine, pri čemer so slednje
razvrščene na občine, ki imajo nad 5.000 prebivalcev, in občine, ki imajo 5.000 ali manj prebivalcev.
Sestava strokovne žirije:
-

prof. dr. Franc Lobnik, predsednik Sveta za varstvo okolja RS
mag. Katja Buda, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za okolje in podnebne
spremembe
Saša Kek, Skupnost občin Slovenije

-

Mateja Eržen, Združenje občin Slovenije
Jože Volfand, Fit media
dr. Darja Majkovič, Fit media

Več o projektu si lahko preberete na spletnem portalu www.zelenaslovenija.si
Za več informacij smo vam z veseljem na voljo:
Zelena Slovenija, e-naslov: zelena.obcina@zelenaslovenija.si
Dodatna pojasnila in odgovori na morebitna vprašanja občin v povezavi z vsebino in poročanjem v
anketnem vprašalniku bodo sprotno objavljeni na spletni strani portala.

Izpolnjeni anketni vprašalnik, prosimo, vrnite najkasneje do 24. novembra 2011 po pošti na:
Fit media d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, ali na e-naslov: zelena.obcina@zelenaslovenija.si

PODROČJE: ODPADKI

1.1. Delež ločeno zbranih odpadkov od
vseh odpadkov v gospodinjstvu

SKUPAJ: 97 TOČK

≥ 50 %
9 Maks. 9 točk
40 – 49 %
7
30 – 39 %
5
20 – 29 %
3
10 – 19 %
1
≤ 10 %
0
Obrazložitev: V recikliranje usmeriti vsaj 65 % nastalih količin komunalnih odpadkov ter snovno izrabiti vsaj 42 %.
1.2.1. Delež plastike v ločeno zbranih
91 – 100 %
9 Maks. 9 točk
odpadkih iz gospodinjstva
81 – 90 %
8
71 – 80 %
7
61 – 70 %
6
51 – 60 %
5
41 – 50 %
4
31 – 40 %
3
21 – 30 %
2
11 – 20 %
1
≤ 10 %
0
1.2.2. Delež stekla v ločeno zbranih
91 – 100 %
9 Maks. 9 točk
odpadkih iz gospodinjstva
81 – 90 %
8
71 – 80 %
7
61 – 70 %
6
51 – 60 %
5
41 – 50 %
4
31 – 40 %
3
21 – 30 %
2
11 – 20 %
1
≤ 10 %
0
1.2.3. Delež papirja v ločeno zbranih
91 – 100 %
9 Maks. 9 točk
odpadkih iz gospodinjstva
81 – 90 %
8
71 – 80 %
7
61 – 70 %
6
51 – 60 %
5
41 – 50 %
4
31 – 40 %
3
21 – 30 %
2
11 – 20 %
1
≤ 10 %
0
1.2.4. Delež bioloških odpadkov v
91 – 100 %
9 Maks. 9 točk
ločeno zbranih odpadkih iz
81 – 90 %
8
gospodinjstva
71 – 80 %
7
61 – 70 %
6
51 – 60 %
5
41 – 50 %
4
31 – 40 %
3
21 – 30 %
2
11 – 20 %
1
≤ 10 %
0

1.2.5. Kakšen je delež preostanka
odpadkov, odloženih na odlagališče

≤ 10 %
9 Maks. 9 točk
11 – 20 %
8
21 – 30 %
7
31 – 40 %
6
41 – 50 %
5
51 – 60 %
4
61 – 70 %
3
71 – 80 %
2
81 – 90 %
1
91 – 100 %
0
1.3. Občina izvaja obdelavo pred
DA
5 Maks. 5 točk
odlaganjem MKO
NE
0
Obrazložitev: V prehodne določbe nove Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališča za prehodno obdobje so bile
dodane minimalne zahteve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov do izgradnje centrov za ravnanje s
komunalnimi odpadki. Mešani komunalni odpadki so obdelani, če je izločeno in oddano v predelavo ali
odstranjevanje, razen odlaganja, najmanj 40 % odpadnih kovin, vključno z odpadno kovinsko embalažo, OEEO in
odpadnimi baterijami, in 20 % odpadne plastike, vključno z odpadno plastično embalažo in embalažo iz sestavljenih
materialov, in drugih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo, glede na vsebnost teh odpadkov v mešanih
komunalnih odpadkih pred obdelavo. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti še takšno biološko obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov, da je letna količina preostanka mešanih komunalnih odpadkov, ki se odda v odlaganje,
največ 222 kg na prebivalca občine.
1.4. Omogočen brezplačni prevzem
DA
3 Maks. 3 točke
azbestne kritine
NE
0
1.5. Sanirana divja odlagališča
Nad 1,20 pSDO
9 Maks. 9 točk
(SDO=m3/prebivalca)
Nad 1,00 pSDO do vključno 1,20 pSDO
7
Nad 0,80 pSDO do vključno 1,00 pSDO
5
Nad 0,60 pSDO do vključno 0,80 pSDO
3
Do vključno 0,60 pSDO
1
Obrazložitev: za vsako od treh kategorij občin bomo na podlagi podanih odgovorov izračunali povprečni obseg
saniranih divjih odlagališč pSDO (m 3/preb), ter ga po zgoraj navedenem ključu primerjali z obsegom saniranih divjih
odlagališč posamezne občine SDO (m3/preb).
1.5.1. Število obstoječih divjih
Manj kot 0,5 pDO
3 Maks. 3 točke –
odlagališč:
Od vključno 0,5 pDo do vključno 0,7 pDO
2 podatke pridobi in
- DO (število divjih odlagališč /preb.)
Nad 0,7 pDO do 1,00 pDO
1 obdela Fit media
1.5.2. Prostornina obstoječih divjih
Manj kot 0,5 pVDO
3 Maks. 3 točke –
odlagališč:
Od vključno 0,5 pVDo do vključno 0,7 pVDO
2 podatke pridobi in
- VDO (m3 /preb)
Nad 0,7 pVDO do 1,00 pVDO
1 obdela Fit media
Obrazložitev: Podatke pod 1.5.1. in 1.5.2. pridobi in obdela Fit media d.o.o., komisija jih upošteva pri evalvaciji
odgovorov posamezne občine. Gre za podatke iz javno dostopnega registra divjih odlagališč za vsako prijavljeno
občino (število divjih odlagališč na prebivalca=DO ter njihova prostornina v m3/prebivalca=VDO). Izračunali bodo še
povprečne vrednosti omenjenih dveh kazalnikov za vse prijavljene občine v treh velikostnih kategorijah občin (pDO,
pVDO), ki bodo služile kot izhodišče za podeljevanje točk po zgornjem ključu.
1.6. Veljavno okoljevarstveno
DA
5 Maks. 5 točk
dovoljenje za odlagališče preostanka
NE
0
odpadkov
1.7. Javna infrastruktura za odlaganje
1 koš/2.000 preb
4 Maks. 4 točke
pasjih iztrebkov
1 koš/3.000 preb
3
1 koš/4.000 preb
2
1 koš/5.000 preb
1
Manj oziroma ni košev
0
1.8. Čistilne akcije
≥3
5 Maks. 5 točk
2
3
1
1
Ni bilo izvedenih čistilnih akcij
0
1.9. Spodbujanje gradnje malih
DA
3 Maks. 3 točke
čistilnih naprav
NE
0

Obrazložitev: 3 točke se dodeli tistim občinam, katerih opisan način spodbude strokovna komisija akceptira.
1.10. Število malih čistilnih naprav
Nad 1,20 pČN
3 Maks. 3 točke
v občini (ČN =število/preb)
Nad 0,7 pČN do vključno 1,20 pČN
2
Nad 0,5 pČN do vključno 0,7 pČN
1
Obrazložitev: Kazalnik prisotnosti malih čistilnih naprav (ČN) v občini bomo izračunali kot kvocient med številom
naprav in številom prebivalcev v občini. Primerjali ga bomo z povprečno prisotnostjo malih čistilnih naprav v vseh
prijavljenih občinah (pČN) po zgornjem ključu.

PODROČJE: VODE
SKUPAJ: 31 TOČK
95 – 100 %
5 Maks. 5 točk
90 – 94 %
4
85 – 89 %
3
80 – 84 %
2
75 – 79 %
1
< 75
0
Obrazložitev: Občina mora zagotavljati dostop do pitne vode na vseh poselitvenih območjih na njenem območju,
razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine.
2.2. Navedite delež PE iz vaše občine,
91 – 100 %
9 Maks. 9 točk
ki so priključene na komunalno čistilno 81 – 90 %
8
napravo (naprava locirana v vaši občini 71 – 80 %
7
ali izven nje)
61 – 70 %
6
51 – 60 %
5
41 – 50 %
4
31 – 40 %
3
21 – 30 %
2
11 – 20 %
1
≤ 10 %
0
2.3. Delež PE priključenih na
96 – 100 %
11 Maks. 12 točk
kanalizacijo
90 – 95 %
9 (možnost
85 – 89 %
7 dodelitve dodatne
80 – 84 %
5 točke v izjemnih
75 – 79 %
3 primerih, glej
65 – 74 %
1 obrazložitev)
Obrazložitev:
- Za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 100.000 PE, zagotoviti 95 % odvajanje v kanalizacijo do
2008
- Za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 10.000 PE, zagotoviti 95 % odvajanje v kanalizacijo do 2009
- Za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 15.000 PE, zagotoviti 95 % odvajanje v kanalizacijo do 2012
- Za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 2.000 PE, zagotoviti 95 % odvajanje v kanalizacijo do 2018
Občine, obremenjene z več kot 15.000 PE oziroma več kot 2.000 PE, ki imajo zagotovljeno 95 % odvajanje v
kanalizacijo že v obravnavanem obdobju 1. september 2010-31.avgust 2011, so točkovane z 12 točkami.
2.4. Vzpostavljen sistem praznjenja
DA
5 Maks. 5 točk
greznic
NE
0
2.1. Delež priključenih na vodovod na
območjih občine, ležečih pod 1.500 m
nadmorske višine.

PODROČJE: ENERGETIKA
SKUPAJ: 10 TOČK
Energetski pregledi javnih zgradb
1 Maks. 5 točk
Uvedeno energetsko knjigovodstvo
1
Sofinanciranje OVE
1
Soproizvodnja toplote in energije Daljinsko
1
ogrevanje
1
Sprejet energetski koncept Soustanovitelji
1
Energetske agencije
1
Drugo:________________________________
Ne izvajajo
0
Opomba: pri tem vprašanju točke seštevamo – vsak način je vreden eno točko, maksimalno število točk pa je 5. Če
se pojavi še kakšen dodaten način, ki ga ni na seznamu, strokovna komisija pa ga akceptira, ga upoštevamo.
Obrazložitev: Lokalne skupnosti so dolžne sprejeti Lokalni energetski koncept in v svojih razvojnih dokumentih
načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo. Lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih
konceptov.
3.2. Porabljena energija za ogrevanje
Pod 0,7 Ep
5 Maks. 5 točk
in hlajenje stavb v lasti občine: E
Od vključno 0,7 Ep do vključno 0,9 Ep
3
2
(kW/m )
Nad 0,9 Ep do vključno 1,0 Ep
1
Opomba: za vsako od treh kategorij občin bomo izračunali na podlagi podanih odgovorov iz anketnih vprašalnikov
povprečno porabo energije za ogrevanje in hlajenje stavb (Ep), ki bo komisiji služilo kot izhodišče za podelitev točk
po zgornjem ključu.
3.3. Sistem ogrevanja/hlajenja
Se ne točkuje
3.1. Energetsko varčni programi in
spodbude

PODROČJE: KOMUNICIRANJE IN OZAVEŠČANJE
SKUPAJ: 24 TOČK
4.1. Komuniciranje
Delavnice
1 Maks. 9 točk
Tiskovine
1
Obveščanje preko lokalnih medijev
1
Izobraževalne dejavnosti
1
Drugo_____________________________
1
Opomba: vsaka aktivnost (z navedenim primerom), ki jo akceptira strokovna komisija, šteje 1 točko, maks število
točk je 9
4.2. Obstoj neposrednega dostopa
DA
5 Maks. 5 točk
občanov do informacij s področja
NE
0
okolja, s podanim opisom
4.3. Delež eko šol v občini
≥ 70 %
5 Maks. 5 točk
50 – 69 %
3
20 – 49 %
1
4.4. Delež eko vrtcev v občini
≥ 70 %
5 Maks. 5 točk
50 – 69 %
3
20 – 49 %
1
Obrazložitev: Osredotočili se bomo samo na osnovne šole in vrtce, saj srednje šole in dijaški domovi sodijo pod
domeno državnega sektorja.

PODROČJE: TRAJNOSTNI PROMET
SKUPAJ: 17 TOČK
5.1 Dolžina kolesarskih stez v občini
Nad 1,30 pKS
7 Maks. 7 točk
(km)/prebivalca (KS=km/preb)
Nad 1,10 pKS – 1,30 pKS
5
Nad 0,9 pKS – 1,10 pKS
3
Do vključno 0,9 pKS
1
5.2. Izgradnja kolesarskih stez v
Nad 1,30 pNKS
7 Maks. 7 točk
zadnjem letu (km)/prebivalca
Nad 1,10 pNKS – 1,30 pNKS
5
(NKS=km/preb)
Nad 0,9pNKS – 1,10 pNKS
3
Do vključno 0,9 pNKS
1
Obrazložitev: Kazalniki s področja trajnostnega prometa 5.1. (KS), 5.2. (NKS), se bodo vrednotili glede na povprečje
navedenih vrednosti s strani anketirancev: 5.1. (pKS), 5.2. (pNKS), po zgoraj navedenem ključu.
5.3. Trajnostni promet in mobilnost
Sodelovanje v tednu trajnostne mobilnosti
3 3

6.1. Zelene površine v javni lasti /
urbane (km/preb) (UZP=m2/preb)

6.2. Zelene površine v javni lasti /
gozdne (km/preb) (GZP=m2/preb)

PODROČJE: OSTALO
Nad 1,30 pUZP
Nad 1,10 pUZP – 1,30 pUZP
Nad 0,9pUZP – 1,10 pUZP
Do vključno 0,9 pUZP

7
5
3
1

SKUPAJ: 31 TOČK
Maks. 7 točk

Nad 1,3 pGZP
7 Maks. 7 točk
Nad 1,10 pGZP – 1,30 pGZP
5
Nad 0,9 pGZP – 1,10 pGZP
3
Do vključno 0,9 pGZP
1
Obrazložitev: Kazalniki 6.1. (UZP), 6.2. (GZP), se bodo vrednotili glede na povprečje navedenih vrednosti s strani
anketirancev: 6.1. (pUZP), 6.2. (pGZP), po zgoraj navedenem ključu.
6.3. Delež »zelenega« proračuna
≥ 10 %
5 Maks. 5 točk
5–9%
3
3–4%
1
6.4. Okoljski monitoring
Dodatni monitoring voda
1 Maks. 4 točke
Dodatni monitoring zraka
1
Dodatni monitoring tal
1
Dodatni monitoring hrupa
1
Opomba: pri tem vprašanju točke seštevamo – vsak dodaten monitoring je vreden eno točko, maksimalno število
točk pa je 4. Če se pojavi še kakšen dodaten način, ki ga ni na seznamu, strokovna komisija pa ga akceptira, ga
upoštevamo.
6.5. Prostorski načrt in zeleno
Vključena določila o deležu zelenih površin
1 Maks. 4 točke
načrtovanje
Vključena določila o deležu raščenega terena
1
Vključena določila o zahtevanem številu
1
dreves
Vključene zahteve po izvedbah zelenih streh
1
Opomba: pri tem vprašanju točke seštevamo – vsak dodaten element je vreden eno točko, maksimalno število točk
pa je 4. Če se pojavi še kakšen dodaten način, ki ga ni na seznamu, strokovna komisija pa ga akceptira, ga
upoštevamo.
Obrazložitev: Zelene površine so površine, namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na
prostem, parki ter druge javne zelene površine, ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju.
Izvedbeni prostorski načrt opredeljuje velikost oz. delež zelenih površin, ki jih je treba zagotoviti na gradbeni parceli
oz. na stanovanjsko enoto, in pogoje za urejanje novih in obstoječih zelenih površin. Doslej ni bilo normativnih
pogojev, ki bi od investitorjev gradenj zahtevali, da zagotovijo določen delež zelenih površin in otroških igrišč. Vsaka
občina samostojno določi delež zelenih površin. V vseh stanovanjskih območjih je predpisan delež zelenih površin na
dva načina: z deležem zelenih površin in normativno. Končna odločitev o deležu pa se vedno sprejme tako, da se
zagotovi največja možna velikost zelenih površin.

6.6. Drugi okoljski programi/pobude

Sprejeti akcijski načrt za izvajanje energetske
1 Maks. 4 točke
strategije (zmanjšanje rabe energije, izraba
OVE)
Sprejeti akcijski načrt gospodarjenja z
1
gozdovi
Sprejeti akcijski načrt za izboljšanje zraka
1
Sprejeti akcijski načrt za izboljšanje tal
1
Sprejeti akcijski načrt za daljinsko hlajenje in
1
ogrevanje
Sprejeti akcijski načrt za spreminjanje
1
degradiranih območij v parkovne površine
Sprejeti akcijski načrt za menjavo azbestnih
1
streh
Sprejeti akcijski načrt za urejanje vrtičkarstva
1
Kataster virov onesnaženja
1
Drugo____________________________
1
Opomba: pri tem vprašanju točke seštevamo – vsak dodaten element je vreden eno točko, maksimalno število točk
pa je 4. Če se pojavi še kakšen dodaten način, ki ga ni na seznamu, strokovna komisija pa ga akceptira, ga
upoštevamo.
6.7. Obseg kmetijskih površin (ha)
Se ne točkuje
6.8. Obseg spremembe namembnosti
Se ne točkuje
(ha)

