
 

Društvo  Planet Zemlja je 12.oktobra 2017, na 48. sejmu Narava-zdravje, na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, podelilo že sedme nazive Planetu Zemlja 

prijazna občina. Te so prejeli: 

 

V kategoriji z do 3.000 prebivalci: 

SOLČAVA 

Občina, ki je že kar v prvem poskusu prepričljivo dosegla naziv Planetu Zemlja 

prijazna občina. Po mnenju komisije dela odlično na devetih raziskovanih področjih, 

nekaj rezerve pa imajo še na področju energetike ter skrbi za gozdove, precej več pa 

lahko storijo na področju lokalne samooskrbe. 

 

V kategoriji med 3 in 5.000 prebivalci: 

ŠMARJEŠKE TOPLICE 

Občina, ki je med vsemi letos prijavljenimi dosegla najvišji seštevek točk in v 

kategoriji prepričljivo zmagala. Še največ prostora za napredek je komisija zaznala 

na področjih varovanja gozdov in lokalne samooskrbe, na vseh ostalih področjih pa 

je dosegla vrhunske rezultate. 

 

V kategoriji med 5 in 10.000 prebivalci: 

ZREČE 

Prepričljiva dobitnica naziva Planetu Zemlja prijazna občina že sedmič sodelujoča na 

natečaju. Na večini področij v samem vrhu, še največ rezerve za napredek pa je na 

področjih skrbi za gozdove, igrišč, lokalne samooskrbe, prometa in okoljskega 

komuniciranja, na katerih je sicer tudi dosegla nadpovprečne rezultate, a nekoliko 

nižje kot na drugih področij. 

 

V kategoriji nad 10.000 prebivalcev: 

RADOVLJICA 

Občina je v natečaju redno sodelovala od leta 2011 in vsako leto je bilo mogoče 

opazovati napredek na posameznih področjih. Letos je dosegla odlične ali pa 

vrhunske rezultate prav na vseh 12 raziskovanih področjih, kar ji je prineslo naziv 

Planetu Zemlja prijazna občina v najkonkurenčnejši kategoriji občin nad 10.000 

prebivalci. Zmagala je sicer za las, saj so se tri občine v tej kategoriji potegovale za 

naziv prav do zadnjega trenutka, a po letih vlaganj v projekte, povsem zasluženo. 



Nekaj prostora za napredek člani komisije zaznavajo še na področjih krožnega 

gospodarstva, sejemske dejavnosti in trajnostnega turizma. 

 

V kategoriji Mestne občine: 

LJUBLJANA 

Občina, ki je v konkurenci mestnih občin pridobila naziv Planetu Zelja prijazna 

občina, si letos ni mogla privoščiti šibkejše ocene na nobenem od 12 področij 

raziskovanja. Še več, zgolj eno področje je bilo ocenjeno sicer nadpovprečno a z 

največ rezerve za napredek. To je področje hrupa. Tekma za naziv je bila letos še 

posebej tesna, a zato je naziv Planetu Zemlja prijazna občina še toliko bolj zaslužen. 

 

 

Komisija je ocenjevala prizadevanja občin za ohranjanje kvalitete bivanja občank in 

občanov na 12-ih področjih. Letos je organizator med področja raziskave vnesel tudi 

področje krožnega gospodarstva. 

Več o natečaju najdete na straneh www.planet-zemlja.org, na FB društvo Planet 

Zemlja so objavljene  fotografije s prireditve. 

 

Www.planet-zemlja.org 

Ker nam ni vseeno! 

http://www.planet-zemlja.org/
http://www.planet-zemlja.org/

