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OBČINI DOBRNA IN PREDDVOR NA POTI K TRAJNOSTI
Izvleček
Diplomsko delo primerja prizadevanja občin Dobrna in Preddvor za trajnostni razvoj. Osnovo
za primerjavo sta predstavljala anketna vprašalnika, s katerima sta občini leta 2011 sodelovali
na natečaju »Najbolj zelena občina«. Razlike med občinama se pojavljajo predvsem na
področju ravnanja z odpadki, oskrbe z energijo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Glede
na proučevane kazalce je v obeh občinah najmanj urejeno področje trajnostnega prometa. V
drugem delu se zato diplomsko delo osredotoča na analizo dnevne mobilnosti osnovnošolcev
s poudarkom na uporabi kolesa. Med učenci obeh občin je bila izvedena anketa o njihovem
načinu prihoda v šolo. Rezultati ankete kažejo, da najmanj učencev v šolo prihaja s kolesom,
največ pa si jih to želi. Eden izmed razlogov za nizek delež je neurejena kolesarska
infrastruktura, saj bi bilo v primeru urejenih kolesarskih stez kar tri četrtine učencev
pripravljenih prihajati v šolo s kolesom. Občini bi tako morali več pozornosti namenjati varni
in udobni uporabi kolesa.
Ključne besede: dnevne migracije, občina Dobrna, občina Preddvor, trajnostna mobilnost,
trajnostni razvoj

THE MUNICIPALITIES OF DOBRNA AND PREDDVOR ON THEIR WAY TO
SUSTAINABILITY
Abstract
The thesis compares the efforts of the Dobrna and Preddvor municipalities for a sustainable
development. The basis for the comparison were the questionnaires with which the two
municipalities took part in "The greenest municipality" contest in 2011. The differences
between the two municipalities are shown primarily in the area of waste management, energy
supply, and disposal and purification of waste water. When examining the indicators, the least
organised area in both municipalities is the area of sustainable transportation. That is why in
its second part, the thesis focuses on the analysis of the primary school pupils’ daily mobility,
with the emphasis on the use of bicycles. There was a survey carried out among the pupils of
both municipalities about what mode of transport they use to come to school. The results of
the survey reveal that the smallest number of pupils comes to school using their bicycles,
despite the fact that the majority of pupils would prefer to come to school using their bicycles.
One of the reasons for such a low share is an unorganised cycling infrastructure – if bicycle
lanes were better organised, three quarters of all pupils would be willing to come to school
using their bicycles. Therefore, both municipalities should pay more attention to a safe and
comfortable use of bicycles.
Keywords: commuting, municipality Dobrna, municipality Preddvor, sustainable mobility,
sustainable development
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1. UVOD
Sodobna zahodna družba je kapitalistično in potrošniško naravnana. Vse se vrti okoli hitrega
gospodarskega razvoja, ob pehanju za čim večjim zaslužkom pa marsikdaj pozabimo na
morebitne posledice. Naš način življenja, naša dejanja in dejavnosti imajo lahko številne
negativne vplive na družbo in na okolje. Posegi v naravo, onesnaževanje in degradacija okolja
so vse intenzivnejši, izčrpavanje omejenih naravnih virov je prekomerno, izrazito je družbeno
razslojevanje. Odnos človeka do okolja in soljudi se mora spremeniti in začeti temeljiti na
trajnostnem pristopu.
Le z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja lahko prenehamo z neodgovornim odnosom do
okolja. Načela trajnostnega razvoja enakopravno upoštevajo tri stebre trajnosti: gospodarski
razvoj, družbeni razvoj in varstvo okolja, ob čemer razvoj enega področja ne sme ogroziti
preostalih dveh. Poleg tega je trajnostni razvoj po Brundtlandovi komisiji iz leta 1987
definiran tudi kot oblika razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem
ogrozili možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjim generacijam (Maček, 1998). Vse
odločitve, ki jih sprejema sedanja generacija, namreč vplivajo na prihodnje rodove.
Mnogi se (še) ne zavedajo našega negativnega vpliva na planet in so prepričani, da kot
posamezniki ne morejo storiti ničesar. Zavedanje o posledicah našega ravnanja in naših
odločitev pa je ključno, da življenje po načelih trajnostnega razvoja postane del našega
vsakdana. Doseganje trajnostnih ciljev na globalni ravni se mora začeti na osebni ravni, pri
vsakem posamezniku. Vsak lahko namreč spremeni svoj dosedanji življenjski slog v bolj
trajnostnega. Pri tem pomembno vlogo igrajo lokalne skupnosti. Razvoj in upravljanje občin
morata biti trajnostna. Z odgovornim ravnanjem do okolja občina posameznikom daje dober
zgled. Z ozaveščanjem in spodbujanjem k trajnostnim spremembam pa bodo zgledu občine
sledili tudi občani.

1.1. NAMENI IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je primerjava občin Dobrna in Preddvor v luči njunega odgovornega
ravnanja z okoljem. Za primerjavo izbranih občin sem se odločila na podlagi številnih
podobnosti med njima: lega v predalpski regiji, suburbanizacija, pomen turizma. Obe občini
sta v letu 2011 sodelovali na natečaju »Najbolj zelena občina«, katerega namen je vrednotenje
rezultatov sodelujočih občin na področjih povezanih z varstvom okolja in trajnostnega
razvoja. Občina Dobrna je bila na natečaju v kategoriji občin do 5.000 prebivalcev razglašena
za najbolj zeleno občino. Osnovo za primerjavo sta mi predstavljala izpolnjena vprašalnika s
katerima sta občini sodelovali na tem natečaju.
Ker obe občini dosegata slabe rezultate predvsem na področju trajnostnega prometa, se v
drugem delu diplomskega dela osredotočam na analizo dnevne mobilnosti osnovnošolcev z
vidika izbire prevoznega sredstva. Ker je v občini Dobrna le nekaj sto metrov urejenih
kolesarskih stez, v občini Preddvor pa jih sploh ni, sem na podlagi anketnega vprašalnika med
osnovnošolci obeh občin želela izvedeti, koliko med njimi je potencialnih uporabnikov kolesa
kot prevoznega sredstva za pot v šolo in na osnovi pridobljenih podatkov, kolikšna je potreba
po izgradnji kolesarske infrastrukture v obeh občinah.
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Cilj diplomskega dela je:
· ugotoviti, na katerih okoljskih področjih občina Preddvor zaostaja za občino Dobrna
in, kje občini najbolj zaostajata pri reševanju okoljskih problemov,
· z anketo med osnovnošolci preveriti potencialne možnosti kolesarjenja kot dnevne
mobilnosti.

1.2. METODE DELA
Za seznanitev z osnovnimi značilnostmi obravnavanih občin sem najprej opisala bistvene
geografske značilnosti, tako fizično- kot tudi družbenogeografske. V ta namen sem zbrala in
pregledala obstoječe gradivo.
Z namenom, da ugotovim kakšen odnos do okolja imata občini, sem s primerjalno analizo
proučevala razlike v odgovornem ravnanju z okoljem. Analizirala in primerjala sem podatke
iz rešenih vprašalnikov, s katerima sta občini sodelovali na natečaju. Vprašalnika mi je
posredovalo podjetje Fit media, ki je organiziralo natečaj. Vprašalnik, ki je priložen v prilogi
1, je preverjal stanje sodelujočih občin na šestih področjih (ravnanje z odpadki, oskrba z vodo
ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, energetska oskrba, trajnostni promet, komuniciranje
z javnostjo in ozaveščanje javnosti in ostalo). Proučila in primerjala sem tudi nekatere
dodatne okoljske kazalce, ki v vprašalniku niso bili zajeti. V preglednicah sem nato po
posameznih področjih proučevane kazalce ovrednotila s tremi ocenami in na koncu podala
skupno oceno primerjave.
Za proučitev dnevne mobilnosti osnovnošolcev sem pripravila anketni vprašalnik (priloga 2)
za učence Osnovne šole Dobrna in Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. Anketa o
potovalnih navadah učencev je bila izvedena v šolskem letu 2012/13. Ciljna skupina so bili
osnovnošolci od 6. do 9. razreda (učenci stari od deset do petnajst let) z že narejenim
kolesarskim izpitom, ki jim omogoča samostojno kolesarjenje v prometu. Vzorec je obsegal
90 učencev iz OŠ Dobrna in 79 iz OŠ Preddvor. Ko sem dobila rešene vprašalnike, je sledila
statistična obdelava in analiza pridobljenih podatkov iz odgovorov. Rezultate ankete sem
ustrezno in pregledno predstavila z grafikoni ter jih interpretirala.
Pri izdelavi diplomskega dela sem se posluževala kombinacije kabinetnega in terenskega dela.
Kabinetno delo je obsegalo seznanjanje s tematiko in zakonodajo na posameznih proučevanih
področjih ter analizo in obdelavo pridobljenih podatkov. Terensko delo je zajemalo predvsem
proučitev stanja na področju trajnostne mobilnosti in prometne ureditve v obeh obravnavanih
občinah.

1.3. DELOVNI HIPOTEZI
Ob začetku pisanja diplomskega dela sem postavila dve delovni hipotezi:
· H1: Občina Dobrna je v primerjavi z občino Preddvor bolj trajnostna na večini
proučevanih področjih (hipoteza izhaja iz dejstva, da je občina Dobrna dobila
priznanje za najbolj zeleno občino, občina Preddvor pa se ni uvrstila med prve tri
uvrščene občine).
· H2: Malo učencev uporablja kolo kot prevozno sredstvo za pot v šolo, veliko pa si jih
to želi.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANIH OBČIN
2.1. PRIMERJAVA IZBRANIH KAZALCEV OBEH OBČIN
Za uvodno predstavitev in primerjavo obravnavanih občin so v spodnji preglednici podani
izbrani fizično- in družbenogeografski kazalci.

Slika 1: Občinska grba (Wikipedija, 2013).
kazalec
občina Dobrna
občina Preddvor
površina občine
31,7 km2
87,0 km2
število naselij v občini
11
14
število občanov na začetku leta 2011
2.192
3.532
gostota poselitve
69,1 preb./km2
40,6 preb./km2
ustanovitev občine
1998
1998*
pokritost z gozdom
60,5 %
74,4 %
nadmorska višina občinskega središča
375 m
479 m
nadmorska višina najvišjega vrha
1.227 m
2.132 m
Preglednica 1: Primerjava izbranih kazalcev obeh občin (Vir podatkov: Občine v številkah –
Dobrna, 2012; Občine v številkah – Preddvor, 2012; Prebivalstvo po starosti…, 2012;
Dobrna, 2013; GERK, 2013; Občina Jezersko, 2013; Atlas okolja, 2014).
* v večjem obsegu je bila občina Preddvor ustanovljena že leta 1994, vendar je današnji obseg
dobila leta 1998 z odcepitvijo naselij Spodnje in Zgornje Jezersko v samostojno občino
Jezersko (Občina Jezersko, 2013)
Občina Preddvor je glede na površino skoraj trikrat večja od občine Dobrna in ima 1.340
prebivalcev več. Gostota poseljenosti je v občini Preddvor skoraj enkrat manjša kot v občini
Dobrna. Velik del občine Preddvor namreč zavzema gorat svet Kamniško-Savinjskih Alp, ki
je manj primeren za poselitev. Pokritost z gozdom v primerjavi s Slovenijo je v občini Dobrna
povprečna, medtem ko je občina Preddvor nadpovprečno gozdnata (pokritost Slovenije z
gozdom je okrog 60 odstotkov). Občinski središči v obeh občinah sodita med povprečno
opremljena centralna naselja druge stopnje lokalnega značaja (podeželski središči) (Benkovič
Krašovec, 2006). Imata oskrbno, zaposlitveno, socialno in upravno funkcijo s popolno
osnovno šolo, vrtcem, trgovino z živili, gostinskim objektom, zdravstveno postajo, pošto,
splošno knjižnico, lekarno, krajevnim uradom, bencinskim servisom, specializiranimi obrtmi
in storitvami.
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Slika 2: Lega in velikost obravnavanih občin na zemljevidu Slovenije.

2.2. OBČINA DOBRNA
LEGA
Občina Dobrna leži v severnem delu Savinjske regije, med tremi predalpskimi kotlinami –
Slovenjgraško, Celjsko in Velenjsko (Sore, 1969). Meji na šest občin: na severu na občino
Mislinja, na severovzhodu na občino Vitanje, na vzhodu na občino Vojnik, na jugu na MO
Celje, na jugozahodu na občino Žalec ter na zahodu na MO Velenje. Površina občine znaša
31,7 km2, kar jo po površini uvršča na 172. mesto med slovenskimi občinami (Občine v
številkah – Dobrna, 2012).
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Slika 3: Karta občine Dobrna.
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2.2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE DOBRNA
RELIEF
Glede na nadmorske višine in relief lahko občino Dobrna razdelimo na dve izraziti reliefni
enoti: severni del občine predstavljajo južna pobočja hribovitega Paškega Kozjaka, ki prehaja
v reliefno razgiban (gričevnat in ravninski) svet Dobrnskega podolja. Približno polovico
občine predstavlja hribovit svet, drugo polovico pa gričevnat in nižinski svet (Sore, 1969).
Nadmorska višina občinskega središča znaša 375 metrov, najvišjo točko občine pa predstavlja
Štrukljev vrh na Paškem Kozjaku s 1.227 metrov nadmorske višine (Dobrna, 2013).
GEOLOGIJA
Večji del Paškega Kozjaka je zgrajen pretežno iz triasnih apnencev in dolomitov, med
katerimi so razkriti ozki pasovi starejših (karbonskih) skrilavcev in peščenjakov. Dobrnsko
podolje geološko pripada manj odpornim terciarnim (miocenskim) morskim peščenjakom in
laporjem, jezerskim sedimentom ter najmlajšim rečnim nanosom. Razlika med apnencem oz.
dolomitom in mlajšimi, manj odpornimi laporji oz. peščenjaki se v reliefu hitro opazi. Meja
med Paškim Kozjakom in Dobrnskim podoljem poteka prav na stiku triasnih apnencev ter
dolomitov in terciarnih laporjev ter peščenjakov. Dobrnsko podolje je tektonsko zasnovano na
termalni prelomnici, ki poteka od Smrekovca, mimo Šoštanja, Velenja, Dobrne proti Rogaški
Slatini. Posledica tektonske prelomnice je izvir termalne vode v Dobrni in majhna otoka
vulkanskih andezitov iz obdobja miocena v Lokovini ter nad naseljem Pristova (Sore, 1969;
Dobrna, 2013).
PODNEBJE
Odločilen dejavnik podnebnih značilnosti v občini Dobrna je relief. Severni del občine
(območje Paškega Kozjaka) je hladnejši in bolj namočen od Dobrnskega podolja (Ocvirk,
2012). Povprečna letna temperatura na najbližji meteorološki postaji v Velenju je v obdobju
1971–2000 znašala 9,7 ºC. Povprečna januarska temperatura je znašala 0,0 ºC in povprečna
julijska 19,2 ºC. Povprečna višina padavin je bila 1.211 mm, najbolj namočena meseca sta
junij in julij, najmanj namočen mesec pa je januar (Velenje, 2012). Območje občine Dobrna
ima zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije (Ocvirk, 2012). Pri podnebnih značilnostih
Dobrnskega podolja je potrebno upoštevati blažilni vpliv okoliških obsežnih gozdov in
dejstvo, da Paški Kozjak preprečuje vdor hladnega zraka s severa (Sore, 1969).
VODOVJE
Glavni vodotok v občini Dobrna je hudourniška Dobrnica, ki ima dva povirna kraka. S
svojimi pritoki hitro reagira na padavine in rada poplavlja (delno je regulirana, urejeni so
varovalni nasipi). V preteklosti je nasula nekaj deset metrov široko dolinsko dno. Tako kot
bližnji hudourniški Paka in Hudinja ima tudi Dobrnica dežno–snežni rečni režim (Sore, 1969).
Od stoječih voda je potrebno omeniti tri ribnike antropogenega nastanka v Lokovini, ki so
nastali za potrebe grajske gospode. Danes v ribnikih gojijo ribe z možnostjo ribolova (Javni
zavod…, 2012).
PRSTI IN RASTJE
Na območju občine Dobrna sta osnovni prsti rendzina in evtrična rjava prst. V hribovitem
svetu Paškega Kozjaka na apnencih in dolomitih nastajata rendzina in rjava pokarbonatna prst
(na manj strmih pobočjih). Na vmesnih pasovih skrilavca in peščenjaka se pojavlja distrična
(kisla) rjava prst. V nižinskem svetu Dobrnskega podolja prevladujejo evtrične rjave prsti na
laporju, peščenjaku in na rečnih nanosih, na južnem delu občine pa se pojavljajo tudi distrična
rjava tla. Ob večjih potokih se pojavljajo obrečne prsti (Sore, 1969).
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Gozdovi pokrivajo dobro polovico površja občine (60,5 odstotka) (GERK, 2013). Hribovito
območje Paškega Kozjaka pokrivajo listnati in mešani gozdovi (različne bukove združbe s
pestro sestavo). Za podgorje Paškega Kozjaka je značilen podgorski bukov gozd, na južnem
delu občine se pojavlja kisloljubni bukov gozd. Gozd je gospodarsko pomemben, na strmih
pobočjih pa je njegov pomen predvsem varovalen (Sore, 1969; Ocvirk, 2012).
RABA TAL
kategorija rabe tal

površina v ha

površina v %

1100 – njiva ali vrt

58,48 ha

1,8 %

1160 – hmeljišče

6,4 ha

0,2 %

1190 – rastlinjak

0,02 ha

0%

1211 – vinograd

5,02 ha

0,2 %

1221 – intenzivni sadovnjak

0,53 ha

0%

102,99 ha

3,3 %

1240 – ostali trajni nasadi

0,14 ha

0%

1300 – trajni travnik

878,7 ha

27,7 %

1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju

12,77 ha

0,4 %

1500 – drevesa in grmičevje

24,66 ha

0,8 %

1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče

14,73 ha

0,5 %

2,6 ha

0,1 %

1.916,62 ha

60,5 %

3000 – pozidano in sorodno zemljišče

139,32 ha

4,4 %

4220 – ostalo zamočvirjeno zemljišče

0,1 ha

0%

1222 – ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem
2000 – gozd

7000 – voda
3 ha
Preglednica 2: Raba tal v občini Dobrna (Vir podatkov: GERK, 2013).

0,1 %
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Slika 4: Raba tal v občini Dobrna.
Gozd pokriva dobrih 60 odstotkov površja občine Dobrna, slabih 28 odstotkov pa trajni
travniki. Z gozdovi porasel je predvsem severni del občine (južna pobočja Kozjaka), medtem
ko travniki pokrivajo nižinski del občine. Iz karte rabe tal je razvidna razpršena poselitev
okrog strnjenega občinskega središča. Pozidane je dobre 4 odstotke površine občine. Značilni
kategoriji rabe tal za ta del Slovenije sta tudi vinograd in hmeljišče. Obe kategoriji sicer
pokrivala le vsaka po 0,2 odstotka površine občine (hmeljišč je 6,4 ha, vinogradov je 5,02 ha).
Kmetijske površine skupaj pokrivajo dobro tretjino (34,2 odstotka) občine. Prevladujejo trajni
travniki, ki predstavljajo 81 odstotkov vseh kmetijskih površin. Njive in vrtovi predstavljajo
5,3 odstotka vseh kmetijskih površin, ekstenzivni oz. travniški sadovnjaki pa 9,6 odstotka
(GERK, 2013).
2.2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE DOBRNA
PREBIVALSTVO IN POSELITEV
V občini Dobrna je enajst naselij v katerih je na začetku leta 2011 v 784. gospodinjstvih
(povprečna velikost gospodinjstva z 2,8 člana) živelo 2.192 prebivalcev, s povprečno starostjo
40,4 leta. Leta 2011 je bil naravni prirastek negativen in je znašal – 0,5 ‰. Število hišnih
številk na začetku leta 201 je bilo 657. Gostota poselitve znaša 69,1 preb./km2 (Naravno…,
2012; Občine v številkah – Dobrna, 2012; Prebivalstvo…, 2012; Prebivalstvo po starosti…,
2012; Teritorialne…, 2012; Dobrna, 2013).
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Slika 5: Rast števila prebivalstva v občini Dobrna od leta 1999 do leta 2011 (Vir podatkov:
Prebivalstvo po velikih…občine, 2012).
naselje
št. prebivalcev
delež vseh prebivalcev
Brdce nad Dobrno
83
4%
Dobrna
548
25 %
Klanc
401
18 %
Loka pri Dobrni
36
2%
Lokovina
275
12 %
Parož
54
2%
Pristova
118
5%
Strmec nad Dobrno
127
6%
Vinska Gorica
168
8%
Vrba
128
6%
Zavrh nad Dobrno
254
12 %
Preglednica 3: Število in delež prebivalcev v občini Dobrna po naseljih na začetku leta 2011
(Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih…naselja, 2012).
Večja koncentracija poselitve je le v občinskem središču, za ostala naselja je značilna
razpršena poselitev. Gričevnat svet je poseljen enakomerno razpršeno (zaselki, manjša
strnjena naselja so redka), v hribovitem svetu Paškega Kozjaka pa so na položnejših sončnih
uravnavah značilne samotne kmetije v obliki celkov. Dobrna (edino večje gručasto naselje v
občini) za gričevnato in hribovito zaledje predstavlja oskrbno in storitveno naselje saj v
vzpetem svetu ni središčnega naselja.
Lega v bližini Velenja (deset kilometrov) in Celja (dvajset kilometrov) je pospešila
urbanizacijo naselij v občini. Ker občina leži v vplivnem območju dveh zaposlitvenih in
izobraževalnih središč, občani Dobrne gravitirajo v obe mesti.
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GOSPODARSTVO
Glavna gospodarska panoga, ki zagotavlja večino delovnih mest lokalnemu prebivalstvu, je
turizem, pomembno vlogo pa imata tudi kmetijstvo in gozdarstvo. V zadnjem času se uspešno
razvijata tudi podjetništvo in obrtna dejavnost. V občini posluje okrog 70 samostojnih
podjetnikov in obrtnikov, deset družb in trije javni zavodi (Dobrna, 2013).
Turizem
Dobrna ima bogato in dolgo turistično tradicijo. Terme Dobrna so namreč najstarejše
slovensko delujoče termalno zdravilišče z več kot šeststo letno tradicijo (Terme Dobrna,
2012). Znana je predvsem kot zdraviliški kraj, poleg term pa danes turiste v Dobrno privablja
neokrnjena narava, številne izletniške točke z možnostjo ogleda naravnih in kulturnih
znamenitosti (hiša kulturne dediščine, Kneippov tolmun, sakralni objekti, spomeniki, gradovi
in vile, dolina mlinov, črna kuhinja, jama Ledenica, soteska Hudičev graben, jama Ledenica,
številni slapovi...) ter možnosti aktivnega preživljanja prostega časa (kolesarske in pohodniške
poti, urejena trim steza, številna športna igrišča, vzpon na Paški Kozjak...). Poleg tega sta v
občini urejeni tudi vinska turistična pot in gozdna učna pot (Dobrna, 2013). V treh hotelih
term Dobrna je na voljo 247 sob s 399 ležišči. V letu 2011 je bilo skupno 19.832 turistov (od
tega 13.078 domačih ter 6.754 tujih), ki so skupaj ustvarili 95.409 nočitev (domači turisti
70.153 nočitev, tuji 25.256 nočitev). Vsak turist je tako v povprečju ustvaril 4,8 nočitev
(prevladuje zdraviliško zdravljenje, preživljanje počitnic) (Prenočitvene…, 2012; Prihodi…,
2012; Terme Dobrna, 2012). Leta 2011 so v podjetju Terme Dobrna d.d. sprejeli okoljsko
politiko, v kateri so opredelili trajnostne zaveze ter pripravili program ukrepov na področju
varčevanja z energijo, porabe vode, količine odpadkov, uporabe čistilnih sredstev…. Podjetje
je leta 2011 zaposlovalo okrog 150 ljudi (Letno poročilo 2011…, 2012).
Kmetijstvo
V občini Dobrna je bilo v letu 2010 166 kmetijskih gospodarstev. Največ kmetij je zaradi
naravnih danosti usmerjenih v mlečno in mesno govedorejo. Največ kmetijskih površin se
tako posledično namenja travnikom in pašnikom. Na ravninskih predelih na njivah pridelujejo
največ krmnih rastlin, sledita pridelava silažne koruze ter žita, nekaj malega krompirja ter
zelenjave. Trajni nasadi na prisojnih goricah zavzemajo 32 hektarov, od tega 29 hektarov
sadovnjakov ter tri hektare vinogradov. Približno ⅔ kmetijskih gospodarstev se s kmetijstvom
pretežno ukvarja za lastno uporabo, ⅓ pa za prodajo (Popis kmetijstva 2010, 2012).

2.3. OBČINA PREDDVOR
LEGA
Občina Preddvor leži v severovzhodnem delu Gorenjske. Meji na šest občin: na severu na
občino Jezersko, na vzhodu na občino Kamnik, na jugu na občino Cerklje na Gorenjskem in
občino Šenčur, na zahodu na MO Kranj, z občino Tržič pa se stika na skrajnem severozahodu
(stično točko predstavlja vrh Storžiča). S 87,0 km2 se po površini uvršča na 81. mesto med
slovenskimi občinami (Občine v številkah – Preddvor, 2012).
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Slika 6: Karta občine Preddvor.
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2.3.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE PREDDVOR
RELIEF
Lega na stiku alpskega in predalpskega sveta občino Preddvor deli na dva dela. Približno ¾
površine predstavlja (visoko)gorski svet zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp, ki na jugu
prehajajo v nižinski (predalpski) svet Ljubljanske kotline (Kranjsko polje). Nadmorska višina
občinskega središča znaša 479 metrov (Atlas okolja, 2014), najvišja točka v občini je vrh
Storžiča (2.132 metrov nadmorske višine).
GEOLOGIJA
(Visoko)gorski svet Kamniško-Savinjskih Alp v veliki meri pripada triasnim apnencem in
dolomitom. Ob vznožju Storžiške skupine (med Preddvorom in Bašljem) so neprepustne
terciarne (oligocenske) plasti: siva peščena in laporna glina, lapor in peščenjak. Nižinski svet
Kranjskega polja je zasut s karbonatnim prodom (pleistocenske terase iz proda, delno tudi iz
konglomerata in gline) (Globevnik, 1996). Geološko zanimiva je predvsem dolina Kokre.
Vzhodno od Sp. Fužin so plasti spodnjepermijskega sivega neplastnatega apnenca, ki
pripadajo najstarejšim kamninam na območju občine Preddvor. Iz obdobja srednjega triasa
(doba ladinija) so v dolini Kokre ostanki podmorskega vulkanizma (predornine, tufi). Iz
obdobja kvartarja pa so vidne sledi pleistocenske poledenitve (ledeniško preoblikovana
dolina, morene, balvani). Reka Kokra je na izstopu iz ozke doline na ravnino kranjskega polja
v obliki vršaja odložila različno debelo gradivo (Ramovš, 1999).
PODNEBJE
Povprečna letna temperatura na klimatološki postaji Preddvor je v obdobju 1993-2003 znašala
9,2 ºC, januarska -0,4 ºC in julijska 19,1 ºC. Povprečne letne količine padavin so bile okrog
1.300 mm. Najbolj namočeni so jesenski meseci, najmanj padavin je januarja in februarja
(Nemac in sod., 2011). V visokogorskem svetu Kamniško-Savinjskih Alp je značilno gorsko
podnebje, za nižinski del občine pa zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije (z
viškom padavin jeseni).
VODOVJE
Največji vodotok v občini je alpska reka Kokra s pritoki (Bistrica, Suha, Belica, Lobnica...).
Izvira ob vznožju Karavank in nato med gorske grebene Kamniško-Savinjskih Alp vreže
globoko in ozko ledeniško dolino. Pri naselju Preddvor priteče na nižinski del in se vreže v
prodnate nanose lastnega vršaja. Ima hudourniški značaj (tudi pritoki so pretežno
hudourniški) in snežno-dežni rečni režim (Globevnik, 1996). Leta 1959 so v občini z
namenom razvoja turizma zajezili potok Bistrica in nastalo je umetno jezero Črnava (Krišelj,
1999).
PRSTI IN RASTJE
Večji del občine (visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp na apnencih in dolomitih)
pokriva rendzina. Manjši del visokogorskega sveta pokrivata tudi ranker in na magmatskih
kamninah distrična rjava prst. Za nižinski svet občine je značilna bolj pestra pedološka
sestava. Večino nižinskega dela pokrivajo evtrična rjava tla in izprana tla na konglomeratu.
Tik ob reki Kokri je pas nerazvitih obrečnih prsti. Manjša območja ilovnatih tal pokrivajo še
psevdogleji in hipogleji (Slovenija…, 2001).
Gozd pokriva kar 74,4 odstotka površine občine Preddvor (GERK, 2013). KamniškoSavinjske Alpe do zgornje gozdne meje pokrivajo iglasti gozdovi, nižje se smreka navezuje
na predalpske združbe bukovih gozdov (listnati in mešani gozdovi s pestro sestavo). V dolini
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Kokre uspeva kisloljubni bukov gozd. Rdeči bor je razširjen na pleistocenski ilovici v
nižinskem delu občine. Pomen gozdov je predvsem lesnoproizvodni, na strmih pobočjih pa
ima varovalni pomen (Slovenija…, 2001).
RABA TAL
kategorija rabe tal

površina v ha

površina v %

1100 – njiva ali vrt

179,43 ha

2,1 %

1190 – rastlinjak

0,01 ha

0%

1211 – vinograd

0,06 ha

0%

1221 – intenzivni sadovnjak

0,65 ha

0%

1222 – ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

28,27 ha

0,3 %

1300 – trajni travnik

922,27 ha

10,6 %

1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju

63,86 ha

0,7 %

1500 – drevesa in grmičevje

54,06 ha

0,6 %

1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče

12,21 ha

0,2 %

1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem

104,86 ha

1,2 %

6.467,07 ha

74,4 %

3000 – pozidano in sorodno zemljišče

204,65 ha

2,4 %

5000 – suho odprto zemljišče s posebnim rast. pokrovom

282,05 ha

3,2 %

6000 – odprto zemljišče brez ali z nepomembnim
rastlinskim pokrovom

349,3 ha

4%

2000 – gozd

7000 – voda
27,38 ha
Preglednica 4: Raba tal v občini Preddvor (Vir podatkov: GERK, 2013).

0,3 %
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Slika 7: Raba tal v občini Preddvor.
Prevladujoča raba tal v občini Preddvor je gozd, ki pokriva kar dobrih 74 odstotkov površja,
večinoma vzpetega sveta. Dobrih sedem odstotkov površine pripada najvišjim vrhovom
Kamniško-Savinjskih Alp s kamnitim površjem (odprto zemljišče). Nižji, jugozahodni del
občine pokrivajo večinoma travniki, kjer je tudi skoncentrirana večina poselitve v obliki
strnjenih naselij. Razpršena poselitev je značilna za dolino Kokre. Pozidane je 2,4 odstotka
občine, kmetijske površine pa pokrivajo 15,1 odstotka celotne površine. Prevladujejo trajni
travniki, ki predstavljajo dobrih 70 odstotkov vseh kmetijskih površin. Njive in vrtovi
predstavljajo slabih štirinajst odstotkov kmetijskih površin (GERK, 2013).
2.3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE PREDDVOR
PREBIVALSTVO IN POSELITEV
V štirinajstih naseljih je na začetku leta 2011 živelo 3.532 prebivalcev, s povprečno starostjo
42 let. Naravni prirastek je bil leta 2011 negativen, znašal je – 4,2 ‰. Občani so živeli v
1.176. gospodinjstvih (povprečna velikost gospodinjstva s tremi člani), število hišnih številk
je bilo 1.079. Gostota poselitve v občini Preddvor zaradi reliefa znaša le 40,6 preb./km2
(Naravno…, 2012; Občine v številkah – Preddvor, 2012; Prebivalstvo…, 2012; Prebivalstvo
po starosti…, 2012; Teritorialne…, 2012).
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Slika 8: Rast števila prebivalstva v občini Preddvor od leta 1999 do leta 2011 (Vir podatkov:
Prebivalstvo po velikih…občine, 2012).
naselje
št. prebivalcev
delež vseh prebivalcev
Bašelj
422
12 %
Breg ob Kokri
108
3%
Hraše pri Preddvoru
27
1%
Hrib
70
2%
Kokra
264
7%
Mače
134
4%
Možjanca
54
1%
Nova vas
130
4%
Potoče
357
10 %
Preddvor
837
24 %
Spodnja Bela
99
3%
Srednja Bela
305
9%
Tupaliče
408
11 %
Zgornja Bela
317
9%
Preglednica 5: Število in delež prebivalcev v občini Preddvor po naseljih na začetku leta 2011
(Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih…naselja, 2012).
Prebivalstvo je skoncentrirano predvsem na ravninskem, jugozahodnem delu občine, manjši
del prebivalstva (sedem odstotkov) živi v dolini reke Kokre. Za nižinski del so značilna
gručasta naselja. Naselje Kokra je razpotegnjeno po dolini reke Kokre, ob cesti Kranj–
Jezerski vrh, in z dobrimi desetimi kilometri predstavlja najdaljšo slovensko vas. Ker je
ravnega sveta v dolini Kokre malo, naselje na uravnavah sestavlja več zaselkov ter številne
samotne kmetije v obliki celkov. Preddvor je centralno naselje s koncentracijo oskrbnih in
storitvenih dejavnosti.
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Občina Preddvor leži deset kilometrov severno od Kranja. Zaradi bližine mesta je za naselja v
občini značilna suburbanizacija – ruralno območje, kjer se prepletajo naselja enodružinskih
hiš, kmetijske in gozdne površine. Občani Preddvora dnevno gravitirajo v Kranj (zaposlitev,
srednješolsko izobraževanje).
GOSPODARSTVO
V Preddvoru je na temeljih lokalne surovine razvita lesno predelovalna industrija –
industrijski obrat Jelovica hiše. Poleg obrata Jelovice so v naselju tudi posamezne manjše
storitvene (trgovske, gostinske) in proizvodno–obrtne dejavnosti. Temeljne gospodarske
panoge so tudi gozdarstvo, kmetijstvo in turizem.
Industrijski obrat Jelovica hiše
Jelovica velja za vodilnega slovenskega proizvajalca energetsko varčnih hiš, oken in vrat. V
Preddvoru se nahaja ena izmed dveh tovarn Jelovice, in sicer Jelovica hiše d.o.o., ki ima 55letno tradicijo oblikovanja montažnih hiš. Podjetje sodi med evropske pionirje na področju
energetsko varčne gradnje. Zavezani so k trajnostnemu razvoju družbe in odgovornemu
ravnanju v skupnosti, v kateri delujejo. Leta 2012 so prejeli priznanje »Okolju prijazno
podjetje«. Tovarna namreč proizvede več toplotne in električne energije, kot jo porabi. Na
strehi obrata je nameščena sončna elektrarna, v lasti imajo tudi malo hidroelektrarno. Višek
proizvedene električne se odda v javno omrežje. V sklopu proizvodnega kompleksa se nahaja
tudi kotlovnica na lesno biomaso, za energent pa uporabljajo lesne odpadke iz proizvodnje.
Leta 2011 je bilo v podjetju zaposlenih nekaj manj kot sto ljudi (Jelovica hiše, 2014).
Turizem
Od vsega začetka je naravno okolje omogočalo razvoj turizma v Preddvoru. Med obema
vojnama so sem zahajali predvsem turisti iz ravninskih pokrajin (Vojvodine, Beograda,
Banata), ki so iskali kontrast svojemu domačemu okolju. Po drugi svetovni vojni je bilo na
področju turizma nekaj časa mrtvilo. Preddvor je nato zaradi blagodejnih učinkov mikroklime
in na priporočilo klimatskega zdravilišča Golnik postal klimatsko zdravilišče za zdravljenje
pljučnih bolnikov. Leta 1959 so, z namenom da bi pospešili razvoj turizma, pri gradu Hrib
zajezili potok Bistrica, in tako je nastalo umetno jezero Črnava. Leta 1970 je bil ob jezeru
zgrajen hotel Bor, dve leti kasneje pa je bil v hotel prenovljen tudi grad Hrib. Turizem v
Preddvoru je svoj višek dosegel v času med obema vojnama in deloma v 70. letih prejšnjega
stoletja, nato pa turizem ni več sledil razvojnim trendom (Krišelj, 1999). Preddvor je danes
poznan predvsem kot izletniški kraj (privlačno podeželsko okolje z bogato naravno in
kulturno dediščino, možnost različnih oblik aktivnega preživljanja prostega časa) ter kot
poročna destinacija. V občini Preddvor je na voljo 107 sob s 352 ležišči. V letu 2011 je bilo v
občini Preddvor skupno 4.923 turistov (od tega 1.681 domačih ter 3.242 tujih), ki so skupaj
ustvarili 9.052 nočitev (prevladujejo tuji turisti, ki so v letu 2011 ustvarili 6.392 nočitev,
domači turisti so ustvarili 2.660 nočitev,). Vsak turist je tako v povprečju ustvaril 1,8 nočitev
(Prenočitvene…, 2012; Prihodi…, 2012).
Kmetijstvo
V občini Preddvor je bilo leta 2010 121 kmetijskih gospodarstev. Kmetije so usmerjene
predvsem v mlečno in mesno govedorejo zato je največ kmetijskih površin namenjenih
travnikom in pašnikom. Od poljedelskih kultur se velik del pridelkov z njiv prav tako namenja
za krmo živali, sledi silažna koruza, žito in nekaj malega krompirja in zelenjave. Trajnih
nasadov je malo in so razdrobljeni okoli kmetij. Polovica kmetijskih gospodarstev se s
kmetijstvom pretežno ukvarja za lastne potrebe, druga polovica pa za prodajo (Popis
kmetijstva 2010, 2012).
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3. PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH OBČIN NA PODROČJU
DOSEGANJA TRAJNOSTNIH CILJEV
Prav tako kot občino Dobrna (v svoji kategoriji najbolj zelena občina v letu 2011), lahko tudi
občino Preddvor uvrstimo med bolj zelene občine v Sloveniji. Že leta namreč zelo uspešno
izkorišča lokalne obnovljive vire energije (sončno energijo, biomaso, hidroenergijo) (Papler,
2011). Na katerih drugih okoljskih področjih pa občina Preddvor ne dosega občine Dobrna,
bo pokazala primerjava vprašalnikov, s katerimi sta občini sodelovali na natečaju.

3.1. OCENJEVANJE NAJBOLJ ZELENE OBČINE
Natečaj za "Najbolj zeleno občino" je v letu 2011 drugič zapored organiziralo podjetje Fit
media v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in
Skupnostjo občini Slovenije (Sporočilo za medije, 2012).
Občine, ki so se odločile sodelovati na natečaju, so izpolnile obsežen anketni vprašalnik, ki je
v šestih področjih (ravnanje z odpadki, oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
oskrba z energijo, komuniciranje z javnostjo in ozaveščanje javnosti, trajnostni promet in
ostalo) obsegal 32 vprašanj. V primerjavi s prvim letom sta bili v vprašalnik na novo
vključeni področji komuniciranje in ozaveščanje občanov o pomenu trajnostnega razvoja ter
področje trajnostnega prometa. Vprašanja so se nanašala na obdobje od 01.09.2010 do
31.08.2011. V letu 2011 je bil poudarek natečaja na področju ravnanja z odpadki, ki je
obsegalo največ vprašanj. Na prvem natečaju za najbolj zeleno občino se je namreč izkazalo,
da so občine najslabše rezultate dosegale prav na tem področju. Poleg naziva za najbolj zeleno
občino so podelili naslov tudi za najbolj zeleno občino pri ravnanju z odpadki. Izpolnjene
vprašalnike je analizirala šestčlanska strokovna komisija. Z upoštevanjem javno dostopnih
statističnih podatkov so preverili točnost odgovorov ter s točkami ovrednotili odgovore
(Sporočilo za medije, 2012).
V letu 2011 se je na natečaj prijavilo 28 slovenskih občin. Zaradi objektivnega ocenjevanja so
bile razdeljene v tri kategorije: kategorija mestnih občin, kategorija občin nad 5.000
prebivalcev in kategorija občin pod 5.000 prebivalcev. Za najbolj zelene občine v letu 2011 so
bile razglašene naslednje občine (Sporočilo za medije, 2012):
- v kategoriji mestnih občin je najbolj zelena občina postala MO Ljubljana, najbolj zelena
mestna občina na področju ravnanja z odpadki pa MO Velenje,
- v kategoriji nad 5.000 prebivalcev je najbolj zelena občina postala občina Vrhnika, ki je
prav tako postala najbolj zelena občina na področju ravnanja z odpadki,
- v kategoriji do 5.000 prebivalcev je najbolj zelena občina postala občina Dobrna, najbolj
zelena občina na področju ravnanja z odpadki pa občina Borovnica.
Prav tako kot občina Vrhnika, ki je v kategoriji občin nad 5.000 prebivalcev postala absolutna
zmagovalka (razglašena tako za najbolj zeleno občino kot tudi za najbolj zeleno občino na
področju ravnanja z odpadki), sta tudi MO Ljubljana in občina Dobrna zasedli drugo oz. tretje
mesto na področju ravnanja z odpadki (Najbolj…, 2012).
V natečaju leta 2011 je sodelovalo skoraj za polovico manj občin kot leto prej, ko je natečaj
potekal prvič. Po mnenju Darje Majkovič iz podjetja Fit media je razlog v konkurenci
organiziranja natečajev za občine (natečaj za energetsko občino, natečaj Planetu Zemlja
najbolj prijazna občina...). Vprašalniki za najbolj zeleno občino so precej obsežni in
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kompleksni, tako da njihova izpolnitev zahteva sodelovanje več služb znotraj občine, zato so
se verjetno občine raje odločile za sodelovanje na drugih natečajih (Majkovič, 2012).
natečaj 2010

natečaj 2011

mestne občine

9

4

občine nad 5.000 prebivalcev

24

14

občine do 5.000 prebivalcev

14

10

kategorija

skupaj
47
28
Preglednica 6: Število sodelujočih občin na natečaju za najbolj zeleno občino po kategorijah v
letih 2010 in 2011 (Vir podatkov: Najbolj…, 2012; Podeljene…, 2012).

3.2. PRIMERJAVA VPRAŠALNIKOV
Od podjetja Fit media sem, ob soglasju obeh občin, prejela izpolnjena vprašalnika ter
dopolnitve, s katerima sta občini sodelovali na natečaju. Občina Dobrna je na natečaju
sodelovala že v prvem letu izvajanja, medtem ko je občina Preddvor na natečaju sodelovala
prvič (Predstavitev…, 2012).
V nadaljevanju diplomskega dela je po posameznih področjih predstavljeno stanje obeh občin
na področju trajnosti in odgovornega ravnanja z okoljem. Večino podatkov sem pridobila iz
odgovorov rešenih vprašalnikov. Če ni navedeno drugače, so podatki v podpoglavju 3.2. in
3.3. prevzeti iz vprašalnikov, ki mi jih je posredovalo podjetje Fit media. Posamezna področja
sem s podatki iz različnih virov še dodatno proučila.
3.2.1. RAVNANJE Z ODPADKI
V današnjem času potrošniško naravnana družba povzroča vse večje količine odpadkov.
Odpadki nastajajo praktično povsod, saj to slej ko prej postanejo vsi izdelki, ki jih ne
potrebujemo več. Prostori za odlaganje odpadkov so prostorsko omejeni, poleg tega se
številne deponije komunalnih odpadkov že zapirajo. Hierarhija gospodarjenja z odpadki,
določena s strani Evropske unije, v prvi vrsti narekuje preprečevanje nastajanja odpadkov in
zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje. Temu sledi njihova ponovna uporaba, reciklaža,
energetska predelava in nazadnje odlaganje na odlagališča (Ravnanje z odpadki, 2013b).
Ravnanje z odpadki je zakonsko urejeno s številnimi zakoni in predpisi, v 4. členu pravilnika
o ravnanju z odpadki (Pravilnik…, 1998) pa je definirano kot „zbiranje, prevažanje, predelava
in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po
zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov“. Ravnanje
s komunalnimi odpadki sodi v pristojnost občin in sicer v okvir obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki.
Da odpadki predstavljajo enega izmed najbolj perečih okoljskih problemov, se je izkazalo tudi
na prvem natečaju za najbolj zeleno občino. Posledično je bilo temu področju namenjene
največ pozornosti v vprašalniku drugega natečaja (Sporočilo za medije, 2012). Vprašalnik je
obsegal deset vprašanj, ki so se nanašala na količino zbranih odpadkov, ločeno zbiranje,
obdelavo in odlagališča odpadkov, divja odlagališča, izvedbo čistilnih akcij v občini ter tudi
na male čistilne naprave. Stanje na področju malih čistilnih naprav je predstavljeno v
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naslednjem podpoglavju (oskrba z vodo). Načini ravnanja z odpadki so ločeno predstavljeni
za obe občini.
Sistem ravnanja z odpadki v občini Dobrna
Gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki na območju občine Dobrna opravlja podjetje
Simbio d.o.o. iz Celja. Dejavnost celovitega ravnanja z odpadki podjetje Simbio opravlja v
dvanajstih občinah širše celjske regije: poleg občine Dobrna še v občinah Celje, Vojnik,
Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. Podjetje skrbi za
zbiranje odpadkov in njihov odvoz na predelavo in obdelavo v Regijski center za ravnanje z
odpadki Celje (RCERO Celje), s katerim prav tako upravlja podjetje Simbio. Poleg tega
podjetje upravlja še s šestimi zbirnimi centri (O podjetju, 2013). V občini Dobrna na Novem
gradu deluje tudi začasni zbirni center, za izgradnjo stalnega zbirnega centra na lokaciji pri
čistilni napravi Dobrna pa je izdelana idejna zasnova (Vedenik, 2012). Preostanek
komunalnih odpadkov iz občine Dobrna se odlaga na deponiji Bukovžlak v Celju. Odlagališče
je bilo v obdobju, v katerem je potekal natečaj, še brez okoljevarstvenega dovoljenja, je pa
medtem dovoljenje že pridobilo (Pahor, 2011).
Sistem ravnanja z odpadki v občini Preddvor
Na območju občine Preddvor gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki opravlja podjetje
Komunala Kranj d.o.o., ki dejavnost celovitega ravnanja z odpadki opravlja tudi v MO Kranj,
občinah Cerklje, Šenčur, Naklo in Jezersko (Ravnanje z odpadki, 2013a). Podjetje Komunala
Kranj upravlja s šestimi zbirnimi centri in z leta 2009 zaprtim odlagališčem odpadkov
Tenetiše. Občina Preddvor zaenkrat nima urejenega zbirnega centra, izgradnja pa je
predvidena v okviru bodoče komunalne čistilne naprave v Tupaličah (Kje so…, 2013). V
proučevanem obdobju je Komunala Kranj zbrane mešane komunalne odpadke na potrebno
obdelavo pred odlaganjem odvažala celo v obrat sortirnice v oddaljeni Lenart. Od marca 2014
pa mešane komunalne odpadke na obdelavo odvažajo v bližnji Center za ravnanje z odpadki
Suhadole, biološke odpadke pa v kompostarno na Vrhniki (Komunala Kranj, 2014).
Zbiranje odpadne embalaže in mešanih odpadkov iz gospodinjstev
Od vsakega posameznika je odvisno koliko odpadkov proizvede in kako vestno jih ločuje.
Ločeno zbiranje omogoča vračanje velikega deleža odpadkov v ponovno uporabne surovine
in predelavo v kompost ali gorivo. Čim večje količine odpadkov je zato potrebno zbrati
ločeno in jih ponovno uporabiti ali predelati, s čimer se zmanjša njihova količina, odložena na
odlagališče. V obeh občinah poteka zbiranje odpadne embalaže po sistemu „od vrat do vrat“,
kar pomeni, da občani odpadno embalažo ločijo na kraju nastanka in jo oddajo na odjemnem
mestu. V občini Preddvor so sistem izvornega ločevanja odpadkov uvedli sredi oktobra 2009,
v občini Dobrna pa konec novembra 2010 (Novi…, 2013; Varujem okolje, 2013).
Zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev
Biološko razgradljivi odpadki predstavljajo okoli 36 odstotkov vseh gospodinjskih odpadkov.
Če z njimi ne ravnamo ustrezno, so lahko škodljivi za okolje. Ob nepravilnem odlaganju se ob
gnitju bioloških odpadkov namreč sprošča toplogredni plin metan, izcedne vode pa
onesnažujejo podtalnico in s tem vire pitne vode (Vzpostavitev, 2012). Z ločenim zbiranjem
bioloških odpadkov preprečimo njihovo odlaganje na odlagališčih za komunalne odpadke in
jih z obdelavo vrnemo v naravo kot kompost, ki predstavlja dragocen organski material.
Hkrati se zmanjša tudi količina odloženih odpadkov na odlagališčih. 1. julija 2011 je v
Sloveniji začela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom (Uredba…, 2010), kar pomeni, da je v Sloveniji obvezno ločeno
zbiranje in prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov. Lastnikom hiš se priporoča hišno
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kompostiranje, ostalim, ki te možnosti nimajo, pa so na voljo rjavi zabojniki za biološke
odpadke. Prav tako kot zbiranje odpadne embalaže poteka v obeh občinah tudi zbiranje
bioloških odpadkov po sistemu „od vrat do vrat“ (Biološki odpadki, 2013; Ločeno zbiranje…,
2013).
Količina in struktura zbranih odpadkov iz gospodinjstev
V občini Dobrna so v proučevanem obdobju zbrali 165,1 ton odpadkov (od tega je bilo 95,8
ton ločeno zbranih) in v občini Preddvor 760,4 ton (od tega 254,4 ton ločeno zbranih). V
občini Dobrna so ločeno zbrali 58 odstotkov odpadkov, v občini Preddvor pa le 33,5
odstotkov. Izračunala sem tudi količino zbranih odpadkov na prebivalca, saj je za primerjavo
bolj primeren podatek od celotne količine zbranih odpadkov. Količina zbranih odpadkov na
prebivalca v občini Dobrna znaša 75,3 kg/preb., v občini Preddvor pa 215,3 kg/preb..
Rezultati primerjave so podani v spodnji preglednici.
količine zbranih odpadkov v proučevanem obdobju

Dobrna

Preddvor

količina zbranih odpadkov iz gospodinjstev

165,1 ton

760,4 ton

količina ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev

95,8 ton

254,4 ton

58 %

33,5 %

odstotek ločeno zbranih odpadkov

količina zbranih odpadkov iz gospodinjstev na prebivalca
75,3 kg/preb. 215,3 kg /preb.
Preglednica 7: Primerjava občin Dobrna in Preddvor glede količine zbranih odpadkov iz
gospodinjstev.
Podatki o količini zbranih odpadkih na prebivalca za občino Dobrna so nenavadno nizki,
glede na to, da je povprečje za Slovenijo v letu 2010 znašalo 422 kg/preb. (Polh, Žitnik,
2011). Na straneh Statističnega urada RS sem zato za obe občini preverila podatke o količini
zbranih odpadkov za pretekla leta in jih primerjala med seboj. Primerjala sem tako skupno
količino zbranih odpadkov kot tudi količino zbranih odpadkov na prebivalca.
Po podatkih Statističnega urada je občina Preddvor v letih 2010, 2011 in 2012 zbrala manj
odpadkov v primerjavi z občino Dobrna. Obdobje, na katerega se je nanašalo vprašanje
natečaja, se sicer ne ujema s koledarskim letom. Povprečna vrednost količin zbranih
odpadkov za leti 2010 in 2011 se pri občini Preddvor približno ujema s podatkom, ki ga je kot
odgovor na vprašanje posredovala občina. Podatek, ki ga je kot odgovor na vprašanje podala
občina Dobrna, pa ni odraz objektivnega stanja. Za primerjavo občin glede količine zbranih
odpadkov so tako primernejši podatki Statističnega urada.
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Slika 9: Količine zbranih komunalnih odpadkov obeh obravnavanih občin (Vir podatkov:
Količine odpadkov…, 2014).
Kot že omenjeno, je za primerjavo bolj primeren podatek o količini zbranih odpadkov na
prebivalca. V spodnjem grafikonu je za boljšo primerjavo dodano tudi slovensko povprečje. V
letih 2010 in 2011 so v občini Preddvor v primerjavi z občino Dobrna zbrali skoraj enkrat
manj odpadkov na prebivalca. V občini Preddvor je od leta 2009 naprej opazen trend
občutnega zmanjševanja količin zbranih odpadkov na prebivalca.

Slika 10: Količine zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca obeh obravnavanih občin in
slovenskega povprečja (Vir podatkov: Zbrani…, 2014).
Pri vprašanju o strukturi frakcij ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev je občina Preddvor
posredovala le podatek za ločeno zbrane biološke odpadke saj ostalih frakcij po zagotovilu
Komunale Kranj ni mogoče razdeliti na deleže. Primerjava med občinama tako ni mogoča.
Struktura ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev v občini Dobrna je razvidna v spodnji
preglednici.
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frakcija

% frakcij ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev

plastika

35 %

steklo

7%

papir

15 %

biološki odpadki

1%

odloženi na odlagališče

42 %

skupaj
100 %
Preglednica 8: Struktura frakcij ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev v občini Dobrna.
V občini Dobrna so ločeno zbrali 58 odstotkov vseh zbranih odpadkov iz gospodinjstev, 42
odstotkov je bilo odloženih na odlagališče. Z ločenim zbiranjem odpadkov so zbrali največ
plastike. Ločeno so zbrali le en odstotek bioloških odpadkov, kljub temu, da biološki odpadki
predstavljajo kar okrog 36 odstotkov vseh odpadkov iz gospodinjstev (Vzpostavitev…, 2012).
Zbiranje odpadkov na ekoloških otokih
Ekološki otok je prostor, opremljen z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki se jih lahko
predela in ponovno uporabi. Običajno na ekološkem otoku stojijo trije zabojniki različnih
barv: zabojnik za steklo, za papir in za embalažo. V občini Dobrna je nameščenih osem
ekoloških otokov (sedem v Dobrni in eden v Lokovini), v občini Preddvor pa dvanajst (po
eden v Bašlju, na Spodnji in Zgornji Beli, v Kokri, na Možjanci in v Mačah, dva v Tupaličah
in štirje v Preddvoru) (Ferlež, 2012; Ekološki otoki, 2013; GIS iObčina, 2013). V občini
Dobrna zagotavljajo en ekološki otok na 274 občanov, v občini Preddvor pa en ekološki otok
na 294 občanov, prostorsko pa so ekološki otoki bolj optimalno razporejeni v občini
Preddvor.
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
V gospodinjstvih poleg nenevarnih odpadkov nastajajo tudi nevarni odpadki, ki zahtevajo
varen in okolju prijazen način ravnanja. Nevarni odpadki imajo eno ali več nevarnih lastnosti,
ki so škodljive zdravju in/ali okolju (Nevarni odpadki iz…, 2013). Nepravilno ravnanje z
nevarnimi odpadki (npr. odlaganje skupaj z gospodinjskimi odpadki, zlivanje v odtoke,
odlaganje na divjih odlagališčih) ima lahko škodljive vplive na okolje: onesnaženje vodnih
virov, zraka in prsti. Posledično je ogroženo zdravje ljudi in živali. Z ločenim zbiranjem
nevarnih odpadkov poskrbimo za njihovo varno odstranitev. Preko celega leta nevarne
odpadke brezplačno zbirajo v zbirnih centrih. Poleg tega lahko občani nevarne odpadke
oddajo v vsakoletnih zbiralnih akcijah nevarnih odpadkov s premičnimi zbiralnicami, ki v
vsaki občini stojijo več dni. Tak način zbiranja je za prebivalce enostaven, saj odpadkov ni
potrebno voziti v zbirni center. V občini Dobrna poteka takšna akcija dvakrat letno, in sicer
spomladi in jeseni, v občini Preddvor pa enkrat letno (jeseni) (Akcija zbiranja…, 2013;
Nevarni odpadki, 2013).
Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
Kosovni odpadki v gospodinjstvih nastajajo preko celega leta in so definirani kot „odpadki, ki
zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v običajnih zabojnikih za
mešane komunalne odpadke“ in jih moramo zato zbirati ločeno (Zbiranje kosovnih…, 2013).
Sistem klasičnega zbiranja kosovnih odpadkov z zbiralnimi akcijami se počasi spreminja –
kosovnih odpadkov se praviloma ne zbira več skupno znotraj terminov preko leta temveč ima
vsako gospodinjstvo pravico, da enkrat letno, kadarkoli, brezplačno odda določeno količino
27

kosovnih odpadkov izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki. Zbiranje in odvoz kosovnih
odpadkov na območju občine Dobrna poteka na odpoklic (preko dopisnic), ki vsakemu
gospodinjstvu enkrat letno omogoča naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do
1m3. Poleg tega lahko občani brezplačno kosovne odpadke štirikrat letno sami oddajo v
zbirnem centru Bukovžlak v Celju (Zbiranje in odvoz…, 2013). Kosovne odpadke, ne glede
na količino in velikost, morajo občani Preddvora sami pripeljati v zbirni center v Tenetišah
(Zbiranje kosovnih…, 2013). Naročniški sistem odvoza kosovnih odpadkov, ki je v veljavi v
Dobrni, je za uporabnike komunalnih storitev bolj enostaven, saj jim omogoča individualen
odvoz kosovnih odpadkov izpred domačega praga s strani komunalnega podjetja. Enak sistem
bi lahko uvedli tudi v Preddvoru, glede na to, da ga Komunala Kranj že izvaja v sosednji MO
Kranj.
Organizacija čistilnih akcij
Občine so morale za proučevano obdobje navesti, koliko čistilnih akcij so izvedli ter koliko
občanov se jih je udeležilo. V občini Dobrna so izvedli pet čistilnih akcij, in sicer v obdobju
od 4.4. – 11.4.2011. Čistilnih akcij se je udeležilo 500 prebivalcev. V občini Preddvor so
izvedli eno čistilno akcijo dne 2.4.2011, katere se je udeležilo 230 prebivalcev. Bolj primerljiv
podatek je delež udeleženih prebivalcev. V občini Dobrna se je čistilnih akcij udeležilo 22,8
odstotka prebivalcev, v občini Preddvor pa se je čistilne akcije udeležilo le 6,5 odstotka
prebivalcev.
Prevzem azbestne kritine
Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih vlaken, ki so prostemu očesu nevidna. Ker
gre za odporen material, so ga v obdobju med letoma 1970 in 1990 v veliki meri uporabljali v
industriji in gradbeništvu. Azbestnim materialom se življenjska doba počasi izteka, zato
nastajajo večje količine odpadkov. Dotrajan in poškodovan azbestni material je zdravju
nevaren (povzroča azbestozo in pljučnega raka), zato so za ravnanje z azbestnimi materiali
predpisana obvezna ravnanja (Informacija..., 2005; Ministrstvo za okolje in prostor, 2014).
Azbestni odpadki sodijo med nevarne odpadke vendar se jih pod določenimi predpisanimi
pogoji lahko odlaga na odlagališča nenevarnih odpadkov. Leta 2006 je bila sprejeta Uredba o
prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih
odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja (Uredba…, 2006), s katero so
določena odlagališča komunalnih odpadkov, ki morajo prevzeti v odlaganje azbestne
odpadke, če so nastali na območju občin, ki so za posamezno odlagališče določene v uredbi
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2014). Odlagališče nenevarnih odpadkov Bukovžlak ima
izdano okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje azbestno-cementnih odpadkov. Občanom
Dobrne je tako omogočen brezplačen prevzem azbestnih odpadkov. Od zaprtja odlagališča
nenevarnih odpadkov Tenetiše občani Preddvora nimajo več zagotovljene brezplačne oddaje,
za prevzem pa se morajo obrniti na pooblaščene zbiralce (Kaj lahko…, 2013).
Sanacija divjih odlagališč
Divja odlagališča odpadkov so nedovoljena in neurejena odlagališča odpadkov (Smrekar,
2007), ki poleg motečega videza v naravi obremenjujejo tudi okolje. Predvsem divja
odlagališča odpadkov, ki vsebujejo nevarne odpadke, na ranljivih vodozbirnih območjih
predstavljajo nevarnost virom pitne vode s čimer je ogroženo tudi zdravje ljudi. Sanacija
divjih odlagališč je torej nujno potrebna. Nedopustno je, da v današnjih časih, ko se kosovne
odpadke preko celega leta lahko brezplačno odda v zbirnih centrih oz. jih preko dopisnic
prevzemajo komunalna podjetja, ljudje še vedno smeti odvažajo v naravo in jih tam odlagajo.
Poleg sanacije bi bilo zato potrebno tudi preprečevati nadaljnjo nelegalno odlaganje
odpadkov, in sicer z ozaveščanjem prebivalcev o problematiki divjih odlagališč, s postavitvijo
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fizičnih ovir, postavljanjem opozorilnih tabel, okrepljenim in učinkovitim nadzorom ter
strogim in doslednim sankcioniranjem kršiteljev. Občine so morale v vprašalniku navesti,
koliko divjih odlagališč so sanirale v proučevanem obdobju in velikost saniranih odlagališč.
Na območju občine Dobrna v proučevanem obdobju divjih odlagališč niso sanirali, v občini
Preddvor pa so sanirali dve divji odlagališči, vendar podatka o velikosti saniranih odlagališč
niso posredovali.
Glede na podatke registra divjih odlagališč v Sloveniji je na območju občine Dobrna enajst
divjih odlagališč, izmed katerih nobeno ne vsebuje nevarnih odpadkov. Zaenkrat sta v registru
na južnem robu občine dve odlagališči označeni kot „očiščeni“. Poraja se vprašanje, ali so
popisana vsa divja odlagališča in v kolikšni meri so podatki v registru aktualni. Večina divjih
odlagališč v občini Dobrna se nahaja v poraščenem okolju v bližini cest in poti, prevladujejo
pa divja odlagališča s komunalnimi odpadki (Register divjih odlagališč, 2014).

Slika 11: Karta lokacij divjih odlagališč v občini Dobrna (Register divjih odlagališč, 2014).
V občini Preddvor je registriranih 40 divjih odlagališč (od tega šest z nevarnimi odpadki) in
tri potencialna divja odlagališča (eno od teh z nevarnimi odpadki). Občina Preddvor je tako po
površini kot tudi po številu prebivalcev precej večja od občine Dobrna zato je tudi število
divjih odlagališč sorazmerno večje. Preračunano glede na površino občin, se v občini
Preddvor na kvadratnem kilometru nahaja 0,46 divjega odlagališča, v občini Dobrna pa 0,35.
Kot „očiščeno“ je na območju občine Preddvor zaenkrat označeno le eno odlagališče. Večina
divjih odlagališč se nahaja v nižinskem, jugozahodnem delu občine. Prevladujejo divja
odlagališča odpadkov z gradbenim materialom, ki se večinoma nahajajo v poraščenem okolju
v bližini cest in poti (Register divjih odlagališč, 2014).
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Slika 12: Karta lokacij divjih odlagališč v občini Preddvor (Register divjih odlagališč, 2014).
Koši za odlaganje pasjih iztrebkov na zelenih javnih površinah
V občini Dobrna imajo nameščenih šest košev za odlaganje pasjih iztrebkov, v občini
Preddvor pa košev za pasje iztrebke ni. Komisija je ocenjevala število košev na prebivalca. V
občini Dobrna tako pride en koš za pasje iztrebke na 365 občanov. Glede na to, da občina
Preddvor velja kot priljubljena izletniška točka, bi bilo potrebno ob sprehajalnih poteh in
turističnih točkah namestiti koše za pasje iztrebke in s tem lastnikom psov zagotoviti možnost
za ustrezno odlaganje. Velik problem pasji iztrebki predstavljajo predvsem na pešpoteh okoli
jezera Črnava.
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3.2.2. OSKRBA Z VODO TER ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Voda ima neprecenljiv okoljski, družbeni in gospodarski pomen. Pitna voda je eden izmed
osnovnih pogojev za življenje in najpomembnejše živilo. V Sloveniji je pitna voda iz pipe
samoumevna saj večjih problemov s pitno vodo nimamo, njenega pomena pa se pogosto
zavemo šele, ko nam vode zmanjka ali ko postane oporečna. (Ne)oporečnost vode je odraz
našega ravnanja z okoljem (ravnanje neposredno z vodnimi telesi in posredno z zrakom in s
tlemi). Vodna telesa obremenjujejo predvsem intenzivno kmetijstvo, neurejeno ravnanje z
odpadnimi vodami, izpusti iz industrije, izcedne vode z neurejenih odlagališč in promet (Kaj
lahko…, 2013). Skrb in odgovornost vseh nas je ohranjanje čistosti vodnih teles ter njihovo
čim manjše obremenjevanje. Zdravstvena ustreznost pitne vode (vsebnost pesticidov, nitratov,
mikrobiološkega onesnaženja) v Sloveniji se sicer v zadnjih letih izboljšuje (Žitnik in sod.,
2013).
Vodovodni sistem
V Sloveniji se preko vodovodnih sistemov s pitno vodo na skoraj tisoč vodovodnih sistemih
oskrbuje preko 90 odstotkov prebivalcev (Jereb in sod., 2007). Voda za javni vodovod se črpa
iz podzemnih virov (73 odstotkov vse načrpane vode), tekočih voda (23 odstotkov), štiri
odstotkov vode pa se načrpa iz drugih virov. Okoli 50 odstotkov načrpane vode iz javnih
vodovodov se dobavlja gospodinjstvom, v distribucijskem omrežju pa se zaradi zastarelih in
pokvarjenih vodovodnih sistemov zgubi kar 30 odstotkov načrpane vode (Žitnik in sod.,
2013). Velike izgube predstavljajo enega glavnih problemov pri oskrbi z vodo, zato je
posodabljanje vodovodnih sistemov ključnega pomena. Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo je
kompleksno področje, ki je razdeljeno med različna ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstvo za finance) (Jereb in sod., 2007). Zakon o varstvu okolja določa, da
je oskrba s pitno vodo obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, objekti in
naprave, potrebni za izvajanje javne službe, pa so infrastruktura lokalnega pomena (Oskrba s
pitno vodo, 2013a). Glavna naloga izvajanja oskrbe s pitno vodo je upravljanje in vzdrževanje
vodovodnih omrežij (napeljav in objektov) ter nemoteno in zanesljivo zagotavljanje zadostnih
količin zdravstveno ustrezne in kakovostne pitne vode za uporabnike, širjenje vodovodnega
omrežja ter ozaveščanje o varčevanju z vodo (Oskrba s pitno vodo, 2013c).
Priključitev na javno vodovodno omrežje je obvezna znotraj območij javnega vodovoda, kjer
se izvaja obvezna občinska gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo. 9. člen Uredbe o
oskrbi s pitno vodo določa, da mora občina zagotavljati oskrbo s pitno vodo (opremljenost z
javnim vodovodom) na vseh poselitvenih območjih s petdeset ali več prebivalci s stalnim
prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na
hektar. Na manjših območjih poselitve se izvaja lastna oskrba s pitno vodo (Uredba..., 2012).
Obvezno javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo na območju občine Dobrna izvaja
podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.. Podjetje upravlja s šestimi manjšimi vodovodnimi
sistemi. Poleg občine Dobrna, z vodo oskrbuje tudi uporabnike v MO Celje, v občinah Štore,
Vojnik in Žalec, manjše količine pitne vode pa prodajajo tudi za potrebe občin Šentjur in
Slovenske Konjice (Oskrba s pitno vodo, 2013b). Delež prebivalcev, ki so priključeni na
javno vodovodno omrežje, v občini Dobrna znaša 90 odstotkov. Naselja v občini Dobrna se s
pitno vodo oskrbujejo iz treh manjših vodovodnih sistemov. Vodovodni sistem Dobrna v
celoti oskrbuje naselji Dobrna in Pristova ter del naselij Vinska Gorica, Klanc in Lokovina.
Napaja se iz dveh vodnih virov – vrtine Hudičev graben in zajetja Landšperg. Vodovodni
sistem Klanc v celoti oskrbuje naselje Loka ter del naselij Klanc, Lokovina, Vinska Gorica ter
Parož. Napaja se iz 130 metrov globoke vrtine Parož. Poleg naselij v občini Dobrna,
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vodovodni sistem Klanc s pitno vodo oskrbuje tudi manjši del naselja Janškovo selo v občini
Velenje. Vodovodni sistem Zavrh s pitno vodo oskrbuje naselji Zavrh in Vrba. Napaja se iz
vrtine Hudičev graben in zajetja Zgornji medved (Vodovodni sistem…, 2013). V letu 2009 so
v občini Dobrna posodobili vodovodni sistem, ki oskrbuje ⅓ prebivalcev občine (Občina
Dobrna, 2014).
V občini Preddvor obvezno javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo opravlja podjetje
Komunala Kranj d.o.o. in koncesionar Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.. Komunala Kranj
skupno upravlja s sedemnajstimi vodovodnimi sistemi. S pitno vodo oskrbuje prebivalce v
MO Kranj ter prebivalce v občinah Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Preddvor, Šenčur,
Naklo in Medvode (Špacapan, Oblak, 2014). Vodovodna zadruga Preddvor z vodovodnim
omrežjem oskrbuje sedem naselij v občini Preddvor (Vodovodna zadruga Preddvor, 2014). V
občini je 89 odstotkov prebivalcev priključenih na javno vodovodno omrežje. Komunala
Kranj na območju občine Preddvor upravlja s tremi javnimi vodovodnimi sistemi. Vodovodni
sistem Kranj pitno vodo zagotavlja 1.024 prebivalcem v naselju Bašelj (zajetja in vrtine
Bašelj) ter v delih naselja Tupaliče (zajetje Nova vas), Potoče in Kokra (zajetja in vrtine
Čemšenik). Vodovodni sistem Bašelj–Laško s pitno vodo oskrbuje 16 prebivalcev v naselju
Bašelj–Laško (vrtina Bašelj–Laško). Vodovodni sistem Trstenik s pitno vodo oskrbuje naselje
Hraše pri Preddvoru (vrtina Povlje) (Špacapan, Oblak, 2014). Vodovodna zadruga Preddvor s
pitno vodo oskrbuje prebivalce naselij Hrib, Nova vas, Preddvor, Breg ob Kokri in vse tri
Bele (Vodovodna zadruga Preddvor, 2014).
Razpršena poselitev na podeželju predstavlja problem oskrbe s pitno vodo. Medtem, ko je
oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda zagotovljena v urbanih okoljih, manjši delež
prebivalstva na podeželju nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. V obeh
obravnavanih občinah popolna priključenost na javno vodovodno omrežje ni mogoča v višje
ležečih, manjših naseljih. V manjših naseljih (do petdeset prebivalcev s stalnim
prebivališčem), kjer občina ne zagotavlja priklopa na javno vodovodno omrežje, se izvaja
lastna oskrba s pitno vodo. V ta namen se odvzema manjše količine vode (distribucija vode v
povprečju ne presega 10 m3 pitne vode na dan) iz različnih vodnih virov, za uporabo katerih
pa je potrebno pridobiti vodna dovoljenja (Uredba…, 2012). V občini Dobrna na javno
vodovodno omrežje ni priključenih dobrih dvesto prebivalcev v delih naselij Parož, Strmec
nad Dobrno, Brdce nad Dobrno in Vinska Gorica (Vedenik, 2012). V občini Preddvor na
javno vodovodno omrežje ni priključenih slabih štiristo prebivalcev v delih naselij Možjanca,
Kokra, Tupaliče in Mače. Za vikend naselje na Možjanci je sicer predvidena izgradnja
javnega vodovoda (Zima, 2014).
Kanalizacijski sistem
Skrb za odvajanje odpadnih voda je že od nekdaj povezana s stopnjo razvoja družbe. Sprva je
bil namen zaščita zdravja s preprečitvijo nastanka in širjenja bolezni. Dandanes je pomen
kanalizacijskega sistema širši saj vključuje tudi preprečevanje onesnaževanja vodnih teles.
Voda, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju (v kopalnici, v kuhinji…), po koncu uporabe
postane odpadna voda. Kanalizacijski sistem na mestu nastanka zbira odpadne vode in jih
preko omrežja kanalov odvaja. Končuje se z individualno ali javno komunalno čistilno
napravo (Pregrad, 2013). Na čistilni napravi poteka čiščenje odpadnih voda z odstranjevanjem
onesnaževal, končni cilj čiščenja pa je tako očiščena odpadna voda, da jo lahko varno vrnemo
nazaj v vodni krogotok oz. ponovno uporabimo. Čistilne naprave tako predstavljajo
pomemben ukrep varovanja okolja pred škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi
(Friedauer, 2012). Leta 2012 je bilo v Sloveniji pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov
prečiščenih okoli 58 odstotkov odpadnih voda, od katerih jih je bilo okoli 99 odstotkov
32

spuščenih v površinske vode, manj kot en odstotek pa v podtalnico. Neprečiščenih je ostalo
42 odstotkov odpadnih voda, od katerih jih je bilo okoli 94 odstotkov neposredno izpuščenih
v površinske vode, okoli 6 odstotkov pa v podtalnice (Žitnik in sod., 2013). Ob vstopu v
Evropsko Unijo smo se zavezali, da bodo imeli najkasneje do konca leta 2017 vsi objekti v
Sloveniji urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Na območjih strnjene poselitve mora
biti s celovitim javnim kanalizacijskim sistemom zagotovljeno odvajanje odpadne vode s
čiščenjem na komunalni čistilni napravi. Na območjih poselitve, kjer izgradnja
kanalizacijskega omrežja ni predvidena in priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ne bo
mogoča (oddaljena, razpršena naselja), bodo morali lastniki stavb sami poskrbeti za čiščenje
odpadne komunalne vode z individualnimi malimi čistilnimi napravami oz. nepretočnimi
greznicami (Komunala Radovljica, 2013).
Obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Dobrna izvaja podjetje Vo-Ka Celje d.o.o. (Odvajanje…, 2013).
Odstotek PE (populacijskih enot) priključenih na javni kanalizacijski sistem v občini Dobrna
znaša 22 odstotkov. Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v občini Dobrna sestavlja
približno 8,5 kilometrov kanalov, ki odvajajo odpadno vodo iz Dobrne, dela Pristove, dela
Vinske gorice, dela Lokovine in dela Klanca. Na javno kanalizacijsko omrežje, ki je v večji
meri mešanega tipa, so zaenkrat priključeni 103. objekti (Čistilna naprava Dobrna, 2010).
Kanalizacijski sistem se končuje s komunalno čistilno napravo Dobrna (zgrajena leta 1982),
ki se nahaja v južnem delu občine, na levem bregu Dobrnice, v katero se iztekajo očiščene
odpadne vode. Zmogljivost biološke čistilne naprave, ki omogoča terciarno čiščenje, je 4.000
PE (nizko obremenjena čistilna naprava) (Čistilna naprava Dobrna, 2010). Za nadaljnjo
izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 22 kilometrov je izdelana projektna dokumentacija,
celoten projekt pa je razdeljen na osem faz. Kanalizacijsko omrežje se bo najprej širilo na
območju strnjenih naselij v osrednjem in južnem delu občine (Odlok o…, 2012). Do jeseni
2014 je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v drugem delu naselja Klanc in v delu
naselja Zavrh nad Dobrno v dolžini 5.518 metrov. Na novo zgrajena kanalizacija bo
omogočala priklop 220 občanom (88 priključkov) in se bo navezovala na obstoječo
kanalizacijsko omrežje Dobrne. Nato sledi dokončanje kanalizacijskega omrežja v Vinski
Gorici, Pristovi, Lokovini, drugem delu naselja Zavrh in v Vrbi. Izgradnja kanalizacijskega
omrežja ni predvidena na območju naselij Brdce nad Dobrno, Loka pri Dobrni, Parož in
Strmec nad Dobrno (Celostno…, 2014).
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Slika 13: Kanalizacijski sistem v občini Dobrna (Čistilna naprava Dobrna, 2010).
V občini Preddvor obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode izvaja podjetje Komunala Kranj d.o.o..
Kanalizacijsko omrežje ločenega tipa se v občini Preddvor gradi od leta 2001 naprej. Skupna
dolžina že zgrajene fekalne kanalizacije v naseljih Preddvor, Hrib, Tupaliče, Mače, Nova vas
in Bašelj znaša 8,3 kilometra (Zima, 2014). V Bašlju obratuje samostojen kanalizacijski
sistem, ki se zaključuje z lastno komunalno čistilno napravo na južnem delu naselja
(zmogljivost 500 PE, sekundarno čiščenje) (Kobentar in sod., 2006). Na kanalizacijski sistem
Bašelj je priključenih okrog 80 % hiš, kanalizacijo pa je potrebno zgraditi še v vzhodnem delu
naselja. Čeprav je bilo kanalizacijsko omrežje v Preddvoru zgrajeno že pred več kot desetimi
leti, omrežje še ni v obratovanju, ker še ni priključeno na ustrezno komunalno čistilno
napravo in tako čiščenje odpadnih voda še ni mogoče. Izgradnja biološke čistilne naprave
Preddvor s kapaciteto 4.000 PE pri tovarni Jelovica je v zaključni fazi, priklop za naselja
Preddvor, Hrib in Nova vas pa bo mogoč predvidoma jeseni leta 2014. V velikem delu občine
je še potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje, ki ga bodo najprej dokončali v Tupaličah,
Mačah in Potočah, nazadnje pa ga bodo zgradili na Bregu in vseh treh Belah. Izgradnja
kanalizacije ni predvidena v Kokri, na Možjanci in v Hrašah (Zima, 2014). Lastno čistilno
napravo, ki je bila zgrajena v 90. letih, ima Dom starejših občanov Preddvor. Omogoča
sekundarno čiščenje odpadnih voda, njena zmogljivost pa je 300 PE (Kobentar in sod., 2006).
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Priključenost na male čistilne naprave
Male čistilne naprave so sodobna alternativa greznicam z zmogljivostjo čiščenja od štiri do
2000 PE (Pregrad, 2013). Namenjene so čiščenju komunalnih odpadnih vod, kjer ni možna
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V razpršenih naseljih tako predstavljajo
pomemben način zagotavljanja ustreznega čiščenja odpadnih voda. Prečiščena voda se lahko
vrača nazaj v okolje (v tla ali neposredno v površinske vode) ali pa se ponovno koristno
uporabi (Friedauer, 2012). Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bilo ob koncu
leta 2011 v Sloveniji na male komunalne čistilne naprave priključenih 770 stavb. To pomeni,
da male čistilne naprave uporablja manj kot odstotek celotnega prebivalstva (Stanković,
2013). V občini Preddvor je na male čistilne naprave priključenih dvajset gospodinjstev. Iz
občine Dobrna podatkov o številu obstoječih malih čistilnih naprav niso posredovali, so pa v
vprašalniku navedli, da izgradnjo malih čistilnih naprav spodbujajo, in sicer s svetovanji,
izobraževanji in informiranjem. Na drugi strani občina Preddvor izgradnje malih čistilnih
naprav ne spodbuja. Nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav (individualnih ali skupinskih)
na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, bi lahko spodbujali tudi z
dodeljevanjem nepovratnih finančnih sredstev.
Sistem praznjenja greznic
Greznična gošča in blato iz malih čistilnih naprav predstavljata zelo koncentriran odpadek, ki
vsebuje veliko različnih, tudi okolju in zdravju nevarnih snovi. Nepravilno ravnanje z
greznično goščo in blatom iz malih čistilnih naprav predstavlja tveganje za okolje in zdravje
ljudi (onesnaževanje virov pitne vode in vodnih teles) zato je z njima potrebno ravnati
odgovorno (Praznjenje greznic, 2013). Na območjih poselitve, ki niso priključena na javno
kanalizacijsko omrežje, morajo izvajalci javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode v
skladu z zakonodajo sistematično prazniti greznice in male čistilne naprave najmanj enkrat na
tri leta. Greznično goščo in blato iz malih čistilnih naprav so dolžni prevzeti in zagotoviti
odvoz na centralno komunalno čistilno napravo, kjer se ustrezno obdelata. V obeh
obravnavanih občinah je sistem praznjenja greznic vzpostavljen. Greznično goščo in blato iz
malih čistilnih naprav Komunala Kranj iz občine Preddvor odvaža na centralno čistilno
napravo Kranj, podjetje Simbio pa iz občine Dobrna na centralno čistilno napravo Celje
(Praznjenje greznic, 2013; Praznjenje greznic in MKČN, 2013).

3.2.3. ENERGETSKA OSKRBA
Prvi korak k trajnosti na področju energetike predstavlja zmanjševanje njenih negativnih
vplivov na okolje. Najučinkovitejši način je varčevanje z energijo in učinkovita raba energije
ter predvsem uporaba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne in toplotne
energije. Uporaba obnovljivih virov energije zmanjša emisije ogljikovega dioksida, enega
glavnih toplogrednih plinov. Uporaba lokalnih obnovljivih virov energije in učinkovita raba
energije pa med drugim zmanjšata tudi energetsko odvisnost. Starejši občinski objekti so
praviloma veliki porabniki energije in imajo že z osnovnimi ukrepi učinkovite rabe energije
velik potencial, da z energetsko sanacijo in zmanjšanjem rabe energije postanejo energetsko
varčni. Učinkoviti ukrepi, ki pri tem pomagajo, so zamenjava stavbnega pohištva, izolacija,
obnova sistemov ogrevanja, varčna razsvetljava.... Občina bi s temi ukrepi dajala dober zgled
občanom, potrebno pa bi bilo tudi ozaveščanje in spodbujanje prebivalcev k trajnostni rabi
energije z energetskimi svetovanji (predstavitev možnosti in pomoč pri izvedbi) in s
finančnimi spodbudami.
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Stanje na področju energetike v občini Dobrna
Občina Dobrna ima izdelan načrt ukrepov za učinkovito rabo energije ter izrabo obnovljivih
virov energije. Konec leta 2012 so na streho osnovne šole namestili sončno elektrarno z
močjo 100 kW, predviden letni prihranek emisij ogljikovega dioksida (ki bi nastale pri
proizvodnji enake količine električne energije z uporabo fosilnih goriv) znaša več kot petdeset
ton (Sonce…, 2012). Biomasa se zaenkrat uporablja le v individualnih kuriščih (Vedenik,
2012). Daljinsko ogrevanje posameznih objektov obstaja znotraj kompleksa Term Dobrna.
Izraba hidroenergetskega potenciala z malimi hidroelektrarnami ni mogoča, saj je v edinem
optimalnem odseku Dobrnice z odlokom prepovedano gospodarsko izkoriščanje vodotoka, v
ravninskem delu pa je padec za izkoriščanje že premajhen. Zaradi lege Dobrne na tektonskem
prelomu obstaja možnost izkoriščanja geotermalne energije (Samide in sod., 2004).
Stanje na področju energetike v občini Preddvor
Že leta 1996 so v občini Preddvor začeli intenzivirati učinkovito rabo energije in izkoriščati
obnovljive vire energije (NEP Slovenija, 2013). Jeseni leta 2002 so kot tretja občina v državi
vzpostavili sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (Nemac in sod., 2011). Sistem s
kotlom na lesne sekance je namenjen ogrevanju prostorov in sanitarne vode in tako deluje
preko celega leta. Za kurivo uporabljajo odpadke iz lesno–predelovalnega obrata Jelovica
hiše. Na omrežje daljinskega ogrevanja je v treh strnjenih naseljih je na omrežje skupno
priključenih 75 odstotkov objektov in večina javnih stavb (90 odstotkov). Cilj občine je
razširitev omrežja in povečanje priključenosti na sto odstotkov v strnjenih naseljih. Poleg tega
v Bašlju deluje tudi mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na katerega je
priključenih pet stanovanjskih objektov (NEP Slovenija, 2013). Velik poudarek občina
Preddvor daje tudi pridobivanju zelene električne energije. Leta 2010 je bilo na območju
občine proizvedene 864.520 kWh električne energije in sicer na petih malih hidroelektrarnah
ter na treh sončnih elektrarnah. Glede na celotno porabo na območju občine Preddvor to
predstavlja 9,62 odstotka. Skupaj z dobavljeno električno energijo iz obnovljivih virov je
delež porabljene zelene energije v občini Preddvor znašal 51,39 odstotka (Nemac in sod.,
2011). Za primerjavo, v Sloveniji je bilo leta 2008 26 odstotkov električne energije
proizvedene iz obnovljivih virov (Okoljski kazalniki za Slovenijo, 2009, str. 34). V šolskem
letu 2012/13 so v Preddvoru odprli nov, nizkoenergetski vrtec, ki je zgrajen v skladu z načeli
pasivne gradnje. Zgradilo ga je preddvorsko podjetje Jelovica hiše d.o.o., ki je za vrtec leta
2013 prejelo tudi nagrado »Zelena misija« za najbolj trajnosten in do okolja prijazen izdelek
(Primc, 2013). Vrtec je primer dobre prakse, ogledujejo si ga tudi strokovnjaki iz tujine. Na
obeh krakih vrtca je na strehi nameščena sončna elektrarna (vrtec proizvede več električne
energije kot jo porabi – višek se oddaja v omrežje), ogreva pa se z daljinskim ogrevanjem na
lesno biomaso. Tudi osnovna šola Preddvor, ki stoji za novim vrtcem, ima na obeh krakih
strehe nameščeno sončno elektrarno in je sploh prva osnovna šola v Sloveniji s sončno
elektrarno na strehi. Skupna moč sončne elektrarne na strehi vrtca in šole je 64 kW (V
Preddvoru…, 2013).
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Slika 14: Nov preddvorski vrtec s sončno elektrarno na obeh krakih strehe. V ozadju osnovna
šola Preddvor, prav tako s sončno elektrarno na strehi šole (desno) in telovadnice (levo)
(avtorica: Jana Krašovec, 2012).
Poraba energije za ogrevanje in hlajenje stavb v lasti občine
Občina Dobrna ima v lasti 4.261,3 m2 neto površin. Za ogrevanje in hlajenje le-teh so v
proučevanem obdobju porabili 300.102 kW električne energije. Občina Preddvor podatkov ni
posredovala zato primerjava med občinama ni mogoča. Poleg tega se je strokovna komisija
naknadno odločila, da se vprašanje o količini porabljene elektrike ne točkuje. Odzivi občin na
vprašanje so namreč razkrili, „da bodisi sistem energetskega knjigovodstva še ni vzpostavljen,
bodisi (zlasti v primeru mestnih občin) občine posedujejo veliko število stavb in je
pridobivanje dejanskih podatkov izjemno kompleksno ter v zastavljenem časovnem okviru
težko izvedljivo“ (Vprašanja in odgovori, 2012).
Sistem ogrevanja in hlajenja stavb v občinski lasti
V občini Dobrna se šola in občinska stavba ogrevata na utekočinjen naftni plin, kulturni dom
in knjižnica se ogrevata na elektriko (klimati). V občini Preddvor se 90 odstotkov stavb v lasti
občine ogreva preko daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, preostalih deset odstotkov pa s
kurilnim oljem. Izmed naštetih načinov ogrevanja je okolju najbolj prijazno daljinsko
ogrevanje na lesno biomaso. Okolju prijazno je tudi ogrevanje na utekočinjen naftni plin v
občini Dobrna, ki je energetsko učinkovito, pri njegovem zgorevanju pa nastaja najmanj
okolju škodljivih snovi (Petrol, 2012).
Izvajanje energetsko varčnih programov in spodbud, ki niso zahtevane z zakonom
V občini Dobrna je v izgradnji nov energetsko varčen javni objekt (vrtec). Predvidena je
energetska obnova osnovne šole, kulturnega doma in knjižnice. Pridobljeno imajo gradbeno
dovoljenje za ogrevanje na biomaso za graščino Guteneg (objekt kulturne dediščine).
Predvidena je postopna zamenjava svetilk javne razsvetljave (izdelan je že kataster javne
razsvetljave in strategija razvoja infrastrukture javne razsvetljave). Poleg tega vodijo
energetsko knjigovodstvo javnih objektov. Izdelano imajo energetsko zasnovo in lokalni
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energetski koncept občine. Organizirajo tudi delavnice, izobraževanja in seminarje na temo
sončnih elektrarn in biomase (Dobrna, 2013).
Prav tako kot občina Dobrna, ima tudi občina Preddvor izdelan lokalni energetski koncept
občine, energetsko knjigovodstvo pa še ne deluje v celoti (NEP Slovenija, 2013). Poleg tega
je kot partner vključena v evropski projekt Solution, ki deluje v okviru programa evropske
komisije Concerto III. V projektu poleg občine Preddvor sodelujejo še avstrijski Hartberg,
švicarski Cernier, finska Lapua in hrvaški otok Hvar. Cilj projekta je načrtovanje izboljšanja
energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije v sodelujočih lokalnih skupnostih, večji
uporabi obnovljivih virov energije in ne nazadnje energetska samozadostnost lokalnih
skupnosti z uporabo lastnih energetskih virov (Solution, 2012). Občina Preddvor v oddaljenih
naseljih spodbuja uvajanje mikro sistemov daljinskega ogrevanja oz. individualna kurišča
(mali kotli) na lesno biomaso (NEP Slovenija, 2013).
Večina programov in spodbud, ki sta jih med primeri navajali občini, je določenih z zakonom,
morali pa bi navajati le primere, ki niso zahtevane z zakonom. Zamenjava svetilk javne
razsvetljave je določena s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Uredba..., 2007). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona je
obvezno vodenje energetskega knjigovodstva za javne stavbe, katerih tlorisna površina
presega 500 m², z istim zakonom pa je določeno tudi sprejetje lokalnega energetskega
koncepta na ravni lokalnih skupnosti (Zakon…, 2010).
3.2.4. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI
Čeprav se ozaveščenost prebivalcev o skrbi za okolje krepi, je marsikdo še vedno mnenja, da
nima časa in da se nima smisla ukvarjati z odgovornim ravnanjem z okoljem (od ločevanja
odpadkov do varčevanja z vodo in energijo, trajnostno mobilnostjo...). Spremeniti tovrstno
zakoreninjeno razmišljanje in ustaljene navade je dolgotrajen proces. Ozaveščanje
prebivalcev o pomenu trajnosti in odgovornem ravnanju do okolja je torej nujno. Različna
starost prebivalcev pa pomeni različne ciljne skupine ozaveščanja: od otrok in mladostnikov
do odraslih. Otroci svoje vedenje in navade šele oblikujejo, so dojemljivi za novosti in se hitro
učijo. S svojim ravnanjem pozitivno vplivajo tudi na spremembo ravnanj svojih staršev zato
je ozaveščanje otrok še toliko bolj pomembno. Največja ciljna skupina ozaveščanja so odrasli
s svojimi navadami in različnim prepričanjem glede trajnosti. Za uspešno ozaveščanje in
informiranje se je različnim ciljnim skupinam potrebno prilagajati z različnimi načini: preko
sredstev javnega obveščanja (lokalni radio, televizija in časopis), s tiskovinami (zloženke,
brošure, plakati in letaki), obvestili in objavami na spletnih straneh, na info točkah in
stojnicah, na različnih prireditvah (delavnice, javne razprave, dnevi odprtih vrat, okrogle
mize).... Pomembno je tudi seznanjanje prebivalcev o uspešnosti občine, o pomanjkljivostih
in možnih izboljšavah ter pridobivanje mnenj s strani prebivalcev (z anketami, vprašalniki,
javnomnenjskimi raziskavami, intervjuji), s čimer se med ljudmi spodbuja tudi občutek
skupne odgovornosti.
Načini ozaveščanja prebivalcev obravnavanih občin o pomenu odgovornega ravnanja z
okoljem
V spodnji preglednici sta podana odgovora občin na vprašanje o tem, katere komunikacijske
poti sta uporabili za ozaveščanje občanov.
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uporaba komunikacijskih poti pri ozaveščanju občanov
Dobrna
Preddvor
ü
ü
dogodki (delavnica, predavanje, srečanje...)
ü
ü
distribucija tiskovin (zloženke, letaki, občinsko glasilo...)
ü
û
obveščanje preko lokalnih medijev (TV, radio, časopis...)
ü
û
izobraževalne dejavnosti (v šoli, vrtcu, na prostem...)
ü
û
druge komunikacijske dejavnosti (navedite katere)
Preglednica 9: (Ne)uporaba komunikacijskih poti obeh občin pri ozaveščanju občanov o
odgovornem ravnanju do okolja.
Občina Dobrna je uporabila vse v vprašalniku naštete komunikacijske poti, medtem ko je
občina Preddvor uporabila le dve. Občina Dobrna je organizirala seminarje, delavnice,
predavanja in svetovanja. V občinskem glasilu so objavljali članke, delili zloženke in letake in
jih pošiljali občanom, obveščali so jih tudi preko lokalnih medijev. Ozaveščanje občanov in
zainteresirane javnosti je potekalo tudi na spletni strani občine. Izobraževalne dejavnosti
(organizacija delavnic, seminarjev in predavanj) so izvajali za otroke vrtca in šole ter njihove
starše in učitelje. V občini Preddvor so organizirali strokovni posvet „Petnajst let zelenega
Preddvora“, in sicer za občane, osnovno šolo, zunanje obiskovalce in novinarje. Občane so
ozaveščali s plakati na oglasnih deskah in v občinskem glasilu.
Občina Dobrna ima ozaveščanje občanov bolje urejeno, vendar v odgovoru niso navedli
konkretnih podatkov o izvedenih načinih. Organizirali bi lahko tudi oglede različnih primerov
dobrih praks povezanih z odgovornim ravnanjem z okoljem, organizirali okrogle mize in s
tem promovirali trajnostne usmeritve. Občina Preddvor bi morala slediti zgledu občine
Dobrna in še bolj aktivno ozaveščati svoje občane o pomenu odgovornega ravnanja z
okoljem.
Dostop do informacij s področja stanja okolja
Neposreden dostop do informacij s področja stanja okolja je mogoč v obeh obravnavanih
občinah. Prebivalci Dobrne lahko pridobijo različne informacije pri uslužbencih občine
(osebno, po elektronski pošti ali po telefonu), na oglasni deski, na spletni strani ter preko
lokalnih medijev (TV, radio, občinsko glasilo). V občini Preddvor so odgovori občanom prav
tako na voljo po telefonu, elektronski pošti, poleg tega so objavljeni na uradni spletni strani.
Vključenost vzgojno–izobraževalnih zavodov v program Ekošole
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in
izobraževanja, v katerega so vključene vzgojno–izobraževalne ustanove. V Sloveniji ga že
sedemnajst let izvaja Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji, vanj pa je vključenih
preko šeststo ustanov. Namen Ekošole je ozaveščanje sodelujočih o trajnostnem razvoju in
spodbujanje lokalne skupnosti k uresničevanju trajnosti, njen cilj pa je vzgoja otrok in
mladostnikov, da skrb za okolje postane del življenja. V program Ekošole je vključena
vzgojno–izobraževalna enota kot celota in tudi predstavniki lokalnih oblasti. Program namreč
ni vezan le na delo znotraj ustanov temveč tudi na aktivno in celovito udejstvovanje v lokalni
skupnosti (Ekošola, 2013).
Otroke je najbolje začeti seznanjati s skrbjo za okolje že v vrtcu in nato nadaljevati v osnovni
šoli. Mladi so namreč najbolj dojemljivi za spreminjanje nazorov in vedenjskih vzorcev.
Osnovni šoli Dobrna in Preddvor ter vrtci v obeh občinah niso vključeni v program Ekošole.
Na spletni strani Ekošole sem zasledila, da je v program vključen Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna (Ekošola, 2013). Gre za socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke,
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mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (Center Dobrna,
2013). Komisija natečaja je v vprašalniku upoštevala le vrtce in osnovne šole v pristojnosti
občin, kamor pa omenjeni zavod ne sodi.
3.2.5. TRAJNOSTNI PROMET
Od osamosvojitve Slovenije naprej se stopnja motorizacije v Sloveniji kljub visokim
stroškom lastništva in uporabe osebnega avtomobila neprestano povečuje (Plevnik in sod.,
2013). Vse več vsakodnevnih poti (tudi kratkih) se opravlja z osebnim avtomobilom. Ljudje
vse manj uporabljajo javni potniški promet, ki postaja vse bolj nekonkurenčen. Manj ljudi tudi
pešači in kolesari, kar ima za posledico manjšo telesno aktivnost vse bolj nezdravega
prebivalstva. Z izgradnjo prometne infrastrukture (prometnic in parkirišč) močno posegamo v
naravno okolje in zaznamujejo videz pokrajine. S tem se zmanjšujejo kmetijske površine,
površine gozdov in druge zelene površine. Poleg tega promet porablja neobnovljive vire
energije, onesnažuje okolje (zrak, vodo in tla), izpušni plini pa so eden glavnih povzročiteljev
toplogrednih plinov. Na ljudi promet negativno vpliva s slabšanjem kakovosti bivanja
(povečan hrup, slabša kakovost zraka), z zastoji in posledično izgubo časa (povečan stres),
povzroča bolezni dihal in ne nazadnje, za udeležence v prometu predstavlja tudi nevarnost
prometnih nesreč (Trajnostna mobilnost, 2013). Zaradi vseh negativnih vplivov »klasičnega«
prometa na okolje in ljudi, je potrebno začeti promet načrtovati trajnostno ter vlagati v razvoj
trajnostnega prometa. „Trajnostni promet zadovoljuje gospodarske, socialne in okoljske
potrebe družbe, medtem ko zmanjšuje neželene učinke prometa na gospodarstvo, družbo in
okolje“ (Plevnik in sod., 2012b, str. 15). Trajnostna mobilnost zagotavlja vsem dostopno
(družbena enakost) in učinkovito mobilnost z minimalnimi nezaželenimi učinki na okolje.
Glavni izziv trajnostnega prometa je zmanjšanje obsega in deleža avtomobilskega prometa,
povečanje nemotoriziranih oblik prometa in razvoj javnega potniškega prometa. Za doseganje
ciljev trajnostnega prometa je nujna sprememba potovalnih navad ljudi z bolj trajnostno izbiro
prometnih sredstev, najprej pa je potrebno spremembe sploh omogočiti in ponuditi
kakovostne alternative osebnemu prometu (zagotoviti primerno kolesarsko infrastrukturo,
urediti javni potniški promet, ki je časovno in finančno konkurenčen osebnemu prometu…)
(Trajnostna mobilnost, 2013).
Dolžina obstoječih kolesarskih stez v občinah
Zakon o javnih cestah v 14. členu kolesarsko stezo definira kot „del cestišča, ki ni v isti
ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in
koles s pomožnim motorjem“ (Zakon o javnih cestah, 2006). Funkcija fizično ločene
kolesarske površine od vozišča je zagotavljanje neovirane in varne površine kolesarjem
(Andrejčič Mušič, 2005).
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Slika 15: Primeri kolesarskih stez (Andrejčič Mušič, 2005).
Dolžina kolesarskih stez v občini Dobrna znaša 0,4 kilometra. Celotno dolžino kolesarskih
stez so zgradili v proučevanem obdobju. Kolesarska steza je urejena na obnovljenem odseku
ceste skozi občino in se slepo začenja in končuje na delu cestišča, ki je obnovljen. Večina
kolesarske steze v občini Dobrna je, glede na prometne znake, urejena kot steza za pešce in
kolesarje (steza za mešan promet pešcev in kolesarjev). Z vidika trajnostnega prometa je
izvedba okrnjene oblike kolesarske steze boljše, kot če kolesarske steze sploh ne bi bilo. Z
vidika varnosti pa združevanje površin za pešce in kolesarje lahko povzroči konfliktne
situacije med pešci in kolesarji (Andrejčič Mušič, 2005). Poleg omenjene kolesarske steze
skozi občino Dobrna poteka regionalna kolesarska povezava Velenje-Dobrna-Višnja vas, ki je
del državnega kolesarskega omrežja ter številne druge turistične kolesarske poti, vendar te
poti niso urejene kot kolesarske steze (Preglednica, 2013; Dobrna, 2013).

41

Slika 16: Slepi konec steze za pešce in kolesarje v Dobrni (avtorica: Jana Krašovec, 2012).
Občina Preddvor je v vprašalniku navedla, da je v občini 25 kilometrov kolesarskih stez. Po
ogledu na terenu sem ugotovila, da na območju občine Preddvor dejansko ni urejenih
kolesarskih stez. V vprašalniku je občina navedla dolžino za kolesarjenje primernih poti.
Skozi dolino Kokre poteka priljubljena regionalna kolesarska povezava od Kranja do
Jezerskega (ki je del državnega kolesarskega omrežja) (Preglednica, 2013) ter druge
priljubljene lokalne kolesarske poti, ki pa niso urejene kot kolesarske steze.
Urejena kolesarska infrastruktura (kolesarske steze, stojala za kolesa) bi prebivalcem
omogočala varno in udobno uporabo kolesa kot enega izmed trajnostnih prometnih sredstev
za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb (povezava zaposlitvenih območij, osnovne šole,
rekreacijskih površin, storitvenih in oskrbnih dejavnosti in, ker gre za v turizem usmerjeni
občini, tudi turistično zanimivih točk). Kolo je namreč najbolj racionalna izbira prometnega
sredstva na kratkih razdaljah, kakršne so v obeh občinah. Vendar se v obeh občinah pojavlja
problem zagotavljanja površin za sklenjeno izgradnjo kolesarskih stez. Povezava naselij z
omrežjem kolesarskih stez je v občini Dobrna v primerjavi z občino Preddvor težje
uresničljiva zaradi konfiguracije terena (razgiban relief z razloženimi naselji do katerih vodijo
strme in ozke ceste). Povezava bi bila tako možna le po ravninskem delu občine s hkratno
navezavo na sosednje občine. V obeh obravnavanih občinah je predvidena nadgradnja
kolesarskega omrežja, vendar predvsem z nadaljnjo ureditvijo kolesarskih poti (lokalnih
krožnih povezav) (Vedenik, 2012; Zima, 2014).
Vključenost v evropski teden mobilnosti
Začetki Evropskega tedna mobilnosti segajo v leto 1998, ko je bil v Franciji prvič organiziran
dan brez avtomobila. V štirih letih je dan brez avtomobila prerasel v vseevropsko pobudo, ki
vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Prvič je bil Evropski teden mobilnosti tako
izveden leta 2002, Slovenija pa pri pobudi sodeluje že od samega začetka. Namen Evropskega
tedna mobilnosti je prizadevanje za okolju prijaznejše načine mobilnosti s spodbujanjem
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sprememb potovalnih načinov, načinov razmišljanja in prometnih praks v bolj trajnostne in
človeku prijazne pristope. Pristojni nacionalni koordinator pobude v Sloveniji je Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor. K sodelovanju so vsako leto povabljene vse slovenske občine,
letno pa v jih projektu sodeluje preko dvajset. V času trajanja Evropskega tedna mobilnosti
sodelujoče občine predstavijo svoja prizadevanja na področju varovanja okolja in trajnostne
mobilnosti. Potekajo različni dogodki, ki so povezani s trajnostno mobilnostjo (omejevanje
avtomobilskega prometa, spodbujanje uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanje
prebivalcev o vplivih izbire potovalnega načina, opozarjanje na težave, ki jih povzročajo
netrajnostne oblike mobilnosti...). Ob koncu Evropskega tedna mobilnosti (22. septembra)
poteka tudi Evropski dan brez avtomobila, ko sodelujoči zaprejo del ulic oz. cest za
avtomobile, z namenom, da prebivalci doživijo prednosti, ki bi jih prinesla zapora ulic oz. cest
(Evropski teden mobilnosti, 2013).
Nobena izmed obravnavanih občin v letu 2011 (proučevano leto) ni sodelovala v Evropskem
tednu mobilnosti. Aktivna vključitev v omenjeni projekt bi lahko bila prvi korak k trajnostni
mobilnosti v obeh občinah. Občina Preddvor je sicer vključena v projekt Gorenjsko elektro
potovanje, ki omogoča ter spodbuja trajnostni način potovanj. V sklopu projekta je nastala
prva povezana trasa s polnilnicami za električna vozila v Sloveniji. Ena izmed njih se od julija
2010 nahaja tudi v Preddvoru, na parkirišču pri hotelu Bor (Center za…, 2012).
3.2.6. NABOR OSTALIH KAZALCEV PRI OCENJEVANJU TRAJNOSTI
Okoljske investicije
Uresničevanje trajnostnih ciljev in načel ni mogoče brez zagotavljanja okoljskih investicij. Za
prikaz prizadevanj za doseganje trajnosti, zmanjševanja vplivov na okolje in vključevanja
občin v trajnostne projekte, lahko uporabimo podatek deleža proračuna, ki ga občine
namenjajo za varstvo okolja. Občina Dobrna je za okoljske investicije v letu 2011 namenila
kar 33 odstotkov občinskega proračuna, medtem ko je občina Preddvor okoljskim
investicijam namenila sedem odstotkov proračuna.
Izvajanje neobvezujočih okoljskih aktivnosti, projektov ali programov, ki so trajnostno
koristni
Z vključevanjem v različne okoljske aktivnosti, projekte in programe, občine izkazujejo svoja
prizadevanja za doseganje trajnostnih ciljev. Občina Dobrna je uvrščena med štiri čebelam
najbolj prijazne občine, vključena je tudi v projekt "Savinjska regija–ekoregija". Pridobljeno
ima gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta, v sklopu katerega bo delovala izposojevalnica
koles (zaenkrat si je možno kolesa izposoditi v Termah Dobrna). Občina Preddvor sodeluje v
evropskem projektu Solution in projektu Gorenjsko elektro potovanje ter omogoča najem
navadnih in električnih koles, možen pa je tudi najem električnega avtomobila.
Okoljski monitoring
Monitoring stanja okolja obsega spremljanje in nadzorovanje kakovosti tal, vode, zraka in
biotske raznovrstnosti. Poleg monitoringov, katerih izvajanje je zakonsko določeno, lahko
občine izvajajo tudi dodatne (Jakop, 2006). Namen izvajanja dodatnih monitoringov je
pridobivanje podatkov o stanju okolja in spremembah v okolju. S tem se poveča pozornost
varovanju okolja saj bi s pridobljenimi podatki lahko hitreje ukrepali in preprečili negativne
vplive na okolje. Dodatnih sistematičnih meritev za spremljanje in nadzorovanje stanja okolja
ne izvaja nobena izmed obravnavanih občin. V občini Preddvor bi lahko na primer v poletnem
času izvajali monitoring kopalne vode v jezeru Črnava.
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Upoštevanje elementov trajnostnega načrtovanja v prostorskem načrtu občine
Trajnostno načrtovanje občine se prilagaja naravnemu okolju, ga ohranja in varuje ter hkrati
omogoča kakovostno bivanje prebivalcev. Občinski prostorski načrt občine Dobrna je bil v
proučevanem obdobju v zaključni fazi sprejema. V pripravi prostorskega načrta so pozornost
posvečali urejanju zelenih površin, razvoju turizma, ohranitvi kmetij na podeželju, ohranitvi
kmetijskih površin, urejanju sprehajalnih in kolesarskih poti. Razvojna vizija občine Dobrna
tako sledi trajnostnemu in celostnemu načrtovanju. Po štirih letih priprav (postopek je bil
dolgotrajen zaradi številnih zapletov) je občina Dobrna sredi februarja leta 2012 sprejela
občinski prostorski načrt (Furman Oman, 2012). Občinski prostorski načrt občine Preddvor še
ni sprejet. Potrebne so še zadnje uskladitve z Agencijo Republike Slovenije za okolje.
Postopek priprave OPN občine Preddvor poteka že od leta 2005, sprejetje pa ves čas
spremljajo zapleti. Prva javna razgrnitev OPN je bila sicer že poleti 2010. Prvi možni datum,
kdaj bo OPN sprejet, je konec avgusta 2014, vendar napoved ostaja negotova (Zima, 2014).
Sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč
Vloga in pomen kmetijskih zemljišč je v zadovoljevanju človekovih potreb po hrani.
Obdelovalne kmetijske površine so strateška družbena dobrina, neobnovljiv in nenadomestljiv
naravni vir ter predstavljajo pogoj za samooskrbo, ki z naraščanjem prebivalstva dobiva vse
večji pomen (prehranska varnost prebivalcev) (Tretji člen, 2014). Trajnostnega razvoja tako ni
brez ustreznega varovanja in ohranjanja kmetijskih zemljišč. Stanje na področju kmetijskih
zemljišč v Sloveniji je zaskrbljujoče, saj ima Slovenija med evropskimi državami najmanj
kmetijskih zemljišč na prebivalca. Trend pozidave kaže, da pozidamo približno sedem
hektarov kmetijskih zemljišč na dan (Tretji člen, 2014). Obseg kmetijskih zemljišč se
zmanjšuje zaradi interesov in teženj po spremembi namenske rabe kmetijskih zemljišč.
Spremembe so najpogostejše in najbolj izrazite na ravninskih predelih, kjer so najkvalitetnejša
kmetijska zemljišča (Varstvo kmetijskih…, 2014). Ohranjanje kmetijskih zemljišč, še posebej
najkakovostnejših, je osnovni pogoj za izboljšanje nizke prehranske samooskrbe (Tretji člen,
2014). V prostorskem načrtovanju bi bilo potrebno, v skladu z načeli trajnosti, bolj varovati
kmetijska zemljišča pred spremembo namembnosti. Dosledno bi morali varovati najboljša
kmetijska zemljišča in le slabša namenjati za potrebe nekmetijske rabe (Vrščaj, 2010).
Občina Preddvor podatkov o obsegu kmetijskih površin v vprašalniku ni posredovala. Obseg
kmetijskih površin v občini Dobrna znaša 1.079,2 hektara, od tega njive in vrtovi skupaj
obsegajo 51,76 hektara. Podatke o obsegu kmetijskih površin sem, zaradi pomanjkljivih
odgovorov, poiskala na straneh Statističnega urada Republike Slovenije. Glede na podatke
popisa kmetijstva iz leta 2010 je bilo v občini Dobrna 887 hektarov, v občini Preddvor pa 882
hektarov kmetijskih zemljišč v uporabi (Popis kmetijstva 2010, 2012). Površina je v obeh
občinah približno enaka, celotna površina občine Preddvor pa je skoraj trikrat večja od
površine občine Dobrna. Tako kmetijska zemljišča v občini Preddvor pokrivajo dobrih deset
odstotkov celotne površine občine, v občini Dobrna pa 28 odstotkov.
kategorija kmetijskih zemljišč
občina Dobrna
občina Preddvor
njive
67 ha
2,1 %
158 ha
1,8 %
trajni travniki in pašniki
788 ha
24,9 %
717 ha
8,2 %
trajni nasadi
32 ha
1%
7 ha
0,1 %
Σ = kmetijska zemljišča v uporabi
887 ha
28 %
882 ha
10,1 %
Preglednica 10: Struktura kategorij kmetijskih zemljišč in deleži glede na celotno površino
občine (Vir podatkov: Popis kmetijstva 2010, 2012).
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V občini Dobrna je v proučevanem obdobju namembnost spremenilo 6,94 hektara kmetijskih
površin ali 0,8 odstotka vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V občini Preddvor kmetijske
površine v proučevanem obdobju namembnosti niso spremenile.
Zelene površine v javni lasti
Javne zelene površine so pomemben in nenadomestljiv del trajnostnih naselij. Zelene površine
v naseljih upoštevajo trajnostne vidike razvoja: zadovoljujejo potrebe prebivalcev, kar
pripomore k izboljšanju bivalnih pogojev ter upoštevajo okoljevarstvene vidike razvoja
(Zeleni sistem mesta Ljubljana, 2013). Omogočajo razmere za življenje živalskih in
rastlinskih vrst in s tem ohranjajo biotsko raznovrstnost. Med drugim vplivajo tudi na
klimatske pogoje v naselju (vlaga, temperatura, veter) in izboljšujejo kvaliteto zraka
(proizvodnja kisika, filtracija zraka), vode (vzdržujejo vodni krogotok) in tal, zmanjšujejo
hrup… (Vovk Korže, Smaka-Kincl, 2006). Ločimo več vrst zelenih površin, ki omogočajo
velik razpon dejavnosti: zelenice, parki, zasaditve, cvetlične grede, otroška igrišča, površine
ob šolah in vrtcih, območja za šport in rekreacijo, drevoredi, pokopališča, površine za počitek
in druženje, sprehajalne poti… (Vovk Korže, Smaka-Kincl, 2006). Pestre, urejene in ustrezno
razporejene zelene javne površine prebivalcem predstavljajo prostore skupnega interesa za
druženje, rekreacijo, sprostitev in igro. Javne zelene površine so dostopne vsem, tako
občanom kot tudi obiskovalcem občine. V naseljih je potrebno, glede na obsežnost območja
in število prebivalcev, zagotoviti zadostne zelene površine (Vovk Korže, Smaka-Kincl, 2006).
Površina javnih urbanih zelenih površin v občini Dobrna znaša 3,39 hektara, v občini
Preddvor pa 0,3 hektara, gozdnih zelenih površin v javni lasti pa je v občini Dobrna 148,12
hektara in v občini Preddvor 18,57 hektara. V občini Dobrna je obeh kategorij zelenih površin
v javni lasti precej več kot v občini Preddvor. Poleg tega je občina Dobrna po površini skoraj
trikrat manjša od občine Preddvor, kar pomeni, da znaša delež zelenih površin v javni lasti v
občini Dobrna kar 4,8 odstotka celotne površine, v občini Preddvor pa javne zelene površine
predstavljajo le 0,2 odstotka celotne površine občine. Zelene površine izboljšujejo kakovost
bivanja, vendar, ker gre za podeželski občini s povprečno (Dobrna) oz. nadpovprečno
(Preddvor) poraščenostjo z gozdom ter obilico naravnega okolja, kazalec obsega zelenih
površin v javni lasti ne igra tako velike vloge kot na primer v mestnih občinah.

3.3. SINTEZNA PRIMERJAVA PROUČEVANIH OKOLJSKIH KAZALCEV
Glede na podatke, ki sem jih pridobila iz vprašalnikov, in na podatkov, ki sem jih pridobila iz
drugih virov, sem po posameznih področjih okoljske kazalce ovrednotila. Za primerjavo med
občinama so upoštevane samo vrednosti kazalcev, ki so na voljo za obe občini, saj drugače
primerjava ni mogoča. Za vrednotenje proučevanih kazalcev sem uporabila tri ocene, in sicer
+, ○ in –, kjer pomeni:
· + : kazalec je trajnosten oz. dobro urejen,
· ○ : kazalec je povprečno urejen oz. v primerjavi z drugo občino manj trajnosten,
· – : kazalec je netrajnosten oz. neurejen.
V spodnjih preglednicah so za obe občini po posameznih področjih našteti proučevani kazalci,
njihove vrednosti oz. stanje (ü = obstaja oz. se izvaja, û = ne obstaja oz. se ne izvaja) ter
ocene. Ocene, ki sta jih občini dobili, so argumentirane pod preglednicami.
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kazalci s področja odpadkov
izvorno ločevanje embalaže
izvorno ločevanje biol. odpadkov
delež ločeno zbranih odpadkov
količina zbranih odpadkov na preb.
obdelava mešanih komunalnih
odpadkov pred odlaganjem
število ekoloških otokov na preb.
zbirni center
zbiranje nevarnih odpadkov

občina Dobrna
ü
ü
58 %
344 kg/preb.
ü

+

ü

+

1 e.o./274 preb.
ü (začasni)
2x letno

+
○
+

○
–
○

zbiranje kosovnih odpadkov

sistem dopisnic

+

1 e.o./294 preb.
û
1x letno
potrebno peljati v
zbirni center
1

+
+
+
○

občina Preddvor
ü
ü
33,5 %
187 kg/preb.

+
+
○
+

○

število organiziranih čistilnih akcij
5
+
○
delež občanov udeleženih v
22,8 %
+
6,5 %
○
čistilnih akcijah
brezplačen prevzem azbestne
ü
+
û
–
kritine
število saniranih divjih odlagališč
0
–
2
+
število košev za pasje iztrebke
6
+
0
–
2 ○
1 –
6 ○
3 –
seštevek ocen
11 +
5 +
Preglednica 11: Primerjava obravnavanih občin glede odgovornega ravnanja z okoljem po
kazalcih s področja odpadkov.
Urejeno izvorno ločevanje odpadkov, tako embalaže kot tudi bioloških odpadkov, obema
občina prinaša oceno +. V primerjavi s slovenskim povprečjem, ki znaša 35,5 odstotka
(Količine…, 2014), je delež ločeno zbranih odpadkov v občini Dobrna v proučevanem
obdobju nadpovprečen, v občini Preddvor pa je blizu slovenskega povprečja. V občini
Preddvor so v proučevanem obdobju zbrali manj odpadkov na prebivalca kot znaša povprečje
v Sloveniji (371 kg/preb.) (Zbrani…, 2014), v občini Dobrna pa je količina zbranih odpadkov
na prebivalca podobna slovenskemu povprečju. Za stanje, boljše od slovenskega povprečja,
občina dobi oceno +, za stanje podobno slovenskemu povprečju pa oceno ○. Z odvozom
mešanih komunalnih odpadkov v regionalna centra za ravnanje z odpadki obe občini
zagotavljata obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem in tako dobita oceno
+. Državni predpisi določajo obvezno zagotavljanje najmanj enega ekološkega otoka na
vsakih 500 prebivalcev (Odredba…, 2001). V obeh občinah je tako zagotovljeno zadostno
število ekoloških otokov. Glede na to, da je razmerje med številom občanov in številom
ekoloških otokov boljše v občini Dobrna, je Dobrna ocenjena z oceno +, občina Preddvor pa z
oceno ○. Urejen začasni zbirni center občini Dobrna prinaša oceno ○. Sistema zbiranja
kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev sta bolje urejena v občini Dobrna,
zato dobi oceno +, za uporabnike manj ugodna sistema pa občini Preddvor prinašata oceno ○.
V Dobrni so v primerjavi z občino Preddvor organizirali večje število čistilnih akcij (+),
katerih se je udeležilo tudi večje število ljudi. Občina Dobrna za oba kazalca dobi oceno +,
občina Preddvor pa ○. Glede na to, da občani Dobrne lahko brezplačno oddajo azbestno
kritino, dobi občina Dobrna oceno +. Ker občani Preddvora te možnosti nimajo, občina dobi
oceno –. Dve sanirani divji odlagališči občini Preddvor prinašata oceno +. Občina Dobrna v
proučevanem obdobju divjih odlagališč ni sanirala in dobi oceno –. Za nameščenih 6 košev za
pasje iztrebke občina Dobrna dobi oceno +, občina Preddvor pa oceno –, ker v občini košev
za pasje iztrebke ni.
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kazalci s področja oskrbe z vodo
občina Dobrna
občina Preddvor
delež priključenosti na vodovod
90 %
○
89 %
○
delež priključenosti PE na kanalizacijo
22 %
○
9,6 %
–
delež priključenosti PE na KČN
22 %
○
9,6 %
–
ü
ü
sistem praznjenja greznic
+
+
ü
û
spodbujanje gradnje MČN
+
–
seštevek ocen
2 +
3 ○
/
1 +
1 ○
3 –
Preglednica 12: Primerjava obravnavanih občin glede odgovornega ravnanja z okoljem po
kazalcih s področja oskrbe z vodo.
V Sloveniji je na javni vodovod priključenih 89 odstotkov vseh prebivalcev (Jankovič, 2012),
preostalih 11 odstotkov pa se z vodo oskrbuje preko lastne oskrbe iz različnih vodnih virov.
Obe občini zaradi povprečne priključenosti na vodovod dobita oceno ○. Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v nobeni izmed občin še ni dokončno urejeno. Občina Dobrna zaradi višjega
deleža prebivalcev priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo dobi oceno ○. Sistem
praznjenja greznic je sistematično urejeno v obeh občinah (+). Ker v občini Dobrna
spodbujajo gradnjo malih čistilnih naprav, dobi oceno +, občina Preddvor pa dobi oceno –,
ker gradnje MČN ne spodbuja.
kazalci s področja
občina Dobrna
energetske oskrbe
izvajanje energ. varčnih
ü
programov in spodbud
sistem ogrevanja v
UNP, elektrika
občinskih stavbah
seštevek ocen
1 +
1 ○
Preglednica 13: Primerjava obravnavanih občin glede
kazalcih s področja energetske oskrbe.

občina Preddvor
+

ü

+

90 % DOLB,
+
kurilno olje
/
2 +
/
/
odgovornega ravnanja z okoljem po

○

V obeh proučevanih občinah izvajajo energetsko varčne programe in spodbude, ki niso
določene z zakonom (+). Za ogrevanje stavb je izmed naštetih načinov najbolj trajnostno
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. Kar 90 odstotkov stavb v občinski lasti se v Preddvoru
ogreva na tak način. Okolju sprejemljivo je tudi ogrevanje na utekočinjen naftni plin. Ker je
sistem ogrevanja bolj trajnosten v občini Preddvor, dobi oceno +, občina Dobrna pa oceno ○.
kazalci s področja ozaveščanja javnosti
občina Dobrna
občina Preddvor
uporaba različnih načinov ozaveščanja
5 načinov
+
2 načina
○
občanov
neposreden dostop do informacij s področja
ü
+
ü
+
stanja okolja
vključenost vzgojno-izobraževalnih zavodov
û
–
û
–
v program Ekošole
seštevek ocen
2 +
/
1 – 1 + 1 ○ 1 –
Preglednica 14: Primerjava obravnavanih občin glede odgovornega ravnanja z okoljem po
kazalcih s področja ozaveščanja javnosti.
Glede na to, da so v občini Dobrna izmed v vprašalniku naštetih komunikacijskih poti za
ozaveščanje občanov uporabili vse, dobi občina oceno +, občina Preddvor pa za dva
uporabljena načina oceno ○. Obe občini svojim občanom nudita neposreden dostop do
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informacij s področja stanja okolja in za kazalec dobita oceno +. Nobena izmed osnovnih šol
ali vrtcev, ki sodijo v pristojnost občin, ni vključena v program Ekošole (–).
kazalci s področja trajnostnega prometa
občina Dobrna
občina Preddvor
dolžina kolesarskih stez
0,4 km
○
0 km
–
û
û
vključenost v Evropski teden mobilnosti
–
–
seštevek ocen
/
1 ○ 1 –
/
/
2 –
Preglednica 15: Primerjava obravnavanih občin glede odgovornega ravnanja z okoljem po
kazalcih s področja trajnostnega prometa.
Trajnostni promet je najbolj šibko področje v obeh občinah. Manjši odsek urejene kolesarske
steze občini Dobrna prinaša oceno ○, medtem ko neurejene kolesarske steze v občini
Preddvor oceno –. Za ne sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti obe občini dobita oceno
–.
ostali kazalci trajnosti
občina Dobrna
občina Preddvor
delež proračuna namenjenega za okoljske
33 %
+
7%
○
investicije
ü
ü
izvajanje neobvezujočih okoljskih aktivnosti
+
+
û
û
izvajanje okoljskih monitoringov
–
–
sprememba namembnosti kmet. zemljišč
0,8 %
○
0%
+
delež zelenih površin v javni lasti
4,8 %
+
0,2 %
–
seštevek ocen
3 + 1 ○ 1 – 2 + 1 ○ 2 –
Preglednica 16: Primerjava obravnavanih občin glede odgovornega ravnanja z okoljem po
ostalih kazalcih trajnosti.
Pomemben podatek o odgovornem ravnanju do okolja predstavlja kazalec o izdatkih, ki jih
občine namenjajo za varovanje okolja. Kar tretjina občinskega proračuna, ki se namenja
okoljskim investicijam, prinaša občini Dobrna oceno +, občini Preddvor pa sedem odstotkov
oceno ○. Neobvezujoče okoljske aktivnosti, ki jih izvajajo v obeh občinah, prinašajo oceno +,
neizvajanje dodatnih okoljskih monitoringov pa oceno –. Ohranjanje kmetijskih zemljišč
občini Preddvor prinaša oceno +, medtem ko sprememba namembnosti manj kot odstotka
kmetijskih zemljišč občini Dobrna prinaša oceno ○. V občini Dobrna delež zelenih površin v
javni lasti glede na celotno površino občine močno presega delež v občini Preddvor. Občina
Dobrna dobi za visok delež oceno +, občina Preddvor pa oceno –.
področje
občina Dobrna
ravnanje z odpadki
11 + 2 ○ 1 –
oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje
2 + 3 ○
/
odpadnih voda
energetska oskrba
1 + 1 ○
/
komuniciranje z javnostjo in ozaveščanje
2 +
/
1 –
trajnostni promet
/
1 ○ 1 –
ostali kazalci trajnosti
3 + 1 ○ 1 –
skupni seštevek ocen (31 kazalcev)
19 + 8 ○ 4 –
Preglednica 17: Skupna ocena primerjave okoljskih kazalcev.

občina Preddvor
5 +
6 ○
3 –
1 +

1 ○

3 –

2 +
1 +
/
2 +
11 +

/

/

1 ○
/
1 ○
9 ○

1 –
2 –
2 –
11 –

Občina Dobrna ima največ kazalcev ocenjenih z oceno + ter najmanj z oceno –. Na drugi
strani ima občina Preddvor enako število kazalcev ocenjenih z oceno + in –. Občina Dobrna je
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glede na skupno oceno primerjave okoljskih kazalcev bolj trajnostna na kar petih od skupno
šestih področjih. Občina Preddvor je v primerjavi med obravnavanima občinama bolj
trajnostna le na področju energetske oskrbe. Precejšna razlika med občinama je opazna
predvsem na področju ravnanja z odpadki, ki je bilo najbolj obsežno področje proučevanja. V
primerjavi z občino Dobrna ima občina Preddvor trajnostno neurejeno predvsem področje
(oskrbe z vodo in) odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Najslabše rezultate občini dosegata
na področju trajnostnega prometa.
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4. DNEVNA MOBILNOST
TRAJNOSTI

OSNOVNOŠOLCEV

V

LUČI

Zadnji del diplomske naloge na podlagi izvedene ankete med osnovnošolci analizira dnevno
mobilnost učencev osnovnih šol v obeh obravnavanih občinah. Dnevna mobilnost je
definirana kot „zmožnost posameznika ali skupine ljudi, da premaguje razdalje v prostoru“
(Gabrovec, Bole, 2009, str. 13). Pri dnevni mobilnosti gre za redno (vsakodnevno ali večkrat
tedensko) potovanje iz kraja stalnega bivanja v drug kraj (praviloma na šolanje oz. delo) in
nazaj (Gabrovec, Bole, 2009, str. 13). Večina osnovnošolcev dnevno potuje na kratkih
razdaljah znotraj domače občine, v nekaterih primerih pa se kraj stalnega bivanja in šolanja ne
razlikujeta. 56. člen Zakona o osnovni šoli učencem zagotavlja pravico do brezplačnega
prevoza v šolo, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
Ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, imajo pravico do brezplačnega prevoza
v šolo učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena (Zakon o osnovni šoli, 2006). Veliko
učencev ima tako organiziran prevoz v šolo. Tisti učenci, ki živijo v oddaljenosti do štiri
kilometre od šole in posledično nimajo organiziranega prevoza v šolo, so potencialni
uporabniki kolesa kot prevoznega sredstva. Kolo je namreč optimalno prevozno sredstvo za
premagovanje vsakodnevnih kratkih razdalj v bližini in znotraj naselij. Kljub temu je med
tednom v času prometnih konic veliko prevozov opravljenih z osebnim avtomobilom
povezanih prav s prevozi otrok v šolo (Kolesarjenje…, 2001). Vse manj otrok prihaja v šolo
peš ali s kolesom. Starši se za prevoz otrok v šolo z osebnim avtomobilom odločajo zaradi
različnih razlogov (pomanjkanje časa, udobnost, varnost, neugodne vremenske razmere...).
Psihologi opozarjajo, da pretirana zaščita in nudenje pretiranega udobja otrokom ne koristi,
saj raba avtomobila negativno vpliva na njihov psihosocialni razvoj. S tem, ko starši vozijo
otroke v šolo, jih prikrajšajo za spoznavanje okolja, v katerem živijo, negativno vplivajo na
zdravje otrok, zavirajo njihov razvoj in s tem samostojnost (Otrin in sod., 2013). Hkrati pa
tudi povečujejo ogroženost učencev, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom. Večje kot bo število
otrok, ki bodo v šolo prihajali na trajnosten način (peš ali s kolesom), prej bo potrebno
prometni režim prilagoditi njim. Dokler pa bodo starši vozili otroke v šolo in jih umikali iz
prometa, bo načrtovanje prometa prilagojeno osebnim avtomobilom. Če bi starši svoje otroke,
ki nimajo organiziranega prevoza v šolo, prenehali voziti v šolo, bi hkrati prihranili čas in
denar, poleg tega bi bil vpliv na okolje z vidika emisij in hrupa manjši. Spodbujanje otrok h
pešačenju in uporabi kolesa tudi dviga njihovo okoljsko ozaveščenost. Otroke je potrebno
spodbujati h kolesarjenju in pešačenju v šolo tudi zato, ker oba načina hkrati predstavljata
priložnost za vsakodnevno fizično aktivnost in imata s tem velik vpliv na zdravje otrok.
Kolesarjenje namreč pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje ter tudi na intelektualne
sposobnosti (Andrejčič Mušič, 2005).
Otroci radi kolesarijo in imajo veliko željo po kolesarjenju, saj jim predstavlja samostojnost in
neodvisnost od staršev (Kolesarjenje…, 2001). Eden glavnih razlogov za nizko stopnjo
kolesarjenja je pomanjkanje ustrezne kolesarske infrastrukture, dokazano pa je, „da že majhne
izboljšave v kolesarski infrastrukturi zelo ugodno vplivajo na povečanje števila kolesarjev“
(Kuščer, 2002, str. 51). Investicije, namenjene kolesarski infrastrukturi, so od deset- do
dvajsetkrat manjše od investicij, namenjenih za motorni promet (Lipar, 2000). V obeh
obravnavanih občinah kolesarskih stez ni, oz. so le-te urejene le na manjšem odseku ceste,
zato bo zanimivo videti, koliko učencev na obeh osnovnih šolah uporablja kolo kot prevozno
sredstvo in, kateri so njihovi razlogi za (ne)uporabo.
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4.1. PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Prva sta se analize dnevne mobilnosti za celotno Slovenijo na podlagi popisa prebivalstva iz
leta 2002 lotila Gabrovec in Bole (Kozina, 2009). Monografija Dnevna mobilnost v Sloveniji
(Gabrovec, Bole, 2009) z vidika izbire prevoznega sredstva prikazuje problematiko dnevnih
potovanj osnovnošolcev, srednješolcev, študentov in delavcev v Sloveniji. Avtorja sta
analizirala način prevoza na posameznih relacijah in po posameznih skupinah dnevnih
vozačev. Modal split je kazalec, ki prikazuje sestavo potniškega prometa po posameznih
prevoznih načinih z deležem potnikov, ki uporabljajo določen prevozni način (Plevnik in sod.,
2014). Glede na podatke iz popisa prebivalstva modal split oz. izbira načina potovanja
osnovnošolcev kaže, da avtobus kot prevozno sredstvo uporablja 62,8 odstotkov učencev,
osebni avto 17,6 odstotka, peš jih hodi 12,9 odstotkov, 6,7 odstotka učencev pa uporablja
druge načine prevoza (kolo, skiro, rolerji...) (Gabrovec, Bole, 2009, str. 50).
Spomladi leta 2010 je analizo potovalnih navad ljubljanskih osnovnošolcev izvedel CIVITAS
ELAN (Bertoncelj, 2010). Med osnovnošolci (5., 6. in 7. razredov v starosti od 9 do 11 let) so
z anketo poleg načina prihoda v šolo ugotavljali tudi želje učencev glede prihoda v šolo, s
poudarkom na uporabi kolesa. Rezultati so pokazali, da si kar 43 odstotkov anketiranih otrok
želi v šolo prihajati s kolesom, dejansko pa jih v šolo s kolesom prihaja le šest odstotkov. Med
željami otrok in dejanskim stanjem načina prihoda učencev v šolo je tako precejšnja razlika. Z
javnim prevozom v šolo prihaja štirinajst odstotkov učencev, peš 53 odstotkov ter z osebnim
avtomobilom 27 odstotkov. Poleg učencev so anketni vprašalnik pripravili tudi za njihove
starše. Zanimivo je, da kar 41 odstotkov staršev svojih otrok v šolo ne bi pustilo iti s kolesom.
59 odstotkov anketiranih staršev bi svojim otrokom sicer pustilo, da v šolo kolesarijo,
dejansko pa s kolesom v šolo hodi le šest odstotkov učencev. Avtorji so sklepali, da starši
temu načeloma ne nasprotujejo, le v praksi tega otrokom ne omogočajo (Bertoncelj, 2010).

4.2. ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Glavni namen ankete je bil ugotoviti, na kakšen način učenci večinoma prihajajo v šolo, kako
si želijo prihajati v šolo in v kolikšni meri so pripravljeni prihajati v šolo s kolesom. Anketa je
bila vsebinsko razdeljena na tri sklope. Prvi del ankete je zajemal socio-demografska
vprašanja. V drugem delu so se vprašanja nanašala na dnevno mobilnosti učencev (eno
vprašanje je bilo odprtega tipa, štiri vprašanja pol odprtega tipa in prav tako štiri vprašanja
zaprtega tipa). Tretji del vprašalnika pa je bil namenjen samo učencem, ki vsaj občasno
prihajajo v šolo s kolesom. Odgovarjali so na štiri dodatna vprašanja.
Analiza podatkov o anketirancih
Za analizo sem poskušala dobiti čim bolj reprezentativen vzorec, ki je zajemal 169 učencev.
Na osnovni šoli Dobrna so učenci izpolnili 90 anket (kar predstavlja 53 odstotkov vzorca),
povprečna starost učencev je znašala 12,5 let. Na osnovni šoli Preddvor je anketo izpolnilo 79
učencev, katerih povprečna starost je znašala 12,4 leta. Vzorec je vključeval enakomeren
delež učencev glede na spol (52 odstotkov učencev in 48 odstotkov učenk). Prav tako je bila
enakomerna zastopanost anketiranih učencev po razredih (22 odstotkov učencev iz šestega
razreda, 25 odstotkov učencev iz sedmega in osmega razreda ter 28 odstotkov učencev iz
devetega razreda), kar pomeni, da je vzorec reprezentativen.
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OŠ Dobrna OŠ Preddvor
6. razred
19
19
Σ = 38
7. razred
22
20
Σ = 42
8. razred
22
20
Σ = 42
9. razred
27
20
Σ = 47
Σ=
90
79
Σ = 169
Preglednica 18: Število učencev, ki so izpolnili anketo, glede na razred, ki ga obiskujejo.
OŠ Dobrna OŠ Preddvor
učenke
43
38
Σ = 81
učenci
47
41
Σ = 88
Σ=
90
79
Σ = 169
Preglednica 19: Število učencev, ki so izpolnili anketo, glede na spol.
Izmed učencev, ki so izpolnili anketo na osnovni šoli Dobrna, jih največ živi prav v Dobrni
(53), sledita Klanc in Zavrh nad Dobrno s šestimi učenci, Hramše (občina Žalec) s petimi, po
trije učenci živijo v Lokovini, Vinski Gorici in Lembergu (občina Vojnik), po dva učenca v
Vinah (občina Vojnik) in Strmcu nad Dobrno, po en učenec pa prihaja iz Vrbe, Brdc nad
Dobrno, Lipja (MO Velenje), Celja (MO Celje), Hrenove (občina Vojnik), Rup (MO Celje)
ter Vizor (občina Vojnik). En učenec kraja bivanja v anketi ni navedel. Anketo je tako rešilo
15 učencev (16,7 odstotka) iz sosednjih občin (sedem iz občine Vojnik, pet iz občine Žalec,
dva iz MO Celje, eden iz MO Velenje).
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Slika 17: Karta okolice občine Dobrna z označenim številom učencev in kraji, od koder
prihajajo učenci (Atlas okolja, 2014).
Izmed učencev, ki so izpolnili anketo na osnovni šoli Preddvor, jih največ (osemnajst) prihaja
iz Jezerskega (občina Jezersko), sledi naselje Preddvor s štirinajstimi učenci, Tupaliče z
devetimi in Potoče s sedmimi učenci. Po šest učencev prihaja iz Zg. in Sr. Bele, po štirje iz
Bašlja in Brega ob Kokri, trije iz Mač, dva iz Kokre ter po en učenec iz Možjance, Sp. Bele in
Šenturške Gore (občina Cerklje na Gorenjskem). Trije učenci kraja bivanja niso navedli.
Anketo je tako rešilo devetnajst učencev (24 odstotkov) iz sosednjih občin (osemnajst iz
občine Jezersko, eden iz občine Cerklje na Gorenjskem).
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Slika 18: Karta okolice občine Preddvor z označenim številom učencev in kraji, od koder
prihajajo učenci (Atlas okolja, 2014).
Analiza vprašanj o dnevni mobilnosti
Šolski okoliši so različno veliki, posledično pa je različna tudi oddaljenost prebivališč
učencev. Šolski okoliš Osnovne šole Preddvor poleg naselij občine Preddvor vključuje tudi
celotno občino Jezersko, šolski okoliš Osnovne šole Dobrna pa poleg občine Dobrna
vključuje tudi naselje Rupe iz MO Celje (Osnovna šola…, 2012). Pri vprašanju o času, ki ga
učenci porabijo za pot v šolo, se opaznejša razlika (devet odstotkov) med šolama pojavlja
predvsem v prvem (manj kot pet minut) in zadnjem razredu (več kot petnajst minut). OŠ
Preddvor obiskuje največ anketiranih učencev (skoraj ¼) iz sosednje občine Jezersko, ki za
dvajset kilometrov dolgo pot v šolo porabijo veliko časa. Na drugi strani več kot polovica
anketiranih učencev na OŠ Dobrna živi prav v Dobrni, in posledično pridejo prej v šolo.

Slika 19: Čas, ki ga učenci porabijo za pot v šolo.
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Prevoz za učence OŠ Dobrna ni organiziran le iz naselja Dobrna in Vinska Gorica. Prevoz za
učence OŠ Preddvor ni organiziran iz naselij Breg ob Kokri, Mače, Nova vas, Hrib in
Preddvor. Glede na to, da večino organiziranega prevoza na OŠ Dobrna opravi kombi, na OŠ
Preddvor pa avtobus, sem ti dve kategoriji združila v skupno kategorijo »organiziran prevoz«.
Zavite in ozke ceste v Dobrni onemogočajo uporabo avtobusa v severnem delu občine. Poleg
tega je OŠ Dobrna manjša šola, ki jo obiskuje manjše število učencev, in tako tudi ni potrebe
po avtobusnem prevozu. Organiziran prevoz na OŠ Dobrna uporablja 53 odstotkov
anketiranih učencev, na OŠ Preddvor pa 67 odstotkov. Precej več učencev hodi v šolo peš v
Dobrni – zaradi dejstva, da več kot polovica anketiranih učencev tam tudi živi in da gre za
manjše naselje, ki je dostopno peš. Kar osemnajst odstotkov anketiranih učencev OŠ Dobrna
v šolo vozijo z osebnim avtomobilom, medtem ko na OŠ Preddvor ta delež znaša enajst
odstotkov. Kolesarjenje v šolo je na obeh osnovnih šolah slabo zastopano, delež anketiranih
učencev, ki se v šolo vozijo s kolesom, pa je v obeh občinah približno enak.

Slika 20: Način prihoda učencev v šolo.
Že izvedene raziskave s področja dnevne mobilnosti ter potovalnih navad osnovnošolcev
omogočajo primerjavo med njimi. V spodnji preglednici je za primerjavo prikazan modal split
osnovnošolcev iz že izvedenih raziskav, ki sta bili predstavljeni v prejšnjem poglavju, ter
modal split osnovnošolcev v Dobrni in Preddvoru. Rezultate, ki sem jih z anketo pridobila na
obeh osnovnih šolah, tako lahko primerjam s podatki, ki so na voljo za celotno Slovenijo, in s
podatki, ki so na voljo za MO Ljubljana.
način prihoda
Gabrovec, Bole CIVITAS ELAN OŠ Dobrna OŠ Preddvor
učencev v šolo
= SLO (2002)
= LJ (2010)
(2012)
(2012)
organiziran prevoz
63 %
14 %
53 %
67 %
avto
17 %
27 %
18 %
11 %
peš
13 %
53 %
26 %
17 %
kolo/drugo
7%
6%
3%
5%
Preglednica 20: Primerjava modal splita različnih raziskav glede načina prihoda učencev v
šolo (Vir podatkov: Bertoncelj, 2010; Gabrovec, Bole, 2009).
Rezultati raziskave CIVITAS ELAN-a od ostalih raziskav precej odstopajo, saj je bila
raziskava izvedena v mestnem okolju (MO Ljubljana). Raziskava dnevne mobilnosti
Gabrovca in Boleta je bila izdelana za celotno Slovenijo in se z rezultati ankete, izvedene na
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obeh osnovnih šolah, bistveno ne razlikuje. Delež učencev, ki v šolo prihajajo s kolesom, je
nizek v vseh primerih.
Zadovoljstvo učencev glede njihovega obstoječega načina prihoda v šolo kaže delež učencev,
ki bi izbrali drug način, če bi imeli možnost izbire. Z obstoječim načinom prihoda v šolo so
bolj zadovoljni učenci v Dobrni, saj bi jih manj izbralo drug način. Vseeno bi dobra polovica
anketiranih učencev na OŠ Dobrna izbrala drug način, na OŠ Preddvor je delež še večji in
znaša 61 odstotkov.

Slika 21: Delež učencev, ki bi izbrali drug način prihoda v šolo, če bi imeli možnost izbire.
Če bi imeli možnost izbire, bi največ učencev (približno tretjina) na obeh osnovnih šolah v
šolo pričakovano najraje prihajalo s kolesom. Kolo kot prevozno sredstvo za pot v šolo bi
želeli uporabljati celo učenci iz precej oddaljenih krajev (na OŠ Preddvor iz Jezerskega in
Kokre, na OŠ Dobrna iz Brdc in Strmca nad Dobrno ter iz oddaljenih krajev sosednjih občin –
Lipje, Celje). Iz večine teh krajev ni ovira samo razdalja, temveč tudi strma in posledično
naporna pot. Tudi pri željah učencev glede izbire prevoznega sredstva za pot v šolo sta
kategoriji avtobus in šolski kombi združeni v kategorijo »organiziran prevoz«. Organiziran
prevoz bi na obeh osnovnih šolah najraje uporabljal približno vsak četrti učenec. Kolesu in
organiziranemu prevozu sledi izbira osebnega avtomobila. Z njim bi želelo v šolo prihajati
devetnajst odstotkov učencev v Dobrni in štirinajst odstotkov učencev v Preddvoru. Peš bi v
šolo hodilo šestnajst odstotkov učencev OŠ Dobrna in deset odstotkov učencev OŠ Preddvor.
Najpogostejši odgovori, ki so jih učenci navajali pod »drugo« so bili rolerji, skiro, rolka in
motor.
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Slika 22: Želje učencev glede izbire prevoznega sredstva za prihod v šolo.
V spodnji preglednici je prikazana primerjava želja učencev o načinu prihoda v šolo raziskave
CIVITAS ELAN z rezultati ankete izvedene v Dobrni in Preddvoru.
želje učencev glede izbire CIVITAS ELAN = MO LJ OŠ Dobrna
OŠ Preddvor
prevoznega sredstva
(2010)
(2012)
(2012)
kolo, skiro, rolerji...*
43 %
37 %
50 %
peš
27 %
16 %
10 %
avto
21 %
19 %
14 %
organiziran prevoz
9%
28 %
26 %
Preglednica 21: Primerjava raziskave CIVITAS ELAN-a z rezultati ankete glede želja
učencev o načinu prihoda v šolo (Vir podatkov: Bertoncelj, 2010).
* pri OŠ Dobrna in OŠ Preddvor sem zaradi primerjave združila kategoriji »kolo« in »drugo«,
ker je v anketi CIVITAS ELAN-a uporabljena kategorija »kolo, skiro«
Razlika med anketo, ki jo je v mestnem okolju (MO Ljubljana) opravil CIVITAS ELAN, in
anketo, opravljeno na podeželju (Dobrna, Preddvor), je izrazitejša pri dejanskem načinu
prihoda učencev v šolo. Pri željah učencev glede načina prihoda v šolo se razlika med mestom
in podeželjem občutno zmanjša. Otroci imajo tako v mestu kot tudi na podeželju veliko željo
po uporabi kolesa, skiroja ali rolerjev za prihod v šolo. Raziskava Gabrovca in Boleta, ki je
analizirala dnevno mobilnost osnovnošolcev na nivoju celotne Slovenije, se na želje glede
izbire prevoznega sredstva ni osredotočala.
Organiziran šolski prevoz v obliki šolskega avtobusa ali kombija učencem med potjo v šolo
omogoča druženje z vrstniki. Učenci so sicer vezani na vozni red, ki bi moral biti časovno
usklajen s pričetkom in koncem pouka, tako da učencem ni potrebno dolgotrajno čakanje.
Slaba polovica učencev iz OŠ Dobrna, ki v šolo prihajajo z organiziranim prevozom, ne bi
zamenjala organiziranega prevoza z drugim prevoznim načinom. Največ učencev OŠ
Preddvor, ki v šolo hodijo z organiziranim prevozom, bi raje izbralo kolo za prevozno
sredstvo, tretjina pa jih je zadovoljnih z obstoječim načinom prihoda v šolo. V primerjavi z
vrstniki iz Dobrne bi več učencev OŠ Preddvor izbralo druge trajnostne oblike prevoza (rolka,
rolerji). Petnajst odstotkov učencev v Dobrni in devet odstotkov učencev v Preddvoru bi
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namesto z organiziranim prevozov v šolo raje hodilo z osebnim avtomobilom. Ker je prevoz
organiziran le iz naselij, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, je razumljiv nizek delež
učencev (štirje odstotki), ki bi namesto z organiziranim prevozom v šolo raje hodili peš, saj bi
bila pot v šolo za pešačenje predolga.

Slika 23: Kako bi učenci, ki v šolo prihajajo z organiziranim prevozom, najraje prihajali v
šolo, če bi imeli možnost?
Uporaba kolesa kot prevoznega načina za pot v šolo omogoča učencem časovno neodvisnost
in fizično aktivnost. Le 2 izmed štirih učencev OŠ Preddvor, ki v šolo prihajajo s kolesom, sta
zadovoljna s kolesom kot prevoznim sredstvom (druga dva bi raje za prihod v šolo izbrala
organiziran prevoz). Na drugi strani vsi trije učenci OŠ Dobrna, ki uporabljajo kolo za prihod
v šolo, kolesa ne bi zamenjali z drugim načinom.

Slika 24: Kako bi učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, najraje prihajali v šolo, če bi imeli
možnost?
V šolo peš prihajajo učenci, ki živijo v njeni neposredni bližini in zaradi bližine posledično
nimajo organiziranega prevoza. Glede na oddaljenost šole od doma so potencialni uporabniki
kolesa kot prevoznega sredstva. Učenci, ki živijo v neposredni bližini šol, glede na razdaljo z
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uporabo kolesa v primerjavi s pešačenjem sicer na času ne bi dosti pridobili, zato je večina
učencev na obeh osnovnih šolah s pešačenjem v šolo zadovoljnih in načina prihoda v šolo ne
bi zamenjali. V povprečju bi tretjina učencev obeh osnovnih šol, če bi imeli možnost, vseeno
najraje prihajalo v šolo s kolesom. Postavlja se vprašanje, zakaj do tega dejansko ne pride.
Glede na to, da živijo v bližini šole, je zanimivo, da slabih deset odstotkov učencev obeh
osnovnih šol želi v šolo prihajati z osebnim avtomobilom. Predvidevam, da se jim zdi pot v
šolo predolga za pešačenje. Manjši delež učencev na obeh osnovnih šolah pa bi namesto peš v
šolo raje prihajal z organiziranim prevozom.

Slika 25: Kako bi učenci, ki v šolo prihajajo peš, najraje prihajali v šolo, če bi imeli možnost?
Z obstoječim načinom prihoda v šolo so poleg učencev, ki v šolo prihajajo s kolesom, najbolj
zadovoljni učenci, katere v šolo vozijo z osebnim avtomobilom. Večina teh učencev namreč
ne bi spremenila načina prihoda v šolo. Približno tretjina učencev na obeh šolah bi zopet raje
izbrala kolo, kar nekaj učencev OŠ Dobrna pa bi najraje v šolo prihajalo z organiziranim
prevozom namesto z avtomobilom.

Slika 26: Kako bi učenci, ki v šolo prihajajo z osebnim avtomobilom, najraje prihajali v šolo,
če bi imeli možnost?
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Na vprašanje o tem, kaj je učencem na poti v šolo najpomembneje, je bilo možno odgovoriti z
več odgovori. Učenci so v povprečju izbirali 1,7 odgovora na anketo. Osnovnošolcem OŠ
Preddvor sta približno enako pomembna varnost in druženje s prijatelji, medtem ko je
osnovnošolcem OŠ Dobrna na poti v šolo najbolj pomembna varnost. Odgovori, da jim je
pomembna hitrost, udobnost in miganje, so približno enako zastopani na obeh osnovnih šolah.

Slika 27: Mnenje učencev o tem, kaj jim je najpomembneje pri vsakodnevni poti v šolo.
Otroci, predvsem najmlajši, so v prometnih situacijah neizkušena, nepredvidljiva in
posledično najbolj izpostavljena skupina udeležencev v prometu (Mobilnost…, 2014). Šole
in občine so zato dolžne učencem zagotavljati varno pot v šolo. Pešci in kolesarji so najbolj
ogroženi in izpostavljeni udeleženci v prometu. Za večjo varnost v prometu potrebujejo
ustrezno infrastrukturo (pločnike, varne prehode čez cesto, kolesarske steze…). Občutek
varnosti pešcem in kolesarjem predstavljajo tudi ukrepi za umirjanje prometa. Omejitev
hitrosti na 30 km/h je pešcem in kolesarjem prijazna, saj s to hitrostjo vozniki vozilo lahko še
pravočasno ustavijo (Pešci, 2013). V območju umirjenega prometa, kjer je hitrost omejena na
največ 30 km/h, je kolesarjenje varno tudi brez ločene infrastrukture za kolesarje (Plevnik in
sod., 2012a). Z varnostjo na poti v šolo so bolj zadovoljni učenci OŠ Dobrna – kar 85
odstotkov učencev je namreč mnenja, da je za varnost poskrbljeno dobro ali zelo dobro. Na
OŠ Preddvor je takega mnenja 76 odstotkov anketiranih učencev. Da je za varnost
poskrbljeno slabo ali zelo slabo, je mnenja deset odstotkov učencev OŠ Preddvor in šest
odstotkov učencev OŠ Dobrna.
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Slika 28: Mnenje učencev o tem, kako dobro je poskrbljeno za varnost na poti v šolo.
Osnovna šola Dobrna se nahaja na jugozahodnem delu naselja. S severne strani jo omejuje
glavna cesta, na vzhodni strani stanovanjske hiše, na zahodni strani kmetijske površine in na
južni strani potok Dobrnica. Cesta, ki vodi mimo šole, ima v smeri proti središču naselja
urejen pločnik na obeh straneh cestišča, v nasprotni smeri pa na eni strani cestišča. Okoli šole
ni urejenega območja umirjenega prometa. Na preveliko hitrost motornih vozil opozarja
merilnik hitrosti, ki stoji ob cesti.

Slika 29: Lega osnovne šole Dobrna (vir: Geopedia, 2013).
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Slika 30: Glavna cesta, ki vodi mimo osnovne šole Dobrna, z merilnikom hitrosti (avtorica:
Jana Krašovec, 2012).
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor leži v severnem delu Preddvora, kjer jo z zahodne
strani omejuje potok Suha, z vzhodne cesta Preddvor–Mače, na južni strani stanovanjske hiše
ter na severni strani kmetijska zemljišča. Cesta, ki vodi mimo šole, je ozka in ob konicah
predstavlja problem srečavanja ne samo avtobusov z osebnimi avtomobili temveč tudi
avtomobilov med seboj. Predvidena je razširitev ceste. Prometni zamašek ob začetku in koncu
pouka je namreč moteč in ogroža varnost otrok (Zapisnik…, 2011). V smeri proti središču
Preddvora je cesta opremljena z zelo širokim pločnikom na eni strani cestišča, v smeri proti
Mačam se pločnik pri šoli konča. Okoli šole in tudi v širšem središču Preddvora je urejeno
območje umirjenega prometa, kjer je hitrost prometa omejena na 30 km/h. Ob cesti, ki vodi
mimo šole, so postavljene tudi hitrostne ovire.
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Slika 31: Lega osnovne šole Preddvor z označenim območjem umirjenega prometa (odseki
cest, kjer je hitrost prometa omejena na 30 km/h, so označeni z zeleno barvo) (vir: Geopedia,
2013).

Slika 32: Hitrostne ovire pred osnovno šolo Preddvor (desno na fotografiji), ozka cesta s
širokim pločnikom, ki vodi mimo šole (avtorica: Jana Krašovec, 2012).
Z anketo sem želela izvedeti tudi, v kolikšni meri se učencem zdi potrebna ureditev
kolesarskih stez v občini, in koliko učencev bi bilo v primeru urejenih kolesarskih stez
pripravljenih v šolo prihajati s kolesom. Kolesarske steze omogočajo varno in udobno
kolesarjenje, urejena kolesarska infrastruktura pa je najboljša spodbuda za povečanje števila
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kolesarjev. Kar 86 odstotkov anketiranih učencev OŠ Dobrna je mnenja, da bi bilo potrebno
kolesarske steze urediti. Tudi na OŠ Preddvor je delež učencev zelo visok in znaša slabe ¾.

Slika 33: Mnenje učencev o potrebi po ureditvi kolesarskih stez.
V primeru, da bi bile kolesarske steze urejene, bi bilo 43 odstotkov učencev obeh osnovnih
šol pripravljenih prihajati v šolo s kolesom. Tretjina osnovnošolcev iz OŠ Preddvor in petina
iz OŠ Dobrna ne bi v nobenem primeru hodila v šolo s kolesom. Razlog za visok delež na OŠ
Preddvor je v precejšnem številu anketiranih učencev iz Jezerskega, ki imajo do šole predolgo
pot, da bi uporabljali kolo.

Slika 34: Pripravljenost učencev za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za pot v šolo, v
primeru urejenih kolesarskih stez.
Na vprašanje, zakaj učenci v nobenem primeru ne bi hodili v šolo s kolesom, so učenci v
povprečju izbirali skoraj dva odgovora (1,8) od vnaprej ponujenih. Zaradi dejstva, da največ
anketiranih učencev prihaja iz Jezerskega, pri OŠ Preddvor precej izstopa odgovor »živim
predaleč«. Odgovori »živim predaleč«, »naporna pot« in »težka torba« so med učenci OŠ
Dobrna približno enakovredni razlogi, da ne želijo kolesariti v šolo. Razlog nevarnih točk na
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cesti od kolesarjenja v šolo bolj odvrača učence OŠ Dobrna. Najbolj pogost odgovor, ki so ga
navajali pod »drugo« je, da v šolo raje hodijo peš.

Slika 35: Razlogi učencev za nepripravljenost uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za pot
v šolo v primeru urejenih kolesarskih stez.
Glede na to, da obe osnovni šoli obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin, sem vprašanje o
potrebi po ureditvi kolesarskih stez predstavila tudi za posamezne občine, kjer živijo učenci. S
sto odstotki izstopajo občine Žalec, Celje, Velenje in Cerklje na Gorenjskem, dejstvo pa je, da
iz teh občin prihaja majhno število učencev (iz občine Cerklje na Gorenjskem in iz občine
Velenje po en učenec, iz MO Celje dva učenca in iz občine Žalec pet učencev). Učenci s
stalnim prebivališčem v občini Dobrna (75 učencev) in občini Vojnik (sedem učencev) imajo
približno enako mnenje glede potrebe po izgradnji kolesarskih stez v domači občini. Od 60
učencev s stalnim prebivališčem v občini Preddvor jih je 78 odstotkov mnenja, da so
kolesarske steze v občini potrebne. Od učencev, ki živijo v občini Jezersko, pa jih je le dobra
polovica (deset od osemnajstih) mnenja, da so kolesarske steze na Jezerskem potrebne.

Slika 36: Mnenje učencev o potrebi po ureditvi kolesarskih stez v matični občini.
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Zanimalo me je tudi, kateri način prihoda v šolo se učencem zdi najbolj okoljsko sprejemljiv
in posledično, na kateri šoli so učenci bolj okoljsko ozaveščeni. Veliki večini učencev se zdijo
najbolj sprejemljivi načini »peš, kolo, rolerji…«, ki so trajnostne oblike potovanj. Sedmim
odstotkom učencev OŠ Dobrna se zdi okoljsko najbolj sprejemljiv način osebni avtomobil.
Glede na podane odgovore lahko sklepam, da so učenci OŠ Preddvor bolj okoljsko
ozaveščeni.

Slika 37: Najbolj sprejemljivi načini prihoda v šolo po mnenju učencev.
Na zadnja, dodatna štiri vprašanja so odgovarjali samo učenci, ki vsaj občasno prihajajo v
šolo s kolesom. Takih je na OŠ Dobrna 23 odstotkov (21 od 90 anketiranih) in na OŠ
Preddvor 22 odstotkov (sedemnajst od 79 anketiranih).
Delež učencev, ki redno kolesarijo v šolo, je nizek in je na obeh šolah približno enak. Redno v
šolo s kolesom na obeh osnovnih šolah prihaja le dobrih deset odstotkov učencev. Velika
večina učencev kolo za pot v šolo uporablja le občasno.

Slika 38: Kako pogosto učenci kolesarijo v šolo.
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Razlogi za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva so številni. Pri vprašanju, zakaj
uporabljajo kolo za prihod v šolo, je bilo možnih več odgovorov, učenci pa so v povprečju
izbirali po 1,3 odgovora na anketo. Kar tretjina učencev na obeh šolah je kot razlog
izpostavljala »skrb za zdravje«. Učencem OŠ Dobrna je enako pomemben razlog, da s
kolesom pridejo v šolo najhitreje. Kolo četrtini učencem v Preddvoru predstavlja tudi najbolj
enostaven način. Skrb za okolje je bolj pogost razlog med učenci OŠ Preddvor. Najbolj
pogost odgovor, ki so ga navajali pod drugo je, da v šolo kolesarijo, ko zamudijo avtobus.

Slika 39: Razlogi učencev za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za prihod v šolo.
Kolo se sicer večkrat izkaže za najbolj optimalno prevozno sredstvo, predvsem za kratke
razdalje. Še vedno pa določeni razlogi kolesarje motijo in jih odvračajo od še pogostejše
uporabe. Pri vprašanju o slabostih uporabe kolesa kot prevoznega sredstva je bilo možnih več
odgovorov. V povprečju so učenci izbirali 1,4 odgovora na anketo. Največ učencev OŠ
Dobrna moti pomanjkanje kolesarskih stez (več jih je prav tako mnenja, da so le-te v občini
tudi potrebne). Bolj ogroženo se na poti v šolo s kolesom počutijo učenci OŠ Preddvor, poleg
tega jih v primerjavi z učenci OŠ Dobrna moti večje število nevarnih točk na cesti. Pod
odgovor »drugo« so najpogosteje navajali, da jih pri kolesarjenju v šolo nič ne moti. Kar
četrtino učencev obeh šol moti, da ni zagotovljenega varnega shranjevanja koles.
Pomanjkanje ustreznih kolesarnic in stojal za kolesa povzroča veliko oviro za povečevanje
kolesarjenja (Varnost kolesarjev…, 2013). Stojala za kolesa in kolesarnice so pogosto
neurejene, slabo načrtovane in slabo vzdrževane. Obe šoli in občini bi morali zagotoviti
ustrezne možnosti za varno shranjevanje koles. Kolesarji v določenih ustanovah preživijo tudi
po več ur in pričakujejo, da jih kolesa pričakajo v brezhibnem stanju (Sirše in sod. , 2005). Po
možnosti morajo biti kolesarnice zavarovane tudi pred vremenskimi vplivi (najbolj vestni
kolesarji namreč uporabljajo kolo v večini vremenskih situacij). Skladno s povečevanjem
obsega kolesarskega prometa, bi bilo potrebno tudi razširjati že obstoječe kolesarnice in za
njih ustrezno skrbeti.
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Slika 40: Slabosti uporabe kolesa kot prevoznega sredstva za prihod v šolo.
(Ne)urejena kolesarska infrastruktura daje ljudem različen občutek varnosti, zato me je
zanimalo, kako so z občutkom varnosti na poti v šolo s kolesom zadovoljni učenci.
Kolesarska infrastruktura v Dobrni omogoča varno kolesarjenje le na manjšem odseku ceste,
medtem ko v Preddvoru varno vožnjo s kolesom omogoča območje umirjenega prometa v
večjem delu naselja. Kolesarjenje v šolo se ne zdi varno kar 41 odstotkom učencem OŠ
Preddvor. Nasprotno je dobre ¾ učencev OŠ Dobrna zadovoljnih z varnostjo kolesarjenja na
poti v šolo.

Slika 41: Mnenje učencev o varnosti kolesarjenja.
Glede na rezultate ankete o dnevni mobilnosti so učenci izkazali precejšno željo po uporabi
kolesa kot prevoznega sredstva za pot v šolo, saj si v povprečju kar vsak tretji učenec želi v
šolo kolesariti, dejansko pa kolo uporablja zelo malo učencev. Za uresničitev želja učenci
potrebujejo predvsem spodbudo in hkrati zagotovljene varne pogoje za kolesarjenje. Glede na
to, da sta obe šoli vključeni v mrežo zdravih šol, bi morali učence spodbujati k načinom
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prihoda v šolo, ki so za njih iz zdravstvenega vidika koristni (spodbujanje kolesarjenja oz.
pešačenja v šolo), hkrati pa sta omenjena načina tudi najbolj okoljsko sprejemljiva. Najboljša
spodbuda za uporabo koles pa je urejena kolesarska infrastruktura (od kolesarskih stez do
stojal za kolesa). Predvidevam, da bi se z ureditvijo ustrezne kolesarske infrastrukture modal
split osnovnošolcev spremenil v korist kolesarskega prometa in s tem v trajnostno smer.
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5. ZAKLJUČEK
Obravnavani občini, Dobrna in Preddvor, ležita v predalpski regiji, vendar med njima
obstajajo številne razlike, predvsem v reliefu, pokritosti z gozdom, površini in gostoti
poselitve. Občina Preddvor namreč leži na meji med alpsko in predalpsko regijo. Velik del
občine obsega gorat svet Kamniško-Savinjskih Alp, ki je neposeljen in poraščen z gozdom.
Ravninski je le skrajni jugozahodni del občine, kjer je skoncentrirana večina poselitve v obliki
strnjenih naselij. Na drugi strani polovico občine Dobrna zavzema hribovit svet Paškega
Kozjaka, drugo polovico pa gričevnat in ravninski svet Dobrnskega podolja. Za celotno
občino, z izjemo občinskega središča, je značilna razpršena poselitev. Geografske značilnosti
obeh občin tako predstavljajo določene omejitve pri doseganju trajnostnih ciljev.
Obe občini si prizadevata odgovorno ravnati z okoljem, kar sta dokazali s sodelovanjem na
natečaju »Najbolj zelena občina 2011«. Anketni vprašalnik natečaja je obsegal šest področij
varstva okolja (ravnanje z odpadki, oskrba z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
energetska oskrba, trajnostni promet in ostalo) in je s številnimi okoljskimi kazalci vrednotil
prizadevanja občin na področju varstva okolja. Na osnovi odgovorov iz vprašalnikov obeh
občin se diplomsko delo osredotoča na primerjavo med občinama glede njunega odgovornega
ravnanja z okoljem. Podatki iz vprašalnikov so za namen primerjave dveh občin zadoščali, za
razglasitev najbolj zelene občine pa bi moralo na natečaju sodelovati bistveno večje število
občin. Poudarek natečaja bi moral biti na tistih okoljskih ukrepih, ki jih občine izvajajo
samoiniciativno. Le na tak način bi se pokazala dejanska okoljska prizadevanja občin, saj
bodo zakonsko določeni ukrepi slej ko prej morali biti izpeljani. Sodelujoče občine bi morale
odgovoriti na vsa vprašanja in to korektno oz. objektivno. Marsikateri podatek občin, naveden
kot odgovor v vprašalniku, se je namreč izkazal za neresničnega. »Sumljive« odgovore občin
sem zato preverila z javno dostopnimi podatki in jih upoštevala pri primerjavi.
Rezultati primerjalne analize okoljskih kazalcev med občinama kažejo, da je občina Dobrna v
primerjavi z občino Preddvor bolj trajnostna na petih od skupno šestih področjih. S tem lahko
potrdim prvo hipotezo, da je »občina Dobrna v primerjavi z občino Preddvor bolj trajnostna
na večini proučevanih področjih«. Kljub temu, da je bila občina Dobrna leta 2011 v svoji
kategorij razglašena za »Najbolj zeleno občino«, in da je večina proučevanih okoljskih
kazalcev občine ocenjenih kot »trajnostnih«, se je izkazalo, da jo čaka še veliko ukrepov na
poti do doseganja trajnostnih ciljev. Številni netrajnostni okoljski kazalci pa občino Preddvor,
če želi doseči trajnostne cilje, postavljajo pred številne izzive.
Področje ravnanja z odpadki je, glede na primerjavo proučevanih kazalcev med občinama,
bolje urejeno v občini Dobrna. Zbiranje odpadkov, tako odpadne embalaže kot tudi bioloških
odpadkov, je sicer v obeh občinah urejeno po sistemu od vrat do vrat, ki uporabnikom
omogoča, da odpadke ločijo in oddajo že doma. Od uvedbe sistema izvornega ločevanja
odpadkov se količine zbranih odpadkov v obeh občinah zmanjšujejo. Kljub temu bi bilo
potrebno povečati delež ločeno zbranih odpadkov, kar še posebej velja za občino Preddvor,
kjer so ločeno zbrali le ⅓ vseh odpadkov. V občini Dobrna pa bi morali več pozornosti
posvečati zmanjševanju količin zbranih odpadkov na prebivalca. Sistem zbiranja nevarnih in
kosovnih odpadkov je za uporabnike bolje urejen v Dobrni, se bo pa obstoječi sistem v občini
Preddvor z izgradnjo zbirnega centra spremenil, poenostavil in se prilagodil uporabnikom
komunalnih storitev. Omogočeno brezplačno oddajanje azbestne kritine v Dobrni pripomore k
manjšemu problemu odlaganja teh odpadkov v naravi. Glede na podatke iz registra divjih
odlagališč, divja odlagališča v občini Dobrna ne vsebujejo nevarnih odpadkov, v občini
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Preddvor pa polovica divjih odlagališč z nevarnimi odpadki vsebuje tudi azbestne odpadke.
Včasih so občani Preddvora odpadke, ki vsebujejo azbest, lahko brezplačno oddajali
Komunali Kranj, sedaj pa se morajo za prevzem obračati na pooblaščene zbiralcev in storitev
plačati, zato bi bilo smiselno ponovno uvesti brezplačen prevzem azbestnih odpadkov.
Za obe občini je značilna suburbanizacija in z njo povezana poselitev v obliki
enostanovanjskih hiš. V vzpetem svetu je zaradi konfiguracije terena in nizki gostoti poselitve
komunalna opremljenost pomanjkljiva. Priključitev na javni vodovod in kanalizacijo tako ni
mogoča in ni smiselna na celotnem ozemlju občin (tehnično zahtevna in ekonomsko
neupravičena investicija). Področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda
zato zahteva drugačen pristop. Deset odstotkov prebivalcev obeh občin, kjer priključitev na
javni vodovod ni mogoča, se s pitno vodo posledično oskrbuje preko lastne oskrbe. Celovit
sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda predstavlja pomemben ukrep
varovanja okolja. Evropske direktive nas zavezujejo, da mora Slovenija področje urediti
najkasneje do konca leta 2017. V občini Dobrna je 22 odstotkov prebivalcev že priključenih
na javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. Do konca leta 2014 naj bi
se na kanalizacijo in čistilno napravo v občini na novo priključilo 10 odstotkov prebivalcev,
kar bo skupaj z že priključenimi, pomenilo eno tretjino vseh občanov. Glede na to, da priklop
na kanalizacijsko omrežje ne bo mogoč v severnem delu občine, kjer živi 14 odstotkov
prebivalcev, mora občina v treh letih priklop na kanalizacijo omogočiti še dobri polovici
prebivalcev. V občini Preddvor je zaenkrat odvajanje in čiščenje odpadnih voda urejeno le v
delu naselja Bašelj, kar predstavlja slabih 10 odstotkov prebivalcev celotne občine. Trenutno
je urejanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda primarna naloga občine, saj se
zaključuje gradnja čistilne naprave Preddvor, ki bo predvidoma jeseni leta 2014 omogočila
priklop večjega števila uporabnikov (30 odstotkov). Devet odstotkov občanov Preddvora živi
na območjih, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Prav tako kot občina Dobrna, bo
morala tudi občina Preddvor v treh letih zagotoviti priklop na javno kanalizacijsko omrežje
dobri polovici občanov. Na območjih poselitve, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni
predvidena, bodo morali občani sami poskrbeti za čiščenje odpadnih voda z lastnimi malimi
čistilnimi napravami. V marsikateri slovenski občini gradnjo malih čistilnih naprav
spodbujajo z dodelovanjem nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo, česar bi se
lahko posluževali tudi v obeh obravnavanih občinah.
Področje energetske oskrbe je edino, kjer je občina Preddvor v primerjavi med občinama bolj
trajnostna. Poleg izvajanja energetsko varčnih programov in trajnostnega ogrevanja občinskih
stavb, v Preddvoru uspešno izkoriščajo lokalne obnovljive vire energije (številne sončne in
male hidroelektrarne, široka uporaba daljinskega ogrevanja na lesno biomaso). Več kot
polovico porabljene energije v občini predstavlja energija pridobljena iz obnovljivih virov. V
občini Dobrna je zaenkrat izraba obnovljivih virov energije precej manjša (zgolj ena sončna
elektrarna, uporaba biomase le v privatnih, individualnih kuriščih) in tako še neizkoriščena,
kar občini v prihodnje omogoča intenzivnejšo izrabo. Zaradi lege občine na tektonski
prelomnici je namreč možna izraba geotermalne energije. Poleg tega je možna večja izraba
sončne energije in pa predvsem biomase. Pogovori o vzpostavitvi sistema daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso v strnjenih naseljih v občini sicer že potekajo. Z učinkovitimi
energetskimi rešitvami občina daje dober zgled prebivalcem, vendar je potrebno še dodatno
ozaveščanje občanov o varčevanju z energijo, učinkoviti rabi energije in prehodu na
obnovljive vire energije. Občina Dobrna ima sistem ozaveščanja občanov dobro vzpostavljen,
občina Preddvor pa bi morala temu področju po vzoru občine Dobrna namenjati več
pozornosti.
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Glede na proučevane kazalce je v obeh občinah najmanj urejeno področje trajnostnega
prometa. V občini Preddvor kolesarskih stez ni, v občini Dobrna pa je urejene le 400 metrov
kolesarske steze. Prav tako nobena izmed občin še ni sodelovala v Evropskem tednu
mobilnosti. Ker gre za podeželski občini, so prebivalci bolj odvisni od avtomobila, kot na
primer prebivalci mestnih občin, vendar bi vseeno lahko vsaj del vsakodnevnih opravkov po
občini namesto z osebnim avtomobilom opravljali s kolesom. Cilj občine bi moral biti
zmanjšanje obsega osebnega motornega prometa in povečanje obsega kolesarjenja. Z aktivno
vključitvijo v Evropski teden mobilnosti bi občane ozaveščali o pomenu, prednostih in
koristih trajnostne mobilnosti ter jih spodbujali k spremembi potovalnih navad z uporabo
trajnostnih oblik mobilnosti (hoja, kolesarjenje).
Analiza dnevne mobilnosti osnovnošolcev je pokazala, da največ anketiranih učencev v obeh
občinah v šolo prihaja z organiziranim šolskim prevozom. Poleg učencev, ki v šolo prihajajo s
kolesom, so z načinom prihoda v šolo, najbolj zadovoljni učenci, katere v šolo vozijo z
osebnim avtomobilom. Na OŠ Dobrna je takih učencev osemnajst odstotkov. Na OŠ Preddvor
je ta delež nižji in znaša enajst odstotkov, vendar je še vedno dovolj visok, da na ozki cesti, ki
vodi do šole, v prometnih konicah nastaja prometni zamašek, ki ogroža varnost učencev, ki v
šolo hodijo peš ali s kolesom. Rezultati ankete kažejo, da je kolesarjenje v šolo med učenci na
obeh osnovnih šolah slabo zastopano: v Preddvoru s kolesom v šolo prihaja pet odstotkov
učencev, v Dobrni pa le trije odstotki. Glede na to, da si v povprečju kar vsak tretji učenec želi
v šolo kolesariti, lahko potrdim tudi drugo hipotezo, in sicer, da »malo učencev uporablja kolo
kot prevozno sredstvo za pot v šolo, veliko pa si jih to želi«. Večina učencev je mnenja, da bi
bilo potrebno v občinah urediti kolesarske steze. V primeru urejenih kolesarskih stez bi bilo
pripravljenih v šolo s kolesom prihajati kar 75 odstotkov učencev v Dobrni in 63 odstotkov v
Preddvoru. Učenci, ki v nobenem primeru ne bi kolesarili v šolo, so kot razlog navajali, da
živijo predaleč in da je pot preveč naporna. Vsaj občasno v šolo s kolesom prihaja dobrih
dvajset odstotkov anketiranih učencev na obeh osnovnih šolah. Zanimivo je, da je kar tretjini
teh učencev najpomembnejši razlog za kolesarjenje skrb za zdravje. Med odgovori, kaj jih pri
kolesarjenju v šolo najbolj moti, so učenci izpostavljali neobstoj kolesarskih stez in
pomanjkanje možnosti za varno shranjevanje koles. Potencialne možnosti kolesarjenja kot
dnevne mobilnosti osnovnošolcev so tako precejšne. Najboljša spodbuda za spremembo
potovalnih navad in povečanje deleža kolesarjev v prometu je urejena kolesarska
infrastruktura, ki omogoča varno in udobno uporabo kolesa. Glede na odgovore učencev v
anketi, in glede na to, kakšno je stanje na področju kolesarske infrastrukture v obeh občinah,
bi morali občini nemotoriziranim oblikam prometa namenjati več pozornosti. Spodbujanje
kolesarjenja, brez da se zagotovi varnost kolesarjev v prometu, lahko privede do povečanega
števila nesreč. Najprej bi bilo zato potrebno izboljšati varnostne pogoje (urediti kolesarsko
infrastrukturo, omejiti hitrost prometa, spremeniti prometno ureditev…), kar bi spodbudilo
učence in občane k spremembi načina mobilnosti znotraj občine v korist kolesarjenja in s tem
v trajnostno smer. Kolo je najprimernejše prevozno sredstvo za premagovanje kratkih razdalj,
kakršne so med naselji v obeh občinah, vendar se postavlja vprašanje, kje bi bilo možno
kolesarske steze urediti. Velik del občin namreč predstavlja vzpet svet, s strmimi in ozkimi
cestami. Povezava občinskega središča z naselji v ravninskih delih obeh občin s kolesarskimi
stezami bi bila smiselna za potrebe premagovanja vsakodnevnih kratkih razdalj znotraj
občine. Posledično bi se število nepotrebnih kratkih voženj, ki se vse prevečkrat opravljajo z
osebnim avtomobilom, zmanjšalo. Glede na to, da v obeh občinah turizem predstavlja
pomembno gospodarsko panogo, bi urejena kolesarska infrastruktura hkrati predstavljala tudi
dodatno turistično ponudbo, ki bi privabila večje število turistov.
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6. SUMMARY
Sustainable municipalities offer people a quality and environmentally friendly residence.
More and more municipalities are striving to achieve the principles of sustainable
development - the same is true for the municipalities of Dobrna and Preddvor, who have
proved that by taking part in "The greenest municipality" contest, which represents and values
the efforts of municipalities in the area of environmental protection.
Most of the Preddvor municipality is located in the mountainous landscape of the Kamnik –
Savinja Alps, which is uninhabited and covered with forest. Only the utmost southwest part of
the municipality is flat and that is where the majority of the settlements are concentrated in
the form of agglomerations. On the other side, one half of the Dobrna municipality is located
in the hilly landscape of Paški Kozjak, while the other half is located in the hilly and flat
landscape of Dobrnsko podolje. With the exception of the municipality centre, scattered
settlements are typical for the entire municipality. Geographical features of the two
municipalities pose certain limitations in reaching sustainable objectives.
In order to improve the state of waste management, the local population needs to be informed
about the meaning of waste separation and prevention of waste generation. An effective and
simple to use system of waste collection and waste separation of all types of waste also needs
to be introduced. The Preddvor municipality should increase its share of separately collected
waste, while the Dobrna municipality should reduce the amount of collected waste per
municipality inhabitant. Disposal and purification of waste water also represents an important
measure in environmental protection. Around one quarter of inhabitants in the Dobrna
municipality are connected to the sewerage network which has its sewage treatment, while in
the Preddvor municipality that share is less than 10%. The energy supply area is the only area
where the Preddvor municipality is more sustainable compared to the Dobrna municipality. In
addition to implementing energy-saving programmes and sustainable heating of municipal
buildings, the Preddvor municipality also successfully exploits local renewable energy
sources. When all the indicators are taken into account, the least organised area in both
municipalities is the area of sustainable transportation. The Preddvor municipality has no
bicycle lanes, while in the Dobrna municipality there are only four hundred meters of
organised bicycle lanes. The objective of the two municipalities should be to reduce the
amount of individual motorized transport and increase the amount of cycling. By actively
taking part in the European Mobility Week programme, the municipalities would make their
inhabitants aware of the meaning and benefits of sustainable mobility, and encourage them to
change their travel habits. The results of the comparative analysis between the two
municipalities show that the Dobrna municipality is more sustainable in five of the six
examined areas compared to the Preddvor municipality. Therefore, this confirms the first
hypothesis, which states that "the Dobrna municipality is more sustainable in the majority of
the examined areas compared to the Preddvor municipality". Even though the majority of
Dobrna municipality’s examined environmental indicators were assessed as "sustainable", it
has been shown that the municipality still needs to do a lot of work if it wishes to act in
accordance with the principles of sustainable development. On the other side, the Preddvor
municipality with its numerous unsustainably organised environmental indicators still has to
undertake several measures on its way to achieving sustainable objectives.
The primary school pupils’ daily mobility analysis results show that the majority of the
interviewed pupils from both municipalities use an organised school transport to come to
school. Cycling to school is very poorly represented among pupils of both primary schools. In
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Preddvor only 5% of pupils come to school using bicycles, while in Dobrna that number is
3%. Given that on average every third pupil wishes to come to school using a bicycle, I can
also confirm my second hypothesis, which states that "a small number of pupils use bicycles
as their mode of transport to school, despite the fact that many wish to use bicycles as their
mode of transport to school". The majority of the pupils is of the opinion that bicycle lanes in
their municipalities should be better organised. If bicycle lanes were better organised, as many
as 75% of Dobrna’s pupils and 63% of Preddvor’s pupils would be willing to use bicycles to
come to their schools. Pupils who would not use bicycles to come to school under any
circumstances stated that they live to far away and the journey is too strenuous as the reason
why. As to what bothers them the most when cycling to school, the pupils highlighted the
non-existence of bicycle lanes and the lack of places where they could safely store their
bicycles. Therefore, the potential possibilities of cycling as pupils’ daily mobility are vast.
The best incentive to change travel habits and increase the number of cyclists in transport is a
well-organised cycling infrastructure, which enables a safe and comfortable use of bicycles.
Given the pupils’ survey answers and given the state of the cycling infrastructure in both
municipalities, the two municipalities should pay more attention to non-motorized means of
transport. The encouragement of cycling without ensuring the safety of cyclists in traffic
could lead to an increased number of accidents. Therefore, an organised cycling infrastructure
and an adequate transport organisation would encourage pupils and other municipality
inhabitants to change their means of transport within their municipality in favour of bicycle
use and thus towards a sustainable way. A bicycle is the most convenient mode of
transportation for covering shorter distances, such as the ones between settlements within both
municipalities. It would make sense to connect the municipality centres with the
municipalities’ flat part settlements through bicycle lanes – that way a convenient mode of
transportation for covering daily shorter distances within the municipality would be
established. As a consequence, the number of non-essential short drives, which are far too
often carried out using passenger cars, would decrease.
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PRILOGA 1
Potegujte se za laskavi naslov

NAJBOLJ ZELENA OBČINA 2011
Odgovorno ravnanje do okolja, v katerem živimo, postaja ključni dejavnik trajnostnega razvoja na globalni,
nacionalni in lokalni ravni. Tudi Slovenija se vedno bolj zaveda nalog, ki jih zahteva koncept trajnostnega
razvoja in kakovosti življenja, kar naj bi se še posebej pokazalo v lokalnih skupnostih. To je nedvomno temeljni
pogoj, da ohranimo zeleno Slovenijo. Koliko pa so občine razvojno in prostorsko naravnane zeleno, koliko s
svojo aktivno vključenostjo v spodbujanje zelenega okoljskega ravnanja in z učinkovitim izvajanjem dodatnih
okoljskih ukrepov (ne le teh, ki so z zakonom določeni) prispevajo h krepitvi zelenega razmišljanja občanov in
občank? Koliko pripomorejo k razvoju zelene občine in zelene Slovenije? Skupaj iščimo odgovore in spodbude.
Zato vas že drugo leto zapored želimo v okviru projekta Zelena Slovenija "Najbolj zelena občina", v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije,
povabiti, da z izpolnitvijo tega anketnega vprašalnika prikažete prizadevanja na področju varovanja okolja in
trajnostnega razvoja vaše občine. Strokovna komisija bo zbrane podatke ocenila in občini, ki bo dobila najvišjo
oceno, podelila naziv Najbolj zelena občina 2011. V letošnjem letu smo se odločili tudi za aktualni vsebinski
poudarek na področju ravnanja z odpadki in tako tudi za podelitev naziva Najbolj zelena občina 2011 na
področju ravnanja z odpadki.
Projekt bomo, tako kot lani, ustrezno promovirali, kar je dodatni razlog za vaše sodelovanje. Želimo namreč
promovirati najboljše prakse v Sloveniji. Na slovesnem zaključnem dogodku bomo zmagovalni občini podelili
priznanje in tako spodbudili nove kreativne zelene rešitve v razvoju lokalnih skupnosti in države.
Prosimo, da odgovarjate verodostojno in natančno, dodatna pojasnila ali primere pa navajajte v skladu z
izvedenimi aktivnostmi. Z izpolnitvijo vprašalnika jamčite za pravilnost podatkov in soglašate, da bo lahko
strokovna žirija po potrebi potrdila podatke. Strokovno žirijo sestavljajo:
-

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
Z lepimi pozdravi,
dr. Darja Majkovič, vodja projekta
Celje, 24. oktober 2011
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ANKETNI VPRAŠALNIK (občine)
Ime občine: _________________
Ime in priimek kontaktne osebe: ________________________
Telefon in e-naslov: ___________________________________
Funkcija: ___________________
Pri vprašanjih označite pravilni odgovor in dopolnite zahtevane podatke, kjer je to navedeno.
Vsa vprašanja se nanašajo na prizadevanja za okoljski razvoj v vaši občini za obdobje od 1.
septembra 2010 do 31. avgusta 2011.
PODROČJE ODPADKOV
1.1. V obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011 smo zbrali _____ ton odpadkov iz
gospodinjstev, od tega _____ ton ločeno zbranih odpadkov.
1.2. Prosimo opišite strukturo frakcij ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev po
deležih v obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011.
Frakcija
Plastika
Steklo
Papir
Biološki odpadki
Odloženi na odlagališče
Skupaj

Delež (%) od ločeno zbranih odpadkov iz
gospodinjstev
%
%
%
%
%
100 %

1.3. Ali vaša občina izvaja obdelavo pred odlaganjem mešanih komunalnih
odpadkov?
DA
NE
Če ste odgovorili DA, na kratko opišite način obdelave (za vsebinsko pojasnilo o načinu
obdelave
glej
Ocenjevalni
obrazec,
Obrazložitev
za
vprašanje
1.3.):
________________________________________________________________________
1.4.

Ali vaša občina omogoča brezplačen prevzem azbestne kritine?
DA
NE

1.5.

Koliko divjih odlagališč ste sanirali v obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011?
Število: _____
Skupna velikost saniranih odlagališč v tonah: _____
Pojasnilo: ob pregledu in evalvaciji stanja divjih odlagališč organizator natečaja, podjetje
Fit media, za potrebe dodatne evalvacije s strani strokovne žirije pridobi še podatke o
obstoječih divjih odlagališčih v posamezni občini.
88

1.6. Ali ima odlagališče, na katero odlagate preostanek odpadkov, veljavno
okoljevarstveno dovoljenje?
DA
NE
1.7. Ali je na zelenih javnih površinah poskrbljeno za infrastrukturo za odlaganje
pasjih iztrebkov?
DA
NE
Če ste odgovorili DA, napišite število košev za pasje iztrebke: _____
1.8.

Ali ste v obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011 v občini izvedli čistilno akcijo?
DA
NE
Če ste odgovorili DA, navedite njihovo število in kakšnega obsega oziroma približno
koliko občanov in občank je bilo vključenih ter datum izvedbe.
Število čistilnih akcij: _____
Približno število udeležencev: _____
Datumi izvedb: _________________

1.9.

Ali v vaši občini spodbujate gradnjo malih čistilnih naprav?
DA
NE
Če ste odgovorili DA, navedite način spodbude: _________________________________

1.10. Koliko gospodinjstev v vaši občini je priključenih na male čistilne naprave?
Število gospodinjstev: _____
PODROČJE VODA
2.1. Kolikšen je odstotek prebivalcev občine, ki so priklopljeni na javno vodovodno
omrežje na območjih občine, ležečih pod 1.500 m nadmorske višine?
Odstotek priklopljenih na javno vodovodno omrežje: _____ %
2.2. Navedite delež PE iz vaše občine, ki so priključene na komunalno čistilno napravo
(naprava v vaši občini ali izven nje)?
Odstotek PE priključenih na komunalno čistilno napravo: _____ %
2.3. Navedite delež PE iz vaše občine, priključenih na kanalizacijo:
Odstotek PE priključenih na kanalizacijo: _____ %
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2.4. Ali ima vaša občina vzpostavljen sistem praznjenja greznic?
DA
NE
PODROČJE ENERGETIKE
3.1. Ali poleg zakonsko zahtevanih aktivnosti na področju energetike (ki so predpisani v
Energetskem zakonu (EZ-UPB2; Ur. list RS, št. 27/2007)) izvajate še druge
energetsko varčne programe in spodbude?
DA
NE
Če ste odgovorili DA, na kratko opišite ali navedite primere: _______________________
3.2. Koliko energije ste porabili v obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011 za ogrevanje /
hlajenje stavb v lasti občine?
Porabili _____ KW
Neto površina vseh stavb v lastni občine _____ m2
3.3. Kakšen sistem ogrevanja / hlajenja imate v stavbah v lasti občine (vključno z vrtci in
šolami)? To je indikativno vprašanje, ki se ne točkuje.
Sistem ogrevanja / hlajenja: _________________________________________________
KOMUNICIRANJE IN OZAVEŠČANJE
4.1. Označite s križcem v polju, kateri komunikacijski kanal ali več kanalov ste v
obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011 uporabljali pri ozaveščanju občanov in občank
za odgovorno ravnanje do okolja ter navedite ciljne javnosti in primer/-e.
DA

NE

CILJNA JAVNOST

PRIMERI

dogodki
(delavnica,
predavanje,
srečanje
idr.)
distribucija
tiskovin
(zloženke,
letaki,
občinsko glasilo idr.)
obveščanje
preko
lokalnih medijev (TV,
radio, časopis idr.)
izobraževalne
dejavnosti (v šoli,
vrtcu, na prostem idr.)
druge komunikacijske
dejavnosti
(navedite
katere)
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4.2. Navedite ali imajo občani vaše občine omogočen neposredni dostop do informacij s
področja stanja okolja vaše občine, kjer v definiranem časovnem obdobju prejmejo
neposredni odgovor na svoje vprašanje (spletna aplikacija, telefon, redne tedenske
kontaktne oddaje lokalnih medijev, idr.)
DA
NE
Če ste odgovorili DA, podajte kratek opis: _____________________________________
4.3. Navedite delež eko šol v vaši občini.
Delež eko šol: _____%
4.4. Navedite delež eko vrtcev v vaši občini.
Delež eko vrtcev: _____%
TRAJNOSTNI PROMET
5.1. Koliko km kolesarskih stez imate v vaši občini?
Dolžina kolesarskih stez: _____ km
5.2. Koliko km kolesarskih stez ste zgradili v zadnjem letu (01. 09. 2010 – 31. 08. 2011)?
Dolžina zgrajenih kolesarskih stez: _____ km
5.3. Ali ste v letu 2011 sodelovali v akciji Teden trajnostne mobilnosti?
DA
NE
OSTALA PODROČJA
6.1. Koliko urbanih zelenih površin imate v svoji občini v javni lasti?
Površina urbanih zelenih površin: _____ ha
6.2. Koliko gozdnih zelenih površin imate v svoji občini v javni lasti?
Površina gozdnih zelenih površin: _____ ha
6.3. Kolikšen delež občinskega proračuna ste v letu 2011 namenili okoljskim investicijam
(ravnanje z vodami, ravnanje z odpadki, trajnostna mobilnost, gozdovi, javne
površine, OVE, URE)?
Delež občinskega proračuna: _____ %
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6.4. Ali poleg monitoringov okolja, ki jih po zakonu izvajajo pristojna ministrstva ali
pooblaščeni javni zavod, tudi kot občina v obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011
neposredno zagotavljate podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja (vode,
zrak, tla, hrup, …)?
DA
NE
Če DA, katere, oziroma navedite primer/-e: ___________________________________
6.5. Ali ste sprejeli prostorski načrt občine v obdobju 01. 09. 2010 – 31. 08. 2011 in pri
tem upoštevali elemente zelenega načrtovanja (npr.: ohranitev kmetijskih površin,
ureditev zelenih površin ipd.)?
DA
NE
Če DA, katere, oziroma navedite primer/-e: ___________________________________
6.6. Ali kot občina izvajate tudi druge okoljske aktivnosti, projekte ali programe, ki za
vas niso okoljsko obvezujoči (npr. sprejem lokalnega programa varstva okolja), so
pa okoljsko oziroma trajnostno koristni (npr.: izposoja koles idr.) v obdobju 01. 09.
2010 – 31. 08. 2011?
DA
NE
Če DA, navedite katere: ___________________________________________________
6.7. Prosimo navedite obseg za kmetijske površine. To je indikativno vprašanje, ki se
ne točkuje.
Kmetijske površine v občini: _____ ha
- od tega _____ ha njiv
- in _____ ha vrtov
6.8. Koliko kmetijskih površin je doživelo spremembo namembnosti v obdobju 01. 09.
2010 – 31. 08. 2011? To je indikativno vprašanje, ki se ne točkuje.
Kmetijske površine v občini: _____ ha
- od tega _____ ha njiv
- in _____ ha vrtov
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!
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
Celje, 24.10. 2011
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PRILOGA 2
Anketni vprašalnik za osnovnošolce OŠ Dobrna in OŠ Preddvor
Pozdravljen/a.
Sem Jana Krašovec, absolventka geografije Filozofske fakultete v Ljubljani. Pišem diplomsko
nalogo, v kateri glede okoljske ozaveščenosti primerjam občino Preddvor z občino Dobrna, ki
je bila v letu 2011 razglašena za najbolj zeleno občino v Sloveniji. Del diplomske naloge se
osredotoča na ekološki promet. V zvezi s tem želim proučiti prihajanje osnovnošolcev v šolo
ter njihovo pripravljenost glede uporabe kolesa kot prevoznega sredstva. Pri tem potrebujem
tudi tvojo pomoč, zato te prosim, da izpolniš anketni vprašalnik, ki je pred teboj. Anketa je
anonimna, zato te naprošam, da iskreno odgovoriš na zastavljena vprašanja. Za sodelovanje se
ti že vnaprej najlepše zahvaljujem. Tvoji odgovori mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi
diplomske naloge in s tem pri zaključku študija.
Na večino zastavljenih vprašanj odgovoriš tako, da izmed podanih odgovorov izbereš enega
in obkrožiš črko pred njim. Pri nekaterih vprašanjih je možnih odgovorov več, pri določenih
vprašanjih pa je potrebno na vprašanje odgovoriti z besedami oz. številkami. Skrbno preberi
zastavljeno vprašanje in podane odgovore ter izberi zase najustreznejši odgovor/e. Želim ti
uspešno reševanje!
Jana

1. Starost: ______
2. Razred, ki ga obiskuješ: ______
3. Spol:
· ženski
· moški
4. Kraj bivanja: ___________________________
5. Koliko časa ti vzame pot v šolo?
a) manj kot 5 minut
b) med 5 in 10 minut
c) med 10 in 15 minut
d) več kot 15 minut
6. Na kakšen način večinoma prihajaš v šolo?
a) peš
b) s kolesom
c) s šolskim avtobusom
d) s šolskim kombijem
e) pripeljejo me z osebnim avtomobilom
f) drugo (npr. rolerji, skiro...): _______________
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7. Če bi imel/a možnost izbire, kako bi najraje prihajal/a v šolo?
a) peš
b) s kolesom
c) s šolskim avtobusom
d) s šolskim kombijem
e) z osebnim avtomobilom
f) drugo (npr. rolerji, skiro...): _______________
8. Kaj ti je pri vsakodnevni poti v šolo najpomembnejše? Možnih je več odgovorov.
a) varnost
b) hitrost
c) udobnost
d) da se istočasno razmigam
e) da se istočasno družim s prijatelji
f) drugo: _______________
9. Kako dobro je po tvojem mnenju poskrbljeno za varnost na poti v šolo?
a) zelo dobro
b) dobro
c) niti dobro niti slabo
d) slabo
e) zelo slabo
10. Ali bi bil/a pripravljen/a prihajati v šolo s kolesom v primeru urejenih kolesarskih stez?
a) že sedaj hodim v šolo s kolesom
b) da
c) samo ob ugodnem vremenu
d) ne
11. Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/a z NE, me zanima razlog za tvoj odgovor (ostali
vprašanje preskočite). Možnih je več odgovorov.
a) živim preblizu
b) živim predaleč
c) pot je preveč naporna
d) veliko število nevarnih točk na cesti (slabo urejena križišča, nevarno prečkanje cest,
previsoke hitrosti motornih vozil, nepregledna cesta...)
e) ovira me težka torba
f) bojim se, da bi mi ukradli kolo
g) starši mi ne zaupajo
h) nimam kolesa
i) drugo: _____________
12. Ali meniš, da bi bilo potrebno urediti kolesarske steze v vaši občini?
a) da
b) ne
13. V zadnjih letih se veliko govori o okoljskih problemih ter varovanju okolja. Kateri način
prihoda v šolo se ti zdi za okolje najbolj sprejemljiv? _______________________________
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Od tu naprej odgovarjajo samo tisti, ki v šolo vsaj občasno prihajajo s kolesom.
Ostalim se še enkrat najlepše zahvaljujem za sodelovanje pri anketi.
14. Kako pogosto kolesariš v šolo?
a) redno
b) pogosto
c) občasno
15. Kateri so razlogi, da kolesariš v šolo? Možnih je več odgovorov.
a) ker je najhitreje
b) ker je najbolj enostavno
c) ker skrbim za svoje zdravje
d) iz okoljskih razlogov
e) drugo: ________________
16. Kaj te pri kolesarjenju v šolo najbolj moti ? Možnih je več odgovorov.
a) pomanjkanje kolesarskih stez
b) občutek ogroženosti na cesti
c) ni zagotovljenega varnega shranjevanja koles
d) veliko število nevarnih točk na cesti (slabo urejena križišča, previsoke hitrosti motornih
vozil, nevarno prečkanje cest, nepregledna cesta, preveč prometa...)
e) prepoved vožnje s kolesom na določenem odseku poti
f) preveč naporna pot
g) drugo: _______________
17. Ali se ti zdi kolesarjenje v šolo varno?
a) da
b) ne

Najlepša hvala za sodelovanje pri anketi!
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