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Zadeva: Predstavitev priprave in sprejem Akcijskega načrta trajnostnega razvoja v občini Idrija  

Naloge zelenega koordinatorja so določene v Priročniku za pridobitev znaka Slovenia Green 
(https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/zelena-
shema/prirocnik_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_2017.pdf), obsegajo pa predvsem: 

✓ Vodenje projekta Zelena shema slovenskega turizma v destinaciji; 
✓ Udeležba na podpornih delavnicah; 
✓ Oblikovanje Zelene ekipe in koordinacija dela Zelene ekipe; 
✓ Informiranje in osveščanje različnih akterjev z namenom pridobiti čim širšo podporo v destinaciji; 
✓ Vnašanje podatkov v spletno platformo Slovenia Green (https://www.slovenia-

green.si/index_new.php?menu=home_greendestinations&lang=si); 
✓ Priprava akcijskih načrtov; 
✓ Priprava poročil o trajnostnih dosežkih; 
✓ Komuniciranje o trajnosti in ugotovitvah stanja lokalni javnosti in lokalni upravi; 
✓ Komunikacija z upravljavcem (STO) in akreditiranim partnerjem (GoodPlace); 

 
Odgovornosti članov Zelene ekipe so povezane z njihovimi pristojnostmi. Tako mora biti na primer predstavnik 
občinske skupine za odstranjevanje odpadkov sposoben sporočati podatke o stopnji recikliranja, predstavnik 
lokalnega ponudnika električne energije pa posredovati podatke o porabi energije. Ko se dejavnosti Zelene ekipe 
pomaknejo od začetnega zbiranja podatkov k analizi ugotovitev in določanju prednostnih ukrepov, mora Zeleni 
koordinator deležnike usmeriti k dogovoru o odgovornosti glede opredelitve ciljev, načrtovanja ukrepov za 
doseganje ciljev in izvajanja dogovorjenih ukrepov. 
 
Predlagam, da se, poleg sprememb in popravkov akcijskega načrta, na seji Občinskega sveta razmisli o 
tem ali bi zelenega koordinatorja zamenjali ter tudi ali imenovana Zelena ekipa ustreza aktivnostim, ki jih 
izvaja. 
 
Standard Slovenia Green sestavlja 107 kazalnikov, ki pokrivajo šest tematskih področij:  
 
1. Geografski podatki  
2. Narava in pokrajina  
3. Okolje in podnebje  
4. Kultura in tradicija  
5. Družbena klima  
6. Poslovanje turističnih podjetij  
 
Ob vsakem kazalniku je na spletni platformi tudi podrobnejši opis. Kazalnike delimo v tri kategorije:  

✓ kazalnik je že vnešen na spletno platformo; podatek je pridobljen iz mednarodnih, nacionalnih ali drugih 
javnih baz ali drugače izračunan in ga ni mogoče spreminjati;  

✓ kazalnik je že vnešen na spletno platformo; podatek je pridobljen iz mednarodnih, nacionalnih ali drugih 
javnih baz in ga je mogoče spreminjati;  

✓ kazalnik še ni vnešen na spletno platformo; podatek vnese destinacija sama. Nabor in število kazalnikov 
se z razvojem spletnega orodja spreminja. 

 
 
Zaradi treh različnih kategorij kazalnikov si poglavja numerično ne sledijo po vrstnem redu. 
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Po izvedenih korakih 1-6 Zeleni koordinator zaprosi za uradno presojo. Prošnjo posreduje presojevalcu, ki mu je 
bil dodeljen. Prošnji koordinator priloži:  
1. kratko poročilo o izvedenih aktivnostih,  
2. analizo anket,  
3. dokazilo o podpisu Zelene politike.  
 
   
Ko destinacija prejme znak SGD Gold, Silver ali Bronze, prične teči obdobje do naslednje presoje. To lahko znaša 
najmanj dve leti (24 mesecev) in največ tri leta (36 mesecev). Prvi korak v obdobju do naslednje presoje je 
priprava akcijskega načrta ukrepov. Akcijski načrt ukrepov destinacija pripravi z orodji, ki jih nudi spletna 
platforma. Akcijski načrt ukrepov temelji na zbranih kvalitativnih in kvantitativnih podatkih, ki jih je destinacija vnesla 
na platformo, numerični oceni trajnosti in komentarjih presojevalca, vpisanih na platformo. V načrtu ukrepov 
destinacija opredeli aktivnosti, časovni okvir, finančni okvir in odgovorne osebe/organizacije. Destinacija si poleg 
ukrepov zastavi tudi konkretne cilje. Akcijski načrt ukrepov obsega obdobje najmanj 24 mesecev in največ 36 
mesecev, kar je enako obdobju veljavnosti znaka. Destinacija akcijski načrt ukrepov sprejme v sodelovanju z 
Zeleno ekipo. 
Akcijski načrt mora destinacija potrditi v občinskem svetu. 
Vsebina akcijskega načrta, ki je pred vami, je nastala iz informacij, ki jih je Zeleni koordinator pridobil od Zelene 
ekipe oziroma od ostalih zaposlenih na področjih, ki so vključena v akcijski načrt.   
 
Aktivnosti, ki so opisane pod posameznimi tematskimi področji, imajo vpisane še naslednje podatke: 

✓ odgovorne osebe oziroma organizacije/akterji za izvedbo aktivnosti 
✓ začetek in predviden konec aktivnosti 
✓ vrednost aktivnosti (opredeljene vrednosti zajemajo celotno vrednost aktivnosti, vključno s stroški dela in 

so izražene v EUR) 
✓ število potrebnih ur za izvedbo aktivnosti 

 
Vse aktivnosti vnesene v akcijski načrt so že predvidene v letnih planih dela posameznih akterjev. Za določene 
aktivnosti do danes nismo pridobili vrednosti in potrebnega števila ura za njihovo izvedbo. 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da priložen Akcijski načrt trajnostnega razvoja v občini Idrija obravnava in v 

predlagani vsebini potrdi.  

Priloga: 

AKCIJSKI NAČRT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V OBČINI IDRIJA 2019 - 2021 

PREDLOG SKLEPA:  

Sprejme se Akcijski načrt trajnostnega razvoja v občini Idrija 2019 - 2021.  
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