
Občina ima zero waste načrt/strategijo, ki
opredeljuje količinske cilje in ukrepe, ki jih bo izvajala,
da bo te cilje dosegla. Ti cilji morajo vključevati
kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno zmanjšanje
količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo znotraj
njihovih meja. 

PRIPRAVA IN TEMELJI

OBVEZNO

Občina izvede posnetek stanja o:
- sestavi odpadkov v občini;
- razpoložljivih možnostih in pooblastilih, ki so na voljo
na lokalni ravni za pomoč pri preprečevanju nastajanja
odpadkov.

OBVEZNO

Občine, odgovorne za zbiranje in ločevanje odpadkov, si
postavljajo konkretne cilje za povečanje količine ločeno
zbranih komunalnih odpadkov.

Če je za ločevanje odpadkov odgovoren kdo drug (npr.
regija), morajo občine urgirati pri njem in v sodelovanju
z njim stalno izboljševati sistem.

OBVEZNO

OBVEZNI KRITERIJI
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Občina zbira podatke o trenutni stopnji
nastajanja odpadkov, deležu ločenega zbiranja in
recikliranja odpadkov znotraj svojih meja, ki so
izhodišče za merjenje napredka. 

OBVEZNO

Občina izvaja raziskave in zbira kvalitativne in
kvantitativne podatke o obstoječih politikah,
ukrepih in pobudah za preprečevanje nastajanja
odpadkov na svojem območju.

DO 3. TOČK*

OBVEZNO

*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).

Občina imenuje enega uslužbenca (npr. zero waste
kontaktno osebo), ki bo vodil izvajanje in
usklajevanje občinskega zero waste načrta.

Občina ima širšo skupino in strukturo, ki jo vodi
zgoraj omenjen imenovani uslužbenec. 

DO 2. TOČK*
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Občina ima svetovalni odbor za zero waste ali
podobno obliko sodelovanja več deležnikov, ki
podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in prilagajanje
zero waste načrta.

Občina se redno (vsaj enkrat na leto) posvetuje z
občani o zasnovi in razvoju svojega zero waste
načrta in redno sporoča njegove rezultate. 

OBVEZNO

OBVEZNO



Občina svojim zaposlenim in lokalnim strokovnjakom
za ravnanje z odpadki ponuja nadaljnje možnosti za
krepitev zmogljivosti in usposabljanje, na primer z
udeležbo na študijskem obisku najboljše prakse.

Občina organizira usposabljanje za svoje osebje
in komunalno podjetje, da zagotovi najnovejšo
raven znanja o zero waste metodah in učinkovito
izvajanje načrta.

DO 3. TOČK*

OBVEZNO

Občina sodeluje z drugimi občinami pri nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju za povečanje
zmogljivosti svojih zaposlenih.

DO 1. TOČKE*

*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).

Občina spodbuja podjetja za ravnanje z odpadki,
da povečajo svojo transparentnost in izboljšajo
sledljivost vseh uvoženih ali izvoženih odpadkov,
vključno z vsebino vsake posamezne pošiljke.

DO 3. TOČK*
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Občina analizira svoje postopke javnih naročil, da bi
ugotovila ukrepe, ki dodatno optimizirajo
zmanjševanje odpadkov v dobavnih verigah. 

Kot del svojih postopkov javnega naročanja občina
uvede posebne zahteve glede preprečevanja in
zmanjševanja nastajanja odpadkov ter glede večje
razpoložljivosti in kakovosti recikliranih in
ponovno uporabljenih materialov. 

OBVEZNO

DO 4. TOČK*



OBVEZNI KRITERIJI

CERTIFICIRANA ZERO WASTE OBČINA

IZVEDBA IN VPLIV

Občina izvaja sistem ločenega zbiranja, ki: 
- zbira vsaj 5 ključnih tokov odpadkov;
- je zmožen do zastavljenega datuma zajeti vsaj toliko
odpadkov kot je nacionalni cilj recikliranja za vsak tok
odpadkov ALI 75%, kjer cilji še niso določeni;
- lahko do zastavljenega datuma doseže stopnjo
kontaminacije <10%.

Občina ločeno zbira lokalno nastale odpadke, kot je
zahtevano zgoraj. 

OBVEZNO

DO 14. TOČK*

*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).

Občina izvaja program ravnanja z organskimi odpadki,
ki lahko doseže minimalne standarde, določene z
nacionalnimi predpisi ali predpisi EU. 

OBVEZNO
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Občina ločeno zbira organske odpadke, kot je
zahtevano (občina izvaja program ravnanja z organskimi
odpadki, ki lahko doseže minimalne standarde, določene
z nacionalnimi predpisi ali predpisi EU).

DO 6. TOČK*



*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).

Občina ima sistem za ločeno zbiranje odpadkov, kjer
redno ločeno zbiranje od vrat do vrat ni izvedljivo (npr.
zaradi stroškov ali nevarnosti).  

Občina izboljšuje sistem ločenega zbiranja odpadkov,
kot je opisano v prejšnjih kriterijih.

OBVEZNO

DO  5. TOČK*

OBVEZNOObčina nenehno spremlja raven nastajanja odpadkov,
njihovo ločeno zbiranje in vpliv lokalnih preventivnih
ukrepov. Zbrani podatki se nato uporabijo za oceno
napredka zero waste načrta in za informiranje v
postopku odločanja. 

Občina zbira in objavlja podatke o ekonomskem in
družbenem vplivu zero waste načrta.

OBVEZNO

OBVEZNOObčina redno izvaja analize mešanih komunalnih
odpadkov, da bi preučila njihove frakcije, rezultati
analize pa so javno dostopni. 
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Občina še naprej zmanjšuje nastajanje mešanih
komunalnih odpadkov na prebivalca na leto.

DO 9. TOČK*



Občina ustvarja in izvaja ekonomske spodbude za
občane in podjetja, da ustvarjajo manj odpadkov, s
čimer zagotavljajo, da tisti, ki ustvarjajo največ
odpadkov, plačajo več.  

DO 4. TOČK*

Občina spodbuja aktivno sodelovanje v zero waste
aktivnostih in izzivih za družine.

DO 3. TOČK*

Občina oblikuje in izvaja načrt za preprečevanje
smetenja na ulicah.

DO 2. TOČK*

*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).

Občina oblikuje in izvaja ukrepe, programe in politike
za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki dajejo
prednost zavračanju novih izdelkov ter ponovni uporabi
in popravilu starih. 

DO 10. TOČK*

Občina omogoča in podpira širše ukrepe za
preprečevanje nastajanja odpadkov, ki jih izvaja širši
krog akterjev v lokalni skupnosti.

DO 10. TOČK*

Občina na svojem sedežu in drugih stavbah, ki jih
uporabljajo občina ali podjetja, ki so v njeni lasti, izvaja
zero waste ukrepe.

DO 3. TOČK*

DO 3. TOČK*Občina posebej podpira lokalne deležnike pri 
 preoblikovanju problematičnih izdelkov, ki jih ni
mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati.
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Občina svojim občanom redno poroča o napredku, ciljih
in ukrepih njihovega zero waste načrta. Poleg tega so
občani obveščeni o vseh spremembah v ravnanju z
odpadki, ki jih zadevajo.

Občina opravi notranjo revizijo/poročilo, da zagotovi
skladnost s kriteriji certifikata zero waste občine in
nenehno izboljševanje. Vodstvo občine in drugi ustrezni
deležniki se zavedajo rezultatov in načrtov za odpravo
morebitnih odstopanj ali razvojnih idej. Občina
transparentno, pošteno in javno komunicira o napredku
svojega zero waste načrta. Javno poročilo je zahtevano
najmanj enkrat na leto.

OBVEZNO

OBVEZNO

Občina poskrbi, da je njena zaveza, da bo postala zero
waste, jasno vidna v njeni zunanji in notranji 
 komunikaciji.

DO 3. TOČK*

Občina razvija posebne oblike komunikacije in v šole,
vrtce ter druge vzgojno-izobraževalne institucije
vključuje dejavnosti ozaveščanja o tem, kaj je zero
waste. 

DO 4. TOČK*

OBEZNI KRITERIJI
CERTIFICIRANA ZERO WASTE OBČINA

KOMUNIKACIJA IN IZOBRAŽEVANJE

*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).
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Občina poda oceno podnebnih vplivov svojega zero
waste načrta in o rezultatih obvešča javnost. 

Občina razume 17 ciljev trajnostnega razvoja
Združenih narodov (www.globalgoals.org) in svoj
zero waste načrt javno povezuje s 17 cilji in 169
kazalniki OZN. 

DO 1. TOČKE*

DO 4. TOČK*

Občina ustvarja povezave in mreže z občinami po
vsej Evropi in zunaj nje, da bi izmenjala spoznanja in
najboljše zero waste prakse.

Občina vzpostavlja formalna partnerstva z lokalnimi
deležniki, ki bi lahko še dodatno spodbudila
podajševanje življenjskih ciklov materialov in izdelkov.

DO 3. TOČK*

OBVEZNO

*Kriteriji, ki temeljijo na točkah, bodo ocenjeni glede na ambicioznost in vpliv vsake politike. Vsota teh točk bo določila raven certificiranja občine
(in njeno kasnejšo raven zvezdic).
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STOPNJA 5

 
Ločeno zbrati več kot 50% komunalnih odpadkov 
ALI 
pa mora biti količina mešanih komunalnih odpadkov nižja od
količine na osebo glede na število prebivalcev.

MINIMALNO 40 TOČK
STOPNJA 1

STOPNJA 2

STOPNJA 3

Ločeno zbrati več kot 65% komunalnih odpadkov 
ALI 
pa mora biti količina mešanih komunalnih odpadkov nižja od
količine na osebo glede na število prebivalcev.

MINIMALNO 65 TOČK

STOPNJA 4

Ločeno zbrati nad 75% komunalnih odpadkov.
Zagotoviti mora, da se več kot 80% nastalih organskih
odpadkov zbira ali kompostira doma ali v skupnosti.
Morajo proizvajati mešane komunalne odpadke na prebivalca
pod zahtevanim pragom za velikost njihove populacije.

MINIMALNO 76 TOČK

OBVEZNE TOČKE IN KRITERIJI

Ločeno zbrati več kot 55% komunalnih odpadkov
ALI 
pa mora biti količina mešanih komunalnih odpadkov
nižja od količine na osebo glede na število
prebivalcev.

MINIMALNO 51 TOČK

MINIMALNO 91 TOČK

Ločeno zbrati nad 85% komunalnih odpadkov.
Zagotoviti mora, da se več kot 85% nastalih organskih
odpadkov zbira ali kompostira doma ali v skupnosti.
Morajo proizvajati mešane komunalne odpadke na
prebivalca pod zahtevanim pragom za velikost njihove
populacije.

CERTIFICIRANJE ZERO WASTE OBČIN


