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ZERO WASTE: AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINAH 
GORJE IN BLED V LETU 2015

Osveščanje

Uporabnike smo osveščali prek spletne strani in občinskih glasil 
Blejske novice in Gorjanc, kjer smo mesečno objavljali prispevke na 
1 do 4 straneh.

Pralne plenice

Na spletni strani smo objavili gradivo za spodbujanje uporabe 
pralnih plenic.

Dan brez plastičnih vrečk

Tretji julij je svetovni dan brez plastičnih vrečk. V ta namen smo 
želeli spodbuditi potrošnike k uporabi vrečk za večkratno uporabo. 
Tako smo na različnih lokacijah v obeh občinah razdelili vrečke iz 
blaga v zameno za plastične vrečke. Kdor je prinesel 10 ali več 
plastičnih vrečk, je v zameno prejel bombažno vrečko s potiskom. 
Kdor je prinesel večjo količino vrečk, je prejel prav posebno nagrado.

Lokacije:

•  trg v Zgornjih Gorjah ob 9.00–10.00
•  pred trgovino Mercator v Zasipu ob 10.15–11.15
•  pred Zadružnim domom Ribno ob 11.30–12.30
•  pred trgovino Mercator na Bohinjski Beli ob 12.45–13.45
•  v zbirnem centru na Bledu, Rečiška cesta 2, od 7.00–19.00.

S plakati smo osveščali ljudi na oglasnih deskah na občinah in 
objavili vsebino na spletni strani.

Zabojniki za mešano embalažo (plastično in kovinsko)

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi 
odpadki (Gorje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014, 
Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) je bilo uvedeno 
obvezno zbiranje mešane embalaže za vsa gospodinjstva in druge 
uporabnike. Zato je 90 % uporabnikov v obeh občinah prejelo 
zabojnike za mešano embalažo (nakup ali najem).

Zabojniki za biorazgradljive kuhinjske odpadke

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki 
(Gorje: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014, Bled: Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) je bilo uvedeno obvezno 
zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih (v nadaljevanju BIO) odpadkov za 
uporabnike, ki niso gospodinjstva, zato se je v odvoz BIO odpadkov 
začelo vključevati uporabnike, ki opravljajo gostinsko dejavnost in 
niso zavezani oddaji BIO odpadkov neposredno zbiralcem skladno z 
Uredbo (bar, bife, kavarna ipd.). Trenutno je v sistem vključenih 30 % 
takih uporabnikov.

Perniki: Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov

S 1. 7. 2014 se je v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov 
vključilo naselje Perniki (7 uporabnikov).

Radovna: Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov

S 1. 7. 2015 se je v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov 
vključilo naselje Radovna (20 uporabnikov).

Izobraževanje

Med letom 2015 so potekala izobraževanja otrok v vrtcih in osnovnih 
šolah v obeh občinah. Nekatera izobraževanja so bila izvedena v 
izobraževalnih ustanovah, večina pa na sedežu podjetja. Tako smo 
že drugo leto imeli tehniški dan za 9. razred osnovne šole, ko smo v 
4 urah predstavili dejavnost ravnanja z odpadki (zbirni center, igrica 
ločevanje odpadkov, zlaganje tetrapaka, pranje zabojnikov, osnove 
ravnanja z odpadki), vodovoda, kompostiranja in geodezije.

Kompostiranje

Z namenom promocije kompo-
stiranja na domačem vrtu smo 
izdelali maskoto Vrtnar Črvek in 
izdali zloženko z osnovnimi napotki 
o kompostiranju. Pred upravno 
stavbo podjetja smo postavili 
didaktični kompostnik iz reciklirane 
plastike in pred njim gredico z 
zemljo iz kompostnika, v kateri smo 
začeli gojiti solato, paradižnik, buče 
in zelišča (ognjič, kamilica, meta, 
melisa).

Mesečna nagradna igra

Od marca do novembra 2015 smo 
izvajali nagradno igro Odpadek 
meseca, s katero smo spodbujali 
ločeno zbiranje posameznih vrst 
odpadkov. Odziv je bil dober, saj se 
je igre mesečno udeležilo okoli 150 
gospodinjstev.
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Pregledi zabojnikov

Začeli smo s pregledi zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

Eden od pregledanih zabojnikov za mešane komunalne odpadke je 
pripadal hotelu, rezultati so v spodnji tabeli.

Sestava mešanih komunalnih odpadkov enega izmed hotelov na 
Bledu, analiza z dne 25. 2. 2015

Vrsta odpadka Teža odpadkov 
(kg)

Odstotek 
(%)

Biološko razgradljivi odpadki 108 35,3

Mešana embalaža (plastika in pločevinke) 66 21,6

Papir 38,5 12,6

Nerazvrščeni del, mešani komunalni 
odpadki

93,5 30,5

Skupaj 306 100

Teden mobilnosti

Med 16. in 22. septembrom 2015 je potekal Teden mobilnosti. 
V Infrastrukturi Bled smo prek socialnih omrežij osveščali ljudi,  
22. septembra pa smo na blejski promenadi prikazali delovanje 
našega ekološkega smetarskega vozila in navdušili vsaj 300 otrok.Drugi pregledi so bili izvedeni v gospodinjstvih. Rezultati so v 

spodnji tabeli.

Naslov Primer 
1

Primer 
2

Primer 
3

Primer 
4

Sk.povpr. 
(%)

Občina Bled Bled Bled Bled  

Teža odpadkov skupaj 53,6 9,3 7 6 75,9

MKO (kg) 0,5 4  3,7 8,2

MKO (%) 0,9 43  61,7 26,4

MKO, PLENICE (kg)  5,3 3  8,3

MKO, PLENICE (%)  57 43  25,0

PAP (kg) 0,1  0,5 2,3 2,9

PAP (%) 0,2  7 38,3 11,4

EMB (kg) 0,1    0,1

EMB (%) 0,2    0,1

BIO (kg) 52,6  3,5  56,1

BIO (%) 98,1  50  37,0

TEKSTIL (kg) 0,3    0,3

Teden brez odpadka

V času 7.–13. septembra 2015 je potekal Teden brez odpadkov. V 
Infrastrukturi Bled smo ta čas izkoristili za obveščanje in seznanjanje 
občanov s ponovno uporabo. 

V četrtek, 10. septembra, smo organizirali predstavitve ponovne 
uporabe:

•  na trgu v Zgornjih Gorjah: 10.00–11.00 
•  na blejski promenadi pri fijakarjih: 11.15–12.15

Prikazali smo različne možnosti ponovne uporabe že zavrženih 
izdelkov, največ zanimanja je pritegnila izdelava nakupovalne 
vrečke iz odslužene majice.
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DAN ŽIVALI
Ob dnevu živali smo opozarjali na zaščito našega naravnega okolja 
in kako vsak od nas lahko prispeva k temu. Največ tako, da ga ne 
ogrožamo in uničujemo, s tem pa skrbimo tudi za živali. Plastične 
vrečke, zamaške in drugo, kar neprimerno odvržemo, lahko pristane 
v morjih in oceanih. Nekatere živali ne ločijo hrane od odpadkov. 
Tako želve plastične vrečke zamenjajo za meduze, ptice pa se hranijo 
s plastičnimi zamaški. A ker plastike ne morejo prebaviti, zaradi tega 
tudi poginejo. Bodimo pozorni na to, kako ravnamo z odpadki, saj 
tako rešujemo življenja!

SVEČA MANJ – ELEKTRONSKA, 
SOLARNA, VIRTUALNA SVEČA
Ker Slovenci spadamo v sam 
vrh porabnikov sveč, smo ob 
dnevu spomina na preminule 
spodbujali, da se namesto 
navadnih nagrobnih sveč 
prižge raje virtualna sveča, kjer 
se zraven lahko napiše tudi 
posvetilo.

Povprečno vsaka tona 
odpadnega materiala porabljenih 
sveč predstavlja 1 kubični 
meter volumna. Če bi odložili 
ta odpadek na površino, ki jo 
predstavlja kvadrat s stranicami 
5 x 5 metra, bi dobili 40 metrov 
visok kup. Vsako leto.

Zato je Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje vzpostavilo spletno 
stran svecamanj.si, na kateri 
lahko prižgete virtualno svečo 
in z njo počastite spomin na 
preminule. Predniki vam ne bodo 
zamerili, če boste letos prižgali 
svečo manj, potomci vam bodo 
za to hvaležni.

Odlična alternativa so tudi 
elektronske ali solarne sveče.

IZRABLJENA GUMA JE LAHKO 
KORISTEN ODPADEK

ZABOJNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO 
IN ELEKTRONSKO OPREMO 
Nov zabojnik za odpadno električno in elektronsko opremo smo 
postavili na eko otoku pri Kovinski Bled. Zabojnik ima tudi posebno 
odprtino za BATERIJE.

V zabojnik spada mala odpadna električna in elektronska oprema, 
kot so telefoni, vrtalniki, mali gospodinjski aparati ...

V zabojnik NE SODIJO: sijalke in računalniški zasloni oz. vse, kar se 
lahko razbije.
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EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV – DEMATERIALIZACIJA

Komunala podjetja smo spet stopila skupaj in občane povabila 
k razmisleku o njihovih nakupovalnih navadah ter potrošniških 
vzorcih. 

V Infrastrukturi Bled d.o.o. smo v okviru Evropskega tedna 
zmanjševanja odpadkov opozarjali – vsak od nas potroši več kot  
43 kg naravnih virov na dan. Porabimo manj, živimo 
odgovornejše! Pred poslovno stavbo je potekal praktični prikaz, 
koliko dobrin porabimo za določen izdelek.

Največ naravnih virov porabimo za tehnologijo, knjige, časopise in 
gospodinjstva.

PRALNE PLENICE
Plenice predstavljajo pomemben delež odpadkov, zato spodbujamo 
uporabo pralnih plenic.

Zanimiv podatek je, da od začetka uporabe plenic za enkratno 
uporabo pa do danes še ni razpadla niti ena plenica. Glede na to 
dejstvo in usmerjenost k čim večjemu ločevanju odpadkov in njihovi 
neproizvodnji so pralne plenice prava odločitev, saj so izdelane 
iz kakovostnih materialov in namenjene večkratni uporabi, saj v 
svojem času uporabe prestanejo nešteto pranj in sušenj.

PRAZNIKI ZERO WASTE 
V decembru smo gospodinjstva obveščali o možnih načinih ponovne 
uporabe in izdelave voščilnic, okraskov za novoletne jelke, daril, 
dekoracij za mizo, novoletnih jelk ... v duhu ZERO WASTE.

PRIDRUŽITE SE NAM NA FACEBOOKU
Všečkajte našo stran, da boste lahko ves čas sledili 
vsem našim novostim, pobudam, nagradnim igram in 
obvestilom. 


