
 

Zaradi pojava virusa Covid-19 in svetovne pandemije se je močno spremenil
podjetja. Kljub vsem omejitvam in z željo, da zaustavimo virus in zmanjšamo število obolelih ljudi, se bomo po najboljših moč
da bo delovanje gospodarskih javnih služb kar najboljše. Uvedli smo 
preprečevanje širjenja virusa za zaščito občanov ter zaposlenih, ki mora

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in papirja 
koledarju odvozov. Mešane komunalne odpadke bomo odvažali v ob
embalaže poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embala
 

Prosimo vas, da odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kaž
komunalne odpadke. Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki ka

materialom za enkratno 
rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja 
(v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, 
nameščeno v prostoru.
raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zab
ločenih frakcij odpadkov 
ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih.
materialov, ki se uporabljajo za nakup
posodo za embalažo (rumene barve). Prosimo za dosledno upoštevanje navodil za ravnanje z 
odpadki, da preprečimo širjenje okužbe.
 

Redni odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
oddati kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad vas
saj bomo ustvarili čakalno listo uporabnikov. Prosimo vse, da
kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad do prevzema
na vašem odjemnem mestu. Posebej vas prosimo, 
zelenega vrtnega odpada ne odlagate na ekološk
saj skladno s programom ravnanja z odpadki
letu zabojnikov za zeleni vrtni odpad ne bo več
ekoloških otokih. Ostaja možnost oddaje v zbirnem centru 
in s kuponi. 
 

Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov,  je ki je odpadla v mesecu aprilu
istih terminih, kot so bili predvideni aprila. 
 

Zbirni center se bo odprl v torek, 14. aprila 
odpadkov. Vstop bo mogoč posameznim uporabnikom, hkrati največ 3 vozilom. 
samostojno razvstiti v ustrezne zabojnike, pri čemer mu delavec na zbirnem centru po potrebi pomaga z navodili za pravilno ločevanje
Zaradi lažje oddaje uporabnikom svetujemo, da v zbirni center pripeljejo samo že
odpadkov ne razvrsti, se mu pripeljana količina obračuna na mesečni položnici in sicer kot mešani komunalni odpadki.
 

Center ponovne uporabe škART je do nadaljnega zaprt. 
 

 

Od torka, 17. marca 2020 zaradi preventivnih ukrepov na dejavnosti 
na terenu. Vsa dela vezana na oskrbo s pitno vodo se izvajajo skladno s programi in načrtom HACCP. 
voda je zdravstveno ustrezna, zato je voda iz vodovodnih 
 

V mesecu aprilu bomo začeli z rednimi menjavami vodomerov, vendar izključno z vodomeri, vgrajenimi v 
zunanjih jaških. O morebitno opravljeni menjavi vas bomo obveščali z obvestilom v vašem 
nabiralniku.  

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE

in svetovne pandemije se je močno spremenil vsakdan posameznikov v državi in
podjetja. Kljub vsem omejitvam in z željo, da zaustavimo virus in zmanjšamo število obolelih ljudi, se bomo po najboljših moč

kar najboljše. Uvedli smo priporočilne ukrepe nacionalnega inštituta za javno zdravje
za zaščito občanov ter zaposlenih, ki morajo dejavnost izvajati tudi v kriznih razmer

ešanih komunalnih odpadkov, embalaže in papirja pri uporabnikih se izvaja nemoteno
ane komunalne odpadke bomo odvažali v občini Bled na 14 dni in v občini Gorje na 21 dni. Odvoz me

e poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno. 

gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa odvrže
Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa

materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer 
rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja 
(v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, 
nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da 
raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zab
ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, 
ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. R
materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v 
posodo za embalažo (rumene barve). Prosimo za dosledno upoštevanje navodil za ravnanje z 
odpadki, da preprečimo širjenje okužbe. 

kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se bo postopoma začel izvajati od torka, 14. aprila dalje
vas vabimo, da se čimprej prijavite na odvoz preko elektronske pošte ali s kuponom,

Prosimo vse, da 
odpadke in zeleni vrtni odpad do prevzema hranite 

osebej vas prosimo, da 
na ekoloških otokih, 

kladno s programom ravnanja z odpadki v letošnjem 
ne bo več na 

a možnost oddaje v zbirnem centru 

ki je odpadla v mesecu aprilu, bomo nadomestili v soboto

aprila 2020, pri čemer pa bo začasno veljal poseben režim vstopanja v zbirni center in oddaje 
posameznim uporabnikom, hkrati največ 3 vozilom. Uporabnik je

, pri čemer mu delavec na zbirnem centru po potrebi pomaga z navodili za pravilno ločevanje
Zaradi lažje oddaje uporabnikom svetujemo, da v zbirni center pripeljejo samo že sortirane odpadke.
odpadkov ne razvrsti, se mu pripeljana količina obračuna na mesečni položnici in sicer kot mešani komunalni odpadki.

je do nadaljnega zaprt.  

marca 2020 zaradi preventivnih ukrepov na dejavnosti vodovod ukinjamo vsa nenujna dela
Vsa dela vezana na oskrbo s pitno vodo se izvajajo skladno s programi in načrtom HACCP. 

voda je zdravstveno ustrezna, zato je voda iz vodovodnih sistemov varna za uživanje.  

V mesecu aprilu bomo začeli z rednimi menjavami vodomerov, vendar izključno z vodomeri, vgrajenimi v 
O morebitno opravljeni menjavi vas bomo obveščali z obvestilom v vašem 
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vsakdan posameznikov v državi in tudi delovanje našega 
podjetja. Kljub vsem omejitvam in z željo, da zaustavimo virus in zmanjšamo število obolelih ljudi, se bomo po najboljših močeh trudili, 

nega inštituta za javno zdravje za 
dejavnost izvajati tudi v kriznih razmerah. 

 
izvaja nemoteno skladno s termini na 

ini Gorje na 21 dni. Odvoz mešane 

odvržete izključno v posodo za mešane 
žejo znake bolezni koronavirusa, vključno z 

uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer 
rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja 
(v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, 

Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da 
raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju 

biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, 
Rokavice iz lateksa ali podobnih 

e ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v 
posodo za embalažo (rumene barve). Prosimo za dosledno upoštevanje navodil za ravnanje z 

začel izvajati od torka, 14. aprila dalje. Če želite 
preko elektronske pošte ali s kuponom, 

bomo nadomestili v soboto, 9. maja 2020 na istih mestih in v 

čemer pa bo začasno veljal poseben režim vstopanja v zbirni center in oddaje 
je dolžan vse pripeljane odpadke 

, pri čemer mu delavec na zbirnem centru po potrebi pomaga z navodili za pravilno ločevanje. 
sortirane odpadke. V kolikor uporabnik pripeljanih 

odpadkov ne razvrsti, se mu pripeljana količina obračuna na mesečni položnici in sicer kot mešani komunalni odpadki. 

 
nenujna dela 

Vsa dela vezana na oskrbo s pitno vodo se izvajajo skladno s programi in načrtom HACCP. Pitna 

V mesecu aprilu bomo začeli z rednimi menjavami vodomerov, vendar izključno z vodomeri, vgrajenimi v 
O morebitno opravljeni menjavi vas bomo obveščali z obvestilom v vašem 



 

V skladu z navodili in priporočili NIJZ odsvetujemo zadrževanje večje skupine ljudi v zaprtem prostoru.
omogočamo izvedbo pogreba v družinskem krogu
osebe hkrati in da je razdalja med osebami vsaj 1,5 m
Odsvetujemo rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje
prepovedana kakršnakoli pogostitev. Izogibajte se dotikanja obraza, ust in nosu
podlagi katere je dovoljen prehod v drugo občino (Uradni list RS, št. 38/2020).
 

 

Sprejemna pisarna in blagajna na sedežu podjetja sta 
13. marca 2020, do nadaljnjega zaprti. Poravnavo računov lahko 
opravite na klasičen način (banka, pošta, bankomat, spletna banka) 
oziroma si uredite plačilo preko e-računa ali trajnika.
našim podjetjem vam v čimvečji meri svetujemo uporabo elektronskih 
poti. 
 

Za informacije lahko uporabite različne komunikacijske kanale:
 elektronsko pošto: info@ibled.si, 
 nas pokličete na številko 04 5780 512, 
 poiščete informacije na spletni strani: www.ibled.si ali na naši 

facebook strani. 
 

Prosimo pa tudi za vašo pomoč - ostajajte doma oziroma v naravi, prestavite 
Ukrepi veljajo do preklica. Prosimo za razumevanje in strpnost.
 

 

V dneh, ko se je javno 
uspešno kompostiranje na doma
vrtni odpad in biolo
ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hi
tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezra
na sosednjih zemlji
kompostniki odprti in iz lesa ali 
 

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi.
zračenje od spodaj in prepre

količina kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) ter vla
odpadki) vedno med seboj mešata. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z listjem, zemljo in travo ali jih rahlo 
zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo ne
 

Nasveti in namigi  
 Na kompost lahko odložimo le tanko plast sve

trave, saj se ta sesede in tvori plast, ki ne prepu
zraka, kar povzroča gnitje. 

 Organskih odpadkov ne tlačimo. 
 Kompostna masa se ne sme niti izsušiti niti 

z vodo. 
 Kompostiramo lahko le manjše količine pokvarjenih 

mesnih izdelkov. 
 Če ima kompost vonj po amonijaku, vsebuje preve

dušika, če po gnilih jajcih, ima premalo zraka.
 Če je kislost v kompostu prevelika, lahko dodamo 

apno, ker bodo v alkalnih pogojih mikroorganizmi 
učinkovitejši. 

 Dober in kakovosten kompost lahko pridobimo samo iz dobrega "vhodnega" materiala.

odsvetujemo zadrževanje večje skupine ljudi v zaprtem prostoru.
omogočamo izvedbo pogreba v družinskem krogu. Zaradi vašega zdravja vas prosimo, da poskrbite, da v vežicah

razdalja med osebami vsaj 1,5 m. Žara naj bo po možnosti postavljena pred vežicami ali v predprostoru
dsvetujemo rokovanje ob izreku sožalja in kropljenje ter vas prosimo, da zagotovite stalen pretok zraka v predprostoru

zogibajte se dotikanja obraza, ust in nosu. Udeležba na pogrebu se uvršča 
podlagi katere je dovoljen prehod v drugo občino (Uradni list RS, št. 38/2020). 

Sprejemna pisarna in blagajna na sedežu podjetja sta od petka, 
Poravnavo računov lahko 

opravite na klasičen način (banka, pošta, bankomat, spletna banka) 
računa ali trajnika. Za poslovanje z 

svetujemo uporabo elektronskih 

a informacije lahko uporabite različne komunikacijske kanale: 

www.ibled.si ali na naši 

ostajajte doma oziroma v naravi, prestavite druženja na ugodnejši čas in če zbolite, ostanite doma.
Ukrepi veljajo do preklica. Prosimo za razumevanje in strpnost. 

V dneh, ko se je javno življenje ustavilo, imamo več časa, da na domačem vrtu 
no kompostiranje na domačem vrtu, kjer za to seveda obstajajo mo

vrtni odpad in biološke kuhinjske odpadke. Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsen
en prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s 

tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzro
na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme ne glede na to, ali so 
kompostniki odprti in iz lesa ali žičnati oziroma plastični zaprti hišni kompostniki

ni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro 
enje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna 

emo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) ter vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z listjem, zemljo in travo ali jih rahlo 

imo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov, kot so podgane ali pti

imo le tanko plast sveže 
trave, saj se ta sesede in tvori plast, ki ne prepušča 

iti niti prepojiti 

ine pokvarjenih 

e ima kompost vonj po amonijaku, vsebuje preveč 
e po gnilih jajcih, ima premalo zraka. 

e je kislost v kompostu prevelika, lahko dodamo 
pogojih mikroorganizmi 

Dober in kakovosten kompost lahko pridobimo samo iz dobrega "vhodnega" materiala. 

 
odsvetujemo zadrževanje večje skupine ljudi v zaprtem prostoru. Vendar pa še vedno 

. Zaradi vašega zdravja vas prosimo, da poskrbite, da v vežicah ne bodo več kot 3 
postavljena pred vežicami ali v predprostoru. 

zagotovite stalen pretok zraka v predprostoru. V tem času je  
Udeležba na pogrebu se uvršča med izjemo, na 

 

na ugodnejši čas in če zbolite, ostanite doma. 

 

em vrtu postavimo kompostnik. Za 
em vrtu, kjer za to seveda obstajajo možnosti in želje, potrebujete zeleni 

nega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen 
ni kompostnik naj ima neposreden stik s 

en. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrada) 
ajne sisteme ne glede na to, ali so 

ni kompostniki. 

Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro 
uje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna 

nestrukturni material (trava, kuhinjski 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z listjem, zemljo in travo ali jih rahlo 

so podgane ali ptiči. 


