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Zbirni center Bled je odprt ob delavnikih od 7-19 ure in ob sobotah od 8-12 ure, ob nedeljah in praznikih je zaprt. 
 

Zaradi varovanja zdravja uporabnikov in naših zaposlenih prosimo, da odpadke v zbirne centre pripeljete samo v primeru, da ste 
zdravi. V času epidemije so za varno obratovanje zbirnega centra določeni naslednji ukrepi: 

• obvezna uporaba zaščitne maske in upoštevanje varnostne razdalje 2 m ter higiene kašlja, 
• ob vstopu v zbirni center bo potrebno pokazati osebni dokument in/ali svojo položnico za obračun komunalnih storitev 

(številko partnerja), 
• zaposleni bo zabeležil podatke ter pregledal vsebino in količino odpadkov, 
• v kolikor za oddajo potrebujete kupone – npr. za gradbene odpadke, jih imejte s seboj, sicer se bo oddana količina dodatno 

zaračunala,  
• prinašajte le predhodno sortirane odpadke, ki jih boste lahko razložili sami – zaposleni v zbirnem centru vas bodo pri 

raztovarjanju usmerjali, 
• v kolikor uporabnik pripeljanih odpadkov ne bo razvrstil, se mu bo pripeljana količina obračunala na mesečni položnici kot 

mešani komunalni odpadek, 
• vsi kosovni odpadki, katere je mogoče razstaviti (npr. vrata, omarice, pohištvo, okna) je uporabnik dolžan na zbirni center 

pripeljati razstavljene, sicer se mu bodo skladno s cenikom dodatno zaračunali stroški ravnanja s kosovnimi odpadki,  
• na območju zbirnega centra se ne zadržujte več, kot je nujno potrebno, 
• vstop bo mogoč največ trem vozilom hkrati, ostala vozila čakajo na oddajo odpadkov v vrsti pred vhodom. 

 

Občasno pri oddaji odpadkov lahko pride do zastojev, zato vas prosimo za razumevanje in strpnost.  
 

Sprejemna pisarna in blagajna ter center ponovne uporabe ŠkART so do nadaljnjega zaprti. 
 

 
 

Na ekoloških otokih opažamo veliko nepravilnega odlaganja odpadkov, zato vam v nadaljevanju podajamo nekaj dodatnih informaciji. 
 

Velikokrat smo že opozarjali na problematiko prepolnih ekoloških otokov in vas prosili za pravilno in skrbno uporabo le-teh. Že dalj časa 
opažamo, da se ekološki otoki kljub rednemu in pogostemu praznjenju spreminjajo v manjša odlagališča odpadkov, kar pomeni dodatno 
obremenitev na naši strani in neprimeren videz vaše okolice. V obeh občinah imamo lociranih 53 ekoloških otokov (seznam najdete na  
povezavi: https://www.infrastruktura-bled.si/sl/Dejavnosti/Odpadki/ekoloski-otoki). To je veliko več možnosti odlaganja za uporabnike, 
kot je predpisano z državnimi predpisi. Uporaba zbiralnic ločenih frakcij je dovoljena izključno gospodinjstvom, v njih je prepovedano 
nepravilno odlaganje odpadkov: nepravilno odlaganje v obstoječe zabojnike, odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino zbiralnice.  
 

 

 
V zabojnik se 
odlagajo biološki 
kuhinjski odpadki, 
vključno s 
papirnatimi robčki, 
serveti. 
 
V zabojnik ne sodijo 
tekoča hrana, jedilno 
olje, rože, trava…. 
 

 
 

 
V zabojnik se odlaga 
steklena embalaža.  

 
V zabojnik ne sodijo 
ravno steklo (okensko, 
avtomobilsko), 
porcelan, ogledala,…. 
 

 
 

V zbiralnicah tudi ni mogoče oddati odpadkov, ki se v posamezni zbiralnici ne zbirajo, in te je potrebno pripeljati v zbirni center. Uporaba 
zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) je za uporabnike, ki izvajajo dejavnost, prepovedana. Vse nastale odpadke iz dejavnosti morajo 
oddajati v zabojnike na zbirnem mestu ali v primeru povečanih količin v zbirnem centru izvajalca. Izvajalec javne službe prepoznanim 
kršiteljem za njihovo nepravilno odlaganje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij zaračuna stroške prebiranja, odstranjevanja in odlaganja 
nepravilno odloženih odpadkov skladno s cenikom. V primeru večjih kršitev pa podatke o kršiteljih direktno preda občinski inšpektorski 
službi, ki jih skladno z zakonodajo ustrezno sankcionira. 
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Plastično in kovinsko embalažo odlagajte v svoje zabojnike (z rumenim pokrovom), ki jih imajo vsa gospodinjstva. V primeru, da se 
pojavijo večje količine, le-te odložite na ekoloških otokih. Pri pregledu evidenc praznjenj posameznih zabojnikov je razvidno, da se veliko 
zabojnikov sploh ne prazni. Na ta način se povzročajo dodatni stroški z odvozi na ekoloških otokih. V kolikor imate v uporabi premajhen 
zabojnik za mešano embalažo, nas kontaktirajte in z veseljem bomo poskusili najti rešitev. Pri tem bi vas radi opozorili, da se oddaja 
plastične in kovinske embalaže ter papirja gospodinjstvom dodatno ne zaračunava. Vaš edini strošek je nakup ali najem zabojnika. Zato 
si zagotovite zabojnik ustrezne velikosti. Naš predlog je, da si za ločeno zbrane frakcije izberete večji zabojnik (glede na vaše potrebe). 
Izkušnje so pokazale, da za potrebe 4 članske družine zadošča 120l zabojnik za mešane komunalne odpadke, 240l za mešano embalažo 
in 120l za papir ali steklo. Vso večjo embalažo, kot so škatle, stiropor, idr. pripeljite v zbirni center in jih ne odlagajte ob zabojnike.  
 

 V zabojnik se 
odlaga  papir, 
karton in embalaža 
iz kartona in 
papirja.  
 
V zabojnik ne 
sodijo: umazan 
papir, papirnati 
robčki, plastične 
mape, … 
  

V zabojnik se 
odlaga plastična, 
kovinska in 
sestavljena 
embalaža (tetrapak). 

 
V zabojnik ne sodijo 
plastične igrače, 
umazana embalaža, 
trda plastila (vedra, 
lonci, plastični 
predmeti,….) 
 

 

Ker verjamemo, da vam je mar za izgled vaše okolice, vas prosimo, da upoštevate naša navodila in tako s skupnimi močmi naredimo še 
nekaj za vse nas. 
 

Vse uporabnike, ki papir oddajate vsak mesec prosimo, da si za oddajo papirja zagotovite ustrezen zabojnik. Po prehodnem 
obdobju, oddaja razsutega papirja ne bo več mogoča.  
 

 
 

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, so v času razglasitve epidemije številne 
ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju, kar lahko povzroči 
poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi. :išno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in 
naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode (pipe). 
 

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za 
izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje :VO in pri tem 
smiselno uporabijo spodnja navodila. Po presoji je potrebno ukrepati tudi v zvezi z morebitno problematiko legionel, zlasti v nastanitvenih 
objektih.   
 

Vsem lastnikom in/ali upravnikom javnih objektov zato 
priporočamo, da po daljšem zaprtju objekta poskrbijo 
za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi 
tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem 
omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut oz. 
do stabilizacije temperature. Svetujemo, da redna 
preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate skozi 
vse leto in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v 
objektu;  izpiranje naj se opravi po vsakem obdobju, ko 
voda v omrežju dlje časa stoji (npr. na začetku delovnega 
tedna, po praznikih idr.). 
 

Priporočamo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred 
prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, 
srednje jakosti, debeline svinčnika) oziroma toliko časa, da 
se temperatura vode na pipi ustali. Predvsem je redno 
točenje vode na pipi pomembno tam, kjer se voda uporablja 
za pripravo napitkov za otroke – najpogosteje je to pipa v kuhinji! 
 

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem 
sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. 
 

Več informacij si lahko ogledate na www.ibled.si ali www.nijz.si ali nas kontaktirate na že znane načine. 
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