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Pandemija koronavirusa je v začetku marca spremenila naša življenja in nas prisilila, da pritisnemo gumb "ustavi", kar pa ima pozitivni 
vpliv na vsaj eno stvar − naše okolje. Zaradi zaustavitve industrije in javnega življenja, so se zmanjšale emisije ogljika in dušikovih 
oksidov v zraku po celotnem svetu. V Sloveniji so bile vrednosti dušikovih oksidov v povprečju za kar 47 odstotkov nižje kot v enakem 
obdobju lani. Število obveznosti se je zmanjšalo in čas se je začel teči bolj počasi. Več časa smo imeli za družino in odnosi so postali 
bolj pristni. V teh tednih smo živeli drugače in ker se sedaj življenje vrača v ustaljene tirnice, se moramo vprašati, kaj smo se v tem času 
kaj naučili in kakšne dobre prakse bi lahko ohranili tudi v prihodnosti. 
 
 
 
 

Pred epidemijo smo se odpravili v trgovske centre in tam nakupovali z očmi in pogosto zaradi načina prodaje kupili 
več, kot potrebujemo. Žal smo na ta način zavrgli veliko hrane. Ker sedaj zadrževanje v trgovini ni bilo zaželeno, 
smo se organizirali drugače. Doma smo načrtovali obroke, sestavili jedilnike in nakupovalne listke. Tudi 
nakupovanje preko spleta je bolj usmerjeno, saj po navadi poiščemo le izdelke, ki jih potrebujemo. 
 
 

 
Večina gospodinjstev je v kriznem obdobju kuhala več kot običajno. Taka hrana je ne le bolj zdrava (manj 
aditivov in konzervansov), temveč prispeva tudi k manj odpadkom, saj je vnaprej pripravljena hrana, vključno 
z zmrznjeno, večinoma pakirana v plastično embalažo. 

 
 
 
 
Kdo izmed vas je letos popravil kak izdelek? Ker je bilo v času epidemije zaprto veliko število trgovin in servisnih 
storitev, smo se morali znajti sami. Sami smo začeli šivati in popravljati oblačila, prenavljati kolesa, beliti 
stanovanja, ... Vzeli smo si čas za ponovno uporabo in nova znanja, tako smo se naučili novih računalniških veščin, 
prebrali kakšno dobro knjigo za katero prej nikoli ni bilo časa. 
 
 
 

Zmanjšalo se je število poti, ki smo jih opravili v tem času, saj je odpadla večina prireditev in druženj,  čas smo 
preživljali doma. V tem času smo tudi delali od doma, tako mnogi niso čakali v prometnih konicah in izpusti 
toplogrednih plinov zaradi transporta so se zmanjšali. Še vedno je močno okrnjen letalski potniški promet, ki 
povzroča velike izpuste CO2. Zaradi manj časovnih stisk, ki so nas v običajnem življenju pestile, smo več poti 
opravili s kolesi in smo bili tako še na svežem zraku ter se razgibali. 
 

Prav gotovo je pandemija povzročila ogromno stisk ljudi in strahu. Po vseh napovedih bo sledila tudi gospodarska kriza, ko bodo strah 
pred virusi in boleznimi zamenjale druge neprijetne okoliščine.  Zaradi želje po ponovnem hitrem gospodarskem zagonu lahko nazadujejo 
naložbe v tehnologije za zeleno energijo in trajnostni razvoj. Vendar pa si moramo vsi prizadevati za zdravo okolje in k temu lahko 
prispeva vas izmed nas z majhnimi dejanji. Zato ob prvi priložnosti ne pozabimo, kaj smo se naučili v času izolacije in ohranimo dobre 
navade in izkušnje.  
 

Izkoristite priložnosti in še naprej nakupujte preudarno, namesto nakupa novih, popravite izdelke, ki jih imate že doma. Izdelke, ki jih 
boste kupili, naj ne bodo v plastični embalaži, temveč v papirnati ali stekleni embalaži, ki jo recikliramo v večji meri. Ker so dnevi vse 
daljši in toplejši, se na krajše poti odpravite s kolesom ali peš. 
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Skladno s potrjenim Programom ravnanja z odpadki v letu 2020 je uvedena sprememba 
pri odvozu papirja, kartona ter papirne in kartonske embalaže. Ta je po koledarju 
odvozov za gospodinjstva 1-krat mesečno (označen z zvezdico) in se bo izvajal od 1. 
septembra dalje samo še v ustreznih zabojnikih. Odvoz papirja na vaših prevzemnih 
mestih v razsutem stanju, škatlah, povezanega v pakete, ipd., po prehodnem obdobju 
ne bo več mogoč. Odvoz zabojnika je za gospodinjstva brezplačen, edini strošek je 
nakup ali najem le-tega. 
 

V mesecu juniju in juliju 2020 organiziramo akcijsko prodajo zabojnikov za 
papir – zelen zabojnik z rdečim pokrovom, ustrezno nalepko in čipom. Možen je nakup 
na 3 obroke za 120 litrski, na 4 za 240 litrski, oz. 5 obrokov za 360 litrski zabojnik. 
Akcijska prodaja velja samo za občane oz. gospodinjstva občin Bled in Gorje. Ob 
nakupu bomo zabojnik dostavili na vaš naslov (najpozneje v 14 dneh po zaključku 
akcije). Zabojnike za papir lahko tudi v najamete za 0,85 €/mesec ne glede na njegovo 
velikost. 
 

Veliko gospodinjstev ima premajhen zabojnik za mešano embalažo (zelen zabojnik z rumenim pokrovom), zato v tem času po akcijskih 
cenah ponujamo tudi zabojnike za embalažo. Obstoječega lahko uporabite za zbiranja papirja, v kolikor se na njem odločite za zamenjavo 
pokrova.  
 

Zabojnik naročite v sprejemni pisarni Infrastrukture Bled d.o.o. na Rečiški 2, po tel. 04 578 05 35 in 04 578 05 12 ali prek e-pošte: 
locujem@ibled.si, kjer smo vam na voljo tudi za vse dodatne informacije. 
 

 
E-sporočanje stanja vodomera je omogočeno preko naše spletne strani www.ibled.si, Komunalna dejavnost. Obrazec boste našli na prvi 
strani desno, v območju E-komunala, oziroma je obrazec dostopen na povezavi: http://www.infrastruktura-bled.si/sl/e-komunala/vpis-
stanja-stevca-za-vodo. 

 

Stanje vodomera lahko sporočate po 25. dnevu tekočega meseca in najpozneje do 3. dneva 
naslednjega meseca, kar bo upoštevano pri tekočem obračunu komunalnih storitev. Če boste stanje 
vodomera sporočali mesečno, bo obračun komunalnih storitev izveden po dejanski porabi, v 
nasprotnem primeru bo obračunana akontacija. Zaradi točnosti mesečnega obračuna predlagamo, da 
stanje vodomera odčitavate zadnji dan v mesecu, stanje pa nato sporočite najkasneje do 3. dneva 
naslednjega meseca. Na ta način bo sporočeno stanje podlaga za obračun storitev vodarine. 
Prepozno sporočena stanja se pri tekočem obračunu ne bodo upoštevala.  
 

Vsem uporabnikom poslovnih prostorov, ki so ponovno odprli svoja vrata po pandemiji koronavirusa priporočamo, da sperete 
hišno vodovodno omrežje. Tako se boste izognili možnemu onesnaženju pitne vode v vaši hišni napeljavi. Dodatne informacije 
najdete na naši spletni strani. 
 

 

Sprejemna pisarna in blagajna na sedežu podjetja sta od ponedeljka, 
1. junija 2020, ponovno odprti. Poravnavo računov lahko opravite poleg 
klasičnega načina (banka, pošta, bankomat, spletna banka), opravite tudi 
pri nas. Še vedno si lahko uredite plačilo preko e-računa ali trajnika. Za 
poslovanje z našim podjetjem vam v čim večji 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. 

 

Od 8. junija 2020 dalje je ponovno odprt tudi center ponovne uporabe 
škART in sicer med delavniki od 8. do 12. ure, razen v sredah, ko je odprt med 13. in 17. uro. 

Prodaja zabojnikov: 

120 L – cena: 33 € 
240 L – cena: 44 € 
360 L – cena: 55 € 
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