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              Mešana embalaža na eko otokih  
 

Velikokrat smo že opozarjali na problematiko prepolnih 
ekoloških otokov in vas prosili za pravilno in skrbno uporabo 
le teh. Postopoma bodo do konca leta z ekoloških otokov 
umaknjeni zabojniki za plastično in kovinsko embalažo. Ob 
tem vas opominjamo, da odvoz mešane embalaže od vrat do 
vrat poteka vsakih 14 dni in je za gospodinjstva brezplačen, 
edini strošek je nakup ali najem zabojnika. Še vedno namreč 
opažamo, da vsa gospodinjstva ne oddajajo zabojnika za 
mešano embalažo, zabojniki na otokih pa so vedno polni. 
Enako velja za papir in papirno embalažo. Brezplačen odvoz 
poteka enkrat mesečno, vendar morajo biti odpadki zbrani v 
zabojniku in ne razsutem stanju, v škatlah ali povezani v 
pakete. 
 

Opažamo tudi, da imajo nekatera gospodinjstva premajhen 
zabojnik za mešano embalažo. Prosimo, da si zagotovite 
ustreznega glede na število članov oziroma potrebe. 120 
litrski zabojnik je primeren za gospodinjstva z največ 4 člani, 
240 litrski pa za največ 8 članov. Večji zabojnik za embalažo 
ne pomeni večjega stroška. Ob zamenjavi lahko stari 
zabojnik namenite zbiranju papirja in papirne embalaže.  
 

Zabojnike lahko 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.  

 

Hkrati pa v zabojnik za mešano embalažo ne smemo 
odlagati celofana, penastih materialov in vseh drugih 
plastičnih izdelkov, ki niso embalaža (igrače, plastično vrtno 
pohištvo, gospodinjski in drugi plastični izdelki …), saj je 
struktura njihovih polimerov drugačna od tistih za embalažo, 
zato se ne morejo reciklirati skupaj. 
   
 


 

Zeleni vrtni odpad 
 

Na ekoloških otokih bodo predvidoma do začetka 
maja tudi zabojniki za zeleni vrtni odpad. Po tem 
datumu pa bo na voljo le še naročilo individualnega 
odvoza z boni ali oddaja v zbirnem centru. 
 

Obrezano vejevje, grmičevje in živa meja, ki jo 
odvržemo v zabojnik za zeleni vrtni odpad naj bo 
razžagana na tako velikost, da jo boste lahko brez 
težav odložili v zabojnik. S tem smetarska služba 
pri odvozu odpadkov ne bo imela težav pri 
nalaganju in odvozu zelenega vrtnega odpada v 
smetarska vozila. 
 

Prosimo, da zelenega vrtnega odpada nikoli ne 
odlagate v plastičnih vrečah. 
 
  
 

Zbirni center 
 

Na ekoloških otokih je mogoče oddati samo 
manjše količine odpadkov, ki se zbirajo v 
posamezni zbiralnici (biološki odpadki, steklo, 
papir in embalaža). Prosimo vas, da ostale 
odpadke in večje količine teh odpadkov odložite v 
zbirnem centru.  
 

Zaradi lažje oddaje vas prosimo tudi, da v zbirni 
center pripeljete samo že sortirane odpadke, ki jih 
potem le še razvrstite v ustrezne zabojnike oz. 
posode. V kolikor uporabnik pripeljanih odpadkov 
ne razvrsti, se mu pripeljana količina obračuna na 
mesečni položnici in sicer kot mešani komunalni 
odpadki. 
 

Pred vstopom v zbirni center se je po novem 
potrebno izkazati z računom, iz katerega je 
razvidno, da ste naš uporabnik. Pri dovozu 
odpadkov v zbirni center upoštevajte navodila 
zaposlenih glede razvrščanja odpadkov. 
 

 
 

Delovni čas zbirnega centra: 

ponedeljek–petek 7.00–19.00 

sobota: 8.00–12.00
 

Urnik odvoza odpadkov 
 

Zaradi prihajajoče turistične sezone in zato povečanega 
oviranja prometa v poletnih mesecih spreminjamo ure 
pričetka pobiranja odpadkov na bolj zgodnje: 
- maj ob 6. uri 
- junij, julij in avgust ob 5. uri 
- september ob 6. uri 
- od oktobra dalje ob 7. uri 
 

Prosimo vas, da zabojnike za odvoz odpadkov namestite na 
prevzemno dovolj zgodaj.  



 
 
 
 
 

 
 

Skladno s sprejetima Elaboratoma o 
oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Bled 
in Gorje je od 1. aprila 2022 v veljavi nov cenik 
za oskrbo s pitno vodo.  
  

Povprečnemu gospodinjstvu, ki ima vodomer 
velikost DN20 in mesečno porabo vode 12 m3, 
se bo mesečni strošek oskrbe z vodo povečal v 
občini Bled za 0,84 € in v občini Gorje za 0,86 €. 
 

Še vedno vas v želji po ohranjanju okolja in 
poenostavitvi poslovanja vabimo, da se prijavite 
na prejemanje e-računa. Več si lahko preberete 
na naši spletni strani. 
 
 

V gospodinjstvu na teden nastane 2,6–3,5 kg organskih kuhinjskih odpadkov, zato je kompostiranje najprimernejša obdelava 
tovrstnih odpadkov. V tem procesu je tisti, ki odpadke proizvaja, tudi obdelovalec odpadkov in končni uporabnik komposta. 
 

Kompostiranje je okolju prijazna predelava organskih odpadkov. Primerjamo ga lahko z nastankom humusa v naravi, ki nastaja iz 
odmrlih rastlin in živali ter njihovih odpadkov pod vplivom delovanja mikroorganizmov. V komunalnih odpadkih je več kot 30 % 
biološko razgradljivih odpadkov, ki jih je mogoče kompostirati. S tem ko organske odpadke predelamo v kompost, jih vrnemo v 
naravni snovni krog in posledično preprečimo onesnaževanje narave.  
 

Za uspešno kompostiranje na domačem vrtu, kjer za to seveda obstajajo možnosti in želje, potrebujete zeleni vrtni odpad 
in biološke kuhinjske odpadke. Pri kompostiranju bioloških kuhinjskih odpadkov na domačem vrtu se postavlja vprašanje 
kompostiranja ostankov hrane (predvsem mesa, mastne hrane, kosti) in kompostiranja citrusov (pomaranče, limone, banane), ki 
resda privabljajo škodljivce, a veliko pripomorejo h kakovosti komposta. 
 

Kompostiranje torej lahko enačimo z recikliranjem in lahko zmanjša količino mešanih komunalnih odpadkov tudi za 50 %. 
 

 

 
 
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 spodnji QR-kodi. 
 

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.  
 

 
Kompostiramo za: 

 izboljšanje sestave prsti 

 boljše zadrževanje vlage 

 boljše prezračevanje tal 

 večjo akumulacijo toplote 

 pridelavo zdravih rastlin s plodovi 
polnega okusa 

 
Več o tej temi ter kako pripraviti hišni kompostnik 
si preberite na naši spletni strani. 

 

http://www.ibled.si/

