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Občini Bled in Gorje sta postali prvi evropski certificirani občini zero waste po presoji organizacije Mission Zero Academy,
saj občini uspešno izvajata ukrepe na poti k družbi brez odpadkov. Revizija je pokazala, da sta pri izvajanju politike brez
odpadkov in izvajanju krožnega gospodarstva na lokalni ravni bistveno napredovali, zato sta kot prvi prejeli po dve zvezdici.
To pomeni, da lokalni skupnosti že zdaj ravnata z viri mnogo bolje od zahtev zakonodaje, hkrati pa lokalne akterje spodbujata
k sprejemanju lastnih ukrepov za manj odpadkov.
Ambiciozen certifikacijski standard je sestavljen iz 5 korakov (izraz interesa, zaveza, implementacija, certificiranje in letne
izboljšave) in ima stalno podporo strokovnjakov s področja ravnanja z odpadki in viri. Certifikat vsebuje obvezne in dodatne
kriterije, ki so ovrednoteni glede na ambicioznost in učinek posameznih skupin ukrepov. Kombinacija teh točk skupaj
opredeljuje raven certificiranja občine in njeno število „zvezdic“.
Skupaj z Ekologi brez meja je bilo izvedenih več kot 40 ukrepov za izboljšanje upravljanja virov in ozaveščenosti, povečana
je bila stopnja ločenega zbiranja odpadkov ter zmanjšana količina mešanih odpadkov na turista za 16 odstotkov, število
turistov pa se je podvojilo.
Te rezultate smo dosegli skupaj z vami. Najprej smo začeli z osnovnim ločevanjem odpadkov: mešana embalaža, papir,
steklo in mešani komunalni odpadki. Postopoma smo uvajali možnost vse več različnih frakcij, tako da jih sedaj ločujemo
že več kot 30. Prelomna točka je bila uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih povzročiš) in ločeno
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada, s katerimi smo zmanjšali količimo mešano zbranih
odpadkov. Pomemben del je trgovina/center ponovne upotabe škART (še kr' art oz. iz škarta ustvarjamo art), odprtje
tržnice in kmalu tudi trgovine brez embalaže.
Tako Bled kot Gorje sta pokazala vizijo pri ravnanju z viri, obstoječa strategija pa narekuje dodatne izboljšave, ki bodo ob
naslednji reviziji zagotovo prinesle več zvezdic. Naziva “Zero Waste Občina” smo se na Infrastrukturi Bled zelo razveselili,
saj se nam ponuja priložnost za izboljšavo in zavezo k še večji usmeritvi v krožno gospodarstvo na vseh področjih. Zero
waste je popotovanje, ki se nikoli ne konča. To je način življenja, kjer z majhnimi izbirami, ki jih sprejemamo vsak dan,
delamo velike korake, ki spreminjajo naš odnos do okolja in družbe.


Te rezultate smo dosegli skupaj z vami. Najprej smo začeli z osnovnim ločevanjem odpadkov: mešana embalaža, papir,
steklo in mešani komunalni odpadki. Postopoma smo uvajali možnost vse več različnih frakcij, tako da jih sedaj ločujemo
že več kot 30. Prelomna točka je bila uvedba sistema PAYT (plačaj toliko odpadkov, kolikor jih povzročiš) in ločeno
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada, s katerimi smo zmanjšali količimo mešano zbranih
odpadkov. Pomemben del je trgovina/center ponovne upotabe škART (še kr' art oz. iz škarta ustvarjamo art), odprtje
tržnice in kmalu tudi trgovine brez embalaže.
Tako Bled kot Gorje sta pokazala vizijo pri ravnanju z viri, obstoječa strategija pa narekuje dodatne izboljšave, ki bodo ob
naslednji reviziji zagotovo prinesle več zvezdic. Naziva “Zero Waste Občina” smo se na Infrastrukturi Bled zelo razveselili,
saj se nam ponuja priložnost za izboljšavo in zavezo k še večji usmeritvi v krožno gospodarstvo na vseh področjih. Zero
waste je popotovanje, ki se nikoli ne konča. To je način življenja, kjer z majhnimi izbirami, ki jih sprejemamo vsak dan,
delamo velike korake, ki spreminjajo naš odnos do okolja in družbe.

Delovni čas:
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