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Že dalj časa opozarjamo na nepravilno odložene odpadke tako v gospodinjstvih kot na ekoloških 
otokih. V zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov se tako znajdejo biološki odpadki, uporabljene 
plenice, pepel, mrtve živali in drugi odpadki, ki tja ne sodijo. Ti odpadki tako postanejo neuporabni 
za recikliranje, zato je strošek prevzema in nadaljnje obdelave veliko višji, kar posledično vpliva tudi 
na končno ceno ravnanja z odpadki, ki jo plačujete.  
 

Prejšnji mesec smo skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom pričeli s poostrenim 
nadzorom odloženih odpadkov v gospodinjstvih, pri pravnih osebah in na ekoloških otokih. V kolikor 
se ugotovi nepravilno odlaganje odpadkov, je skladno z Odlokom o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, predpisana kazen med 

400,00 EUR in 1.400,00 EUR. 

 
 
 

Občini Bled in Gorje sta že od leta 2014 članici Zero waste gibanja, kjer so glavni poudarki na ločevanju  in 
zmanjšanju nastajanja količine odpadkov. Že nekaj let dosegamo okoli 75% ločeno zbranih frakcij, naš cilj 
pa je 80%. V ta namen smo izvedli številne akcije osveščanja med občani, turisti in podjetji. Da bomo skupaj 
z vami lažji dosegli zastavljene cilje, smo se odločili za nekaj sprememb, ki so v drugih občinah in regijah 
prinesle zelo dobre rezultate. 

 

Poleg nepravilno odloženih odpadkov tako v gospodinjstvih kot na ekoloških otokih smo tudi opazili, da 
številna podjetja oziroma pravne osebe (sobodajalci, gostinski obrati,…) izkoriščajo ekološke otoke za 
odlaganje odpadkov, da bi se izognili plačilu. A v tem primeru povečajo našo angažiranost, saj jih moramo 
prazniti vsaka dva dneva namesto enkrat tedensko. Zato ponovno poudarjamo, da so ekološki otoki 
namenjeni zgolj občanom. Največja odstopanja so bila opažena zlasti na tistih zbiralnicah ločenih frakcij, ki 
so blizu glavnih cest ali pa oddaljeni od naselja. 

 

Za zagotovitev čistejših frakcij (ločeno zbranih odpadkov), manjšega stroška odvoza odpadkov in lažjega 
nadzora, bomo v jesenskih mesecih uvedli naslednje spremembe: 
- umik zabojnikov za embalažo iz vseh ekoloških otokov 

- odstranitev nekaterih eko otokov v celoti 

- vzpostavitev identifikacije vstopa v zbirni center in pregled odpadkov ob oddaji 
 

Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki je zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov in zbiranje mešane embalaže na zbirnih mestih uporabnika obvezno za vsa 
gospodinjstva, počitniške objekte in vse druge uporabnike. Odvoz mešane embalaže je za 
gospodinjstva brezplačen, izvaja se vsakih 14 dni. Če ste v vašem gospodinjstvu ugotovili, da 
prostornina zabojnika ne zadostuje vašim potrebam (120 litrski zabojnik je primeren za 
gospodinjstva z največ 4 člani, 240 litrski pa za največ 8 članov), vam ponujamo možnost, da 
zabojnik za embalažo zamenjate za večjega (nakup ali najem), manjšega pa namenite zbiranju 
papirja in papirne embalaže. Večji zabojnik za embalažo tako ne pomeni večjega stroška. Pred 
uveljavitvami sprememb bomo pripravili akcijsko prodajo zabojnikov, s katero želimo čim širšemu 
krogu uporabnikov omogočiti nakup ustreznega zabojnika za mešano embalažo in papir. 
 
V obeh občinah je 55 zbiralnic ločenih frakcij. Kljub umiku nekaterih, vam bomo še vedno zagotavljali 
precej več kot samo minimalni standard opremljenosti. 
 

V naš zbirni center prihajajo tudi občani drugih občin in pravne osebe, ki morajo po odloku in tehničnem 
pravilniku imeti svoje zabojnike za odpadke, zato bomo uvedli identifikacije vstopa v zbirni center in 
pregled odpadkov ob oddaji. Zbirni center je še naprej odprt od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 
uro, v soboto pa med 8.00 in 12.00 uro.

 

Po naših evidencah vas je kar 90% takih, ki spoštujete in upoštevate naša prizadevanja na poti 

do družbe brez odpadkov. Zato bi se vam radi iskreno zahvalili za vaš trud in podporo. 


