
 
  

 



 
 

 
ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV, EMBALAŽE IN PAPIRJA  
 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in papirja pri uporabnikih se izvaja nemoteno skladno s termini na koledarju 
odvozov. Mešane komunalne odpadke bomo odvažali v občini Bled na 14 dni in v občini Gorje na 21 dni. Odvoz mešane embalaže 
poteka vsakih 14 dni, odvoz papirja in papirne embalaže pa enkrat mesečno. 
 

Prosimo vas, da odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa odvržete izključno v posodo za mešane 
komunalne odpadke. Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da odpadki osebe, ki kažejo znake bolezni koronavirusa, vključno z 
materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to 
primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika, če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko 
za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni 
možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v 
zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov - biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po 
sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, 
niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve). Prosimo za dosledno upoštevanje navodil za ravnanje z odpadki, 
da preprečimo širjenje okužbe. 
 
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA  
 
Redni odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se bo postopoma začel izvajati od torka, 14. aprila dalje. Če želite 
oddati kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad vas vabimo, da se čimprej prijavite na odvoz preko elektronske pošte ali s kuponom, saj 
bomo ustvarili čakalno listo uporabnikov. Prosimo vse, da kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad do prevzema hranite na vašem 
odjemnem mestu.  
 
Posebej vas prosimo, da zelenega vrtnega odpada ne odlagate na ekoloških otokih, saj skladno s programom ravnanja z odpadki v 
letošnjem letu zabojnikov za zeleni vrtni odpad ne bo več na ekoloških otokih. Ostaja možnost oddaje v zbirnem centru in s kuponi. 
 
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 
 
Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov,  je ki je odpadla v mesecu aprilu, bomo nadomestili v soboto 9.5.2020 na istih mestih in v istih 
terminih, kot so bili predvideni aprila. Torej, sobota 9.5.2020 na lokaciji: 

- Zgornje Gorje – parkirišče pri pokopališču (nasproti HŠ Zgornje Gorje 3a)  8:00 – 9:00 
- Bled – parkirišče pred zbirnim centrom Bled na Rečiški cesti 2,   8:00 – 11:00 
- Zasip, pri kulturnem domu,       09:30 – 10:30 
- Ribno, Zadružni dom Ribno,       11:00 – 12:00 
- Bohinjska Bela, pri kulturnem domu     12:30 – 13:30 

 
DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA  
 
Zbirni center se bo odprl v torek, 14.4.2020, pri čemer pa bo začasno veljal poseben režim vstopanja v zbirni center in oddaje 
odpadkov. Vstop bo mogoč posameznim uporabnikom, hkrati največ 3 vozilom. Uporabnik je dolžan vse pripeljane odpadke 
samostojno razvstiti v ustrezne zabojnike, pri čemer mu delavec na zbirnem centru po potrebi pomaga z navodili za pravilno 
ločevanje. Zaradi lažje in hitrejše oddaje uporabnikom svetujemo, da v zbirni center pripeljejo samo že sortirane odpadke. V kolikor 
uporabnik pripeljanih odpadkov ne razvrsti, se mu pripeljana količina obračuna na mesečni položnici in sicer kot mešani komunalni 
odpadki.  
Delovni čas zbirnega centra:   od ponedeljka do petka 7.00 – 19.00  

v soboto 8.00 – 12.00  
nedelje in prazniki zaprto  
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SPREJEMNA PISARNA IN CENTER PONOVNE UPORABE ŠKART OSTAJATA DO NADALJNJEGA ŠE ZAPRTA. 


