ZERO WASTE – BREZ ODPADKOV
Brez odpadkov. Je to utopija, sanjaški cilj ali realnost?

Pri gibanju zero waste ne gre toliko za cilj kot za pot, ki jo prehodimo do
tega cilja. Mnogi si zmotno razlagajo, da zero waste pomeni nič
ustvarjenih odpadkov, v resnici gre pa za idejo, da na odlagališča ne bi
odložili nič odpadkov.

Pri zero waste ne gre samo za odpadke, gre za celotno delovanje človeka na okolje: gre za
varstvo zraka, tal in voda, gre za varstvo celotnega življenjskega prostora na tem planetu. Zero
waste lahko uporabimo vedno in povsod, na vsakem koraku, pri vsaki proizvodnji in postopku.
Temelj je, da se uporablja le še materiale in izdelke, ki se jih potrebuje, procesi, s katerimi so
izdelki narejeni, pa potekajo na način, da odpadka skoraj ni, izdelki pa so popolnoma
reciklabilni oz. izdelani tako, da se jih lahko popravi, prenovi, obnovi in ponovno uporabi. V
primerjavi z recikliranjem je to nadgradnja, korak naprej. Recikliranje se ukvarja le z enim
segmentom, kako nastale odpadke predelati in uporabiti še enkrat, kako odpadke v čim večji
meri ločiti. Pri zero waste pa gre težnja dlje, v osveščanje pomembnosti ohranjanja naravnih
virov, preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjšanje količine nastalih odpadkov, zmanjšanje
količine odpadkov, odloženih na odlagališča, ter spodbujanje ponovne uporabe. Bistvo torej ni v
tem, kam z odpadki, ampak kako preprečiti njihovo nastajanje.

POROČ)LO )N PLAN AKT)VNOST) NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADK) V OBČ)NA(
NA POTI K DRUŽB) BREZ ODPADKOV (ZERO WASTE)
GORJE IN BLED V LETU 2016

Zabojniki za mešano embalažo plastično in kovinsko
Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki Gorje: Uradno glasilo
slovenskih občin, št. /
, Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. /
je obvezno
zbiranje mešane embalaže za vsa gospodinjstva in druge uporabnike. Zato so vsi uporabniki
razen nekaj izjem, ki je pritožujejo v obeh občinah že prejelo zabojnike za mešano embalažo
(nakup ali najem).
Zabojniki za biorazgradljive kuhinjske odpadke
Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki Gorje: Uradno glasilo
slovenskih občin, št. /
, Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. /
je obvezno
zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih (v nadaljevanju BIO) odpadkov za uporabnike, ki niso
gospodinjstva, zato se je v odvoz B)O odpadkov začelo vključevati uporabnike, ki opravljajo
gostinsko dejavnost in niso zavezani oddaji BIO odpadkov direktno zbiralcem skladno z Uredbo
(bar, bife, kavarna ipd.). Trenutno je v sistem vključenih % takih uporabnikov.

)zobraževanje
Tekom celotnega leta se izvajajo izobraževanja otrok iz vrtcev in osnovnih šol v obeh občinah.
Nekatera izobraževanja potekajo v izobraževalnih ustanovah, večina pa na sedežu podjetja.
Povabijo nas, da izvedemo predavanje v okviru šolskih ur, med poukom. Letos smo že četrto
leto imeli tehniški dan za . razred osnovne šole, kjer smo v 4 urah predstavili dejavnost
ravnanja z odpadki zbirni center, igrica ločevanje odpadkov, zlaganje tetrapaka, pranje
zabojnikov, osnove ravnanja z odpadki), vodovoda in kompostiranja. Novost so tudi predavanja
študentom Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.
Kompostiranje
Z namenom promocije kompostiranja na domačem vrtu smo izdelali maskoto 'Vrtnar Črvek' in
izdali zloženko z osnovnimi napotki o kompostiranju. Pred upravno stavbo podjetja je postavljen

didaktični kompostnik iz reciklirane plastike in pred njim gredica s zemljo iz kompostnika, v
kateri gojimo solato, paradižnik, buče in zelišča ognjič, kamilica, meta, melisa .

Osveščanje in obveščanje
Uporabnike osveščamo in obveščamo preko:
- spletne strani
- občinskih glasil Blejske novice in Gorjanc, kjer mesečno objavljamo prispevke na 1 do 4
straneh
- hrbtne strani in dodatnih listov na položnici
- mailee sistema, če so uporabniki naročeni na dobivanje e-pošte
- socialnega omrežja facebook
- organizacije dogodkov

Dan živali
Ob dnevu živali smo opozarjali na zaščito našega naravnega
okolja in kako vsak od nas lahko prispeva k temu. Največ tako,
da ga ne ogrožamo in uničujemo, s tem pa skrbimo tudi za
živali. Plastične vrečke, zamaške in drugo, kar neprimerno
odvržemo, lahko pristane v morjih in oceanih. Nekatere živali
ne ločijo hrane od odpadkov. Tako želve plastične vrečke
zamenjajo za meduze, ptice pa se hranijo s plastičnimi zamaški.
A ker plastike ne morejo prebaviti, zaradi tega tudi poginejo.
Bodimo pozorni na to, kako ravnamo z odpadki, saj tako
rešujemo življenja!

Sveča manj – elektronska, solarna, virtualna sveča
Ker Slovenci spadamo v sam vrh porabnikov sveč, smo ob dnevu spomina
na preminule spodbujali, da se namesto navadnih nagrobnih sveč prižge
raje virtualna sveča, kjer se zraven lahko napiše tudi posvetilo.

Povprečno vsaka tona odpadnega materiala porabljenih sveč predstavlja
kubični meter volumna. Če bi odložili ta odpadek na površino, ki jo
predstavlja kvadrat s stranicami 5 x 5 metra, bi dobili 40 metrov visok
kup. Vsako leto.
Zato je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vzpostavilo spletno stran
svecamanj.si, na kateri lahko prižgete virtualno svečo in z njo počastite
spomin na preminule. Predniki vam ne bodo zamerili, če boste letos
prižgali svečo manj, potomci vam bodo za to hvaležni.
Odlična alternativa so tudi elektronske ali solarne sveče.

Izrabljena guma je lahko koristen odpadek

Zabojniki za odpadno električno in elektronsko opremo
V oktobru smo skupaj s podjetjem Zeos postavili
novih uličnih zbiralnikov za e-odpadke in
odpadne baterije pod sloganom E-cikliraj; 7 v
občini Bled in v Gorjah.
Ulični zbiralniki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in
odpadnih baterij.

V zabojnik spada:
majhna odpadna električna in elektronska oprema, kot so telefoni,
vrtalniki, mali gospodinjski aparati ...,
BATERIJE.
V zabojnik NE sodijo:
sijalke,
računalniški zasloni,
električna in elektronska oprema, ki se lahko razbije

Lokacije zabojnikov E-cikliraj:
Bled
Eko otok – ALPSKA CESTA 1–19
Bled
Eko otok – ZASIP, SEBENJE 6
Bled
Eko otok – R)BNO, )ZLETN)ŠKA
Bled
Eko otok – BOHINJSKA BELA 1
Gorje
Eko otok – SPODNJE GORJE 51
Gorje
Eko otok – ZGORNJE GORJE 3
Bled
Eko otok – REČ)ŠKA CESTA
Gorje
Eko otok ZGORNJE GORJE 76
Bled
Eko otok – CESTA V MEGRE 1 oz. Na plani 2

Evropski teden zmanjševanja odpadkov – ZMANJŠAJMO PORABO EMBALAŽE
Odpadna embalaža je resen problem današnje družbe. Na eni strani je tesno povezan z načinom
proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več embalaže, kot je potrebno, po
drugi strani pa tudi z našo potrošnjo, saj vsak dan ustvarimo veliko odpadne embalaže.
ZMANJŠAJMO PORABO EMBALAŽE
Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje ali hrani
izdelek na poti od proizvajalca do končnega
uporabnika in ga predstavlja potencialnim kupcem. To
so tudi izdelki za polnjenje, ki se uporabljajo na
prodajnem mestu, kot so lončki, papir, plastične
posode, kartonske škatle ipd.

Čeprav ima embalaža številne koristi, postaja vse večji
globalni problem, saj je proizvajamo in porabljamo vse
preveč. Po zadnjih podatkih samo v Evropi
proizvedemo povprečno 157 kg odpadne
embalaže na prebivalca. Velik delež te embalaže je
nepotreben, zato si moramo prizadevati, da ga
zmanjšamo.

Čeprav ne moremo vplivati na način proizvodnje,
lahko z drobnimi spremembami vedenja in
nakupovanja precej prispevamo k zmanjšanju
odpadne embalaže.
Pralne plenice
Na spletni strani smo objavili gradivo za spodbujanje uporabe pralnih plenic.

Plenice predstavljajo pomemben delež odpadkov, zato spodbujamo uporabo pralnih plenic.

Zanimiv podatek je, da od začetka uporabe plenic za enkratno uporabo pa do danes še ni
razpadla niti ena plenica. Glede na to dejstvo in usmerjenost k čim večjemu ločevanju odpadkov
in njihovi neproizvodnji so pralne plenice prava odločitev, saj so izdelane iz kakovostnih
materialov in namenjene večkratni uporabi, saj v svojem času uporabe prestanejo nešteto pranj
in sušenj.

PRAZNIKI zero waste
V decembru smo gospodinjstva obveščali o možnih načinih ponovne uporabe in izdelave
voščilnic, okraskov za novoletne jelke, daril, dekoracij za mizo, novoletnih jelk ... v duhu ZERO
WASTE.

Svetovni dan voda 22.3.2016
Varčevanje z vodo in koliko vode se skriva v živilih in dobrinah smo predstavili v sodelovanju z
Zbornico komunalnega gospodarstva.
Pred našo poslovno stavbo si lahko ogledate prikaz, koliko vode se porabi za proizvodnjo
skodelice kave,
g jabolk,
g čokolade,
g testenin in
g sira.
Prikaz je narejen v merilu : , upoštevana je virtualna voda.

Odpadne plastenke za nov inkubator od 24.3. do 22.4. 2016
Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt Jaz, ti mi, za Slovenijo – stara plastenka za nov
inkubator je namenjen ozaveščanju mladih o recikliranju odpadnih plastenk in krožnem
gospodarstvu, hkrati pa tudi zbiranju odpadnih plastenk
PET za sofinanciranje nakupa inkubatorja v porodnišnici
Kranj.
V projektu zbiranja odpadnih plastenk za nov inkubator
so sodelovali Vrtec Bled, Vrtec Bohinjska Bela, Vrtec Gorje
in Osnovna šola Gorje.
Skupaj so zbrali 420 kg
Hvala vsem in vsakomur posebej!

odpadnih

plastenk.

Mi smo sodelovali z brezplačno postavitvijo zabojnikov, praznjenjem, tehtanjem in odvozom.
Vsakoletna akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Čistilne akcije

Otroške delavnice vodni krog, od izvira do jezera,
13.april 2016

Čisto veselje
Humanitarna akcija zbiranja odpadnih surovin med 1. In 10. aprilom 2016.
Za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se je zbiralo odpadni papir, jekleni odpad in
barvne kovine.
Plastični zamaški

Zero waste week 5.-9. 9.
Posvečen zmanjševanju nastajanja odpadkov iz
hrane.
O odpadkih iz hrane obveščamo uporabnike skozi
celo leto.
Taste Bled
Sodelujemo pri organizaciji dogodkov. Dogovor je, da se za naslednje leto umakne kozarce za
enkratno uporabo.
Zero Waste turizem
Hotel Ribno, je stopil v pilotni projekt zero waste hotel v Sloveniji.
V (otelu Astoria smo pregledali procese dela glede ravnanja z odpadki in predlagali določene
izboljšave. Rezultati so vidni v tabeli spodaj.

2.2 Plan aktivnosti v prihodnjem letu
V naslednjem letu so predvidene naslednje aktivnosti:
- Osveščanje in izobraževanje
- Organizacija dneva odprtih vrat v jesenskem času
- Akcija zabojnikov za papir
- Pregled vseh, ki imajo dejavnost in dodelitev vseh zabojnikov, ki jih potrebujejo glede na
dejavnost
- Povečan nadzor ločevanja s pregledovanjem zabojnikov
- V sistem odvoza B)O odpadkov vključiti vse
% uporabnike, ki opravljajo gostinsko
dejavnost in niso zavezani oddaji BIO odpadkov direktno zbiralcem skladno z Uredbo (bar,
bife, kavarna ipd.)
- Vzpostavitev Centra ponovne uporabe prostor je že pripravljen, potrebno je izvesti
zaključna gradbena dela in opremiti prostor , težave!
- Priprava koncepta varčevanja znotraj podjetja za zaposlene, ki bi ga razširili na zunanja
podjetja, najprej občine brez lončkov v avtomatih, sušilci rok na wc in NE uporabi
papirnatih brisačk, brez sokov, pijač v plastenkah, voda v vrču, plakati na wc in hodnike
ipd.)

STANJE RAVNANJA Z ODPADK) V OBČ)NA( GORJE )N BLED
1 Sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru v občini Bled
Odpadki, ki se zbirajo od vrat do vrat
Vrsta odpadka
mešani komunalni odpadki
organski kuhinjski odpadki
mešana embalaža
papirna in kartonska embalaža
kosovni odpadki

zeleni vrtni odpad

pranje zabojnikov

Pogostost odvoza
1x na 14 dni, po razporedu
1x na teden, tisti ki se za to opredelijo
1x na 14 dni, po razporedu
1x na mesec, po razporedu
terminov letno od vrat do vrat po predhodnem naročilu
preko kupona, pri čemer je x m brezplačen odvoz
terminov letno od vrat do vrat po predhodnem naročilu
preko kupona, pri čemer je x m brezplačen odvoz
Zabojniki za odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov: tedensko, ob vsakem praznjenju od marca do
novembra
Ostali zabojniki: najmanj 2x letno

Odpadki, ki se zbirajo na ekoloških otokih

Vrsta odpadka
mešana embalaža
papirna in kartonska embalaža
steklena embalaža
organski kuhinjski odpadki
zeleni vrtni odpad
oblačila

Pogostost odvoza
Najmanj 1x na teden
Najmanj 1x na teden
Najmanj 1x na teden
Najmanj 1x na teden
Najmanj 1x na teden
Najmanj 1x na teden

Vrsta odpadka

Pogostost zbiranja
x letno s premično zbiralnico,
vse leto v zbirnem centru

Odpadki, ki se zbirajo v posebnih akcijah (nevarni odpadki, kosovni odpadki)

nevarni odpadki iz gospodinjstva

Odpadki, ki se zbirajo v zbirnih centrih
Občani občine Bled uporabljajo zbirni center: ZC Bled, na Rečiški cesti na Bledu

Vrsta odpadka
Mešani komunalni odpadki
Mešana embalaža
Plastična embalaža in stiropor
Kovinska embalaža
Steklena embalaža
Papirna in kartonska embalaža
Trda plastika igrače in trda plastična embalaža gajbice za sadje in zelenjavo, ovitki DVD-jev…
Ravno steklo
Kosovni odpadki
Zeleni vrtni odpad
Organski kuhinjski odpadki
Tekstil oblačila in obutev
Elektronska oprema (VGA, MGA, (ZA, TV, …
Avtomobilske gume
Salonitne plošče azbestni odpadki
Gradbeni material/odpadki
Les, pohištvo
Kovine in barvne kovine
Nevarni odpadki iz gospodinjstva

2 Predelava ločeno zbranih odpadkov
Mešane komunalne odpadke za občino Bled prevzema podjetje Saubermacher d.o.o. in jih pred
odlaganjem obdela tako, da po pogodbi izloči še % odpadkov.

Do
. .
je mešane komunalne odpadke za občino Gorje prevzemalo podjetje
Saubermacher d.o.o. in jih pred odlaganjem obdelalo tako, da je po pogodbi izločilo še %
odpadkov. Od .
.
jih za občino Gorje prevzema podjetje JEKO-IN d.o.o. in jih pred
odlaganjem obdela tako, da po pogodbi izloči še —30% odpadkov.

Mešano embalažo plastična embalaža, stiropor, kovinska embalaža , papirno in kartonsko
embalažo, stekleno embalažo se predaja shemam: Slopak d.o.o., )nterseroh d.o.o., Gorenje
surovina d.o.o., Embakom d.o.o., Recikel d.o.o., Unirec d.o.o..
Podjetje )nterseroh d.o.o. vse vrste embalaže razdeli naprej v naslednje vrste obdelav:
- 26 % v snovno obdelavo v Sloveniji
- 46 % v snovno obdelavo v tujini
- 21 % v energetsko obdelavo v Sloveniji
% v energetsko obdelavo, ponovno obdelavo in sežig v tujini

Podjetje Unirec d.o.o. razdeli posamezno vrsto ločeno zbranih frakcij v naslednje vrste obdelav:
- papirna in kartonska embalaža:
% snovne obdelave in
% energetske obdelave
- mešana embalaža: , % snovne obdelave in , % energetske obdelave
- steklena embalaža:
% snovne obdelave in
% energetske obdelave
Ostale ločeno zbrane frakcije prevzemajo naslednji prevzemniki:
- Ravno steklo: Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.
- Zeleni vrtni odpad: Humko d.o.o. Bled
- Biorazgradljivi kuhinjski odpadki: Koto d.o.o.
- Tekstil: Humana, Hafner Bogdan s.p.
- EEO: shema Zeos, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
- Gume: shema Slopak d.o.o.
- Salonitne plošče: Komunala Tržič d.o.o., Jeko-in d.o.o.
- Gradbeni odpadki: Eco sm, d.o.o.
- Les: Biomasa Ovsenik d.o.o. Kranj
- Kovine: Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.
- Nevarni odpadki iz gospodinjstev: Ekol, zbiranje in predelava sekundarnih surovin, d.o.o.

(c) Delež VS) LOČENO ZBRAN)/skupaj
zbrani KO brez obdelave MKO) (%)

Delež VS) LOČENO ZBRAN)/skupaj
zbrani KO (z obdelavo MKO) (%)

Delež MKO zbrani/skupaj zbrani KO
(%)

Delež MKO odloženi/skupaj zbrani KO
(%)

(b1) MKO zbrani/prebivalca (kg)

2009

1.172.946

741.562

741.562
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257

257

63

63

37

37

2.891

2010

1.188.583

761.696

761.696

407

261

261

64

64

36

36

2.923

2011

815.025

412.470

412.470

280

142

142

51

51

49

49

2.911

2012

686.892

309.941

276.446

239

96

108

40

45

60

55

2.869

2013

642.027

263.385

166.602

224

58

92

26

41

74

59

2.866

2014

642.996

231.869

149.237

228

53

82

23

36

77

64

2.815

2015

645.112

194.006

149.921

229

53

69

23

30

77

70

2.822

2016

672.075

184.020

146.940

238

52

65

22

27

78

73

2.828

Prebivalci SKUPAJ

(b) MKO zbrani (kg)

MKO odloženi na deponijo z
obdelavo*)/prebivalca (kg)

(a) skupaj zbrani KO (kg)

(a1) skupaj zbrani KO/prebivalca (kg)

leto

MKO odloženi na deponijo z
obdelavo*) (kg)

3 Količine odpadkov
Gorje

411

260

260

63

63

37

37

8.129

2010

3.382.890

2.167.904

2.167.904

417

267

267

64

64

36

36

8.113

2011

3.712.892

1.879.030

1.879.030

456

231

231

51

51

49

49

8.141

2012

3.606.186

1.627.189

1.451.344

440

177

199

40

45

60

55

8.191

2013

3.638.155

1.492.554

944.098

444

115

182

26

41

74

59

8.203

2014

3.643.645

1.313.922

845.674

448

104

162

23

36

77

64

8.127

2015

3.655.632

1.191.754

758.458

455

94

148

21

33

79

67

8.035

2016

3.808.425

1.259.100

798.324

476

100

157

21

33

79

67

7.998

Delež VS) LOČENO ZBRAN)/skupaj
zbrani KO (z obdelavo MKO) (%)

Delež MKO zbrani/skupaj zbrani KO
(%)

Prebivalci SKUPAJ

(a1) skupaj zbrani KO/prebivalca (kg)

2.110.598

(c) Delež VS) LOČENO ZBRAN)/skupaj
zbrani KO brez obdelave MKO) (%)

MKO odloženi na deponijo z obdelavo*
(kg)

2.110.598

Delež MKO odloženi/skupaj zbrani KO
(%)

(b) MKO zbrani (kg)

3.338.384

(b1) MKO zbrani/prebivalca (kg)

(a) skupaj zbrani KO (kg)

2009

MKO odloženi na deponijo z
obdelavo*)/prebivalca (kg)

leto

Bled

KO – komunalni odpadki
MKO – mešani komunalni odpadki
Opomba 1: Klasifikacija odpadkov se je z leti spreminjala. Podatki so prikazani glede na klasifikacije kot so veljale v letih
zbiranja.
Opomba 2: Obdelava MKO pred odlaganjem na deponijo od leta 2012.

Obrazložitev količin
Gorje
Količina skupaj zbranih komunalnih odpadkov se je povečala, a na račun ločeno zbranih
odpadkov. Količina mešanih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto znižala za 4
kg/prebivalca.
Bled
Količina skupaj zbranih komunalnih odpadkov se je povečala. Po analizi podatkov smo ugotovili,
da se količina odpadkov povečuje glede na število turistov. Število turistov je vsako leto večje,
prav tako pa se kaže tudi vzporednica med količino odpadkov in številom turistov v mesecih, ko
je turistov največ.

V tabelah spodaj je predstavljeno razmerje med številom turistov mesečno in količinami
nastalih odpadkov.
Štelo turistov je evidentirano kot število nočitev turistov Vir: SURS)
V letu
smo dodali še število dnevnih gostov. Tu smo upoštevali število prodanih parkirnih
listkov od junija
dalje, ko se je uvedlo davčno potrjevanje računov) Vir: Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki . Seveda se zavedamo, da dnevni gostje
prihajajo tudi z javnim prevozom ali drugimi prevoznimi sredstvi ter ne parkirajo na plačljivih
parkiriščih. Ti podatki so upoštevani tudi zaradi občutka, koliko gostov je dnevno lahko
prisotnih.
ŠTEVILO TURISTOV BLED
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V letu

bomo začeli z ukrepi in spodbujanjem ter osveščanjem obiskovalcev.

4 Ukrepi za spodbujanje zniževanja količin odpadkov
Obstoječi ukrepi ponovne uporabe:
- spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu
kompostira približno
% gospodinjstev
- pripravljanje centra za ponovno uporabo

glede na razpoložljive podatke doma

Obstoječi ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov:
- Preko osveščanja spodbujanje uporabe izdelkov za večkratno uporabo

Obstoječi ekonomski instrumenti
- Uveden je sistem »plačaj kolikor odvržeš« PAYT-Pay As You Throw) sistem. Vsi zabojniki
so opremljeni s čipi. Količina odpadkov se obračuna glede na dejansko oddan volumen
odpadkov. Najmanjši zabojnik je
l. Uporabnik odda zabojnik tolikokrat kot je njegova
potreba a največ x mesečno. Za zbiranje se plača fiksni del glede na velikost zabojnika, za
obdelavo in odlaganje pa oddana količina, izračunana na podlagi volumna zabojnika in
števila odvozov, minimalno x na mesec.
- Poostren nadzor zbiranja vseh vrst odpadkov, posebej mešanih komunalnih in opozarjanje
na pravilno ločevanje.

Obstoječi načini informiranja in osveščanja lokalnih prebivalcev, podjetij, ustanov in
obiskovalcev turizem o načinu ravnanja z odpadki v občini:
- Prireditev ob tednu mobilnosti predstavitev novega ekološkega smetarskega vozila,
stojnica z informacijami o ločevanju odpadkov, igrica ločevanja odpadkov in zlaganje
tetrapaka, da se prihrani prostor v zabojniku za mešano embalažo
- Z obvestili na hrbtni strani položnic, vsaj x letno
- S posebnimi obvestili (dopisi), 2x letno
- Preko člankov v lokalnih novicah, x letno
- Preko radia
- Z dnevom odprtih vrat
- Obisk vrtcev in šol
- Preko spletnih strani in elektronske pošte
- )zobraževanje zaposlenih v podjetjih po dogovoru

Posebna pozornost bo namenjena osveščanju turističnih obiskovalcev.
5 Ocena občin na poti do družbe brez odpadkov

Organizaciji Zero Waste Slovenija Ekologi brez meja in Zero Waste Europe sta ocenili poročila
slovenskih občin o njihovem napredku na področju ravnanja z odpadki v letu
. Ob vstopu v
Zero Waste mrežo občine sprejmejo ustrezne načrte, cilje in ukrepe, s katerimi nameravajo te
cilje doseči. Del načrta je tudi najmanj eno letno srečanje Zero Waste odbora ter posredovanje
letnega poročila o tem, kako občina napreduje proti zastavljenim ciljem. V letu
so vse
občine povečale deleže ločenega zbiranja in znižale količine mešanih ostankov, a so vse tudi
zabeležile povečanje količin nastalih odpadkov. Mestna občina Ljubljana ni oddala letnega
poročila in Zero Waste odbor se ni sestal niti enkrat, zato je edina slovenska občina na poti do
družbe brez odpadkov z rumeno oznako.
Bled in Gorje
Glede na vrednosti kazalnikov, ki nam jih je posredovalo podjetje )nfrastruktura Bled, je občina
Bled uspela povečati ločeno zbiranje s
odstotkov ob vstopu v mrežo Zero Waste na ,
odstotkov v letu
. Za
kg se je znižala količina mešanih ostankov na prebivalca. Na drugi
strani pa občina beleži kg na prebivalca več nastalih odpadkov.

Občina Gorje je uspela povečati ločeno zbiranje s
odstotkov v letu
na , odstotkov v
letu 2015. Za
kg se je znižala količina mešanih ostankov na prebivalca. Na drugi strani pa
občina beleži kg na prebivalca več nastalih odpadkov.

Občini sta v letu
povečali obseg odvoza odpadne embalaže in mešanih odpadkov ter
biološko razgradljivih odpadkov uporabnikov, ki niso gospodinjstva. Potekalo je izobraževanje v
osnovnih šolah in promocija kompostiranja doma in spodbujanje ločenega zbiranja posameznih
vrst odpadkov. Posebej je potekalo tudi osveščanje o uporabi pralnih plenic ter vrečk za
večkratno uporabo in drugih načinih preprečevanja odpadkov. Komunalno podjetje je pričelo z
analizo mešanih ostankov odpadkov v hotelih in gospodinjstvih.
Občini Bled in Gorje sta v letu
izpolnili vse formalne zahteve: organizirali sta srečanje Zero
Waste odbora in oddali poročilo za leto
. Zato sta bili občini označeni z zeleno.

