
POROČILO IN PLAN AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINAH 
GORJE IN BLED 
 
Poročilo o izvedenih aktivnostih od sprejetja Načrta do danes 
 
Od sprejetja načrta v januarju 2015 do danes so bile za doseganje zavez iz Načrta izvedene 
aktivnosti opisane v nadaljevanju. 
 
Zabojniki za mešano embalažo (plastično in kovinsko) 
Skladno s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Gorje: Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2014, Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) je obvezno 
zbiranje mešane embalaže za vsa gospodinjstva in druge uporabnike. Zato je 90% uporabnikov 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. 18/2014, Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) je obvezno 
zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih (v nadaljevanju BIO) odpadkov za uporabnike, ki niso 
gospodinjstva, zato se je v odvoz BIO 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 30% takih uporabnikov. 
 
Perniki: redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov 
S 1. 7. 2014 se je v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov vključilo naselje Perniki (7 
uporabnikov). 
 
Radovna: redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov 
S 1. 7. 2015 se bo v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov vključilo naselje Radovna (20 
uporabnikov). 
 
Izobraževanje 
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. 
Letos smo že drugo leto imeli tehniški dan za 9. 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, kompostiranja in 
geodezije. 
 
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). 
 

   



     
 
Mesečna nagradna igra 
Od marca do novembra 2015 izvajamo nagradno igro 'Odpadek meseca', kjer spodbujamo 
ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov. Odziv je dober, saj se mesečno udeleži okoli 150 
gospodinjstev. 

 
 
Osveščanje 
Uporabnike osveščamo preko spletne strani in občinskih glasil Blejske novice in Gorjanc, kjer 
mesečno objavljamo prispevke na 1 do 4 straneh. 
 
Pralne plenice 
Na spletni strani smo objavili gradivo za spodbujanje uporabe pralnih plenic. 

 
 

 
 



Dan brez plastičnih vrečk 
3. julij je svetovni dan brez plastičnih vrečk. V ta namen smo želeli vzpodbuditi potrošnike k 
uporabi vrečk za večkratno uporabo. Tako smo na različnih lokacijah v obeh občinah razdelili 
vrečke iz blaga v zameno za plastične vrečke. Kdor je prinesel 10 ali več plastičnih vrečk je v 
zameno prejel bombažno vrečko s potiskom. Kdor bo prinesel večjo količino vrečk, bo prejel 
prav posebno nagrado. 
Lokacije: 

 trg v Zgornjih Gorjah ob 9.00-10.00 
 pred trgovino Mercator v Zasipu ob 10.15-11.15 
 pred Zadružnim domom Ribno ob 11.30-12.30 
 pred trgovino Mercator na Bohinjski Beli ob 12.45-13.45 
 V zbirnem centru na Bledu, Rečiška cesta 2 od 7.00-19.00. 

 
 

S plakati smo osveščali ljudi na oglasnih deskah na občinah in objavili vsebino na spletni 
strani. 

 
 
Pregledi zabojnikov 
Začeli smo s pregledi zabojnikov za mešane komunalne odpadke. 
En pregled je bil izveden na mešanih komunalnih odpadkih iz hotela, rezultati so v spodnji tabeli. 
  

Sestava mešanih komunalnih odpadkov enega izmed hotelov na Bledu 
Analiza z dne 25. 2. 2015. 
Vrsta odpadka Teža odpadkov 

(kg) 
Odstotek (%) 

Biološko razgradljivi odpadki 108 35,3 
Mešana embalaža (plastika in pločevinke) 66 21,6 
Papir 38,5 12,6 
Nerazvrščeni del, mešani komunalni odpadki 93,5 30,5 

Skupaj 306 100 

 



 
 
Drugi pregledi so bili izvedeni pri gospodinjstvih. Rezultati so v spodnji tabeli. 
 

Naslov 

Koritno 46a 
Ribno, Ul. I. 

Grupe 
Odredov 3 

Ribno, Ul. I. 
Grupe 

Odredov 7 

Ribno, Ul. I. 
Grupe 

Odredov 6 
Skupaj, povprečje (%) 

Občina Bled Bled Bled Bled   

Teža odpadkov skupaj 53,6 9,3 7 6 75,9 

MKO (kg) 0,5 4   3,7 8,2 

MKO (%) 0,9 43   61,7 26,4 

MKO, PLENICE (kg)   5,3 3   8,3 

MKO, PLENICE (%)   57 43   25,0 

PAP (kg) 0,1   0,5 2,3 2,9 

PAP (%) 0,2   7 38,3 11,4 

EMB (kg) 0,1       0,1 

EMB (%) 0,2       0,1 

BIO (kg) 52,6   3,5   56,1 

BIO (%) 98,1   50   37,0 

TEKSTIL (kg) 0,3       0,3 

TEKSTIL (%) 0,6       0,2 

 
Teden brez odpadka 
V času 7.–13. septembra 2015 poteka Teden brez odpadkov. V Infrastrukturi Bled bomo ta čas 
izkoristili za obveščanje in seznanjanje občanov s ponovno uporabo.  
V četrtek, 10. septembra, bomo organizirali predstavitve ponovne uporabe: 

 na trgu v Zgornjih Gorjah: 10.00–11.00  
 na blejski promenadi pri fijakarjih: 11.15–12.15 

 

 
 



Plan aktivnosti v prihodnjem letu 
 
V naslednjem letu so predvidene naslednje aktivnosti: 
- Osveščanje in izobraževanje 
- Organizacija dneva odprtih vrat v jesenskem času 
- Obveščanje uporabnikov o projektu: Volk sit koza cela 

- Povečan nadzor ločevanja s pregledovanjem zabojnikov in uvesti sankcije v smislu: če se 
pri pregledu zabojnikov ugotovi, da je uporabnik kršil pravila pravilnega ločevanja 2x v 
enem letu in je v njegovem zabojniku za MKO več kot 30% BIO odpadkov, se mu izreče 
globa in se ga vključi v redni odvoz BIO odpadkov (zabojnik lahko kupi ali najame). 

-  
- V sistem odvoza BIO odpadkov vključiti vse (100%) 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.) 

- Pripraviti pobude: 
- Na javnih prireditvah bi se moralo prepovedati kozarcev in pribora za enkratno uporabo. 
- Na območju občine Bled bi bilo potrebno vzpostaviti sistem pitnikov in prepovedati 

prodajo vode v plastenkah. 
- Tabornike bi poučili o pravilnem kompostiranju, potem bi se organizirale delavnice o 

kompostiranju, na katerem bi taborniki poučevali druge. S tem bi se spodbujalo 
medgeneracijsko sodelovanje. 

- Okoli blejskega jezera se namesti več zabojnikov za pasje iztrebke 
- Uporabnikom se za novoletno »darilo« podari vrečke za sadje in zelenjavo za večkratno 

uporabo 
- Vzpodbuditi hotele, da hrano, ki ostane, dostavijo v javno kuhinjo. 


