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1. ZERO WASTE ODBOR
V Zero Waste odboru so naslednji člani:
- Romana Starič, predstavnica Občine Bled
- Metod Gaber, predstavnik Občine Gorje
- Jožica Peljhan Korošec, predstavnica komunalnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.
- Erika Oblak, predstavnica nacionalne Zero Waste organizacije
- Aljaž Mulej, Društvo tabornikov Pokljuški rod Gorje, predstavnik nevladne organizacije
občine Gorje
- Miha Žvan, Društvo za varstvo okolja Bled, predstavnik nevladne organizacije občine
Bled
Naloga odbora je, da sodeluje pri razvoju in implementaciji zaveze, oceni kritične korake,
definira rešitve v primeru težav pri izvedbi ali rokih, podpira izvajanje zaveze ter poroča
nacionalni Zero Waste organizaciji.
Predsednik Odbora je predstavnik komunalnega podjetja.
Mandat Odbora traja do leta 2025, do katerega naj bi bili izpolnjeni cilji, zastavljeni v načrtu in se
sestane najmanj 1x letno.
Članstvo v Odboru je častno, predstavnica nacionalne Zero Waste organizacije prejme
nadomestilo za udeležbo na odboru 150,00 EUR (DDV ni vključen).
I. Odbora so se udeležili vsi predstavniki, razen predstavnica Občine Bled. Odbor je potekal v
torek, 23. 6. 2015 od 16.00 do 19.00 ure.

2. POROČILO IN PLAN AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V
OBČINAH GORJE IN BLED
2.1 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).
2

I. Zero Waste odbor

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.
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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 želimo vzpodbuditi potrošnike k
uporabi vrečk za večkratno uporabo. Tako bomo na različnih lokacijah v obeh občinah razdelili
vrečke iz blaga v zameno za plastične vrečke. Kdor bo prinesel 10 ali več plastičnih vrečk bo 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 bomo 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
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Analiza z dne 25. 2. 2015.
Vrsta odpadka
Biološko razgradljivi odpadki
Mešana embalaža (plastika in pločevinke)
Papir
Nerazvrščeni del, mešani komunalni odpadki
Skupaj

Teža odpadkov
(kg)
108
66
38,5
93,5
306

Odstotek (%)
35,3
21,6
12,6
30,5
100

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

Koritno 46a
Naslov

Ribno, Ul. I. Ribno, Ul. I. Ribno, Ul. I.
Grupe
Grupe
Grupe
Odredov 3 Odredov 7 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

2.2 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
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-

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.)

Po predstavitvi poročila in plana, so bili s strani udeležencev podani še naslednji predlogi:
- 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).
- 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.
- Taborniki bi se poučili o pravilnem kompostiranju, potem bi pa organizirali delavnice o
kompostiranju, na katerem bi taborniki poučevali druge. S tem bi se spodbujalo
medgeneracijsko sodelovanje.
- Okoli jezera se namesti več zabojnikov za pasje iztrebke
- Pridobi se informacijo katere vrste odpadkov se v večini nahajajo v novih koših okoli
jezera in ali ljudje ločujejo
- Uporabnikom se za novoletno »darilo« podari vrečke za sadje in zelenjavo za večkratno
uporabo
- Vzpodbuditi hotele, da:
o hrano, ki ostane, dostavijo v javno kuhinjo. Primer dobre prakse je Ljubljana, kjer so
se hoteli povezali in ta način deluje:

http://www.24ur.com/novice/slovenija/hrana-5.html
Povečajo ločevanje odpadkov, če ne, se jih stimulira finančno (v kolikor en hotel
naroči odvoz MKO več kot 1x na teden, se cena zbiranja in odvoza poviša
o Pridobijo certifikat odličnega ločevanja odpadkov, ki ga podeli občina ali
Infrastruktura, v kolikor se pri pregledu zabojnikov ugotovi, da pravilno ločujejo
V kolikor ni izboljšanja, se jih javno izpostavi.
Težava pri hotelih je verjetno zato ker imajo ločeno čistilno službo. Vse čistilke, ki so
o

bile prej zaposlene v hotelu so "prodali" drugemu podjetju, ki se ukvarja samo s
čiščenjem, smeti pa mečejo v zabojnik, ki je last hotela, zato jim je malo mar, kaj dajo
kam. Da ne bi bil kdo od hotelskih lastnikov jezen bi lahko vsakemu pregledali en
kontejner, potem pa primerjali lastnike, Sava, Kompas-Lovec, Sportina... Rezultate bi
objavili v BN. Hotele bi lahko vzpodbudili, da se pomenijo s svojimi čistilnimi servisi.
3. STANJE RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINAH GORJE IN BLED
3.1 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

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
6 terminov letno od vrat do vrat po predhodnem naročilu
preko kupona, pri čemer je 2 x 2m3 brezplačen odvoz
9 terminov letno od vrat do vrat po predhodnem naročilu
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pranje zabojnikov

preko kupona, pri čemer je 3 x 1m3 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

Odpadki, ki se zbirajo v posebnih akcijah (nevarni odpadki, kosovni odpadki)
Vrsta odpadka
nevarni odpadki iz gospodinjstva

Pogostost zbiranja
1x letno s premično zbiralnico,
vse leto v zbirnem centru

Odpadki, ki se zbirajo v zbirnih centrih
Občani občine Bled uporabljajo 1 zbirni center: ZC Bled, na Rečiški cesti 2 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, HZA, TV, …)
Avtomobilske gume
Salonitne plošče (azbestni odpadki)
Gradbeni material/odpadki
Les, pohištvo
Kovine in barvne kovine
Nevarni odpadki iz gospodinjstva

3.2 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 40% odpadkov.
Do 30. 9. 2014 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 40%
odpadkov. Od 1. 10. 2014 jih za občino Gorje prevzema podjetje JEKO-IN d.o.o. in jih pred
odlaganjem obdela tako, da (po pogodbi) izloči še 20—30% odpadkov.
Mešano embalažo (plastična embalaža, stiropor, kovinska embalaža), papirno in kartonsko
embalažo, stekleno embalažo se predaja shemam: Slopak d.o.o., Interseroh d.o.o., Gorenje
surovina d.o.o., Embakom d.o.o., Recikel d.o.o., Unirec d.o.o..
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Podjetje Interseroh 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
- 7 % 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: 60 % snovne obdelave in 40 % energetske obdelave
- mešana embalaža: 22,5 % snovne obdelave in 77,5 % energetske obdelave
- steklena embalaža: 60 % snovne obdelave in 40 % 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.
3.3 Količine odpadkov

leto

(a) skupaj zbrani KO (kg)

(b) MKO zbrani (kg)

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

(a1) skupaj zbrani KO/prebivalca (kg)

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

(b1) MKO zbrani/prebivalca (kg)

Delež MKO odloženi/skupaj zbrani
KO (%)

Delež MKO zbrani/skupaj zbrani KO
(%)

Delež VSI LOČENO ZBRANI/skupaj
zbrani KO (z obdelavo MKO) (%)

(c) Delež VSI LOČENO ZBRANI/skupaj
zbrani KO brez obdelave MKO) (%)

Prebivalci SKUPAJ

Gorje

2009

1.172.946

741.562

741.562

406

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

639.857

229.790

148.095

223

52

80

23

36

77

64

2.840

Bled
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leto

(a) skupaj zbrani KO (kg)

(b) MKO zbrani (kg)

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

(a1) skupaj zbrani KO/prebivalca (kg)

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

(b1) MKO zbrani/prebivalca (kg)

Delež MKO odloženi/skupaj zbrani KO
(%)

Delež MKO zbrani/skupaj zbrani KO
(%)

Delež VSI LOČENO ZBRANI/skupaj
zbrani KO (z obdelavo MKO) (%)

(c) Delež VSI LOČENO ZBRANI/skupaj
zbrani KO brez obdelave MKO) (%)

Prebivalci SKUPAJ
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2009

3.338.384

2.110.598

2.110.598

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

3.625.855

1.302.142

839.203

442

102

159

23

36

77

64

8.145

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.
Opomba 3: za leto 2014 je za mesec november in december narejena projekcija predvidenih količin odpadkov.

3.4 Ukrepi za spodbujanje zniževanja količin odpadkov
Obstoječi ukrepi ponovne uporabe:
- spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu (glede na razpoložljive podatke doma
kompostira približno 20 % gospodinjstev)
- pripravljanje centra za ponovno uporabo
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 120 l. Uporabnik odda zabojnik tolikokrat kot je njegova
potreba a največ 2x 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 1x 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 8x letno
- S posebnimi obvestili (dopisi), 2x letno
- Preko člankov v lokalnih novicah, 12x letno
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-

Preko radia
Z dnevom odprtih vrat
Obisk vrtcev in šol
Preko spletnih strani in elektronske pošte
Izobraževanje zaposlenih v podjetjih po dogovoru

4. VIZIJA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE
Vizija Občine Gorje in Občine Bled je postati občina, ki z viri ravna trajnostno in gospodarno:
odpadki, kot viri ne končajo na odlagališču in hrana ne v smeteh. V občini nastajajo zelena
delovna mesta. Vsi se zavedajo vrednosti virov in svoje vloge pri učinkoviti rabi virov.
Cilj Načrta oz. Strategije je dati jasno navodilo vsem prebivalcem, obiskovalcem in izvajalcem
dejavnosti o ravnanju z odpadki na območju občin v prihodnosti:
1. Ohranjanje in varovanje naravnih virov (pokrajine in vode)
2. Izobraževanje in osveščanje k odgovornemu potrošništvu
3. Preprečevanje nastajanja odpadkov:
- premislimo kaj res potrebujemo preden kupimo
- kupimo izdelke, ki so kvalitetni, narejeni iz ekoloških in/ali recikliranih materialov,
izogibamo se nakupu izdelkov za enkratno uporabo
- če neke stvari ne potrebujemo več jo prodamo, posodimo ali podarimo
- ko potrebujemo nek izdelek le za enkratno uporabo si ga izposodimo
- spodbude kupcem, da prinesejo svojo embalažo in vrečke za večkratno uporabo
- spodbujanje kupcev, da kupujejo izdelke brez embalaže ali vsaj take, ki so v ekološki
embalaži
- spodbujanje uporabe pralnih plenic
4. Ponovna uporaba izdelkov:
- v nove namene (npr. stare fotografije za umetnost, obleke za vrečke, itd.)
- popravilo tako, da se ohranja vrednost in uporabnost izdelka.
- obnavljanje, predelava sestavnih delov, razstavljanje na sestavne dele, ki jih ponovno
uporabimo
- spodbujanje izmenjav, trgovin z izdelki ponovne uporabe, garažne razprodaje, boljših
trgov in zbiranja v dobrodelne namene.
5. Recikliranje
6. Kompostiranje na domačem vrtu. Prednost pred kompostiranjem hrane je uporaba še dobre
hrane iz menz in hotelov za ljudi, ki so socialno ogroženi, nato za prehrano živali, šele nato
se lahko hrano smatra kot biološko razgradljiv kuhinjski odpadek.
7. Čim večja snovna predelava vseh vrst odpadkov z namenom zmanjšanja količin odpadkov
namenjenih za odstranjevanje.
8. Povečan prijazen nadzor zbiranja vseh vrst odpadkov pri povzročiteljih.
9. Čim bolj kakovostno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov z namenom, da so čiste in tako bolj
uporabne za predelavo in obdelavo.
10. Sežiganje mešanih komunalnih odpadkov, gum, lesa iz mešanih gradbenih odpadkov ali
blata čistilnih naprav je nesprejemljivo.
Poglavitne rešitve Načrta oz. Zaveze:
- izobraževanje in osveščanje prebivalcev in obiskovalcev o ravnanju z odpadki na
območju občin,
- preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru,
- ponovna uporaba,
- zagotavljanje kar najboljših pogojev za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru: natančnejše
ločevanje (s povečanim nadzorom ločevanja) in posledično manj zbranega preostanka
komunalnih odpadkov namenjenega obdelavi in končno odlaganju.

5. ZAVEZA OBČIN GORJE IN BLED NA POTI DO ZERO WASTE
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Občini Gorje in Bled se zavezujeta, da bosta:
-

do leta 2020 vzpostavila pogoje, ki bodo omogočili:

1. Izmed vseh zbranih komunalnih odpadkov izločiti 75% delež koristnih odpadkov in jih
poslati naprej v snovno izrabo (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obdelava).
2. Zmanjšanje količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na 70 (Gorje) in 100
kilogramov (Bled) na prebivalca na leto.
3. Zmanjšanje količine odloženih odpadkov na 50 (Gorje) in 80 kilogramov (Bled) na
prebivalca na leto.
4. Zmanjšanje količine vseh nastalih odpadkov na 200 (Gorje) in 300 kilogramov (Bled) na
prebivalca na leto.
-

do leta 2025 vzpostavila pogoje, ki bodo omogočili:

5. Izmed vseh zbranih komunalnih odpadkov izločiti 80 % delež koristnih odpadkov in jih
poslati naprej v snovno izrabo (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obdelava).
6. Zmanjšanje količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na 65 (Gorje) in 75 kilogramov
(Bled) na prebivalca na leto.
7. iskanju rešitev za nadaljnjo predelavo, ponovno uporabo, snovno izrabo ali preoblikovanje
materialov za vse zbrane vrste odpadkov,
8. izvedbi analize mešanih ostankov odpadkov, ki pokaže, katere deleže je možno znižati s
preprostejšimi ukrepi, katere pa zgolj s sodelovanjem proizvajalcev. Prva analiza bo
opravljena v prvem letu po sprejemu Načrta oz. Zaveze. Nadaljnje analize bodo izvedene
najmanj 1x na leto z namenom spremljanja napredka in prilagajanja ukrepov za dosego
ciljev,
9. krepitvi zavedanja za upoštevanje prioritet na področju ravnanja z odpadki (preprečevanje
nastajanja, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov je usmerjeno v zniževanje količin
vseh nastalih komunalnih odpadkov ter zniževanje količin mešanih ostankov) ter odpadkov
praviloma ne usmerjati v sežigalnice. Sežiganje mešanih komunalnih odpadkov, gum, lesa iz
mešanih gradbenih odpadkov ali blat čistilnih naprav je nesprejemljivo,
10. organiziranju izobraževanja, informiranja, osveščanja in sodelovanja s prebivalci,
obiskovalci in podjetji, kjer nastajajo komunalni odpadki ter s podjetji, kjer nastajajo
odpadki, ki ne sodijo v njeno neposredno pristojnost o pravilnem ravnanju z odpadki,
kompostiranju na domačem vrtu, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in
ponovni uporabi predmetov,
11. dogovoru s ponudniki nastanitev v občini glede postavitve manjših zabojnikov za ločeno
zbiranje odpadkov v sobe ali na hodnike nastanitvenih objektov, namestitev informativnega
gradiva po sobah (hitri vodnik po ločevanju odpadkov v tujih jezikih),
12. vzpostavitvi in zagotovitvi delovanja eko točke, katere namen je izobraževati in osveščati
ljudi o trajnostno naravnanem vedenju. Eko točko se lahko vzpostavi tudi v sodelovanju s
sosednjo občino. Eko točka je lahko stacionarna ali mobilna,
13. vzpostavitvi in zagotovitvi delovanja medobčinskega centra ponovne uporabe (v
nadaljevanju CPU), v katerem bo rabljene predmete mogoče popraviti, dodelati, predelati,
preoblikovati in prodati. CPU se lahko vzpostavi tudi v sodelovanju s sosednjo občino,
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14. organiziranju sistema samooskrbe lokalnega prebivalstva, prodaja lokalnih izdelkov in
pridelkov ter živil v razsutem stanju (brez embalaže),
15. pravilnem upravljanju zemljišč (nadzor preobsežne gradnje, ki ima za posledico preveliko
gostoto prebivalcev, obnova, sanacija in preprečevanje nastajanja degradiranih območij,
načrtovanje zelenih stavb, načrtovanje in izgradnja energijsko in prehransko samozadostnih
naselij ipd.),
16. spodbujanju trajnostne mobilnosti (v avtu se pelje več ljudi, ne vsak s svojim, hoja, vožnja s
kolesom, javni prevoz ipd.) in novih življenjskih slogov (samooskrba, kratke nakupovalne
verige, trajnostna pravična trgovina ipd.),
17. izbiri ponudnikov storitev dajala prednost tistim, ki zagotavljajo alternativne načine
predelave odpadkov,
18. zmanjševanju ogljičnega odtisa v lokalnem okolju (spodbujanje energetske učinkovitosti,
zelene javne nabave itd.).
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