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UVOD 

 
Občina Radovljica je v sodelovanju z Komunalo Radovljica d.o.o. in Ekologi brez meja 
pristopila k Mednarodni Zero Waste zvezi.  
 
Strategija »zero waste« zahteva, da ljudje spremenimo način razmišljanja. “Zero Waste je 
etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila 
in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina 
za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, 
da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne 
sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo 
ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.” 

Temelji na tem, da na prvo mesto ne postavlja vprašanja, kako se bomo odpadkov znebili, 
ampak dejstva, kako preprečiti nastajanje odpadkov in da moramo proizvajati izdelke, ki jih bo 
kot odpadke mogoče brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti. 
 
Strategija »zero waste« sicer deluje na preprostih načelih, kljub temu pa je ni mogoče doseči 
brez truda. Rezultati se pokažejo šele po trdem delu, z vztrajnostjo in ustvarjalnostjo vseh 
udeležencev sistema. 
 
VIZIJA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 
 
Vizija Občine Radovljica je postati občina, ki z viri ravna trajnostno in gospodarno: odpadki, 
kot viri ne končajo na odlagališču in hrana ne v smeteh.  
 
Cilj Zaveze je dati jasno navodilo vsem prebivalcem, obiskovalcem in izvajalcem dejavnosti 
o ravnanju z odpadki na območju občine Radovljica v prihodnosti: 
 

1. Ohranjanje in varovanje naravnih virov (pokrajine in vode) 
 

2. Izobraževanje in osveščanje k odgovornemu potrošništvu, uporaba marketinških 
pristopov. 
 

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, izvajati marketinške pristope pri promociji ponovne uporabe:   

• 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, bolšjih 
trgov in zbiranja v dobrodelne namene. 
 



5. Recikliranje –sistemi ločenega zbiranje preko sistema zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega 
centra ter individualnega odvoza kosovnih odpadkov in oddaja zbranih ločenih frakcij v 
predelavo, s čimer se ohranjajo naravni viri in preprečuje odlaganje odpadkov na 
odlagališčih. Čim večja snovna predelava vseh vrst odpadkov z namenom zmanjšanja 
količin odpadkov namenjenih za odstranjevanje 
 

6. Povečan prijazen nadzor zbiranja vseh vrst odpadkov pri povzročiteljih.  
 

7. Čim bolj kakovostno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov z namenom, da so čiste in tako 
bolj uporabne za predelavo in obdelavo. 
 

8. Kompostiranje na domačem vrtu ali skupnostnih kompostarnah. Prednost pred 
kompostiranjem hrane je uporaba še dobre hrane iz restavracij in hotelov za ljudi, ki so 
socialno ogroženi, nato za prehrano živali, šele nato lahko hrana postane biološko 
razgradljiv kuhinjski odpadek. 
 

9. Slediti konceptu ZERO WASTE, da je sežiganje mešanih komunalnih odpadkov , gum, 
lesa iz mešanih gradbenih odpadkov ali blata iz čistilnih naprav neprimerno in je potrebno 
iskati druge rešitve 

 
 
Poglavitni ukrepi  Zaveze Občine Radovljica : 

• izobraževanje in osveščanje prebivalcev in obiskovalcev o ravnanju z odpadki na 
območju občine, 

• 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 
  



OBSTOJEČI UKREPI ZA SPODBUJANJE ZNIŽEVANJA KOLIČIN ODPADKOV 
 
Direktiva 2008/98/ES o odpadkih v 3. členu preprečevanje nastajanja definira kot ukrepe, 
sprejete preden snov, material ali proizvod postane odpadek, ki zmanjšajo: 
(a) količino odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske 
dobe proizvodov; 
(b) škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi ali 
(c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih. 
 
Obstoječi ukrepi ponovne uporabe in preprečevanja nastajanja odpadkov: 

Sodelovanje v  vsakoletnih akcijah Očistimo našo občino, s pomočjo katere se opravi 
vsakoletno čiščenje naše oklice in tudi divjih odlagališč.  
 
Obratuje Središče ponovne rabe in Štacuna Brvač. Temeljne usmeritve Središča 
ponovne rabe so: 
- socialno podjetništvo in zaposlovanje ranljivih skupin ter težje zaposljivih oseb,  
- odvečni predmeti (zbiranje) na zbirnem centru in pri individualnem odvozu kosovnih 

odpadkov,  
- zmanjševanje količin odloženih odpadkov, 
- izobraževanje šol o ponovni rabi,  
- sodelovanje z medgeneracijskim centrom. 

 
Spodbujamo lokalno samooskrbo z vodenjem in organiziranjem učnega bio vrta. 

- spoznavanje otrok s biodinamičnim vrtom,  
- oskrba vrtcev in vzgojnovarstvenih zavodov,  
- zelena delovna mesta ( vključevanje manj zaposljivih ljudi ). 

 

 
 
Kompostiranje doma 

- vračanje hranil kot moralna odgovornost 
- ni onesnaževanja (transport, čistost komposta) 
- delavnice kako kompostirati. 

 
Spodbujanje uporabe in pitja naravne vode :  

- vzpodbujanje uporabe pitja ne ustekleničene vode,    
- postavitev pitnikov pitne vode na določenih turističnih točkah in lokacijah v občini 

Radovljica 
- voda iz pipe – projekt Komunalne zbornice. 

 



 
 
 
Obstoječi ukrepi spodbujanja ločenega zbiranja: 
 
Na območju občine Radovljica imamo postavljene poulične zbiralnike OEEO -sodelovanje z 
ZEOSS. 

 

 
 
 
Izvajamo individualni prevzem embalaže  ter kosovni odvoz (od vrat do vrat). 
 
Našim občanom kot eno izmed možnosti zmanjševanja volumna ponujamo možnost ugodne 
nabave ustreznih pripomočkov za zmanjševanje volumna odpadkov 
 
 
 
 



Štacuna Brvač brez embalaže 

 
 
Zbiranje tekstila: 

- ločeno zbiranje (več zabojnikov) na Zbirnem centru Radovljica,  
- akcija v šolah – postavitev zabojnikov pri osnovnih šolah v občini Radovljica,  
- postavitev dodatnih zabojnikov za tekstil na 5 lokacijah po občini 

 
 

- Središče ponovne rabe in Štacuna Brvač,   
- komisijske prodajalne, 
- Rdeči križ, 
- Karitas. 

 



Obstoječi ekonomski instrumenti: 
Na območju občine Radovljica, kjer je izvajalec javne službe Komunala Radovljica d.o.o., 
poteka obračun stroškov ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika za mešane 
komunalne odpadke, ki ga gospodinjstvo uporablja. Velikost zabojnika je določena v 
Tehničnem pravilniku glede na število oseb v posameznem gospodinjstvu oziroma hišnem 
svetu. 
Na stroške odvoza vpliva tudi pogostost odvoza posode za mešane komunalne odpadke. 
Število odvozov smo že zmanjšali na 2 x mesečno . 
Trenutno se še ne izvaja kaznovalne politike v zvezi z ravnanjem z odpadki. Usmerjeni smo 
izobraževanje in osveščanje ter 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:   
 

Glavni poudarki komuniciranja Komunale Radovljica v letu 2019 so bili: 

• informiranje in okoljsko osveščanje občanov v smeri strategije Zero Waste ter 

• jasno, redno in pravočasno obveščanje o aktualnih dogajanjih, novostih v poslovanju, 

na osveščanju, ki postopoma vodi k večji odgovornosti in do spremembe potrošniških 

navad. 

Komunikacijski cilji bodo usmerjeni v spremembo življenjskega stila in navad uporabnikov ter 

spoštovanje naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. 

Učinkovitost komunikacije bomo vzdrževali ob grajenju enovite in jasno definirane zgodbe. 

Ostale komunikacijske aktivnosti: 

• oglaševanje: objave v lokalnih tiskanih medijih z aktualno vsebino - o pomenu 

preprečevanja in vsakodnevnih priložnostih za zmanjševanje količin odpadkov (sveče, 

obleka, praznovanja, darila, hrana, središče ponovne rabe), o zdravem pitju vode iz 

pipe, zadovoljstvu uporabnikov, o investicijah v infrastrukturo, o cenah komunalnih 

storitev …) 22 prispevkov, in sicer: Linhartovi dogodki 6, Deželne novice 8, Moja dežela 

1, Mi za vas 3 in Naše novice 3 članki ter v otroški prometni pobarvanki en oglas. 

• neposredno komuniciranje: informacije na zadnji strani računov, priloge računu: 

osveščanje o ločevanju odpadkov, o načinih obveščanja uporabnikov pitne vode, o 

cenah komunalnih storitev; pošiljanje e-pisem prejemnikom iz e-baze (1.198 naslovov; 

3,8 % več kot lani); 

• internet: v letu 2019 je imela spletna stran Komunale Radovljice 26.846 obiskov (11 

% več kot leta 2018); stran, ki je stara 9 let, je nujno potrebna posodobitve in vsebinske 

prenove, kar načrtujemo v letu 2020; spletna aplikacija e-komunala, ki olajša 

spremljanje porabe in stroškov storitev, je imela 1.822 obiskov (lani 1.364) s strani 535 

obiskovalcev; 

• publikacije: naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; v prvih dneh leta 

2019 so uporabniki prijeli 32-stranski priročnik s praktičnimi napotki za ločevanje 

odpadkov in koledarjem odvoza odpadkov; januarja 2020 pa priročnik za ravnanje z 

odpadnimi vodami v enakem obsegu; 

• dogodki: predstavitve na dogodkih Evropski teden mobilnosti, Festival čokolade;  

• interna javnost: sestanki in oglasne deske; 

• odnosi z mediji: odgovori na novinarska vprašanja; 



• ekološka vzgoja najmlajših: kotiček za najmlajše na spletni strani s pobarvanko, 

didaktičnimi nalogami in spletno igro Rado ločuje, prometna pobarvanka; 

• odnosi z lastniki in finančnimi javnostmi: letno poročilo in gospodarski načrt. 

 
Komunala Radovljica d.o.o. že vrsto let sodeluje z vrtci in šolami na območju občine 
Radovljica: 

- izobraževalne urice, 
- ogledi zbirnega centra in čistilne naprave, 
- projekt Čisto veselje (zbiranje odpadkov), 
- vrtci na območju občine Radovljica– Jaz, ti , mi za Slovenijo: tekmovanje v zbiranju 

plastenk za inkubator,  
- kompostiranje v šolah (učni vrt) 
- akcija zbiranja odpadnega jedilnega olja, tekmovanje v zbiranju odpadnega jedilnega 

olja v OŠ na območju Gornje Gorenjske ( pomen ločenega zbiranja, izobraževalne 
ure v šolah…) 
 

 

 

Festival čokolade Radovljica – festival z manj odpadki!  

 
Takšni dogodki običajno pustijo veliko odpadkov. Občina Radovljica je zavezana strategiji 
Zero Waste, zato se tudi Festival čokolade želi približati prireditvi brez odpadkov. 
 
Organizator Zavod za turizem in kulturo Radovljica se v sodelovanju s Komunalo Radovljica 
že leta trudi zmanjševati količino odpadkov z raznovrstnimi akcijami in ukrepi.  
 
Na festivalu smo obiskovalcem ponudili bio razgradljive promocijske kozarce. V kozarce 
se je lahko natočilo vodo ali pijačo pri enem od gostinskih ponudnikov.  
 
Na celotnem prizorišču Festivala čokolade smo postavili devet manjših zbiralnic odpadkov, 
kjer je bilo jasno označeno, kam se lahko odvrže določeno vrsto odpadkov.  



 
 
Komunala Radovljica, d. o. o., se je na stojnici predstavila skupaj s Fundacijo Vincenca 
Drakslerja, največ pozornosti smo namenili ponovni rabi odpadnega tekstila. 

 



CILJI IN REZULTATI V LETU 2019 

 
Nadaljevali smo izvajanje projekta Zero Waste. Vizija Občine Radovljica, in s tem tudi 
Komunale Radovljica, d.o.o., kot izvajalca GJS Ravnanje z odpadki, je postati občina, ki z viri 
ravna trajnostno in gospodarno. Odpadki, kot viri ne končajo na odlagališču in hrana ne v 
smeteh.  

Cilji, ki bodo doseženi v določenem časovnem obdobju do leta 2026 in ukrepi za njihovo 
doseganje so: 

• izobraževanje in osveščanje prebivalcev in obiskovalcev o ravnanju z odpadki na 
območju občine, 

• 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 ter končnemu 
odlaganju. 

 

Struktura zbranih količin odpadkov GJS skupno (v kg) 

Ponovno smo na področju ločenega zbiranja dosegli povečanje zbranih količin ločenih frakcij 
odpadkov.  

 

 

Naziv kazalnika EM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zbrani KO -  GJS kg 3.516.350 3.264.290 3.299.670 3.278.900 3.308.280 3.059.800 2.943.250 3.101.700

MKO kg 3.516.350 3.264.290 3.299.670 3.259.740 2.503.620 2.462.060 2.398.410 2.460.840

Kosovni odpadki kg 19.160 804.660 597.740 544.840 640.860

Loč.frakcije  brez kos.odp.- GJS kg 2.616.684 2.745.885 2.940.448 3.039.148 3.166.196 3.383.257 3.787.686 3.815.942

Zbrani KO GJS skupaj kg 6.133.034 6.010.175 6.240.118 6.318.048 6.474.476 6.443.057 6.730.936 6.917.642

Indeks rasti zbranih ločenih frakcij / preteklo leto    ind. 124 105 107 103 104 107 112 101

Delež ločene frakcije, kosovni odpadki/zbrani KO 0,43 0,46 0,47 0,48 0,61 0,62 0,64 0,64
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Količine ločenih frakcij zbranih za Središče ponovne rabe (v kg) 

 

 

 

  

Tekstil Keramika Steklo Plastika OEEO Papir
Leseni 

izdelki
Kovine Kosovni 

Vrnjeno 

na ZC

Skupaj 

izločeni 

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

2015 1.241 449 175 560 4.920 1.033 5.113 4.972 1.689 -1.283 18.869

2016 900 742 185 459 5.407 425 2.279 3.063 1.293 -732 14.021

2017 1.513 801 341 542 2.989 646 2.116 4.436 1.457 -974 13.867

2018 902 485 459 905 3.689 549 3.138 1.673 4.046 -1.293 14.553

2019 905 569 471 1.103 3.566 622 3.236 1.957 3.984 -1.042 15.371



PLAN AKTIVNOSTI V LETU 2020 

Komunikacijski cilji bodo usmerjeni v spremembo življenjskega stila in navad uporabnikov ter 

spoštovanje naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega.  

V letu 2020 so predvidene naslednje aktivnosti:  

• informiranje in okoljsko osveščanje občanov v smeri strategije Zero Waste ter 

• jasno, redno in pravočasno obveščanje o aktualnih dogajanjih, novostih v poslovanju, 
na osveščanju, ki postopoma vodi k večji odgovornosti in do spremembe potrošniških 
navad 

• osveščanje na javnih prireditvah: z zabojniki za ločevanje in tablami za osveščanje 

• Festival čokolade – promocija prireditve za manj odpadki ( uporaba biorazgradljivih 
materialov, pribora za hrano, kozarci, eko stojnica ) 

• izvajanje svetovalnega nadzora in sortirnih analiz z namenom povečanja nadzora 
ločevanja na izvoru nastanka odpadkov 

• povečan nadzor ločevanja s pregledovanjem zabojnikov, aktivnosti na terenu, 
označevanje neprimerno sortiranih in pripravljenih zabojnikov ( »Hvala, ker pravilno 
ločujete- manj kot 5 % nečistoč, Nepravilno zbrani odpadki – vsebina zabojnikov ni 
ustrezna 

• aktivnosti v sklopu projekta Skupaj za boljšo družbo , pitniki, ponovna raba, 

• biodinamični vrt , vzpodbujanje lokalno pridelane hrane, uporabe komposta 

• teden mobilnosti 

• spodbujanje uporabe vrečk iz tekstila – izdelava tekstilnih vrečk iz starega tekstila 
zaves, jeansa in ostalega tekstila  

 
• nadaljevanje akcije zbiranja odpadnega jedilnega olja v osnovnih šolah 

• nadaljevanje projekta Voda iz pipe 


