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II. Zero Waste odbor

1. ZERO WASTE ODBOR
V Zero Waste odboru so naslednji člani:
- Romana Starič, predstavnica Občine Bled
- Jožica Lužnik, predstavnica 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
V sestavi odbora je prišlo do spremembe. Predstavnik občine Gorje se zamenja s sklepom
župana Občine Gorje. Namesto Metoda Gabra je nova članica Jožica Lužnik.

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
, EUR DDV ni vključen .

II. odbora so se udeležili vsi predstavniki, razen predstavnica Občine Bled, ki se je opravičila
zaradi bolezni. Odbor je potekal v torek, 20. 9. 2016 od 16.00 do 17.20 ure.

2. POROČ)LO )N PLAN AKT)VNOST) NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADK) V
OBČ)NA( GORJE )N BLED
2.1 Poročilo o izvedenih aktivnostih od 23. 6. 2015 do 20. 9. 2016
Od zadnjega srečanja odbora zero waste 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. /
, Bled: Uradno glasilo slovenskih občin, št. /
je obvezno
zbiranje mešane embalaže za vsa gospodinjstva in druge uporabnike. Zato je 95% uporabnikov v
obeh občinah že prejelo zabojnike za mešano embalažo nakup ali najem .
Od lanskega leta % več.
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.
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Lansko leto jih je bilo %. Biotera se je pritožila na naše zbiranje, zato je inšpektorat odredil,
umik zabojnikov tam, kjer se streže več kot
obrokov na dan. Razlog: »mesne« odpadke je
treba v 24 urah dati naprej v obdelavo, pri nas pa to ni bilo zagotovljeno.
)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 tretje
leto imeli tehniški dan za . razred osnovne šole, kjer smo v 3 urah predstavili dejavnost
ravnanja z odpadki zbirni center, igrica ločevanje odpadkov, zlaganje tetrapaka, pranje
zabojnikov, osnove ravnanja z odpadki), vodovoda in kompostiranja.
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
Teden brez odpadka
V času .– . septembra
je potekal Teden brez odpadkov. V )nfrastrukturi Bled smo ta čas
izkoristili za obveščanje in seznanjanje občanov s ponovno uporabo.
V četrtek, . septembra, smo organizirali predstavitve ponovne uporabe:
 na trgu v Zgornjih Gorjah: 10.00–11.00
 na blejski promenadi pri fijakarjih: 11.15–12.15
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Prikazali smo različne možnosti ponovne uporabe že zavrženih izdelkov, največ zanimanja je
pritegnila izdelava nakupovalne vrečke iz odslužene majice.

Teden mobilnosti
Med 16. in 22. septembrom 2015 je potekal Teden mobilnosti. V Infrastrukturi Bled smo prek
socialnih omrežij osveščali ljudi, . septembra pa smo na blejski promenadi prikazali delovanje
našega ekološkega smetarskega vozila in navdušili vsaj
otrok.

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!
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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

Zabojnik za odpadno električno in elektronsko opremo
Nov zabojnik za odpadno električno in
elektronsko opremo smo postavili na
eko otoku pri Kovinski Bled. Zabojnik
ima tudi posebno odprtino za BATERIJE.
V zabojnik spada mala odpadna
električna in elektronska oprema, kot so
telefoni, vrtalniki, mali gospodinjski
aparati ...
V zabojnik NE SODIJO: sijalke in
računalniški zasloni oz. vse, kar se lahko
razbije.
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Evropski teden zmanjševanja odpadkov – DEMATERIALIZACIJA
Komunala podjetja smo spet stopila skupaj in občane povabila k razmisleku o njihovih
nakupovalnih navadah ter potrošniških vzorcih.

V )nfrastrukturi Bled d.o.o. smo v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov opozarjali –
vsak od nas potroši več kot
kg naravnih virov na dan. Porabimo manj, živimo
odgovornejše! Pred poslovno stavbo je potekal praktični prikaz, koliko dobrin porabimo za
določen izdelek.
Največ naravnih virov porabimo za tehnologijo, knjige, časopise in gospodinjstva.
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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
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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.
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
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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
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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.

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.)
2.3 Predlogi in mnenja
Po predstavitvi poročila in plana, so bili s strani udeležencev podani še naslednji predlogi in
mnenja
- Predlog lokacije CPU na Pristavi
- Na avtobusni postaji na Bledu zabojnike postaviti skupaj, mogoče celo več zabojnikov. V
sezoni je 100 prihodov/odhodov na uro.
- Ekologi brez meja organizirajo delavnico na temo »prireditve brez odpadkov«.
Informacijo bomo posredovali organizatorjem prireditev na Bledu: Turizem Bled.
- Hotel Ribno, je stopil v pilotni projekt zero waste hotel v Sloveniji.
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3. STANJE RAVNANJA Z ODPADK) V OBČ)NA( GORJE )N 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

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
6 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 1 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
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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 % 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 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
% 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.
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3.3 Količine odpadkov
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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.
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3.4 Ukrepi za spodbujanje zniževanja količin odpadkov
Obstoječi ukrepi ponovne uporabe:
- spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu glede na razpoložljive podatke doma
kompostira približno
% 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 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

4. VIZIJA, CILJI )N POGLAV)TNE REŠ)TVE

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. )zobraževanje 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:
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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 OBČ)N GORJE )N BLED NA POTI DO ZERO WASTE
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,
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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,
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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