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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 



Ravnanje z odpadki v letu 2020 

V preteklih letih smo poudarjali, kako učinkovito ločeno zbirati odpadke. Danes se osredotočamo na 

ozaveščanje o pomenu ponovne uporabe in na preprečevanje nastajanja odpadkov. Učinki ozaveščanja 

in nenehno poudarjanje prednosti zmanjševanja odpadkov se bodo pokazali v srednjeročnem obdobju. 

Ponosni smo, da podatki o količini in strukturi zbranih odpadkov potrjujejo, da se naši uporabniki 

zavedajo pomena odgovornega ravnanja z odpadki. Številke dokazujejo, da delamo dobro in učinkovito. 

 

Komunala Radovljica, d.o.o., izvaja GJS ravnanja z odpadki, in sicer:  

1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov: odvoz ostanka odpadkov, individualni odvoz odpadne 

embalaže in bioloških odpadkov, odvoz odpadne embalaže iz zbiralnic ločenih frakcij, 

individualni odvoz kosovnih odpadkov ter obratovanje Zbirnega centra Radovljica ter 

2. prevzem, obdelava, odlaganje ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 

Redne dejavnosti zbiranje komunalnih odpadkov so :  

• redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov,  

• sistem ločenega zbiranja preko zbiralnic ločenih frakcij, 

• sistem zbiranja odpadne embalaže od vrat do vrat, 

• sistem zbiranja bioloških odpadkov od vrat do vrat, 

• zbiranje ločeno zbranih odpadkov na zbirnem centru, 

• zbiranje kosovnih odpadkov na osnovi individualnih naročil in 

• ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč na pokopališčih. 

 

Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija COVID, zaradi česar so bili vse aktivnosti izvajane skladno 

z veljavnimi epidemiološkimi zahtevami in priporočili. Dejavnost je bila zato omejena. 

 

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 obdobju do leta 2026, in ukrepi za njihovo doseganje so: 

• izobraževanje in osveščanje prebivalcev ter 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. 

 



 

 

S projektom LIFE Gospodarjenje z e.- odpadki smo vzpostavili potrošnikom in gospodinjstvom prijazno 

mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, ki ga bomo v letu 2021 nadgradili s postavitvijo dveh 

dodatnih zabojnikov za poulično zbiranje. 

Projekt Voda iz pipe prav tako pripeva k zmanjševanju količin embalaže za enkratno uporabo. 

 

Doseganje ključnih ciljev 

 

Z letom 2020 se zaključuje obdobje spremljanja okoljskih ciljev, ki so bili usklajeni z nacionalno direktivo. 

Cilji so skladni z operativnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki, s poudarkom na doseganju 

okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES, ki ga je sprejela 

vlada RS Slovenije v marcu 2013 in so prikazani v spodnji tabeli .  

 

 

 
Podatki ne vključujejo drugih komunalnih odpadkov – nenevarnih industrijskih odpadkov (ni javna 
služba). 

 

Struktura zbranih količin odpadkov GJS skupno (v kg) 

 

 

 

Leto
Skupaj 

zbrani KO

Zbrani 

MKO

Odloženi 

MKO po 

obdelavi 

Skupaj 

zbrani 

KO/preb.

Skupaj 

zbrani 

MKO/preb.

Odloženi 

MKO/preb. 

po 

obdelavi

Skupaj 

zbrane 

ločene 

frakcije, 

kosovni 

odvoz

Skupaj zbrane 

ločene 

frakcije/preb.

Delež 

zbrani 

MKO/zbrani 

KO

Delež 

odloženi 

MKO/zbrani 

KO

Delež vsi 

ločeno 

zbrani/skupaj 

zbrani KO 

brez 

obdelave

a b a1 b1 c

(kg) (kg) (kg ) (kg) (kg) (kg) (kg ) (kg ) (%) (%) (%)

2016 6.449.836 2.503.640 1.552.846 342 133 82 3.946.196 209 39 24 61

2017 6.443.057 2.462.060 1.389.988 342 131 74 3.980.997 212 38 22 62

2018 6.730.936 2.398.410 1.362.547 358 127 72 4.332.526 230 36 20 64

2019 6.917.642 2.460.840 1.448.552 367 130 77 4.456.802 236 36 21 64

2020 6.812.133 2.271.662 1.426.087 361 120 76 4.540.471 241 33 21 67

Vrsta odpadkov 2011

Dosežena 

vrednost na 

31. 12. 2020 2020

Delež mešanih komunalnih odpadkov % 50 33,3 ≤36

Delež vseh ločeno zbranih frakcij % 50 66,7 ≥64

Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov % 12 11,6 ≥12

Delež odloženih komunalnih odpadkov % 47 20,9 ≤15

Nastajanje komunalnih odpadkov kg 428 361 ≤447

Odlaganje komunalnih odpadkov kg 202 76 ≤66

Naziv kazalnika EM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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 2.932.200

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 2.271.662

Kosovni odpadki kg 19.160 804.660 597.740 544.840 640.860 660.538

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 3.879.933

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 6.812.133

Indeks rasti zbranih ločenih frakcij / preteklo leto    ind. 124 105 107 103 104 107 112 101 102

Delež ločene frakcije, kosovni odpadki/zbrani KO 0,43 0,46 0,47 0,48 0,61 0,62 0,64 0,64 0,67



 

 

Na področju ločenega zbiranja smo dosegli povečanje zbranih količin ločenih frakcij odpadkov brez 

kosovnih odpadkov za 2 %, skupno s kosovnim odvozom pa za 3 %.  

 

Količine ločenih frakcij zbranih za Središče ponovne rabe (v kg) 

 

Zaradi situacije s COVID epidemijo, je bilo delovanje centra ponovne uporabe okrnjeno, saj je bil center 

določen čas zaprt. 

 

Zbrali smo zato nekoliko manj odpadkov kot v predhodnih letih. 

Nadaljevali smo aktivnosti s predelavo starega tekstila – izdelava nakupovalnih vrečk, vrečke za sadje 

in zelenjavo. 
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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

2020 548 337 282 211 2.003 386 1.822 3.052 582 -424 8.799



Primerjava zbranih količin ločenih frakcij po letih v občini Radovljica (v kg) 

 

 

 

Primerjava zbranih ločenih frakcij po letih v občini Radovljica na prebivalca (v kg) 

 

 

 

Aktivnosti, ki so omogočile dobre rezultate na področju ločenega zbiranja in ravnanja z odpadki:  

• vzpostavljen odvoz bioloških odpadkov, individualno naročanje in odvoz kosovnih odpadkov, 

individualni odvoz mešane embalaže,  

• sprotno in dosledno ločevanje zaposlenih, ki izvajajo kosovni odvoz,  

• prilagojen obratovalni čas zbirnega centra ter  

• redno obveščanje in ozaveščanje naših uporabnikov. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Skupaj ločene frakcije brez 

kos.odl. 2.616.684 2.745.885 2.940.448 3.039.148 3.166.196 3.383.237 3.787.686 3.815.942 3.879.933

Papir 490.990 461.356 445.824 459.308 469.621 516.933 547.273 568.477 612.545

Steklo 325.180 332.980 348.920 336.157 371.210 377.222 380.104 407.025 392.000

Mešana embalaža 702.010 760.320 851.824 860.980 885.726 946.400 913.200 977.840 1.067.950

Kovine 30.860 26.859 43.694 70.982 100.820 109.194 127.020 131.628 151.800

Les 290.750 230.680 243.710 269.580 359.040 384.840 478.330 569.030 486.260

Elektronska oprema 97.900 86.553 85.997 99.664 120.492 113.693 128.997 120.434 137.506

Posebni odpadki 30.694 34.117 33.117 46.872 46.520 25.320 33.970 30.054 29.650

Gume 21.900 29.680 25.362 17.950 41.680 29.950 44.200 62.080 44.500

Sveče 22.400 22.360 20.220 18.360 18.480 18.680 18.400 14.920 13.320

Biološki odpadki 397.850 443.110 513.530 516.970 497.910 513.110 557.880 565.720 585.450

Zeleni odrez - ZC 206.150 317.870 324.070 336.880 243.130 204.540 339.950 175.770 207.700

Tekstil 4.180 5.445 5.620 9.075 8.610 9.770 27.100

Ravno steklo 5.947 34.800 25.284 18.844 23.662

Trda plastika 48.950 119.980 94.910 16.440

Keramika, gradbeni, azbest 50.530 64.488 69.440 84.050

Kosovni odl. 801.760 597.740 544.840 640.860 660.538

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kg kg kg kg kg kg kg kg kg

Papir 26 24 24 24 25 27 29 30 32

Steklo 17 18 18 18 20 20 20 22 21

Mešana embalaža 37 40 45 45 47 50 48 52 57

Kovine 2 1 2 4 5 6 7 7 8

Les 15 12 13 14 19 20 25 30 26

Elektronska oprema 5 5 5 5 6 6 7 6 7

Posebni odpadki 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Gume 1 2 1 1 2 2 2 3 2

Sveče 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Biološki odpadki 21 23 27 27 26 27 30 30 31

Zeleni odrez - ZC 11 17 17 18 13 11 18 9 11

Tekstil 0 0 0 0 0 1 1

Ravno steklo 0 2 1 1 1

Trda plastika 3 6 5 1

Keramika, gradbeni, azbest 3 3 4 4

Kosovni odl. 42 32 29 34 35

Skupaj 138 145 155 160 210 211 230 236 241



Primerjava strukture zbranih vrst odpadkov na prebivalca (v kg) 

 

 

 

Predlagani ukrepi za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov: 

• stalno izvajanje kontrole opravljenega dela posameznih smetarskih ekip po rednem tedenskem 

razporedu, 

• nadaljevanje z obveščanjem in ozaveščanjem občanov o dejavnosti ravnanja z odpadki in 

načinu izvajanja odvoza – neposredno komuniciranje, spletna stran in lokalni časopisi, 

• popis in evidentiranje posod za mešane komunalne odpadke, 

• približati naše storitve uporabnikom in uvajati spremembe, ki bodo vplivale na povečanje deleža 

izločenih odpadkov, 

• uvedba dodatnega zbiranja posameznih frakcij komunalnih odpadkov na ZC Radovljica,  

• postavitev novih zabojnikov za zbiranje OEEO v Radovljici, 

• ohranjanje središča ponovne rabe in trgovine z uporabnimi predmeti, ki se zberejo v okviru 

kosovnega odvoza in zbiranja na ZC ter 

• izvajanje projekta ZERO WASTE - slediti ciljem in ukrepom Zaveze. 

 

Javnost od izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadnimi vodami in odpadki, 

pričakuje pobudo in nosilno vlogo pri ohranjanju in ustvarjanju zdravega, lepega in čistega okolja. K 

uresničevanju ciljev Komunale Radovljica pomembno prispeva tudi komuniciranje podjetja ter 

vzpostavljanje in gradnja odnosov z njegovimi ključnimi javnostmi. Naš temeljni cilj okoljskega 

ozaveščanja je ustvariti zavedanje, da je vsak posameznik odgovoren za okolje. Z veseljem 

ugotavljamo, da se raven okoljske in duhovne zavesti dviga, s čimer pa postajajo pričakovanja 

odjemalcev o komuniciranju vedno večja in zahtevnejša.  

 

Glavni poudarki komuniciranja Komunale Radovljica v letu 2020 so bili: 

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

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

osveščanju, ki postopoma vodi k večji odgovornosti in do spremembe potrošniških navad. 
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Komunikacijski cilji so bili usmerjeni v spremembo življenjskega stila in navad uporabnikov ter 

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

 

Ostale komunikacijske aktivnosti: 

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

nastanka odpadkov, vsakodnevnih priložnostih za zmanjševanje količin odpadkov in o 

pravilnem ravnanju z odpadki (sveče, obleka, olje, nevarni odpadki, središče ponovne rabe), o 

zdravem pitju vode iz pipe, zadovoljstvu uporabnikov, o nameri gradnje poslovne stavbe, o 

cenah komunalnih storitev …) 16 prispevkov, in sicer: Linhartovi dogodki 1, Deželne novice 8, 

Moja dežela 1, Mi za vas 2 članka, telefonski imeniki 3 objave ter oglas v biltenu Plavalnega 

kluba Radovljica. V letu 2020 je epidemija vplivala tudi na medijski prostor, saj več tiskanih 

medijev ni izhajalo npr. Naše novice in Linhartovi dogodki. 

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

zajezitev novega korona virusa, akcija zbiranja nevarnih odpadkov, o načinih obveščanja 

uporabnikov pitne vode; pošiljanje e-pisem prejemnikom iz e-baze (1.239 naslovov; 3,4 % več 

kot lani);  

• internet: v letu 2020 je imela spletna stran Komunale Radovljice 27.638 obiskov (3 % več kot 

lani); stran je stara 10 let in je tehnično zastarela - nujno potrebna posodobitve in vsebinske 

prenove, kar smo preložili na leto 2021; spletna aplikacija e-komunala, ki olajša spremljanje 

porabe in stroškov storitev, je imela 1.873 obiskov (lani 1.822) s strani 587 (lani 535) 

obiskovalcev; 

• publikacije: naš cilj je ustvariti nabor uporabnih in ličnih priročnikov; v prvih dneh leta 2020 so 

uporabniki prijeli 32-stranski priročnik o ravnanju z odpadnimi vodami; januarja 2021 pa 

priročnik o oskrbi s pitno vodo v enakem obsegu; 

• interna javnost: sestanki in oglasne deske; 

• odnosi z mediji: odgovori na novinarska vprašanja; 

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

nalogami. Spletno igro Rado ločuje in prikaz Vodni krog smo zaradi zastarele platforme spletne 

strani odstranili; 

 

PLAN AKTIVNOSTI V LETU 2021 

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 2021so 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 projekta Voda iz pipe 

• obnova kuhinje na upravi Komunale Radovljica ( promocija ponovne uporabe ) 

 


