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1. UVOD
Ravnanje z odpadki zagotavljata Republika Slovenija in lokalne skupnosti z izvajanjem
gospodarskih javnih služb.
Na podlagi Zakona o varstvu okolja je v pristojnosti lokalnih skupnosti izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Da bi lokalna skupnost lahko zagotovila izvajanje navedene gospodarske javne službe mora:
- normativno urediti področje, v skladu s prednostnimi nalogami republiških predpisov,
- organizirati v imenu svojih prebivalcev zajem in končno oskrbo komunalnih odpadkov in
- sodelovati pri interesnem in kapitalskem združevanju občin za izgradnjo objektov, ki
omogočajo dolgoročno reševanje problematike odpadkov.
Program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Bled in občine Gorje za leto
2009 (v nadaljevanju:program), predstavlja detajlnejše osnove sodobnega ravnanja s
komunalnimi odpadki na občinski ravni ter opredeljuje potrebne aktivnosti na lokalni ravni za
tekoče koledarsko leto, s katerimi bo omogočeno doseganje ciljev operativnih programov na
področju ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.
Ker se v programu uporabljajo izrazi, ki so povzeti iz različnih predpisov, v nadaljevanju
predstavljamo njihov pomen.
1. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec občine Bled ali občine Gorje in
vsaka oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine Bled ali občine Gorje in
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi
oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne
odpadke izvajalcu javne službe.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi ter sestavi podobni
odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine Bled
ali občine Gorje.
3. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki iz podskupine
»ločeno zbrane frakcije. «
Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine » ločeno zbrane frakcije « in ločeno
zbrana embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine » embalaža, vključno z ločeno
zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek « v klasifikacijskem seznamu odpadkov.
4. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine » drugi komunalni odpadki « s
klasifikacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni
za prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
5. Nevarne frakcije so odpadki iz podskupine » ločeno zbrane frakcije « ki imajo eno ali več
nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki in so določene v prilogi 2
predpisa o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z
odpadki.
6. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okolje varstvenimi ukrepi po zaključku
delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
7. Zbiranje komunalnih odpadkov je pobiranje (prevzemanje) teh odpadkov, ki jih njihovi
imetniki prepuščajo zbiralcem komunalnih odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh
odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
8. Obdelava komunalnih odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces
vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom
zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali
povečanja možnosti za njihovo predelavo.
9. Predelava komunalnih odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih
sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno
uporabo odpadkov ter odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali
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uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
10. Odstranjevanje komunalnih odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni
mogoče predelati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali
kemično – fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
11. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščeni zabojniki ali vrečke, v
katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo te odpadke.
12. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih
odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne
odpadke v za to namenjenih zabojnikih in vrečkah.
13. Zbiralnica ločenih frakcij pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno
zbiranje ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te
frakcije prepuščajo.
14. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, ki je urejeno za prevzemanje
nevarnih frakcij.
15. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za
prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji
komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe
te frakcije in kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra je urejena tudi zbiralnica
nevarnih frakcij.

2. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V LETU 2008
2.1. Pravni viri
2.1.1. Republiški predpisi – pomembnejši
- Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93 in 30/98),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, ZLS – UPB 2 ),
- Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 123/06),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ RS, št.
36/96),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (Ur. list RS, št. 2/06),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/08),
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08),
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS, št. 84/06, 106/06,
110/07),
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Ur. list RS, št. 78/08),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS, št. 70/08),
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur. list RS, št. 68/08),
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. list RS, št. 107/06),
- Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur. list RS, št. 25/08),
- Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
avtomobilskimi gumami (Ur. list RS, št. 71/06),
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08),
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08),
- Uredba o sežiganju odpadkov (Ur. list RS, št. 68/08),
- Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur. list RS, št. 79/08),
- Odlok o operativnem programu odstranjevanja odpadkov s strategijo zmanjševanja
odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov za obdobje od 2003 do konca leta
2008.
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2.1.2 Predpisi Občine Bled in Občine Gorje
- Statut občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06),
- Statut občine Gorje (Ur. list RS, št. 3/07),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Bled (Ur. list RS, št. 58/98),
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Bled (Ur.l. RS, št. 39/06),
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Bled (Ur. list RS,
št. 98 / 02),
- Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št. 74/04),
- Program gospodarjenja s komunalnimi odpadki na območju občine Bled (2006-2009).
2.2. Območje ravnanja s komunalnimi odpadki
-

Bled
72,3
7.628
2.790
10
5
226
283
16
4

2

velikost območja (km )
število prebivalcev (IB)
število gospodinjstev
število naselij
število krajevnih skupnosti
število počitniških bivališč
število poslovnih in industrijskih prostorov
število avtobusnih postajališč
število pokopališč

Gorje
116,2
2.612
893
12
36
40
6
1

Tabela št. 1a: Število prebivalcev po naseljih v Občini Bled
Naselje
Število prebivalcev
BLED
4.997
BODEŠČE
146
BOHINJSKA BELA
474
KORITNO
222
KUPLJENIK
44
OBRNE
67
RIBNO
539
SELO PRI BLEDU
192
SLAMNIKI
13
ZASIP
934
SKUPNO
7.628
Tabela št. 1b: Število prebivalcev po naseljih v Občini Gorje
Naselje
Število prebivalcev
GRABČE
79
KRNICA
362
MEVKUŽ
82
PERNIKI
15
PODHOM
285
POLJŠICA PRI GORJAH
234
RADOVNA
14
SPODNJE GORJE
883
SPODNJE LAZE
64
VIŠELNICA
72
ZGORNJE GORJE
458
ZGORNJE LAZE
64
SKUPNO
2.612
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skupaj
188,5
10.240
3.683
22
5
262
323
22
5

2.3. Sistem ravnanja s komunalnimi odpadki
Gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Bled in
občine Gorje izvaja družba Infrastruktura Bled d.o.o., na podlagi Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Komunala Bled d.o.o., ki ga je sprejel Občinski svet občine Bled, na 7.
Redni seji, dne 7. 7. 1999 (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
V letu 2008 izvajalec javne službe prevzema komunalne odpadke in njim podobne odpadke
iz industrije in storitvenih dejavnosti na celotnem območju občine Bled in občine Gorje, po
sistemu ločenega zbiranja.
Izvajalec javne službe prevzema posamezne vrste odpadkov na naslednjih lokacijah:
- mešani komunalni odpadki
- prevzemna mesta,
-začasni zbirni center,
- papir (v zabojnikih ali razsuto)
- prevzemna mesta,
- plastika (v zabojnikih ali vrečkah)
- prevzemna mesta,
- papir, steklo, kovine in plastika (emb) - zbiralnice ločenih frakcij, začasni zbirni center,
- les
- začasni zbirni center,
- oblačila in obutev
- začasni zbirni center,
- odpadki primerni za kompostiranje
- začasni zbirni center,
- kosovni odpadki
- prevzemna mesta, začasni zbirni center,
- nevarne frakcije
- premična zbiralnica,
- električna in elektronska oprema
- začasni zbirni center,
- gume
- začasni zbirni center,
- salonitne plošče
- začasni zbirni center,
- ravno steklo
- začasni zbirni center,
- jedilno olje
- začasni zbirni center,
- akumulatorji
- začasni zbirni center.
Izvajalec javne službe prevzema navedene odpadke po naslednjih frekvencah:
- mešani komunalni odpadki
- tedensko,
- papir (v zabojnikih ali razsuto)
- mesečno
- plastika (v zabojnikih ali vrečkah)
- štirinajstdnevno,
- papir, steklo, kovine in plastika (emb) - tedensko,
- les
- delovni čas začasnega ZC,
- oblačila in obutev
- delovni čas začasnega ZC,
- odpadki primerni za kompostiranje
- delovni čas začasnega ZC,
- kosovni odpadki
- dvakrat letno,
- nevarne frakcije
- enkrat letno, delovni čas začasnega ZC,
- električna in elektronska oprema
- delovni čas začasnega ZC,
- gume
- delovni čas začasnega ZC,
- salonitne plošče
- delovni čas začasnega ZC,
- ravno steklo
- delovni čas začasnega ZC,
- jedilno olje
- delovni čas začasnega ZC,
- akumulatorji
- delovni čas začasnega ZC.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo komunalne odpadke v začasnem zbirnem
centru v okviru delovnega časa.
Izvajalec javne službe zbrane mešane komunalne odpadke prepelje v začasni zbirni center
na lokaciji Rečiška cesta 2 in jih pretovori v 30 m3 kontejnerje, ki jih prevzema na podlagi
sklenjene pogodbe družba Saubermacher Slovenija d.o.o., ki tudi zagotavlja končno oskrbo.
Vse zbrane ločene frakcije - embalaže (papir, steklo, kovine in plastiko) izvajalec javne
službe prepelje v začasni zbirni center, kjer opravi pregled dostavljene vsebine, po potrebi
izloči nečistoče ter ločene frakcije pripravi za oddajo. Pripravljene ločene frakcije prevzema
družba Dinos d.d. v povezavi z družbo Slopak d.d..
Ustrezno pripravljena in pakirana oblačila in obutev prevzema družba Humana d.o.o. iz
Ljubljane.
Les prevzema družba Tisa d.o.o. iz Ljubljane.
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Izrabljene pnevmatike prevzema družba Kemis d.o.o. iz Domžal, ki v nadaljevanju preko
svojih partnerjev skrbi za končno oskrbo.
Električno in elektronsko opremo prevzema družba Dinos d.d. v povezavi z družbo Zeos d.d..
Kosovne odpadke zbira Infrastruktura Bled d.o.o., ki jih po sortiranju del predaja v okviru
ločenega zbiranja pooblaščenim družbam oz. jih preda v okviru zbiranja mešanih komunalnih
odpadkov.
Zeleni odpad prevzema družba Humko v povezavi z družbo Kogal d.o.o.
Salonitne plošče na našem zbirnem centru prevzame družba Eržen d.o.o. iz Lesc.
Jedilno olje prevzema družba Biotera d.o.o. iz Domžal.
Akumulatorje in ravno steklo prevzema družba Dinos d.d..
Nevarne frakcije zbira družba Saubermacher Slovenija d.o.o., ki tudi zagotavlja končno
oskrbo.
2.4. Objekti, naprave in oprema izvajalca javne službe
2.4.1. Zabojniki za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov
Tabela št. 2a: Število zabojnikov za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov v občini
Bled
Naselje
120
160 240 500 700 800 900 1100 5m3 7m3
Bled
1.229
65 237
18
49
34
36
11
8
8
Bodešče
41
3
3
Bohinjska Bela
155
6
16
2
2
1
Koritno
62
3
4
Kupljenik
12
2
Obrne
11
5
Ribno
149
10
21
1
3
2
Selo pri Bledu
46
3
13
1
Slamniki
1
Zasip
213
18
39
2
Skupaj
1.919 108 340
19
60
38
36
15
8
8
Tabela št. 2b: Število zabojnikov za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov v občini
Gorje
Naselje
120
160 240 500 700 800 900 1100 5m3 7m3
Grabče
20
3
Krnica
142
5
9
1
Mevkuž
23
3
2
Perniki
Podhom
83
2
9
Poljšica pri Gorjah
61
1
11
Radovna
1
Spodnje Gorje
218
15
25
3
3
3
4
Spodnje Laze
16
1
Višelnica
20
3
1
Zgornje Gorje
124
7
25
4
4
1
Zgornje Laze
13
1
5
Skupaj
721
37
91
0
8
7
3
1
4
0
2.4.2. Zbiralnice ločenih frakcij za zbiranje ločenih frakcij
V zbiralnicah ločenih frakcij povzročitelji odpadkov oddajajo papir in karton ter odpadno
embalažo iz papirja, stekla, kovin in plastike.
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Tabela št. 3a: Število zbiralnic ločenih frakcij po naseljih v občini Bled
Naselje
Število zbiralnic
Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Koritno
Kupljenik
Obrne
Ribno
Selo pri Bledu
Slamniki
Zasip
Skupaj
Tabela št. 3b: Število zbiralnic ločenih frakcij po naseljih v občini Gorje
Naselje
Število zbiralnic
Grabče
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
Skupaj

39
2
2
3
3
1
2
52

3
1
2
1
5
1
3
16

2.4.3. Začasni zbirni center
Začasni zbirni center se nahaja na Rečiški cesti 2 na Bledu. Za prepuščanje komunalnih
odpadkov so povzročiteljem na voljo kontejnerji in posode za posamezne vrste odpadkov.
2.4.4. Oprema za pretovarjanje komunalnih odpadkov
Za pretovarjanje mešanih komunalnih odpadkov se uporablja stacionarna stiskalnica, ki
omogoča transport odpadkov skozi vhodni lijak do prevzemnega kontejnerja.
2.4.5. Vozila za prevzemanje komunalnih odpadkov
Za prevzemanje komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja naslednja vozila:
- MB 1828 (KR V6 033): odvoz ločeno zbranih odpadkov od vrat do vrat (papir, plastika) in
po eko otokih (papir, plastika). Vozilo je namenjeno tudi pranju zabojnikov 120l do 1100l.
Smetarsko vozilo letnik 2005 je last Infrastrukture Bled d.o.o.,
- MB 1828 (KR R3 499): tedenski odvoz mešanih komunalnih odpadkov po ustaljenem
programu odvoza. Odvoz zabojnikov od 120 l do 1100 l. Smetarsko vozilo letnik 2003 je
last Infrastrukture Bled d.o.o.,
- ISUZU Q 75 (KR B6-853): tedenski odvoz mešanih komunalnih odpadkov po ustaljenem
programu odvoza. Glede na karakteristike vozila je njegov namen pobiranje
gospodinjskih odpadkov na področjih, kjer je bil dostop z ostalimi večjimi vozili nemogoč
oz. zelo otežen. Odvoz zabojnikov od 120 l do 1100 l. Pobiranje ločeno zbranih odpadkov
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-

po eko otokih (papir, plastika, steklo, pločevinke). Smetarsko vozilo letnik 2005 je last
Infrastrukture Bled d.o.o., prva registracija opravljena 07.04.2005.
ISUZU Q 75 (KR 88-98J): odvoz po naročilu večjih 5 - 7 m3 zabojnikov (mešani
komunalni odpadki, zeleni odpad, kosovni odpadki...). Hiab omogoča enostavno
nakladanje tudi težjih nerazsutih kosovnih materialov. Vozilo omogoča enostavno
montiranje tako nadgradnje za odvoz zabojnikov kot kiper kesona. Vozilo je letnik 2006 in
je last Infrastrukture Bled d.o.o..

2.4.6. Zaposleni
Za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe morajo biti na področju smetarske službe
zaposleni za Občino Bled in Občino Gorje naslednji delavci:

delovodja,

trije vozniki in šest smetarjev,

štirje delavci v zbirnem centru za ločevanje odpadkov.
2.5. Vrste in količine zbranih komunalnih odpadkov v letu 2008 (1-6)
Tabela št. 4: Vrste in količine mesečno zbranih komunalnih odpadkov v letu 2008 (povprečje
januar – junij)
Vrsta odpadka
Količine (v t)
Mešani komunalni odpadki
250
Papir, papirna emb.
29
Steklena embalaža
21
Steklo
1
Kovinska embalaža
1,5
Plastična embalaža
13
Les
8,5
Zeleni odpad
18
Kovine
9
Gradbeni material
18
Akumulatorji
0,5
Bela tehnika
3
Gume
0,5
Elektronika
1
Obleke
2,5
Nevarne frakcije
0,5
Skrinje
1,5
Salonitne plošče
0,5
TV in monitorji
1
Skupaj
380
2.6. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je sprejel Občinski svet občine Bled na 13.
redni seji dne 1. 7. 2004, s sklepom o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v
občini Bled, na podlagi Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v
občini Bled (Uradni list RS, št. 98/02). Cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so
enake v obeh občinah.
Tabela št. 5: Vrste storitev in višina tarifnih postavk
Vrsta storitev
1. Zbiranje in odvoz odpadkov
2. Odstranjevanje odpadkov
Skupaj
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Višina tarifnih postavk
10,2112 EUR/m3
11,8386 EUR/m3
21,0498 EUR/m3

3. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V LETU 2009
3.1. Pravni viri
Pri izvajanju javne službe se bodo uporabljali predpisi, ki so navedeni v točki 2.1.1. in 2.1.2
tega programa.
3.2. Območje in povzročitelji komunalnih odpadkov
Območje izvajanja javne službe je celotno območje občin Bled in Gorje, kot je opredeljeno v
točki 2.2., tega programa.
Glede na gibanje števila prebivalcev na območju občin Bled in Gorje v zadnjih letih, lahko
načrtujemo, da se le – to v letu 2009 ne bo bistveno spremenilo, zato lahko, kot izhodišče
vzamemo podatke iz tabele št. 1a: Število prebivalcev po naseljih v občini Bled, in tabele št.
1b: Število prebivalcev po naseljih v občini Gorje, poglavja 2.2. tega programa.
Pri določanju števila povzročiteljev je ob številu prebivalcev potrebno upoštevati delež
turističnih gostov, ki so rahlo v porastu.
3.3. Vrste komunalnih odpadkov, za katere
prevzemanje v okviru izvajanja javne službe
- mešani komunalni odpadki

se bo v letu 2009 zagotavljalo

20 03 01

- ločene frakcije:
- papir in karton
- steklo
- oblačila
- tekstil
- jedilno olje in maščobe
- premazi, črnila, lepila in smole,
ki ne vsebujejo nevarnih snovi
- detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
- baterije in akumulatorji,
ki ne vsebujejo nevarnih snovi
- električna in elektronska oprema,
ki ne vsebuje nevarnih snovi
- les, ki ne vsebuje nevarne snovi
- plastika
- kovine
- odpadki, primerni za kompostiranje
- gume

20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28
20 01 30
20 01 34
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 01
16 01 03

- odpadna embalaža:
- papirna in kartonska embalaža
- plastična embalaža
- kovinska embalaža
- steklena embalaža

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07

- kosovni odpadki

20 03 07

- nevarne frakcije:
- salonitne plošče
- topila
- kisline
- alkalije
- fotokemikalije

17 06 05*
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
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- pesticidi
- fluorescentne cevi
- oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
- olje in maščobe
- premazi, črnila, lepila in smole
- čistila, ki vsebujejo nevarne snovi
- citotoksična in citostatična zdravila
- baterije in akumulatorji
- elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi
- les, ki vsebuje nevarne snovi
3.4. Ravnanje s posameznimi vrstami
prevzemanja

odpadkov,

20 01 19*
20 01 21*
20 01 23*
20 01 26*
20 01 27*
20 01 29*
20 01 31*
20 01 33*
20 01 35*
20 01 37*
glede

na

lokacijo

3.4.1. Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki
Pri ravnanju z mešanimi komunalnimi odpadki imajo njihovi povzročitelji možnost, da jih
izvajalcu javne službe prepustijo na prevzemnih mestih in v zbirnem centru.
3.4.1.1. Sistem ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki na prevzemnih mestih
3.4.1.1.1.

Predstavitev sistema
prevzemnih mestih

ravnanja

z mešanimi komunalnimi odpadki na

Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega
snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo ločene frakcije, kosovne odpadke in nevarne
frakcije ter tako ostanejo samo mešani komunalni odpadki, ki jih nato odlagajo v zabojnike ali
vrečke na zbirnem mestu komunalnih odpadkov. Zbirno mesto mora biti čim bližje viru
nastajanja odpadkov ter je običajno na zasebni površini.
Vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se uporabljajo samo v naslednjih
primerih:
1. če imajo povzročitelji odpadkov občasno več mešanih komunalnih odpadkov, da jih ni
možno odložiti v zabojnike (občasno zbiranje) ali
2. če cesta, ki vodi do povzročitelja mešanih komunalnih odpadkov ne omogoča dostopa
za specialno vozilo izvajalca (redno zbiranje).
V obeh primerih si mora povzročitelj v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno število
vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih mora na dan prevzemanja dostaviti
na prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe ali pa jih prepustiti v začasnem
zbirnem centru pod pogoji, ki so določeni s tem programom.
Vrečke za mešane komunalne odpadke dobijo povzročitelji proti plačilu, v skladu s cenikom
tarifnega sistema ravnanja z odpadki na sedežu izvajalca javne službe.
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov prestavijo zabojnike ali vrečke na dan
prevzemanja odpadkov na prevzemno mesto mešanih komunalnih odpadkov, ki je običajno
na javni površini, tako da je omogočeno prevzemanje odpadkov v skladu z Odlokom o
načinu opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju: odlok).
Izvajalec javne službe prazni zabojnike in nalaga vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega
mesta ali mesta praznjenja zabojnikov in da ne poškoduje zabojnikov.
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V primeru:
- da pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice mora izvajalec javne
službe zagotoviti odstranitev odpadkov in očistili onesnažene površine,
- da izvajalec javne službe pri praznjenju poškoduje zabojnik, more le – tega na svoje
stroške zamenjati ter
- izpada prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov, po koledarju odvozov mešanih
komunalnih odpadkov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali
začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o
novem terminu odvoza obvestiti povzročitelje mešanih komunalnih odpadkov na
krajevno običajen način.
Zbrane mešane komunalne odpadke prepelje izvajalec javne službe do zbirnega centra na
Rečiški cesti, kjer jih pretovori v kontejnerje volumna 30 m 3.
Izvajalec javne službe zagotovi končno oskrbo mešanih komunalnih odpadkov s pogodbenim
podizvajalcem.
3.4.1.1.2. Število in razmestitev prevzemnih mest mešanih komunalnih odpadkov
Prevzemna mesta mešanih komunalnih odpadkov so razmeščena na celotnem območju
občine Bled in občine Gorje in sicer na javnih ali zasebnih površinah, ki omogočajo dostop
specialnemu vozilu izvajalca javne službe v skladu z odlokom.
Glede na pričakovano rast prebivalstva in subjektov proizvodnih ter storitvenih dejavnosti, v
letu 2009 ne pričakujemo večjega porasta števila prevzemnih mest mešanih komunalnih
odpadkov.
Prevzemna mesta za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov so razmeščena ob
lokalnih in regionalnih cestah na celotnem območju občin.
3.4.1.1.3. Oprema za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki
Zabojniki
Povzročitelji zbirajo mešane komunalne odpadke v:
- plastičnih tipiziranih zabojnikih zelene barve, volumnov 120 l, 240 l, 770 l in 1100 l,
- kovinskih tipiziranih zabojnikih, volumnov 120 l, 160 l, 500 l, 700 l, 800 l, 900 l in 1000
l (kovinske postopoma umikamo) in
- kovinskih kontejnerjih volumna 5 m3 in 7 m3,
- v plastičnih vrečkah zelene barve, volumna 80 l in logotipom izvajalca.
Vsi zabojniki za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov morajo biti opremljeni z
identifikacijsko nalepko, po navodilih izvajalca javne službe.
Vozila za prevzem odpadkov in prevoz do zbirnega centra
- Mercedes 1828, za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- ISUZU Q75,
za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- Mercedes 1828, za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l in
pranje zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- ISUZU Q 75
za prevoz kontejnerjev.
Oprema za pretovarjanje mešanih komunalnih odpadkov
Za pretovarjanje mešanih komunalnih odpadkov se uporablja stacionarna stiskalnica, ki
omogoča transport odpadkov skozi vhodni lijak do prevzemnega kontejnerja.
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3.4.1.1.4. Frekvence prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov
Izvajalec javne službe omogoča povzročiteljem mešanih komunalnih odpadkov različne
frekvence prepuščanja teh odpadkov na prevzemnih mestih.
Tako imajo povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov možnost, da te odpadke izvajalcu
javne službe prepustijo 1 x tedensko ( individualna gospodinjstva ) ter 1 do 3 – krat tedensko
(gospodinjstva v stanovanjskih blokih, pravne osebe).
Termine prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov uporabniki storitev prejmejo s
koledarjem odvozov komunalnih odpadkov, v decembru za naslednje koledarsko leto.
3.4.1.1.5. Dobava in zamenjava zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
Vsak uporabnik storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki sme uporabljati le
tipizirane zabojnike, v skladu s tem programom (glej poglavje 3.4.1.1.3. tega programa).
Velikost zabojnika mora ustrezati njegovi količini pričakovanih mešanih komunalnih
odpadkov in načrtovanim mesečnim frekvencam prevzemanja teh odpadkov, z njegovega
prevzemnega mesta.
Vsak nov uporabnik storitev si mora ob prijavi na odvoz mešanih komunalnih odpadkov sam
zagotoviti tipiziran zabojnik ustrezne velikosti oz. volumna, v skladu s programom.
V primeru potreb izvajalec javne službe omogoča povzročiteljem odpadkov, da svoj zabojnik
proti plačilu zamenjajo z zabojnikom druge velikosti (volumna).
Izvajalec javne službe mora zagotoviti vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ki
jih povzročitelji lahko proti plačilu dobijo na sedežu izvajalca.
3.4.1.1.6. Pranje zabojnikov
Izvajalec javne službe omogoča uporabnikom storitev javne službe pranje zabojnikov za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Pranje se gospodinjstvom zagotavlja 2 krat letno v
pomladanskem in jesenskem terminu.
3.4.1.2. Sistem ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki v začasnem zbirnem centru
Predstavitev sistema ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki v
začasnem zbirnem centru
Povzročitelji mešanih komunalnih odpadkov zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega
snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo kosovne odpadke, ločene in nevarne frakcije
ter tako ostanejo samo mešani komunalni odpadki, ki jih lahko prepustijo v začasnem
zbirnem centru. Povzročitelji lahko mešane komunalne odpadke dostavijo v začasni zbirni
center v lastni embalaži (vrečke, zaboji, škatle, avto prikolica,…).
3.4.1.2.1.

Ob prevzemanju mešanih komunalnih odpadkov v začasnem zbirnem centru mora biti
prisotno strokovno usposobljeno osebje izvajalca javne službe, ki evidentira prinašalca
mešanih komunalnih odpadkov ter količine teh odpadkov, izražene v prostorninski enoti 1 m 3,
zaradi plačila stroškov prevzema in postopkov nadaljnjega ravnanja, na podlagi cenika
izvajalca javne službe.
Prevzete mešane komunalne odpadke izvajalec javne službe preloži v stiskalnico in nato v
kontejner volumna 30 m3.
Mešane komunalne odpadke prevzame pogodbeni podizvajalec in zagotovi končno oskrbo.
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3.4.1.2.2. Lokacija začasnega zbirnega centra
Začasni zbirni center se nahaja na Rečiški cesti 2, na Bledu.
3.4.1.2.3. Oprema za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov v začasnem zbirnem
centru
V skladu s sistemom ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki, izvajalec za prevzem
uporablja stiskalnico ter kontejnerje, volumna 30 m 3.
3.4.1.2.4. Čas prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov v začasnem zbirnem centru
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko te odpadke prepustijo v začasnem zbirnem centru v
času njegovega obratovanja in sicer:
- od ponedeljka do petka
- med 7.00 in 19.00 uro ter
- v soboto
- med 7.00 in 12.00 uro.
3.4.1.3. Pričakovane količine mešanih komunalnih odpadkov v letu 2009
V letu 2009 načrtujemo prevzem 3.350 t mešanih komunalnih odpadkov.
3.4.2. Ravnanje z ločenimi frakcijami
Pri ravnanju z ločenimi frakcijami imajo njihovi povzročitelji možnost, da jih prepustijo
izvajalcu javne službe:
- na prevzemnih mestih ločenih frakcij,
- v zbiralnicah ločenih frakcij in
- v zbirnem centru.
3.4.2.1. Sistem ravnanja z ločenimi frakcijami na prevzemnih mestih
3.4.2.1.1. Predstavitev sistema ravnanja z ločenimi frakcijami na prevzemnih mestih
Povzročitelji ločenih frakcij zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in nevarne
frakcije ter tako ostanejo samo ločene frakcije, ki jih morajo zbirati prav tako ločeno, glede na
njihovo materialno strukturo.
Povzročitelji imajo možnost, da na prevzemnem mestu izvajalcu javne službe prepustijo
naslednje vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže:
- papir in karton
20 01 01,
- papirna in kartonska embalaža
15 01 01 in
- plastična embalaža
15 01 02.
Povzročitelji ločenih frakcij imajo možnost, da ločene frakcije in odpadno embalažo iz papirja
in plastike odlagajo v plastične zabojnike, ločene frakcije in odpadno embalažo iz plastike pa
tudi v vrečkah.
V primeru, da povzročitelji zbirajo ločene frakcije v vrečkah, si morajo pri izvajalcu javne
službe zagotoviti ustrezno število vrečk, ki jih morajo na dan prevzemanja dostaviti na
prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe ali pa jih prepustiti v začasnem zbirnem
centru pod pogoji, ki so določeni s tem programom.
Vrečke za ločene frakcije dobijo povzročitelji brezplačno na sedežu izvajalca javne službe.
Povzročitelji ločenih frakcij prestavijo zabojnike in vrečke na dan prevzemanja ločenih frakcij
na prevzemno mesto ločenih frakcij, ki je običajno isto kot prevzemno mesto mešanih
komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe prazni zabojnike in nalaga vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega
mesta ali mesta praznjenja ter poškoduje zabojnikov.
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V primeru:
- da pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice mora izvajalec javne
službe zagotoviti odstranitev odpadkov in očistili onesnažene površine,
- da izvajalec javne službe pri praznjenju poškoduje zabojnik, more le – tega na svoje
stroške zamenjati,
- izpada prevzemanja ločenih frakcij, po koledarju odvozov komunalnih odpadkov
frakcij, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost
poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novem terminu odvoza
obvestiti povzročitelje ločenih frakcij na krajevno običajen način.
Zbrane ločene frakcije prepelje izvajalec javne službe do zbirnega centra na Rečiški cesti,
kjer preveri njihovo sestavo in čistočo ter pripravi za oddajo v obdelavo in predelavo.
3.4.2.1.2. Število in razmestitev prevzemnih mest ločenih frakcij
Prevzemna mesta ločenih frakcij so lahko razmeščena na celotnem območju občine Bled in
občine Gorje in sicer na javnih ali zasebnih površinah, ki omogočajo dostop specialnemu
vozilu izvajalca javne službe v skladu z Odlokom o načinu opravljanja občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Število prevzemnih mest je odvisno od števila zainteresiranih uporabnikov storitev javne
službe, ki bodo papir in plastiko (vključno z odpadno embalažo iz teh materialov) prepuščali
izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih, bodisi v zabojnikih ali v vrečkah.
Na podlagi podatkov vključenih povzročiteljev v zbiranje in prepuščanje ločenih frakcij in
odpadne embalaže iz plastike v letu 2008, načrtujemo v letu 2009 rahel porast števila
prevzemnih mest ločenih frakcij.
Prevzemna mesta za prevzemanje ločenih frakcij so na istih lokacijah, kot prevzemna mesta
mešanih komunalnih odpadkov, zato so transportne poti iste kot poti pri prevzemanju
mešanih komunalnih odpadkov, s tem, da se ob prevzemanju ločenih frakcij na prevzemnih
mestih vključuje tudi njihovo prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcij.
3.4.2.1.3. Oprema za prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih
Zabojniki in vrečke
Povzročitelji zbirajo ločene frakcije in odpadno embalažo:
- iz papirja:
- v plastičnih tipiziranih zabojnikih zelene barve, pokrovom rdeče barve in z
ustrezno nalepko, volumnov 120 l, 240 l in 1100 l ;
- v škatli ali razsuto
- iz plastike:
- v plastičnih tipiziranih zabojnikih zelene barve, pokrovom rumene barve in z
ustrezno nalepko volumnov 120 l, 240 l in 1100 l,
- plastičnih tipiziranih prozornih vrečkah volumna 80 l.
Vsi zabojniki za zbiranje papirja in plastike morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko.
Vozila za prevzem odpadkov in prevoz do zbirnega centra
- Mercedes 1828, za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- ISUZU Q75,
za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- Mercedes 1828, za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l in
pranje zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l.
3.4.2.1.4. Frekvence prevzemanja ločenih frakcij na prevzemnih mestih
Izvajalec javne službe prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo na prevzemnih
mestih:
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-

2 – krat na mesec
1 – krat na mesec

- odpadna plastična embalaža,
- papir in odpadna papirnata embalaža.

Termine prevzemanja ločenih frakcij in odpadne embalaže uporabniki storitev prejmejo s
koledarjem odvozov komunalnih odpadkov v decembru za naslednje koledarsko
leto.
3.4.2.1.5. Dobava in zamenjava zabojnikov ter vrečk za zbiranje ločenih frakcij
Povzročitelji odpadkov, ki bodo želeli prepuščati papir in plastiko na prevzemnih mestih bodo
lahko od izvajalca javne službe proti plačilu kupnine dobili tipizirani zabojnik, za zbiranje
plastike pa brezplačno dobili ustrezno število tipiziranih vrečk.
Vsak uporabnik storitev zbiranja in prepuščanja papirja in plastike na prevzemnih mestih,
sme uporabljati le tipizirane zabojnike in vrečke, v skladu s tem programom.
Velikost zabojnika oz. število vrečk mora ustrezati količini pričakovanih ločenih frakcij in
načrtovanim mesečnim frekvencam prevzemanja teh odpadkov.
Vsak nov uporabnik storitev si mora ob prijavi na odvoz ločenih frakcij zagotoviti zabojnik
ustrezne velikosti oz. volumna ter zadostno število vrečk.
V primeru potreb izvajalec javne službe omogoča povzročiteljem odpadkov, da zabojnike za
zbiranje papirja in plastike proti plačilu zamenjajo z zabojnikov drugega volumna oz. dobijo
ali vrnejo zabojnik.
3.4.2.2. Sistem ravnanja z ločenimi frakcijami v zbiralnicah ločenih frakcij
3.4.2.2.1. Predstavitev sistema ravnanja z ločenimi frakcijami v zbiralnicah ločenih frakcij
Povzročitelji ločenih frakcij zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in nevarne
frakcije ter tako ostanejo samo ločene frakcije, ki jih morajo zbirati prav tako ločeno, glede na
njihovo materialno strukturo.
Povzročitelji imajo možnost, da v zbiralnicah ločenih frakcij izvajalcu javne službe prepustijo
naslednje vrste ločenih frakcij in odpadne embalaže:
- ločene frakcije:
- papir in karton

20 01 01

- odpadna embalaža:
- papirna in kartonska embalaža
- plastična embalaža
- kovinska embalaža
- steklena embalaža

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07

Navedene ločene frakcije in odpadno embalažo povzročitelji odlagajo v tipizirane zabojnike v
zbiralnicah ločenih frakcij, ki morajo biti čim bližje viru nastajanja odpadkov ter so običajno na
javni površini.
Izvajalec javne službe prazni zabojnike tako, da ne onesnaži zbiralnice ločenih frakcij ali
njene okolice in da ne poškoduje zabojnikov.
V primeru:
- da pride do onesnaženja zbiralnice ločenih frakcij ali njene okolice mora izvajalec javne
službe zagotoviti odstranitev odpadkov in očistili onesnažene površine,
- da izvajalec javne službe pri praznjenju poškoduje zabojnik, more le – tega na svoje
stroške zamenjati,

98

-

izpada prevzemanja ločenih frakcij, po koledarju odvozov komunalnih odpadkov,
zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do
zbiralnic ločenih frakcij, mora izvajalec ločene frakcije prevzeti naslednji možen termin.

Prevzete ločene frakcije prepelje izvajalec javne službe do zbirnega centra na Rečiški cesti,
kjer preveri njihovo sestavo in čistočo ter pripravi za oddajo v obdelavo in predelavo.
3.4.2.2.2. Število in razmestitev zbiralnic ločenih frakcij
Zbiralnice ločenih frakcij so razmeščene na celotnem območju občine Bled in občine Gorje,
sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in sicer tako, da je po ena zbiralnica ločenih
frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti na lokacijah in površinah, ki omogočajo dostop
specialnemu vozilu izvajalca javne službe v skladu z odlokom.
V letu 2009 načrtujemo, da se bodo ločene frakcije in odpadna embalaža zbirala v 63
zbiralnicah ločenih frakcij na Bledu in 24 zbiralnicah ločenih frakcij v Gorjah.
Tabela št. 6a: Načrtovano število zbiralnic ločenih frakcij v letu 2009
Naselje
Število zbiralnic
Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Koritno
Kupljenik
Obrne
Ribno
Selo pri Bledu
Slamniki
Zasip
SKUPAJ
Tabela št. 6a: Načrtovano število zbiralnic ločenih frakcij v letu 2009
Naselje
Število zbiralnic
Grabče
Krnica
Mevkuž
Perniki
Podhom
Poljšica pri Gorjah
Radovna
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
SKUPAJ

44
3
3
3
1
1
4
1
3
63

1
4
1
0
2
2
0
5
1
1
4
3
24

3.4.2.2.3. Oprema za prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
Zabojniki
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje
posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno
označeni.
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Vsi zabojniki za zbiranje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij morajo biti opremljeni z
identifikacijsko nalepko.
Za zbiranje posameznih vrst ločenih frakcij in odpadne embalaže se uporabljajo zabojniki
volumnov 240 l oz. 1100 l naslednjih barv:
- papir in karton
- zabojnik zelene barve, pokrov rdeče barve,
- steklo
- zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve,
- plastika
- zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve in
- kovine
- zabojnik zelene barve, pokrov modre barve.
V letu 2009 načrtujemo, da bo na območju občine Bled nameščenih cca. 350 zabojnikov za
zbiranje ločenih frakcij, na območju Občine Gorje pa 96 zabojnikov.
Večji eko otoki so opremljeni večinoma z zabojniki volumna 1100 l, medtem ko so ostali
zabojniki velikosti 240 l. Predvsem pri zbiranju kovinske embalaže je odstotek 240 l
zabojnikov precej večji od 1100 l.
Vozila za prevzem odpadkov in prevoz do zbirnega centra
- Mercedes 1828, za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- ISUZU Q75,
za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l,
- Mercedes 1828, za prevzemanje odpadkov iz zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l in
pranje zabojnikov volumnov od 120 do 1100 l.
3.4.2.2.4. Frekvence prevzemanja ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
Izvajalec javne službe prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih
frakcij:
- 1 – krat tedensko.
V času sezone se ločene odpadke v zbiralnicah ločenih frakcij lahko prevzema tudi v
pogostejših frekvencah.
Dobava in zamenjava zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij v zbiralnicah
ločenih frakcij
Zbiralnice ločenih frakcij uredi izvajalec javne službe, ki jih tudi vzdržuje.
3.4.2.2.5.

V primeru povečanih količin posamezne ločene frakcije, izvajalec javne službe doda več
zabojnikov za isto ločeno frakcijo ali zamenja obstoječe zabojnike z zabojniki večjega
volumna.
3.4.2.3. Sistem ravnanja z ločenimi frakcijami v začasnem zbirnem centru
3.4.2.3.1. Predstavitev sistema ravnanja z ločenimi frakcijami v začasnem zbirnem centru
Povzročitelji ločenih frakcij zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in nevarne
frakcije ter tako ostanejo samo ločene frakcije, ki jih morajo zbirati prav tako ločeno, glede na
njihovo materialno strukturo.
Povzročitelji imajo možnost, da v začasnem zbirnem centru izvajalcu javne službe prepustijo
ločenih frakcij in odpadne embalaže, kot izhaja iz poglavja 3.3. tega programa.
Navedene ločene frakcije povzročitelji odlagajo v tipizirane kontejnerje.
Pri prevzemanju ločenih frakcij in odpadne embalaže v začasnem zbirnem centru mora biti
prisotno strokovno usposobljeno osebje izvajalca javne službe, ki povzročiteljem svetuje
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pravilno razvrščanje ločenih frakcij ter evidentira imetnika odpadkov in količino dostavljenih
posameznih vrst ločenih frakcij ter odpadne embalaže.
Prevzete ločene frakcije izvajalec javne službe pripravi za oddajo v obdelavo in predelavo.
3.4.2.3.2. Lokacija začasnega zbirnega centra
Začasni zbirni center se nahaja na Rečiški cesti 2 na Bledu.
3.4.2.3.3. Oprema za prevzemanje ločenih frakcij v začasnem zbirnem centru
Kontejnerji
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so kontejnerji, ki so namenjeni za prepuščanje
posameznih vrst ločenih frakcij v začasnem zbirnem centru ustrezno označeni.
Iz oznake na kontejnerju mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v
kontejner in pogoji za prepuščanje, če obstojijo.
V začasnem zbirnem centru so postavljeni zabojniki volumna 1100 l oz. kontejnerji volumna
5 in 7 m3 za prevzemanje naslednjih vrst ločenih frakcij in odpadne embalaže:
- papir in karton ter embalaža
- plastična embalaža
- kovinska embalaža
- steklo
- plastika
- kovine
- električna in elektronska oprema,
- les, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
- odpadki, primerni za kompostiranje.
Za zbiranje oblačil se uporabljajo tipizirani zabojniki, volumna 2 m3.
V ustreznih tipizirani posodah se zbirajo:
- jedilno olje in maščobe ter detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- premazi, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- baterije in akumulatorji.
Dobava in zamenjava zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij v začasnem
zbirnem centru
Za urejenost začasnega zbirnega centra in zadostnost kontejnerjev za prevzemanje
posameznih ločenih frakcij skrbi izvajalec javne službe.
3.4.2.3.4.

V primeru povečanih količin posamezne ločene frakcije, izvajalec javne službe doda dodatni
kontejner ali pa poskrbi za pogostejše frekvence odvozov.
3.4.2.3.5. Čas prevzemanja ločenih frakcij v začasnem zbirnem centru
Povzročitelji ločenih frakcij lahko ločene frakcije prepustijo v začasnem zbirnem centru v
času njegovega obratovanja in sicer:
- od ponedeljka do petka
- med 7.00 in 19.00 uro ter
- v soboto
- med 7.00 in 12.00 uro.
3.4.2.4. Pričakovane količine ločenih frakcij v letu 2009
V letu 2009 načrtujemo prevzem naslednjih količin ločenih frakcij in odpadne embalaže:
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Tabela št. 7: Načrtovane količine ločenih frakcij in odpadne embalaže v letu 2009
Vrsta odpadka
Količina (t)
Papir in karton, kartonska embalaža
430
Steklena embalaža
280
Steklo
18
Oblačila in obutev
35
Jedilno olje in maščobe
1
Električna in elektronska oprema
55
Les
100
Plastična embalaža
180
Kovine
100
Kovinska embalaža
19
Zeleni odpad
220
Gume
10
1.448
Skupaj

3.4.3. Ravnanje s kosovnimi odpadki
Pri ravnanju s kosovnimi odpadki imajo njihovi povzročitelji možnost, da jih prepustijo
izvajalcu javne službe:
- na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov in
- v začasnem zbirnem centru.

3.4.3.1. Sistem ravnanja s kosovnimi odpadki na prevzemnih mestih
3.4.3.1.1. Predstavitev sistema ravnanja s kosovnimi odpadki na prevzemnih mestih
Povzročitelji kosovnih odpadkov zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, ločene in nevarne frakcije ter
tako ostanejo samo kosovni odpadki.
Na prevzemnih mestih se zbirajo samo naslednje vrste kosovnih odpadkov:
- pohištvo,
- gospodinjski aparati,
- bela tehnika,
- kolesa,
- vzmetnice,
- kopalniška oprema,
- drugi kosovni predmeti iz gospodinjstev.
Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki uporablja storitve javne službe, prejme letno od
izvajalca javne službe dva kupona za oddajo kosovnih odpadkov v vrednosti vsak po 2 m 3.
Z navedenima kuponoma ima povzročitelj možnost dvakratnega prepuščanja kosovnih
odpadkov v koledarskem letu na svojem prevzemnem mestu, na način, da z navedeno
oddajo kosovnih odpadkov predhodno obvesti izvajalca javne službe, najavi vrste in količine
kosovnih odpadkov ter se dogovori o terminu prevzema.
Na dan prevzemanja povzročitelj kosovnih odpadkov prenese odpadke na prevzemno mesto
kosovnih odpadkov, ki je isto, kot prevzemno mesto za prevzemanje mešanih komunalnih
odpadkov in ločenih frakcij.
Do dneva oddaje povzročitelji hranijo kosovne odpadke, neškodljivo za okolje in ljudi.

102

Izvajalec javne službe prevzema kosovne odpadke tako, da ne onesnaži prevzemnega
mesta ali njegove okolice.
V primeru:
- da pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice mora izvajalec javne
službe zagotoviti odstranitev odpadkov in očistili onesnažene površine,
- izpada prevzemanja kosovnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne
vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec
o vzrokih izpada ter o novem terminu odvoza obvestiti povzročitelje kosovnih odpadkov
na krajevno običajen način.
Izvajalec javne službe mora kosovne odpadke prevzemati ločeno, glede na materialno
strukturo (npr. kovine, les, plastika, steklo,…).
Zbrane kosovne odpadke prepelje izvajalec javne službe do začasnega zbirnega centra na
Rečiški cesti, kjer jih pripravi za oddajo v predelavo ali odstranjevanje.
3.4.3.1.2. Število in razmestitev prevzemnih mest kosovnih odpadkov
Glede na to, da so prevzemna mesta za zbiranje kosovnih odpadkov ista, kot prevzemna
mesta mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, bosta število in razmestitev
prevzemnih mest ista.

3.4.3.1.3. Oprema za prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih
Izvajalec javne službe prevzema kosovne odpadke s specialnimi vozili in kontejnerji,
volumnov 5 in 7 m3.

3.4.3.1.4. Frekvence prevzemanja kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih
Izvajalec javne službe prevzema kosovne odpadke na prevzemnih mestih, na podlagi
dogovora s posameznimi povzročitelji dvakrat letno.
S termini prevzemanja so povzročitelji obveščeni s koledarjem odvozov kosovnih odpadkov,
ki ga prejmejo v decembru za naslednje leto.
3.4.3.2. Sistem ravnanja s kosovnimi odpadki v začasnem zbirnem centru
3.4.3.2.1. Predstavitev sistema ravnanja s kosovnimi odpadki v začasnem zbirnem
centru
Povzročitelji kosovnih odpadkov zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, ločene in nevarne frakcije ter
tako ostanejo samo kosovni odpadki, ki jih morajo zbirati prav tako ločeno, glede na njihovo
materialno strukturo.
Ločeno zbrane kosovne odpadke morajo povzročitelji prepeljati do začasnega zbirnega
centra in jih ločeno odložiti v kontejnerje, v katerih se zbirajo kosovni odpadki, glede na
materialno strukturo.
Ob oddajanju kosovnih odpadkov v začasnem zbirnem centru mora biti prisotno strokovno
usposobljeno osebje izvajalca javne službe, ki evidentira prinašalca kosovnih odpadkov,
vrste in količine kosovnih odpadkov ter svetuje pravilno razvrščanje.
Prevzete ločene frakcije izvajalec javne službe pripravi za oddajo v predelavo, obdelavo in
odstranjevanje.
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3.4.3.2.2. Lokacija začasnega zbirnega centra
Začasni zbrani center se nahaja na Rečiški cesti 2 na Bledu.
3.4.3.2.3. Oprema za prevzemanje kosovnih odpadkov v začasnem zbirnem centru
Za prepuščanje kosovnih odpadkov v začasnem zbirnem centru se uporabljajo kontejnerji, ki
se uporabljajo za prevzemanje ločenih frakcij, saj gre za odpadke istih materialnih struktur,
vendar druge pojavne oblike.
3.4.3.2.4. Čas prevzemanja kosovnih odpadkov v začasnem zbirnem centru
Povzročitelji kosovnih odpadkov lahko kosovne odpadke prepustijo v začasnem zbirnem
centru v času njegovega obratovanja in sicer:
- od ponedeljka do petka
- med 7.00 in 19.00 uro ter
- v soboto
- med 7.00 in 12.00 uro.
3.4.3.3. Pričakovane količine mešanih kosovnih odpadkov v letu 2009
V letu 2009 načrtujemo prevzem 1.200 m3 kosovnih odpadkov.
3.4.4. Ravnanje z nevarnimi frakcijami
Pri ravnanju z nevarnimi frakcijami imajo njihovi povzročitelji možnost, da jih prepustijo
izvajalcu javne službe v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v začasnem zbirnem centru.
3.4.4.1. Sistem ravnanja z nevarnimi frakcijami s premično zbiralnico
3.4.4.1.1. Predstavitev sistema ravnanja z nevarnimi frakcijami s premično zbiralnico
Povzročitelji nevarnih frakcij zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in ločene
frakcije ter tako ostanejo samo nevarne frakcije, ki jih morajo zbirati prav tako ločeno, glede
na vsebino nevarne snovi.
Povzročitelji imajo možnost, da v premični zbiralnici nevarnih frakcij izvajalcu javne službe
prepustijo naslednje vrste nevarnih frakcij:
- topila
20 01 13*
- kisline
20 01 14*
- alkalije
20 01 15*
- fotokemikalije
20 01 17*
- pesticidi
20 01 19*
- fluorescentne cevi
20 01 21*
- olje in maščobe
20 01 26*
- premazi, črnila, lepila in smole
20 01 27*
- čistila, ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 29*
- citotoksična in citostatična zdravila
20 01 31*
- baterije in akumulatorji
20 01 33*
- les, ki vsebuje nevarne snovi
20 01 37*
Izvajalec javne službe prevzema nevarne frakcije ločeno in jih odlaga v embalažo za
zbiranje, ki je v premični zbiralnici, pri čemer mora strogo paziti, da ne meša posameznih vrst
nevarnih frakcij.
Pri prevzemanju nevarnih frakcij mora izvajalec javne službe skrbeti, da ne onesnaži lokacije
premične zbiralnice ali njene okolice.
V primeru:
- da pride do onesnaženja lokacije premične zbiralnice nevarnih frakcij ali njene okolice
mora izvajalec javne službe zagotoviti odstranitev odpadkov in očistiti onesnažene
površine,
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izpada prevzemanja nevarnih frakcij, po koledarju odvozov komunalnih odpadkov,
zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do
lokacij premičnih zbiralnic nevarnih frakcij, mora izvajalec javne službe nevarne prevzeti
naslednji možen termin in o tem obvestiti povzročitelje na krajevno običajen način.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti ob prevzemanju nevarnih frakcij, evidentiranje količin
in vrst nevarnih frakcij ter da nevarne frakcije prevzema strokovno usposobljeno osebje.
Število in razmestitev lokacij prevzemanja nevarnih frakcij s premično
zbiralnico
Lokacije za prevzemanje nevarnih frakcij morajo biti na lokacijah in površinah, ki omogočajo
dostop vozilu premične zbiralnice izvajalca javne službe v skladu z Odlokom o načinu
opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3.4.4.1.2.

V letu 2009 načrtujemo prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico na območju
občine Bled in občine Gorje v okviru začasnega zbirnega centra na Rečiški cesti 2 na Bledu.
3.4.4.1.3. Oprema za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico
Zabojniki
Izvajalec javne službe prevzema nevarne frakcije skupaj z embalažo in jih glede na vsebino
odlaga v ustrezno embalažo (npr. plastične vreče, plastični sodi, plastične škatle,…).
Premična zbiralnica
Prevzete nevarne frakcije prevaža izvajalec javne službe s premično zbiralnico.
3.4.4.1.4. Frekvence prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico
Izvajalec javne službe prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico enkrat letno.
S termini prevzemanja so povzročitelji obveščeni s koledarjem odvozov komunalnih
odpadkov, ki ga prejmejo v decembru za naslednje leto.
3.4.4.2. Sistem ravnanja z nevarnimi frakcijami v začasnem zbirnem centru
3.4.4.2.1. Predstavitev sistema ravnanja z nevarnimi odpadki v začasnem zbirnem
centru
Povzročitelji nevarnih frakcij zbirajo te odpadke tako, da iz skupnega snovnega toka
komunalnih odpadkov izločijo mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in ločene
frakcije ter tako ostanejo samo nevarne frakcije, ki jih morajo zbirati prav tako ločeno, glede
na vsebino nevarne snovi.
Povzročitelji imajo možnost, da v začasnem zbirnem centru izvajalcu javne službe prepustijo
poleg frakcij naštetih v točki 3.4.4.1.1. še naslednje vrste nevarnih frakcij:
- salonitne plošče
17 06 05*
- oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (skrinje)
20 01 23*
- elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi
20 01 35*
Navedene nevarne ločene frakcije povzročitelji odlagajo v tipizirane kontejnerje.
Ob oddajanju nevarnih odpadkov v začasnem zbirnem centru mora biti prisotno strokovno
usposobljeno osebje izvajalca javne službe, ki evidentira prinašalca nevarnih odpadkov,
vrste in količine nevarnih odpadkov ter svetuje pravilno razvrščanje.
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Prevzete frakcije izvajalec javne službe pripravi za oddajo v predelavo, obdelavo in
odstranjevanje.
3.4.4.2.2. Lokacija začasnega zbirnega centra
Začasni zbrani center se nahaja na Rečiški cesti 2 na Bledu.
3.4.4.2.3. Oprema za prevzemanje nevarnih odpadkov v začasnem zbirnem centru
Za prepuščanje nevarnih odpadkov v začasnem zbirnem centru se uporablja specialni
kontejner za nevarne odpadke in kontejnerji, ki se uporabljajo za prevzemanje ločenih frakcij.
3.4.4.2.4. Čas prevzemanja nevarnih odpadkov v začasnem zbirnem centru
Povzročitelji nevarnih odpadkov lahko nevarne odpadke prepustijo v začasnem zbirnem
centru v času njegovega obratovanja in sicer:
- od ponedeljka do petka
- med 7.00 in 19.00 uro ter
- v soboto
- med 7.00 in 12.00 uro.
3.4.4.3. Pričakovane količine nevarnih frakcij v letu 2009
Glede na podatke iz preteklih let načrtujemo, da bomo v letu 2009 zbrali skupaj 57 ton
nevarnih odpadkov.
Tabela št. 8: Načrtovane količine nevarnih frakcij v letu 2009
Vrsta odpadka
Tv in monitorji
Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
Salonitne plošče
Akumulatorji
Ostali nevarni odpadki
Skupaj

Količina (t)
15
17
10
8
7
57

3.5. Obveščanje uporabnikov storitev javne službe
Osnovni namen obveščanja uporabnikov storitev je informiranje z doseženimi rezultati in
novostmi na področju ravnanja z odpadki, s ciljem vplivanja na njihove odločitve za
sodelovanje pri ločenem zbiranju odpadkov.
Vsako gospodinjstvo oz. drug povzročitelj odpadkov prejme v decembru koledar odvozov
odpadkov za naslednje leto.
V primeru izpada zbiranja mešanih komunalnih odpadkov o izpadu izvajalec obvesti javnost
po lokalnih radijskih postajah, prav tako pa tudi z novim terminom.
V primeru, da bo pri ravnanju z odpadki prihajalo do sprememb, bo izvajalec z njimi javnost
seznanjal preko lokalnih radijskih postaj ali pisnimi sporočili.
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov lahko dobijo vse potrebne informacije z zvezi z
ravnanjem s komunalnimi odpadki na njihovem območju na telefonski številki podjetja
Infrastruktura Bled d.o.o..
3.6. Obveznosti povzročiteljev pri ravnanju s komunalnimi odpadki
 Povzročitelji komunalnih odpadkov, kot lastniki ali upravljavci stavb, kjer imajo stalno
ali začasno bivališče, ali je počitniška hišica, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri
nastajajo komunalni odpadki, morajo biti vključeni v sistem zbiranja komunalnih
odpadkov.
 Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo mešati posameznih ločenih frakcij
komunalnih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, zlasti nevarnimi ali mešati
posameznih frakcij med seboj tako, da jih ni možno ponovno razvrstiti za namene
ločenega zbiranja.
 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se komunalni odpadki do
njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje, ne glede na to ali gre za

106












odpadke v zabojniku ali vrečki, ki ga sami po vnaprej določenem urniku namestijo na
mesto, ki je primerno za prevzem komunalnih odpadkov ali pa gre za komunalne
odpadke v zabojniku na prevzemnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan zbiranja teh odpadkov zagotoviti,
da so zabojniki ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov,
postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje
teh odpadkov (najkasneje do 6. ure).
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki
namestijo nazaj na zbirno mesto.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov
zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob
zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene
prepuščanju teh odpadkov.
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo
izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času
tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih
pokrovih.
Če izpade redno zbiranje komunalnih odpadkov, v času praznikov ali, če so zaradi
drugih razlogov zabojniki za prepuščanje teh odpadkov polni, mora povzročitelj teh
odpadkov zagotoviti, da jih izvajalcu prepusti v tipiziranem zabojniku za zbiranje teh
odpadkov (npr. začasen najem zabojnika).
Če imajo povzročitelji občasno več komunalnih odpadkov, morajo le – te odložiti v
tipizirane zabojnike za prepuščanje teh odpadkov in jih na dan prevzema prestaviti
na prevzemno mesto.

3.7. Načrt nabav opreme in sredstev ter izgradnje objektov za ravnanje v letu 2009
Izvajanje javne službe na podlagi republiških predpisov in predpisov občine Bled in občine
Gorje lahko izvajalec javne službe zagotovi s sodobno opremo, objekti in napravami. Za
izvajanje storitev na podlagi tega programa, načrtuje izvajalec javne službe nabavo
naslednje opreme in sredstev ter izgradnjo naslednjih objektov:
Tabela št. 9: Vir financiranja: Infrastruktura Bled d.o.o.
priprava in tisk informativnega gradiva
nabava vrečk za zbiranje ločenih frakcij iz plastike
ureditev obstoječih zbiralnic ločenih frakcij
razno drobno orodje in oprema
Skupaj
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2.000 EUR
4.000 EUR
20.000 EUR
5.000 EUR
31.000 EUR

Tabele:
-

Tabela št. 1a: Število prebivalcev po naseljih v občini Bled
Tabela št. 1b: Število prebivalcev po naseljih v občini Gorje
Tabela št. 2a: Število zabojnikov za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov v občini
Bled
Tabela št. 2b: Število zabojnikov za prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov v občini
Gorje
Tabela št. 3a: Število zbiralnic ločenih frakcij po naseljih v občini Bled
Tabela št. 3b: Število zbiralnic ločenih frakcij po naseljih v občini Gorje
Tabela št. 4: Vrste in količine mesečno zbranih komunalnih odpadkov v letu 2008 (1-6)
Tabela št. 5: Vrste storitev in višina tarifnih postavk
Tabela št. 6a: Načrtovano število zbiralnic ločenih frakcij v letu 2009 v občini Bled
Tabela št. 6b: Načrtovano število zbiralnic ločenih frakcij v letu 2009 v občini Gorje
Tabela št. 7: Načrtovane količine ločenih frakcij in odpadne embalaže v letu 2009
Tabela št. 8: Načrtovane količine nevarnih frakcij v letu 2009
Tabela št. 9: Vir financiranja: Infrastruktura Bled d.o.o.
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