SPOROČILO ZA JAVNOST

Stisk kot blisk ob svetovnem dnevu Zemlje
Kranj, 22. april 2021 – Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje je Komunala Kranj d.o.o.
županom občin, kjer izvaja GJS zbiranje odpadkov, simbolično izročila prve stiskalnice za
zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk. Vsi uporabniki jih bodo postopoma prejeli na
dom. Osnovni namen je zmanjšanje prostornine odpadkov: manjša prostornina odpadne
embalaže pomeni manjši zabojnik za odpadke.

Svetovni okoljski dnevi so opomnik za vse nas, da poudarimo pomen posameznih služb in ravnanj
posameznikov za čisto okolje. V Komunali Kranj d.o.o. redno obeležijo tovrstne dneve z druženjem z
uporabniki na dnevih odprtih vrat, ki jih trenutne epidemiološke razmere sicer ne dopuščajo, hkrati pa se
celo leto zavedajo pomembnosti sporočil posamezne pobude. Svetovni dan Zemlje njeni prebivalci
zaznamujemo vsako leto 22. aprila že več kot petdeset let. To je pomemben dan za naš planet, saj ta dan
opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta na katerem živimo. Letošnji svetovni dan Zemlje poteka v
znamenju obnavljanja našega planeta pod sloganom Obnovimo Zemljo (Restore Our Earth™).
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Ozaveščanje o pomenu vzpostavljanja čistega okolja in ohranjanju pogojev, ki omogočajo zdravo življenje
je v tem času je še posebej pomembno, zato je direktor kranjskega komunalnega podjetja, Matjaž Berčon
ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje simbolično podelil prve stiskalnice za zmanjševanje prostornine
odpadnih plastenk in pločevink, prejeli pa jih bodo vsi uporabniki, kjer komunala izvaja gospodarsko javno
službo zbiranje odpadkov. Uporabniki Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko
bodo na dom prejeli praktične naprave: »Vsem gospodinjstvom bomo na dom postopoma dostavili
stiskalnice. Osnovni namen naprave je zmanjšanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink. Stiskalnice
bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z odpadki med našimi uporabniki,« je povedal
direktor komunalnega podjetja.
Pri zbiranju odpadne embalaže se srečujemo z veliko prostornino teh odpadkov. Pri uporabnikih se pojavljajo
potrebe po večjem zabojniku za mešano odpadno embalažo (rumeni pokrov), a so tudi zabojniki za odpadke
določena obremenitev za okolje. Nameščanju dodatnih ali večjih zabojnikov ter pogledu na prenapolnjene
zabojnike s kartonsko embalažo, plastenkami in pločevinkami se lahko izognemo tako, da pred odlaganjem
zmanjšamo prostornino embalaže. Odpadno embalažo pred odlaganjem v zabojnik izpraznimo in zložimo ali
stisnemo, da zmanjšamo njeno prostornino. Tako se lahko izognemo prenapolnjenim zabojnikom za
odpadke.
»Premajhni zabojniki pred hišami in večstanovanjskimi objekti so problem. Manjši volumen odpadne
embalaže pomeni manjši zabojnik. Ogromni kupi odpadne embalaže pomenijo veliko težavo pri začasnem
skladiščenju, ki ga moramo zagotavljati v komunalnem podjetju in posledično so visoki tudi transportni
stroški odvoza velike količine odpadne embalaže. Nadejamo se ugodnih učinkov, saj bodo uporabniki ob
doslednem zmanjševanju prostornine odpadne embalaže, lahko vplivali na ceno storitve zbiranja odpadkov.
Zmanjšana prostornina namreč pomeni manj stroška s skladiščenjem in odvozom, posledično pa manj
pritiska na cene storitev,« je akcijo z besedami podprl direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon.
Svetovni dan Zemlje pa bodo občine, v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja
komunalnih odpadkov proslavile tudi tako, da se lahko pohvalijo z vstopom na pot do družbe brez odpadkov.
Zastavljene aktivnosti v projektu pridobivanja naziva Zero waste občina in dejavnosti na poti do družbe brez
odpadkov so v polnem teku. Predstavniki občin, komunale ter člani različnih društev se že srečujejo na
razširjenih delavnicah Zero waste v izvedbi predstavnikov Ekologov brez meja, ki so osredotočene na
reševanje izzivov v različnih bivalnih okoljih. Cilj prvih srečanj je bil osredotočenost na prikaz čim bolj
podrobne slike stanja in iskanje učinkovitih ukrepov. Tudi v luči zero waste prizadevanj, bodo stiskalnice v
pomoč pri zmanjševanju prostornine odpadnih plastenk in pločevink. S sledenjem natančnim navodilom na
stiskalnici bo odpadna embalaža dobila zagotovo bolj vitko podobo.
Embalaži se v življenju težko izognemo, se pa lahko potrudimo in kupujemo odgovorno. Ne pretiravamo in
kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izbirajmo povratno embalažo.
Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se
odpravimo z nakupovalnim listkom, vrečko ali košaro. Uporabniki na področju, kjer Komunala Kranj
opravlja javno službo zbiranja odpadkov, vestno ločujejo in sortirajo odpadke. Še vedno pa velja, da je
najboljši odpadek tisti, ki ga ni.
»Ta pripomoček bo zagotovo prišel prav v vsakem gospodinjstvu, saj se doma običajno nabere največ prav
tovrstne embalaže. Uporaba je res preprosta in če bomo stiskalnico redno uporabljali, zagotovo ne bo treba
odnašati embalaže v zabojnike tako pogosto kot zdaj. Prinaša pa še številne druge prednosti, kakor je strnil
direktor Komunale Kranj. Nenazadnje nas bo ta pripomoček v kuhinji redno opominjal, da se z odpadki
lahko ravna še bolj skrbno oziroma racionalno.
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Vseeno pa je najboljši tisti odpadek, ki sploh ne nastane, zato bodimo pozorni tudi na to. V Kranju imamo
zelo kakovostno vodo, kar potrjuje tudi certifikat Voda iz pipe. Večkrat ko se bomo odžejali na ta način,
manj bo plastenk, če gremo na pot, pa bo dobrodošla steklenica ali bidon. Pogumno sledimo poti do
družbe brez odpadkov,« je pozval podžupan Janez Černe, ki je od direktorja Komunale prejel
stiskalnico.
»Občanke in občani bodo lahko z doslednim zmanjševanjem prostornine odpadne embalaže naredili
dodaten prostor v svojih zabojnikih za odpadke. Plastenke in pločevinke s priročno stiskalnico
preoblikujemo ter vsi skupaj prispevamo k racionalnemu ravnanju z odpadki,« je po preizkusu povedal
župan Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur.
Ivan Meglič, župan Občine Naklo: »Velika količina odpadne embalaže je izziv s katerim se soočamo
vsakodnevno. Problematičen je volumen tovrstnih odpadkov pri zbiranju in odvozu, predvsem pa pri
odlaganju, saj potrebujemo veliko prostora. Stiskalnice, ki jih bodo prejela vsa gospodinjstva v naši občini,
so praktičen pripomoček pri zmanjševanju prostornine plastenk in pločevink. Bolj bodo stisnjene, več jih
bomo lahko zbrali v zabojnikih za odpadke. Tako lahko vsi skupaj zmanjšamo obremenitev na okolje in
prispevamo k bolj racionalnemu ravnanju z odpadki.«
Rok Roblek, župan Občine Preddvor: »S skrbnim zmanjševanjem prostornine plastenkam in
pločevinkam lahko občani vplivajo na zniževanje stroškov ravnanja z odpadki in posledično tudi na ceno
storitve. Praktična naprava bo v pomoč vsakemu gospodinjstvu, rokovanje z njo pa je zelo enostavno.«
Andrej Karničar, župan Občine Jezersko: »Tako kot je pot na visoko goro sestavljena iz mnogih
drobnih korakov, tako je naša pot k ohranjanju narave sestavljena iz drobnih sprememb naših navad in
ravnanj. Ena od teh je zmanjševanje volumna odpadne embalaže. Enostavno, hitro, učinkovito.«

Posredujemo sporočilo za javnost Komunale Kranj, d. o. o., o tem, da je ob
letošnjem svetovnem dnevu Zemlje direktor Matjaž Berčon županom občin, v
katerih Komunala Kranj izvaja zbiranje odpadkov, simbolično izročil prve stiskalnice
za zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk. Prejel in preskusil jo je tudi
podžupan MOK Janez Černe. Stiskalnice bodo postopoma na dom prejela tudi vsa
gospodinjstva v občinah. Osnovni namen je zmanjšanje prostornine odpadkov:
manjša prostornina odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik za odpadke.
Ob obisku občin je na terenu nastal tudi videoposnetek, ki je dostopen na
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=6OVAc6wTSNw.
Za več informacij kontaktirajte predstavnico za odnose z javnostmi na Komunali
Kranj Majo Rozman: maja.rozman@komunala-kranj.si ali po telefonu: 04 28 11
340.
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