
  

  

Na lokacijah Cesta talcev 8 na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja, na Cesti maršala Tita 3 in nasproti Integrala na Jesenicah so obstoječe zabojnike 

nadomestili t.i. podzemni oziroma potopni zabojniki, pri katerih se 70 odstotkov zabojnika nahaja pod zemljo. Glavne prednosti tovrstnih zabojnikov so 

prihranek tlorisne površine, ki jih zabojniki zavzemajo, manj neprijetnih vonjav zaradi hladne zemlje, manjša prostornina ločeno zbranih odpadkov (masa 

odpadkov z nalaganjem drug na drugega povzroča gravitacijsko stiskanje) in manjše število praznjenja zabojnikov.  

Na Pokopališču Blejska Dobrava pa je na osmih odjemnih mestih uveden nov, bolj natančen sistem ločevanja odpadkov, ki vam ga predstavljamo v 

nadaljevanju.   

 

Čeprav je na Prešernovi ulici  na voljo Zbirni center Jesenice,  

kamor lahko brezplačno vsak dan od ponedeljka do petka od 10. 

do 17. ure in ob sobotah od 8. do 13. ure pripeljete odpadke, ali 

enkrat letno naročite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, se ob 

ekoloških otokih še vedno pojavljajo odpadki, ki tja ne sodijo 

oziroma so postavljeni ob in na zabojnike. 

Pozivamo vas k natančnosti pri ločevanju odpadkov (navodila za 

ločevanje so zapisana na zabojnikih), ter k temu, da si vzamete čas 

in plastenke in tetrapake stisnete, karton raztrgate ter stekleni 

embalaži pred odlaganjem odstranite pokrovčke.  

 

V juliju 2020 je bil na pokopališču na Blejski Dobravi uveden nov sistem ločevanja 

odpadkov, ki je predstavljen na hrbtni strani tega obvestila. Kljub temu, da je na vsakem 

odjemnem mestu nameščena tabla z navodili za zbiranje opažamo, da se obiskovalci 

pokopališč ne držijo navedenih navodil.   

Novost na omenjenem pokopališču je uvedba kompostnika, v katerega odlagamo samo 

zeleni odrez, kar pomeni, obrezano vejevje in grmičevje, porezano živo mejo, pokošeno 

travo, odpadno listje, rože, staro zemljo lončnic. Najpogostejša napaka, ki smo jo ugotovili 

pri pregledu zabojnikov je ta, da zeleni odrez uporabniki pokopališč odlagajo v zabojnike 

za mešane komunalne odpadke. 

 

 

V zabojniku za mešane komunalne 

odpadke se nahaja embalaža in zeleni 

odrez.  

Iz pravilno odloženega zelenega odreza 

bomo lahko na lastni kompostarni  pridelali 

kompost za gnojenje javnih površin.  

Pozivamo  k pravilnemu ločevanju odpadkov in vas opozarjamo, da je za napačno ločevanje odpadkov kršitelj,  v skladu z  Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki 

na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 52/2010, 29/2012, 17/2017), lahko kaznovan s kaznijo v višini 300 EUR.  

 

Ob zabojnikih na ekološkem otoku za Gledališčem Toneta 

Čufarja so poleg zabojnika za papir odložene škatle.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20102846
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20102846


 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obrezano vejevje in 

grmičevje, 

 porezana živa meja, 

 pokošena trava, 

 odpadno listje, 

 rože, 

 stara zemlja lončnic. 

 

Obveščamo vas, da smo uvedli nov sistem ločevanja odpadkov na 

Pokopališču Blejska Dobrava. Po novem boste odpadke lahko razvrščali v 

kompostnike ter v spodaj navedene zabojnike. Zabojniki so namenjeni le 

odlaganju odpadkov, ki nastanejo na pokopališčih.  

Pravilno ločevanje odpadkov in odlaganje v ustrezne zabojnike je obveznost 

vsakega posameznika, ki koristi zabojnike na pokopališču. Z ločevanjem in 

predelavo odpadkov poskrbimo za čistejše okolje, obenem pa omogočimo 

proizvodnjo, ki porabi manj surovin in energije ter zmanjšamo delež 

odpadkov, ki končajo na deponiji.  

Pokopališki red prepoveduje sprehajanje psov ali drugih živali na pokopališču. Kljub temu opažamo, da obiskovalci pokopališč tega ne upoštevajo. Naprošamo 

k upoštevanju te prepovedi, sicer boste, v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 

37/2018), lahko kaznovani z globo v višini 300 EUR.  

 

 Vse vrste nagrobnih sveč 

(tudi elektronske), vključno s 

pokrovi. 

 

 Plastične posode za rože in 

cvetlične aranžmaje, 

 plastične vrečke, karton in 

folije, 

 plastični lončki in kozarci, 

 plastenke in pločevinke 

pijač, živil in čistil, 

 sestavljena embalaža. 

 

 

 Plastično in umetno cvetje, 

 plastične zalivalke, 

 gobe ikeban in vencev, 

 žalni trakovi 

 rokavice in gobice za čiščenje, 

 keramični lonci, 

 plastični podstavki. 

 

            

QR KODA 
 

Vsi zabojniki  na Pokopališču Blejska 

Dobrava so opremljeni s QR kodo, preko 

katere dostopate do podrobnejših 

navodil za ločevanje odpadkov na 

pokopališčih: 
https://www.jeko.si/locevanje-odpadkov-

na-pokopaliscih-0. 

 

  
 

https://www.jeko.si/locevanje-odpadkov-na-pokopaliscih-0
https://www.jeko.si/locevanje-odpadkov-na-pokopaliscih-0

