
 

 

 

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV  NA POKOPALIŠČIH V OBČINI ŽIROVNICA 

 
 

 
V letošnjem letu smo na vseh pokopališčih, ki so v našem upravljanju, poleg ostalega ločevanja, uvedli tudi  
ločevanje bioloških odpadkov. Tako smo poskrbeli za učinkovitejše ločevanje odpadkov na izvoru in 
zmanjševanje količine odpadkov, ki jih je potrebno odložiti na odlagališču. Na pokopališčih Breznica in Rodine 
tako po novem ločujemo: 

 

MEŠANE KOMUNALNE 
ODPADKE 

ODPADNE NAGROBNE 
SVEČE 

BIORAZGRADLJIVE 
ODPADKE 

 

Zelen zabojnik je namenjen 

odlaganju mešanih komunalnih 

odpadkov (večje plastične 

posode, zalivalke, leseni zaboji, 

vžigalniki, plastično in umetno 

cvetje, umetne gobe ikeban in 

vencev ,trakovi, plastične 

rokavice, gobice, keramični 

lonci,… 

 

V zabojnike z rdečim pokrovom 

odlagamo vse vrste odpadnih 

plastičnih sveč (tudi elektronske), 

vključno z ostanki parafina in 

pokrovčki. 

 

V rjave zabojnike odlagamo 

ovenelo cvetje, listje, plevel, 

travo, lončnice, odpadke od 

urejanja grmovnic, papirnate 

vrečke in robčke, žalne vence in 

ikebane (brez žalnih trakov, posod 

in gob – le-te odložimo med 

embalažo). 

 

 
 
 

POMEMBNO 

 Zabojniki so namenjeni izključno odlaganju odpadkov iz pokopališč. 

 Biorazgradljive odpadke ne mešamo z drugimi odpadki in jih odlagamo v zabojnik 
brez plastičnih vrečk. 

 Zabojniki prav tako niso namenjeni odlaganju gradbenih odpadkov (na primer 
zemlje, peska in kamenja z grobov, kamnoseških odpadkov,…). Ta odpadni 
material je potrebno, v kolikor ni s strani upravljavca pokopališča določeno 
drugače, odpeljati s pokopališča.  

 

Na pokopališčih Breznica in Rodine biološke odpadke lahko odložite v za to 

namenjen zabojnik rjave barve. 



Spoštovani,

vsako gospodinjstvo ali industrija, ki bo na zbirne centre komunalnih podjetij prinesla pravilno

sortirano in čisto odpadno embalažo, kot je:

I N F O R M A T I V N O O B V E S T I L O

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na  e-mailu:

info@ecosynergysystem.com

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
KMALU Z VAMI PRISOTNI V ZBIRNEM CENTRU JESENICE!

Več o pravilnem sortiranju odpadne embalaže in novim sistemom nagrajevanja občanov

za pravilno ravnanje z odpadki, si lahko preberete na spletnih straneh:

www.ecosynergysystem.com  |  www.ecosynergysystem.si

bo prejela EKOKUPONE, s katerimi bo lahko po

proizvodnih cenah kupila izbrane izdelke za dom

in gospodinjstvo na za to določenih mestih v sklopu

komunalnih podjetij oz. prodajnih mestih EcoSynergy

System-a. Akcija se prične v oktobru 2017.

Vsa komunalna podjetja vključena v EcoSynergy System vam prvi mesec ob računu za komunalne storitve brezplačno nudijo en

EKOKUPON, s katerim lahko kupite en izdelek za dom in gospodinjstvo po proizvodnih cenah. Nadaljnje EKOKUPONE dobite na

ZBIRNIH CENTRIH KOMUNALNIH PODJETIJ pri oddaji pravilno sortirane in čiste odpadne embalaže. EKOKUPONE lahko uporabnik

poleg izdelkov za dom in gospodinjstvo uporabi tudi v mreži storitvenih dejavnosti.

Obenem , kot so: frizerski in kozmetični saloni, kemičnevabimo vsa podjetja storitvenih dejavnosti

čistilnice, avtomehanične delavnice, obrtne delavnice z: vodovodnimi in električnimi popravili, zidarskimi-

pleskarskimi in parketarskimi deli, šiviljskimi, čevljarskimi, dimnikarskimi opravili, urarsko storitvijo ter

zdravstvene in športne ustanove, itn. k sodelovanju v organiziranem sistemu z bonitetami pri

poslovanju in ugodnostmi za uporabnike.



