
 

 

SPOMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV  

 

Kdaj? 

 

v soboto, 20. maja 2017 

po sledečem razporedu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občane prosimo, da nevarne odpadke dostavijo na zbirno mesto, kjer bo postavljeno vozilo z ADR opremo 
podjetja Kemis iz Radomelj. Obveščamo vas, da je tudi med letom možna oddaja nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev v Zbirnem centru Jesenice na Prešernovi cesti v času obratovanja in sicer v ponedeljek od 
8.00 do 17. ure, do torka do petka od 7.00 do 15.00 ure ter v soboto od 8.00 do 13.00 ure.  

KAJ SODI MED NEVARNE ODPADKE? 
 
 

BATERIJE BARVE, LAKI, LEPILA, ČRNILA KISLINE IN ALKALIJE 

AKUMULATORJI ČISTILA PESTICIDI 

MOTORNA OLJA KOZMETIKA TOPILA 

JEDILNA OLJA SPREJI FOTOKEMIKALIJE 

FLUORESCENTNE CEVI ZDRAVILA ONESNAŽENA EMBALAŽA 

 

 

 

Čas zbiranja:  Lokacija: 

od 8.00 do 8.40  Hrušica – pred kulturnim domom 

od 9.00 do 9.40  Jesenice – parkirišče pred Zdravstvenim domom 

od 10.00 do 10.40  Planina pod Golico – parkirišče pri Čopu 

od 12.00 do 12.40  Podmežakla – parkirišče pred Športno halo Podmežakla 

od 13.00 do 13.40  Jesenice – parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja 

od 14.00 do 14.40  Javornik – križišče Dobravske in Finžgarjeve ulice 

od 15.00 do 15.40  Koroška Bela – železniški nadvoz 

od 16.00 do 16.40  Blejska Dobrava – avtobusna postaja 

SPREMEMBA CENE ZA OBDELAVO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

S 1.4.2017 velja nova cena za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice, ki za 

tono obdelanih odpadkov znaša 98,00 EUR. 

 

Občinski svet Občine Jesenice je na 19. redni seji dne 30.03.2017 sprejel sklep o uveljavitvi 

spremembe cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Storitev obdelave mešanih komunalnih 

odpadkov v Občini Jesenice opravlja koncesionar - podjetje Ekogor d.o.o., zaračunava pa jo  v sklopu 

komunalnih storitev podjetje JEKO, d.o.o. . 

 



 

Kadar uporabite kanalizacijski odtok, da se znebite odpadkov (trdih odpadkov, olj, barv, zdravil itd.), ima lahko vaše 

nepremišljeno ravnanje hude posledice. Povzročite lahko motnje v delovanju kanalizacijskega sistema, povzročite 

višje stroške obratovanja in resno ogrozite zdravje drugih, posredno pa tudi lastno zdravje in bivalno okolje.  

Za dodatne informacije o 

ravnanju z odpadnimi vodami 

pokličite: 

 04 581 04 80 ali  

 04 581 04 35 ali 

 dežurno št. 041 616 787 

ali  

pošljete vprašanje na 

info@jeko-in.si 

 

 

Kaj ne sodi v kanalizacijo? 
Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje 

opažamo, da se v kanalizaciji pojavljajo stvari, ki vanjo ne sodijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj ne sodi v kanalizacijo? Zakaj ne sodi v kanalizacijo? Pravilno ravnanje 

 Vlažilni in otroški robčki, 
vrečke, higienski vložki, 
tamponi, kondomi, palčke za 
ušesa, večji kosi hrane (in vsi 
predmeti, ki bi lahko 
preprečili nemoteno 
delovanje MKČN) . 

narejeni so iz materialov, ki se v 
vodi ne razgradijo in povzročajo 
zamašitve črpalk. 

Te odpadke odlagamo v zabojnik 
za mešane komunalne odpadke. 

 Maščobe in olja iz 
gospodinjstva, odpadna 
motorna olja, gnojila, barve, 
laki. 

težko razgradljive snovi Te odpadke lahko odpeljete v 
zbirni center. 

 Strupene snovi in snovi, ki 
razvijajo strupene pline ali 
eksplozijske mešanice (npr. 
kisline, alkalije, zdravila, 
škropiva,…)  

nevarni odpadki, ki vsebujejo 
težko razgradljive in nevarne 
snovi, ki se zaradi svoje sestave 
ne očistijo in so lahko nevarni 
tudi za delavce, ki vzdržujejo 
kanalizacijski sistem.  

Te odpadke lahko odnesete v 
zbirni center. 

 Organski odpadki (ostanki 
hrane, zelenjave, rastlin, 
plevel,…)  

organski odpadki, ki močno 
povečajo obremenitev odpadne 
vode in povečajo količino usedlin, 
kar povzroča zastoje v 
kanalizacijskem sistemu, 
posledično gnitje, hkrati pa je to 
močna vaba za razvoj glodavcev  

Te odpadke odlagate v zabojnik 
za biološke odpadke. 

 Tekstil, les, kosti, pesek, 
plastika, razni drugi 
predmeti, … 

povzročajo zastoj odpadne vode 
po kanalizaciji ali celo zamašitev, 
poškodbe na črpalkah  

Te odpadke odlagamo v za to 
primerne zabojnike ali jih 
odpeljemo v zbirni center. 

Da bo delovanje kanalizacijskega sistema, čistilne naprave in tudi male komunalne čistilne 
naprave (MKČN) dobro, vedno pomislite, kaj zlijete v kuhinjski ali kopalniški odtok ali 

vržete v WC školjko. 

 

 
Vlažilni robčki, palčke za ušesa, čistilne krpe, odpadna olja, pesek in ostali neprimerni odpadki neugodno vplivajo na obratovanje sistema. 
Povzročajo lahko zastoje odpadne vode in zamašitev sistema, najpogosteje pa povzročajo mehanske poškodbe na črpalkah za prečrpavanje 
odpadne vode in zastoj pri obratovanju sistema za prečrpavanje odpadne vode po javni kanalizacij ali zastoj pri obratovanju čistilne naprave.  
Lahko se tudi spremeni sestava odpadne vode, kar lahko povzroči upočasnjeno delovanje biološke stopnje čiščenja ali celo njeno ustavitev. 
Enako velja za MKČN.  

K nemotenemu delovanju MKČN, kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave (CČN) 
lahko veliko prispevamo uporabniki, zato smo pripravili nekaj nasvetov: 


