
 

 

 

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV  NA POKOPALIŠČU 
BLEJSKA DOBRAVA 

 
 

V letu 2017 bomo na vseh pokopališčih, ki so v našem upravljanju, uvedli tudi ločevanje bioloških odpadkov. 
Tako bomo poskrbeli za učinkovitejše ločevanje odpadkov na izvoru in zmanjševanje količine odpadkov, ki jih 
bo potrebno odložiti na odlagališču. Na pokopališčih bomo tako ločevali: 

 

BIORAZGRADLJIVE 
ODPADKE 

ODPADNE NAGROBNE 
SVEČE 

MEŠANE KOMUNALNE 
ODPADKE 

 

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 - odložimo jih med 

embalažo) 

 

V zabojnikih z rdečim pokrovom 

se zbirajo vse vrste odpadnih 

plastičnih sveč (tudi elektronske), 

vključno z ostanki parafina in 

pokrovčki. 

 

Zelen zabojnik je namenjen 

mešanim komunalnim odpadkom, 

kot so večje plastične posode, 

zalivalke, leseni zaboji, vžigalniki, 

plastično in umetno cvetje, 

umetne gobe ikeban in vencev ter 

trakovi, plastične rokavice, 

gobice, keramični lonci… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POMEMBNO! 

Biorazgradljive odpadke ne mešamo z drugimi odpadki in jih odlagamo v zabojnik BREZ 
PLASTIČNIH VREČK.  

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

obrni 

Na pokopališču na Blejski Dobravi biološke odpadke že lahko odložite v za to 

namenjen zabojnik rjave barve 



 

 

 ODVOZ ZELENEGA ODREZA ZA GOSPODINJSTVA   
  
Občane Jesenic obveščamo, da od 1.9.2017 dalje odvoz zelenega odreza ne bo več brezplačen. 
 

Odvoz zelenega odreza – kamor sodijo odpadki iz vrtov, trava, listje, odrez grmovnic in vejevja – ne sodi v 
nabor dejavnosti, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.  
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12) predpisuje  vrsto dejavnosti in upravičenost stroškov, med katerimi ni 
zbiranja zelenega odreza. Občane obveščamo, da lahko zeleni odrez kompostirajo ali ga brezplačno oddajo v  
Zbirnem centru Jesenice.  
 
POLETNI DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA 

JESENICE 
 od 01. maja do 31. oktobra  

 Ponedeljek: od 8.00 do 17.00 ure, 

 Torek - petek: od 8.00 do 15.00, 

 Sobota: od 8.00 do 13.00, 

 Nedelje in prazniki: zaprto. 
 

HIŠNO KOMPOSTIRANJE BREZPLAČEN DOVOZ V                                                           
ZBIRNI CENTER 

 
KAJ NE SODI V JAVNO KANALIZACIJO? 

 
Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode še 

vedno opažamo, da se v kanalizaciji pojavljajo stvari, ki vanjo ne sodijo.  Zato vas prosimo, da upoštevate naslednje nasvete:  

 
  

 
  

 

 
 

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? 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. 

 

  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.si 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362

