Delovni čas zbirnih centrov

VELENJE
ob Škalskem jezeru

OD APRILA DO KONCA SEPTEMBRA:
od ponedeljka do petka do 8. do 18. ure,
v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto;
OD OKTOBRA DO KONCA MARCA:
od ponedeljka do petka do 8. do 17. ure;
v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.
TOREK od 8. do 15.30, ČETRTEK od 10. do 17. ure;

PODHOM
ob odlagališču Podhom

Prva SOBOTA v mesecu od 8. do 12. ure.
V primeru, da je prva sobota praznik, se prestavi odprtje ZC na
drugo soboto v mesecu.
Dan pred praznikom odprto od 7. do 14. ure.
DELOVNI ČAS ZBIRNIH MEST

ŠOŠTANJ
za Gasilskim domom Šoštanj

ODTRGAJTE IN SHRANITE

2. IN 4. SOBOTA V MESECU od 9. do 12. ure,
na prazničen dan zaprto.

ŠMARTNO OB PAKI
1. IN 3. SOBOTA V MESECU od 8. do 12. ure,
ob pokopališču Šmartno ob Paki na prazničen dan zaprto.
S položnico lahko vstopate v zbirni center Velenje in Podhom.

Uradne ure
PUP Saubermacher:
• ponedeljek, sreda od 7. ure do 9.30 in od 10.30 do 15. ure
• četrtek, petek od 7. ure do 9.30 in od 10.30 do 13. ure
• ob torkih ni uradnih ur
V času uradnih ur lahko dobite informacije o ravnanju z odpadki tako, da iz položnice navedete
številki plačnika in odjemnega mesta.

nevarni
odpadki
AKCIJA
MAJ in SEPTEMBER

kosovni
odpadki

naročilo z
naročilnico
od 25. 2. do 14. 7.
od 15. 8. do 15. 11.
poglejte
lokacije
stran 17,18

kartonska embalaža in
lepenka,
ovojni papir in papirnate
nakupovalne vrečke,
časopisi, revije, zvezki, knjige,
prospekti, katalogi,
pisemske ovojnice, pisarniški papir.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

prazne in očiščene pločevinke
živil in pijač.

STEKLENA
EMBALAŽA

steklenice in stekleničke,
v katerih smo hranili živila,
kozarci, v katerih so bila
vložena živila
druga steklena embalaža.

Embalažo izpraznite,
iztočite in stisnite.

PLASTIČNA in KOVINSKA EMBALAŽA ter TETRAPAKI

plastenke pijač in živil,
plastični kozarci in lončki,
plastične vrečke in folije,
kartonska embalaža za tekoča živila,
prazna plastična embalaža gospodinsjkih čistil
in nenevarnih kemikalij

PAPIR in
KARTONSKA
EMBALAŽA

•
•
•

•

•

Urejen ekološki otok vam bo
olajšal pravilno ločevanje
odpadkov.
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