
z odpadki oz. 
surovinami in  
embalažo iz 
gospodinjstev

Zgornja
Savinjska 
dolina

Pravilno 
ravnanje

Zbirni center

nevarni odpadki

kosovni odpadki 

Zabojniki oZ. vrečke Za gospodinjstva

Zbiralnice
kl ik
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V Šaleški dolini smo z ločenim zbiranjem odpadkov po tako imenovanem 
BIOPAS sistemu (ločevanje odpadkov na biološke, papir in steklo) pričeli 

že leta 1992. Z zabojniki za ločeno zbiranje smo najprej opremili levi del 
krajevne skupnosti Gorica. Leta 1995 smo zabojnike namestili še v vse druge 
velenjske krajevne skupnosti in BIOPAS sistem uvedli tudi v občini Šoštanj, 
naslednje leto pa smo z ločenim zbiranjem odpadkov začeli še v občini Šmartno 
ob Paki, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Sistema ločenega 
zbiranja pa nismo le prostorsko širili, ampak smo ga ves čas tudi nadgrajevali. V 
letu 2013 smo vsem individualnim gospodinjstvom Zg. Savinjske doline razdelili 
embalažne vrečke (za zbiranje kovinske, plastične embalaže in tetrapakov).

Res smo veseli, da so uporabniki, ki živijo v individualnih gospodinjstvih, z 
novo storitvijo zadovoljni. S tem smo namreč povečali količine ločeno zbrane 
embalaže in zmanjšali količine mešanih komunalnih odpadkov. Seveda naše 
delo kljub temu še zdaleč ni končano. Cilji na področju varovanja okolja so visoki 
in naše ravnanje z odpadki bomo morali stalno izboljševati. Tako smo v eni od 
krajevnih skupnosti Mestne občine Velenje (Konovo) konec leta 2013 že začeli 
z novim pilotnim projektom: zbiranje papirja in kartonske embalaže po sistemu 
“od hiše do hiše”. Že prvi odvoz je pokazal, da so prebivalci nove storitve, ki jim 
okolju prijazno in ekonomično ravnanje z odpadki še olajša, veseli in jo v polni 
meri izkoriščajo.

Vsem, ki odpadke ločujete in posamezne vrste odpadkov odlagate v zanje 
namenjene zabojnike, se iskreno zahvaljujemo. V imenu vseh nas, v imenu 
okolja in naslednjih generacij! Naj pa ob tem dodamo, da je pri zbiranju 
embalaže izjemno pomembno, da je embalaža, ki jo oddamo, čista, saj jo le tako 
lahko predelamo in iz nje ustvarimo nove izdelke.

Naj ločeno zbiranje odpadkov postane in ostane ustaljen način našega 
ravnanja. Enostavno - del našega življenja.

POGLAVJE STRAN

Zbirni center Podhom 3
Nevarni odpadki 4
Kosovni odpadki 6
Zabojniki oz. vrečke 7  
za gospodinjstva 
Zbiralnice 12

Uvod

PriPrava vsebine 
Alenka Centrih Ocepek,  
Marcel Hriberšek, Jože Povše 

FotograFije  
arhiv PUP Saubermacher, d. o. o., 
www.opacelica.si, 123RF

oblikovanje in PriPrava 
opa:celica

tisk  
HTZ Velenje, I. P., d. o. o.,  
Studio HTZ

naklada 
4.000 izvodov

izdajatelj 
PUP Saubermacher, d. o. o.,  
Velenje, marec 2014

PUP-Saubermacher d.o.o. 
Koroška cesta 46 
3320 Velenje

TEL 03 896 87 11 
FAX 03 896 87 19

podjetje@pup-saubermacher.si 
www.pup-saubermacher.si
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papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz 
papirja in lepenke;

steklo vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz stekla;

plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov;

odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin;

embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena (prazne 
tlačne posode, kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren porozni ovoj);

les, vključno z odpadno embalažo iz lesa; les, ki vsebuje nevarne snovi;

biorazgradljive odpadke;

oblačila in druge vrste tekstila;

nevarne odpadke (kozmetika, dezodoranti, jedilno olje, maščobe, topila, 
kisline, baze, fotokemikalije, pesticidi, biocidi, fluorescentne cevi in drugi 
odpadki, ki vsebujejo živo srebro, barvila, črnila, lepila in smole, detergenti);

infekcijski material (ampule, injekcijske igle …) za domačo uporabo;

baterije in akumulatorje;

električno in elektronsko opremo (TV sprejemniki, radijski sprejemniki, 
osebni računalniki, tiskalniki, druga elektronska oprema);

kosovne odpadke (pohištvo, vzmetnice, luči …);

belo tehniko (štedilniki, hladilniki, zamrzovalniki), toplotne črpalke, 
klimatske naprave za uporabo v gospodinjstvih;

odpadno motorno olje; 

pnevmatike za osebna vozila (posameznik lahko odda največ 4);

gradbeni material in preostanek odpadkov.

Zbirni center Podhom 1

Zbirni center Podhom (lokacija bivšega odlagališča Podhom) je 
namenjena vsem gospodinjstvom v občinah Nazarje, Gornji Grad, 
Ljubno, Luče in Solčava, ki so prijavljeni na odvoz odpadkov.

Pred vstopom v zbirni center pokažite uslužbencu zbirnega centra 
položnico PUP-Saubermacherja in osebni dokument ter zapeljite z 
vozilom na tehtnico. Po tehtanju zapeljite do zabojnikov za razvrščanje 
odpadkov. Ko odpadke odložite, ponovno zapeljite na tehtnico, po 
tehtanju zapustite zbirni center.

PoSEbNo  
obvEStiLo ZA 

OddAjO GRAdBeNIh 
OdPAdKOV

ob vsako oddaji odpadkov se 
podpiše in žigosa tudi tehtalni list. 

vsaka oddaja gradbenih 
odpadkov je plačljiva po 

ceniku.

Gradbeni material, ki vsebuje 
azbest je za zaveden pod 

klasifikacijsko št. 17 06 05* kot 
nevaren odpadek, zato, ga je 
potrebno ob oddaji primerno 

pripraviti na palete in oviti s folijo. 

Za odlaganje azbestnih odpadkov 
je registrirano podjetje  

Simbio d.o.o.,  v Celju.

v Zbirnem 
centru podHom 

se ločeno  
zbira in  
oddaja

DELovNi ČAS
PoNEDELJEK, toREK, 

SREDA, PEtEK

od 7. do 14. ure

ČEtRtEK

od 7. do 16. ure

SobotA (2. in 4. v mesecu)

od 8. do 12. ure

NE PoZAbi!
Za oddajo odpadkov v kateremkoli zbirnem 
centru morate nujno predložiti položnico PUP 
Saubermacherja in osebni dokument!
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Nevarni odpadki 2

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju 
škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato jih nikoli 
ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. 

Ne smemo jih odlagati v zabojnike za druge vrste odpadkov, jih 
odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov in ne v naravo! 
Nevarnih odpadkov ne smemo zlivati v odtoke in kanalizacijo! 
Nevarne odpadke je potrebno odstraniti tako, da preprečimo 
njihov škodljiv vpliv na okolje in ljudi.

Večino ločeno zbranih nevarnih odpadkov uničijo v sežigalnicah, ki so 
urejene tako, da povzročajo kar najmanj škodljivih vplivov na okolje.

Posebno pozorno je treba ravnati z vsebino in embalažo vnetljivih, 
dražilnih, strupenih, zdravju škodljivih in/ali jedkih snovi, ki so uvrščene 
med nevarne snovi in se lahko prepoznajo po oznakah na embalaži. 

Nevarne snovi, ki jih ne potrebujete več, vedno pustite v originalni 
embalaži in stran od otroških rok; pripeljete jih v času akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov ali v zbirni center.

kaj sodi Med 
nevarne 
odpadke

Ostanki jedilnega olja in maščob ter z njimi onesnažena embalaža; 

druga olja in maščobe ter z njimi onesnažena embalaža;

barve, črnila, lepila in umetne smole;

organska in halogena topila;

kisline in baze;

fotokemikalije;

pesticidi in biocidi ter fungicidi;

čistila in pralna sredstva ter embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih 
snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi ;

kozmetična sredstva (dezodoranti, kreme, ličila ...);

zdravila;

baterije in akumulatorji; 

žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro;

les, ki vsebuje nevarne snovi;

oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilniki, zamrzovalniki, 
toplotne črpalke, klimatske naprave ...);

elektronska oprema (računalniki, tiskalniki, kartuše, radijski 
sprejemniki, TV sprejemniki ...).

URNiK ZbiRANJA 
NEvARNih 
oDPADKov 
za gospodinjstva za leto 2014 je 
objavljen na naslednji strani →

vSAKo LEto  
poteka akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev. V 
okviru akcije lahko nevarne 
odpadke oddate v premično 
zbiralnico. 
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Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje 

dATUM URA LOKACIjA OBČINA

8. september od 9. do 12. ure pri občinski zgradbi na parkirišču SOLČAVA

8. september od 13. do 16. ure Gasilski dom v Lučah LUČe

9. september od 9. do 12. ure FORŠT (na igrišču) LjUBNO

9. september od 13. do 16. ure RAdMIRje (pri kmetijski Zadrugi) LjUBNO

10. september od 9. do 12. ure parkirišče pri eNGO GORNjI GRAd

10. september od 13. do 15. ure ŠMIKLAVŽ (Pri trgovini) GORNjI GRAd

10. september od 16. do 18. ure BOČNA (pri Zadružnem domu) GORNjI GRAd

11. september od 9. do 12. ure ŠMARTNO OB dReTI (pri Zadružnem 
domu) NAZARje

11. september od 13. do 16. ure pri Gasilskem domu NAZARje NAZARje

embalaže, ki vsebujejo nevarne snovi so označene z simboli, na katere 
moramo biti pozorni pri ravnanju in skladiščenju.

Podrobnosti o simbolih si lahko preberete na: 
http://www.epc.si/sl/nevarni-izdelki/106-vae-pravice/431-oznaevanje-
nevarnih-kemikalij

oZnačevanje 
neVarniH 
keMikalij

urnik 
Zbiranja 
neVarniH 
odPadkoV
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odvoz kosovnih odpadkov je javna gospodarska 
služba zbiranja in prevoza odpadkov in je1-x letno za 
gospodinjstva brezplačna. 

Novost pri zbiranju kosovnih odpadkov pri individualnih 
gospodinjstvih je odvoz preko naročilnic. Naročilnico je 
potrebno oddati 14 dni pred željenim odvozom.

Naročnik bo telefonsko obveščen o datumu prevzema kosovnih 
odpadkov. Prevzem kosovnih odpadkov bo izveden ob prisotnosti 
naročnika. 

S takšni načinom odvoza se želimo izogniti reklamacijam in raznim 
nepooblaščenim prevzemnikom, ki so kosovne odpadke (samo tiste, ki 
so bili tržno zanimivi za prodajo) zbirali pred našim prihodom, za sabo 
pa puščali razdejanje na mestih za prevzem. 

odvoz bo terminsko določen zaradi vodenja evidenc o količinah 
odpadkov po občinah:

ObčiNA SOLčAVA od 18. 8. 2014 do 22. 8. 2014
ObčiNA LučE od 1. 9. 2014 do 12. 9. 2014
ObčiNA LJubNO od 1. 10. 2014 do 15. 10. 2014
ObčiNA GORNJi GRAd od 3. 11. 2014 do 17. 11. 2014
ObčiNA NAzARJE od 1. 12. 2014 do 15. 12. 2014

Odvoz bo organiziran na podlagi zbranih in podpisanih naročilnic, ki 
bodo priložena k računom za zbiranje in odvoz odpadkov v mesecu 
aprilu. Naročilnica je objavljena tudi na internetnih straneh  
PUP-Saubermacher d.o.o. - www.pup-saubermacher.si.

Za gospodinjstva bo odvoz kosovnih odpadkov z naročilnico 
brezplačen.

Sistem zbiranja kosovnih odpadkov pri blokovni gradnji bo 
brezplačen in urejen preko upravnika bloka. Upravnik bo z 
naročilnico za objekt, imel možnost naročiti 1x letno odvoz 
kosovnih odpadkov. 

Seveda je možno vse kosovne odpadke iz gospodinjstva 
brezplačno pripeljati v zbirni center.

Zbiranje 
kosoVniH 
odPadkoV  
na PoziV

iNDiviDUALNA 
GosPodinjsTVa

bLoKovNA 
Gradnja

Odvoz kosovnih  
odpadkov

3
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Zabojnik
s črniM 

PokroVoM
ali

črna   
vrečka

meŠani komunalni odpadki
Mešane komunalne odpadke odpeljemo v regijski center za 
ravnanje z odpadki v Celje, kjer jih predelajo in odlagajo. Na 
odlagališču odložijo približno 35 % pripeljanih odpadkov.  

Mešani komunalni odpadki se odvažajo na 14 dni.  
Urnik je objavljen na spletnih straneh: 
http://www.pup-saubermacher.si/s/urniki/odvoz-odpadkov.

oPoZoRiLo! 
Menjava zabojnika zaradi neprimerne velikosti, bo od 1. 4. 2014 
plačljiva. Obrazec in navodila so objavljena na spletni strani:  
www.pup-saubermacher.si.

v zabojnik oz. črno vrečko sodijo:

plastificiran papir;

plenice;

ohlajen pepel, cigaretni ogorki;

tkanine, usnje, izrabljena obuvala;

šiviljski odpadki;

iztrebki malih živali;

meso in kosti;

papirnate serviete, brisače in  
robčki za enkratno uporabo  
(lahko se tudi kompostirajo!);

pluta, guma;

keramika, porcelan;

pometene smeti;

napolnjene vrečke sesalnikov;

kasete, filmi, fotografije;

manjše količine stiropora;

zamaščene folije;

onesnažena embalaža,  
ki se ne da očistiti.

oDvoZ oDPADKov 
iN EMbALAžE 

vršimo na vse praznične 
dneve, le 1.1. ne. 

Do 6. URE 
ZJUtRAJ

Zabojnike oz. vrečke za 
odpadke in embalažo je 

potrebno pripraviti do 6. ure 
zjutraj na odjemno mesto za 

strojni prevzem.

vSAKo LEto
pripravimo urnike odvozov in 

so na začetku leta pripisani na 
položnici. Urnike shranite. Več 
o urnikih si lahko ogledate na 

internetnih straneh:  
www.pup-saubermacher.si/s/

urniki/odvoz-odpadkov/.

Zabojniki oz. vrečke 
za gospodinjstva

4
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ob oddaji embalaže je pomembno dejstvo, da se zavedamo, 
da gre vsa embalaža na sortiranje, razvrščanje, ki poteka 
ročno. vsaka nepravilno oddana embalaža povzroča smrad 
in nepotrebno dodatno delo. Zavedajmo se, da le čisto 
embalažo lahko ponovno uporabimo in tako varujemo 
osnovne vire. 

Embalaža naj bo izpraznjena, iztočena in stisnjena, saj le, tako 
zavzame manj prostora v zabojnikih in embalažnih vrečkah. v 
primeru, da je embalaža zelo umazana, zamaščena, da vsebuje 
ostanke hrane, jo je potrebno oddati v črn zabojnik.

Ob vrečki za mešano embalažo lahko občasno v prozorni vrečki oddate 
dodatne količine čiste in izpraznjene embalaže.

vsako leto pripravimo urnike odvozov in so na začetku leta 
pripisani na položnici. Urnike shranite. Več o urnikih si lahko ogledate 
na internetnih straneh: www.pup-saubermacher.si/s/urniki/odvoz-
odpadkov/. Do 6. URE 

ZJUtRAJ
Zabojnike oz. vrečke za 
odpadke in embalažo je 
potrebno pripraviti do 6. ure 
zjutraj na odjemno mesto za 
strojni prevzem.

Zabojnik
z rUMeniM 
PokroVoM
ali
rUMena  
eMbalaŽna  
vrečka

oDvoZ oDPADKov 
iN EMbALAžE 

vršimo na vse  
praznične dneve, le 1.1. ne. 

kovinska in plastična 
embalaŽa in tetrapaki
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embalažne vrečke boste prevzeli po spodnjem razporedu in jih 
uporabljajte do naslednje delitve v letu 2015.

plastenke pijač in živil

votla embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki)

plastenke čistil in pralnih sredstev

plastični lončki in vrečke

pločevinke živil in pijač

folije.

v Zabojnik
oz. rumeno 

vrečko  
sodijo:

MEŠANA EMbALAžA - kovinska, plastična embalaža in tetrapaki-iztočena in stisnjena

OBČINA LOKACIjA dATUM URA

SOLČAVA SOLČAVA (pri Zadružnem domu) 5.5., 6.5., 7.5. od 9:30 do 16:30 ure

LUČe LUČe (pri Gasilskem domu) 8.5., 9.5., 12.5. od 9:30 do 16:30 ure

LjUBNO FORŠT (na igrišču) 13.5., 14.5., 15.5. od 9:30 do 16:30 ure

LjUBNO OKONINA (pri Gasilskem domu) 16.5., 19.5. od 9:30 do 16:30 ure

LjUBNO RAdMIRje (parkirišče pod cerkvijo) 20.5., 21.5., 22.5. od 9:30 do 16:30 ure

GORNjI GRAd ŠMIKLAVŽ (pri trgovini) 23.5., 26.5. od 9:30 do 16:30 ure

GORNjI GRAd PRI OBČINSKI ZGRAdBI (parkirišče zadaj) 27.5., 28.5., 30.5. od 9:30 do 16:30 ure

GORNjI GRAd BOČNA (pri trgovini) 2.6., 3.6., 4.6. od 9:30 do 16:30 ure

NAZARje ŠMARTNO OB dReTI (pri trgovini Mercator) 5.6., 6.6. od 9:30 do 16:30 ure

NAZARje LAČjA VAS (pri Gasilskem domu) 9.6., 10.6. od 9:30 do 16:30 ure

NAZARje NAZARje (pri  Gasilskem domu) 11.6., 12.6., 13.6., 16.6. od 9:30 do 16:30 ure

urnik 
prevZema 

eMbalaŽniH 
(rUMeniH) 

Vrečk 2014
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Odpadke, ki jih zberemo v zabojnikih za biorazgradljive odpadke, 
oddamo regijskemu centru za ravnanje z odpadki v Celju, kjer jih 
predelajo v kompost.

Kuhinjski odpadki

zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja

kavna usedlina

kavni filtri in čajne vrečke

kuhani ostanki hrane

jajčne lupine

pokvarjeni prehranski izdelki

papirnate vrečke, robčki in brisače

Vrtni odpadki

rože

plevel

pokošena trava

zemlja lončnic

odpadno vejevje

trava, listje

gnilo sadje, lesni pepel

POZOR! Kosti in meso ne sodijo v rjav zabojnik!

Biorazgradljive odpadke (rjav zabojmik) odvažamo: od aprila do oktobra 
enkrat na teden in od novembra do marca enkrat na 14 dni. 

Količino bioloških odpadkov v 
naših domovih lahko zmanjšate, 
tako, da hrano nakupujete, kuhate 
in shranjujete premišljeno! In še: 
biorazgradljive odpadke ne oddajajte 
skupaj v plastičnih vrečkah. Odpadno 
olje zbirajte ločeno in ga oddajte v 
zbirnem centru.

Glejte urnik na položnici in 
na spletni strani: www.pup-
saubermacher.si - urniki.

gospodinjstva 
laHko iZbirajo  
med tremi 
načini 
ravnanja z 
biorazGradljiViMi 
odPadki

koMPosTiranje V 
lasTni reŽiji V  
koMbinaciji z  
ločeniM zbiranjeM

Zabojnik
z rjaViM 
PokroVoM

bioraZgradljivi  
kuHinjski in vrtni odpadki
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ločeno zbiranje V 
rjaVeM zabojnikU

koMPosTiranje V 
lasTni reŽiji (Hišni 
koMPosTnik)

nasveti Za 
PraVilno 

koMPosTiranje

Zakaj kompostirati? Za izboljšanje sestave prsti; za 
učinkovitejše zadrževanje vlage v prsti; za boljšo 
prezračenost tal; za večjo akumulacijo toplote; za 
pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnega okusa.

1. odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost 
komposta (olupi agrumov in banan, s škodljivci napadene rastline, 
meso, kosti …) ali vsebujejo nevarne snovi, niso primerni za 
kompostiranje, lahko pa jih oddamo v rjav zabojnik.

2. Postavitev kompostnika 
 Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen 
ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. hišni 
kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo primerno 
prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smradu) na 
sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali gre za odprte kompostnike iz lesa ali žice, 
ali pa za plastične zaprte hišne kompostnike.

3. tehnika pravilnega kompostiranja  
hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast 
zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje 
zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna 
količina kisika. To dosežemo tako, da suhi strukturni material (veje in 
zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) 
premešamo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane takoj prekrijemo 
z listjem, zemljo, travo ali jih rahlo zagrebemo. S tem preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov (na primer 
podgan in ptičev). V procesu razgradnje , ki poteka pri 50-60 stopinjah 
Celzija, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus ter hranilne 
snovi. Poleg primerne temperature je potrebna tudi pravšnja vlažnost. 
Zato v času daljše poletne suše kompostni kup občasno navlažimo. 
Ko je hišni kompostnik poln, njegovo vsebino – po približno pol leta – 
preložimo. Tako ga prezračimo in pospešimo razkroj. dozorel kompost 
presejemo skozi sito, ki ima odprtine velike od 15 do 20 milimetrov. 
Kar ne gre skozi sito, uporabimo kot strukturni material v novem 
kompostnem kupu ali pa za gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin. 

4. Kako uporabiti pridelani kompost?  
Zrel, presejani kompost uporabimo za lončnice, gredice. Kompost lahko 
raztresemo po površini ali pa ga plitvo zamešamo v zemljo.
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»KER SPoŠtUJEM 
NARAvo,  
JE CENtER 
PoNovNE 
UPoRAbE tiSto 
tA PRAvo«

Zbiralnice 5

Zbiranje odpadne embalaže poteka na ekoloških otokih (v 
zbiralnicah). vso embalažo sprejmejo embalažne družbe, 
ki jo še dodatno sortirajo, reciklirajo in oddajo v ponovno 
uporabo.

ZAboJNiK ZA PAPiR iN 
KARtoNSKo EMbALAžo 
(zabojnik z rdečim pokrovom)

V zabojnik sodijo: časopisi, 
revije, zvezki, knjige; prospekti, 
katalogi; pisemske ovojnice; 
pisarniški papir; ovojni papir; 
papirnate nakupovalne vrečke; 
kartonska embalaža.

ZAboJNiK ZA StEKLENo EMbALAžo 
(zabojnik z zelenim ali belim pokrovom)

V zabojnik sodijo: steklenice živil in pijač; steklena 
embalaža zdravil in kozmetike; kozarci vloženih 
živil; druga steklena embalaža.

Center ponovne  
uporabe Velenje (CPU)
v Centru ponovne uporabe velenje sprejemajo stvari iz 
gospodinjstev kot so: pohištvo, gospodinjski aparati, 
posoda, keramika, svetila, športna oprema, knjige, slike, 
spominki, otroška oprema,… . 

Vsa oprema naj bo delujoča in primerna za uporabo. V CPU jo popravijo, 
inovativno obnovijo in v trgovini prodajo novim uporabnikom po ugodni 
ceni. Projekt vzpostavitve Centra ponovne uporabe Velenje financirata 
Mestna občina Velenje in projekt USe-ReUSe.

DELovNi ČAS Od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00.

KoNtAKt Center ponovne uporabe velenje, Koroška 37a, 
3320 velenje, Telefon: 031-683-959, e-pošta: cpu@velenje.si 

Facebook: Center ponovne uporabe velenje


