
čisto do vašega praga

Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik Snaginih storitev,

s 7. novembrom bosta na Povšetovi 4 v Ljubljani (v neposredni bližini Snagine upravne stavbe) zaživeli dve pomembni pridobitvi:
Center ponovne uporabe in zbirni center.
V novi zbirni center lahko, tako kot na Barje in v primestne zbirne centre, med drugim pripeljete listje in vejevje, kosovne odpadke, 
odpadno elektroniko, nevarne odpadke, odvečna oblačila ter obutev, pohištveni les, pnevmatike itd. Na Povšetovi ne sprejemamo 
azbestnih in gradbenih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov.

Na istem naslovu bosta zaživeli tudi trgovinica in delavnica, združeni v Center ponovne uporabe (CPU). Ključno poslanstvo tovrstnih 
centrov je omogočiti delo tistim, ki so težko zaposljivi (npr. starejšim in invalidom), po drugi strani pa omogočiti, da stari, odvečni ali 
poškodovani predmeti zaživijo novo življenje ter za simbolično ceno razveselijo nove lastnike. Naj bo to tehnika, pohištvo ali oblačila, na 
voljo bo skoraj vse, kar najdete tudi na kakšnem bolšjem sejmu, in to za nizko ceno – stilski analogni telefon, usnjen naslanjač, star radio 
... Poleg tega bodo naprodaj tudi predmeti, ki so jim vešče roke mojstrov in umetnikov spremenile namembnost – na primer omarica za 
čevlje, ki je bila v prejšnjem življenju igralni avtomat.

Ob tej priložnosti vas prosimo za sodelovanje: vse tisto, česar ne potrebujete več, bi morda komu prišlo zelo prav ali pa bi ga izjemno 
razveselilo. To so oblačila in tekstilni izdelki, porcelan, posoda, športna in otroška oprema, oprema za dom, knjige, gospodinjski aparati, 
računalniška oprema in zabavna elektronika, pohištvo itd. Te predmete lahko v obeh zbirnih centrih (na Barju in na Povšetovi) odložite 
na poseben, ponovni uporabi namenjen prostor, če pa ne veste kam in kako, za pomoč zaprosite tudi prijazno osebje zbirnega centra.

Center ponovne uporabe in zbirni center na Povšetovi bosta od 7. novembra naprej odprta od torka do sobote med 11. in 18. uro.

Ljubljanski center ponovne uporabe je del mednarodne mreže centrov ponovne uporabe s sedežem v Belgiji in je že sedmi tovrstni 
center v Sloveniji. Projekt, ki ga vodi Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ) iz Slovenskih Konjic, sofinancirata Evropski socialni sklad ter 
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Več informacij najdete na spletnih mestih www.eko-tce.eu in www.snaga.si/locevanje-zbiranje-odpadkov/zbirni-centri.
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