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Rumena
vreča je namenjena
zbiranju embalaže.
Vanjo spadajo plastenke,
pločevinke, tetrapaki, večji
kosi plastične embalaže ipd.
JP VOKA SNAGA bo zbrano
embalažo odpeljala in
poskrbela za njeno pot
v recikliranje.
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V črni vreči
zbiramo vse druge
odpadke, tudi papir, karton
in steklo. Če sta karton in
steklo čista, ju lahko odložite
v rumeno vrečo.
Rokavice, ki jih uporabljate,
so iz lateksa. Po uporabi jih
dajte v črno vrečo.

Kosovnih
in gradbenih
odpadkov, pnevmatik in
drugih večjih odpadkov v
tej čistilni akciji ne zbiramo,
zato ne čistite črnih odlagališč.
Preden
Prosimo vas, da organizatorju
odpadek
čistilne akcije sporočite,
odložite
v vrečo,
kje se črno odlagališče
z njega otresite
nahaja.
zemljo oziroma
blato.
Bodite previdni
in ne pobirajte ali
premikajte odpadkov, ki bi
www.vokasnaga.si
lahko ogrozili vaše zdravje in
www.mojiodpadki.si
FB: @vokasnaga
zdravje drugih. Pazite nase in na
druge udeležence v čistilni akciji.

Če bi odvoz v
čistilni akciji zbranih
odpadkov radi naročili
prek e-pošte (stojan.blatnik@
vokasnaga.si), vas prosimo,
da sporočite lokacijo odpadkov
(ulica, bližnja hišna številka),
kontaktno osebo, telefonsko
številko in priložite
fotografijo odpadkov.

Za
razdeljevanje vrečk,
rokavic in odvoz odpadkov,
ki jih boste zbrali v čistilni akciji,
se obrnite na JP VOKA SNAGA.
Kontaktna oseba je Stojan Blatnik,
ki je od ponedeljka do sobote med
8. in 12. uro dosegljiv na telefonskih
številkah 01 477 96 32 in 051 373
427, v primeru njegove odsotnosti
pa Bojan Molnar na telefonskih
številkah 01 477 96 48 in
051 328 904.

Pomembno je,
da upoštevate splošna
navodila za preprečevanje
širjenja koronavirusa. Pazite nase
in na druge, ki bodo okolico čistili z vami.

Hvala za sodelovanje v čistilni akciji.
Priprava besedil in oblikovanje: JP VOKA SNAGA		
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