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Zadeva: Prehod na nov delovni cas na zacas zbiľnem cent Vodice

Spoštovani;

od vključno srede, 6.5.2020 dalje, bo začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Vodice odprt po
novem urniku. odpadke iz gospodĺnjstev bomo tako sprejemal! po naslednjem urnĺku: ob sredah med 13.00
in 16.00 uro ter ob sobotah med 9.00 in 12.00 uro.

PRIIAGOJEN NAčIN DELoVANJA ZAčAsNEGA ZBIRNEGA cENTRA zARADl PREPREčEVANJA ŠIRJENJA
oKUŽBE covlD_lg osTAJA NESPREMENJEN.

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe covlD-19 bodo uporabnikĺ moraĺi nositi svoje zaščitne maske in
rokavĺce ter vzdrževati predpisano Varnostno razdaljo. Promet oziroma Vstop V začasnĺ zbirni center bodo
usmerjaĺi delavci JP Komunala Vodice; vstop v začasnĺ zbirni center bo dovoljen največ dvema voziloma
naenkrat. Ker se pri dovozu v zbirnĺ center lahko pojavijo zastoji, uporabnĺke prosimo za strpnost in striktno
upoštevanje navodil.

Stranke obveščamo in prosimo, da storitev oddaje odpadkov v začasnem zbirnem centru koristijo samo za
nujne potrebe in da že doma pripravijo ĺn pravilno ločijo odpadke po frakcijah, da bo poraba časa v začasnem
zbĺrnem centru čim manjša. Stranke so dolžne same pravilno razvrstiti odpadke po kontejnerjĺh, pod
nadzorom delavca JP Komunala Vodice.

odpadkov, ki sodijo med mešane komunalne odpadke - mednje sodijo tudi vsa zaščltna sredstva za
preprečevanje širjenja koronav|rusa, v začasnem zbirnem centru ne bo možno oddati.

ostale odpadke v manjših koĺičinah, kijih v našem zbirnem centru ne morejo sprejemati (gradbeni odpadki,
iztrošene gume' '..) lahko naši občani kot do sedaj brezplačno oddate v Zbírnem centru Barje (izkazati se je
potrebno z osebnim dokumentom ter zadnjim računom za odvozodpadkov)' Zbirni center Barje je odprt ob
delovnikih med 14. in 20. uro ter ob sobotah med 8' in 20. uro. Tudi tam je potrebno spoštovatĺ zaščitne
ukrepe zaradi preprecevanja širjenja okužbe: uporaba svojih zaščitnih mask in rokavic, vzdrževanje
p redpisane varnostne razdalje, upoštevanje navodil Varnostnikov'

Vse občane in občanke pozivamo, naj odpadkov, ki ne spadajo v domače zabojnike, ne puščajo na ulicah,
poleg zabojnĺkov ali v naravi in da so spoštljĺvĺ do okolja, drugih občanov in komunalnih delavcev. Posebne
razmere terjajo prilagoditev navad nas vseh, pri čemer sta spoštovanje in solidarnost do sočloveka zdaj še
tolĺko pomembnejša, da naše okolje ostane urejeno in varno'

Direktor JP d.o.o. občine Vodice
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