
Vabljeni k  
sodelovanju!

 041 528 678
uprava@velika-polana.si

O B Č I N A  V E L I K A  P O L A N A

ZBIRANJE ODPADKOV IN OČIŠČEVALNA AKCIJA
V OBČINI VELIKA POLANA

Spoštovane občanke in občani!

Občina Velika Polana je na temo urejenega in čistega okolja prejela že vrsto priznanj in nagrad, za kar smo za-
služni vsi, ki v tej občini živimo. Vsako leto smo z Osnovno šolo Miška Kranjca ter v sodelovanju z občinskimi 
društvi in ostalimi posamezniki organizirali Zeleni teden, za kar letos, žal zaradi epidemije COVID-19, ni bilo 
omogočenih pogojev . Tako smo tradicionalni Zeleni teden, skupaj z osnovno šolo, odpovedali. Ker pa želi-
mo živeti v lepem in čistem okolju, smo se odločili, da bomo prilagojeno zaradi določenih ukrepov zopet or-
ganizirali zbiranje odpadkov v zbirnem centru pri čistilni napravi ter izvedli očiščevalno akcijo.

V okviru letošnje akcije boste lahko vsi, ki ste vključeni v organizirani odvoz odpadkov, BREZPLAČNO odda-
li različne vrste odpadkov. Vključenost v organizirani odvoz odpadkov bomo preverjali na osnovi vključenih 
gospodinjstev. Pogoj za oddajanje odpadkov so plačani vsi zapadli računi za zbiranje in odvoz od-
padkov. Zbiranje odpadkov bo potekalo ločeno po dnevih za vaščane posameznega naselja v občini Velika 
Polana.

ZBIRANJE ODPADKOV 
OD 8. DO 11. JUNIJA 2020 MED 10. IN 18. URO BO POTEKALO V 

ZBIRNEM CENTRU PRI ČISTILNI NAPRAVI  PO NASLEDNJEM URNIKU:
• ponedeljek, 8. junij 
 VELIKA POLANA hišna številka od 1 do 110 

• torek, 9. junij 2020
 MALA POLANA

• sreda, 10. junij 2020
 BREZOVICA

• četrtek, 11. junij 2020
 VELIKA POLANA hišna številka od 111 do 220 

Oddali boste lahko naslednje odpadke: 
kovine, papir, embalažo, kosovne odpadke, 
nevarne odpadke in odpadne gume (brez 
platišč, brez večjih nečistoč – blato, silos…). 
Platišča boste lahko oddali ločeno. Vsako 
gospodinjstvo lahko odda le 5 gum. 



NEVARNI ODPADKI
Med nevarne odpadke sodijo: 
• onesnažena embalaža pršil (prazna embalaža barv, 

lakov, lepil, pesticidov, olj …),
• absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice …), 
• barve, laki, impregnirana sredstva, premazi, 
• odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja …), 
• razredčila, odpadna topila, odpadna zdravila, 
• kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije, 
• živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti, odpadna jedilna olja in maščobe,
• odpadna jedila in maščobe,
• odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinograd-

ništva, vinarstva in poljedelstva),
• baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki in gumbi, avtomobilski, kamionski ter traktorski akumulatorji),
• neonska svetila (cevi) in halogenska svetila.

Za vsa dodatna pojasnila glede zbiranja odpadkov vam je na voljo 
medobčinska inšpektorica Alenka Maroša, tel. št. 051 395 300. 

Med kosovne odpadke sodijo  
oblazinjeno pohištvo, vzmetnice,  
preproge, leseno in stavbeno  
pohištvo, sanitarna oprema, kovinski predmeti, 
športna oprema, večji kosi različnih posod, večji 
leseni, kovinski in plastični predmeti, tekstil,…

SOBOTA, 13. JUNIJ 2020 OD 9. DO 12. URE
ZBIRALIŠČA IN KONTAKTI: 

MEDGENERACIJSKI CENTER BREZOVICA: PGD Brezovica

MEDGENERACIJSKI CENTER MALA POLANA – MAČKOVCI:  
PGD Mala Polana – enota Mačkovci, Lovska družina Velika Polana, Župnijska karitas

MEDGENERACIJSKI CENTER MALA POLANA – BŰKOVJE: PGD Mala Polana – enota Bükovje

CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE VELIKA POLANA: PGD Velika Polana,  
GZ Občine Velika Polana, ŠTRK Slovenija, KD Miška Kranjca Velika Polana

PC POLJANA: ŠD Polana, DU Velika Polana, DV Velika Polana, ČD Velika Polana,  
KK Biciklin, Mali klub Velika Polana, Združenje borcev za vrednote NOB

Očiščevalna akcija

KOSOVNI 
ODPADKI

Očiščevalno akcijo bomo izvedli skupaj z vsemi občinskimi društvi. Vse udeležence, ki se bodo zbrali na 
dogovorjenih zbirnih mestih, prosimo, naj dosledno upoštevajo ukrepe za zajezitev koronavirusa in s tem 

poskrbijo za svojo varnost in varnost ostalih. Ohraniti je potrebno najmanj 1,5 m medsebojne razdalje, izogibati se 
je potrebno tesnim stikom z ostalimi udeleženci očiščevalne akcije. Zaključek akcije bo na vseh zbirnih mestih  

v občini Velika Polana.

V primeru, da se odločite za sodelovanje v akciji,  
vas naprošamo, da se prijavite pri predstavniku kateregakoli društva  

ali pokličete na občinsko upravo Občine Velika Polana  
na tel. št.: 02 577 67 50 ali 041 528 678.

ZA ROKAVICE,  
VREČE IN MALICO  

BO POSKRBLJENO!

Hvala, da vam je mar in da skrbite za naše okolje!


