SPOŠTOVANI!
Obveščamo vas, da v mesecu maju skupaj s Knjižnico Logatec organiziramo že peto
IZMENJEVALNICO in BUKVARNO z naslovom PREVETRIMO OMARE, tokrat z
razširjenim in obogatenim programom.

ali pa jih prinesete v brezplačni pregled in diagnostiko (Servis Jurco, ki bo za vas preveril
tudi dobavljivost rezervnih delov, za morebitno popravilo aparata pa se boste
dogovorili z njim na licu mesta. V vozilu si lahko pogledate tudi zanimive videoposnetke
o pravilnem ravnanju z e-opremo in o krožnem gospodarstvu, ogledate muzej aparatov
ter preizkusite retro računalniške igrice. Aktivnost poteka v organizaciji družbe ZEOS,
d.o.o. v sklopu projekta Spodbujamo e-krožno pod geslom Še sem uporaben.

Na dogodku lahko brezplačno sodeluje vsak, ki ima doma lepo
ohranjene stvari, oblačila, knjige, elektronske aparate in jih želi
zamenjati ali podariti.

•
•

•

Kdaj?
o

7. maja od 8. 30 do 12.30

o
o

Dogodek se bo odvijal na ploščadi pred Knjižnico Logatec
Za izmenjevalnico in bukvarno bodo pripravljene ločene
mize po katerih se bo lahko razporedilo predmete
za izmenjavo.

Kje?

Še nekaj pomembnih informacij!
o Po končanem dogodku moramo prostor pustiti v
takšnem stanju, kot smo ga prejeli.
PORAČUN

- IZMENJEVALNICA oblačil, obutve, igrač, gospodinjskih predmetov (sprejemamo le
dobro ohranjene stvari, zaželeno je, da toliko, kot prinesete, tudi odnesete)
- BUKVARNA starih odpisanih knjig, knjige lahko tudi izmenjate
- STOJNICE S TRAJNOSTNO MODO na katerih boste lahko našli lokalne dobre prakse –
oblačila iz druge roke, predelana oblačila itn.
- APARATI NA TURNEJI potujoča učilnica E-transformer 2.0: izmenjevalnica ter pregled
in diagnostika malih aparatov, kjer lahko prinesete še delujoče aparate, jih izmenjate

V mesecu aprilu smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Jamnica, Klanec, Mandrge,
Notranjska cesta, Pod gozdom, Poljska pot, Pri lesniki, Pri malem mostu, Šolska pot ter
naselja Laze, Jakovica, Grčarevec, Petkovec, Zaplana-del.
Na osnovi odčitkov je bil narejen poračun. Poračun je bil narejen tudi na odjemnih mestih, kjer so se v tem
mesecu izvedle menjave vodomernih števcev.

DODATNA POSODA ZA ODPADNO EMBALAŽO
Na ekoloških otokih se v zadnjem času pred zabojniki pojavlja zelo veliko mešane komunalne odpadne
embalaže (MKOE). Posledično so ekološki otoki neurejeni. Ker je zbiranje MKOE (plastike, pločevink,
tetrapakov in druge embalaže) z zakonodajo predpisano po načelu od vrat do vrat in tako organizirano
že več kot 10 let, bomo zabojnike za MKOE na ekoloških otokih odstranili. Uporabnikom iz
gospodinjstva, ki smatrajo, da jim obstoječa prostornina zabojnika ne zadošča, pa omogočamo
namestitev dodatne posode za embalažo na svojem odjemnem mestu. Posoda je brezplačna. Za
naročilo dodatne posode za MKOE pokličite na telefonsko številko 01 7508 110 in posodo vam
dostavimo.
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