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O B V E S T I L O 
 

Obveščamo vas, da bo Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov 

Draga, v času veljave ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, obratoval 

po spremenjenem obratovalnem času in sicer: 

v ponedeljkih, sredah in petkih med 15.00 in 20.00 uro in v sobotah med 8.00 in 

13.00 uro in sicer po posebnih pogojih, z upoštevanjem vseh predpisanih 

varnostnih ukrepov. 

Z obratovanjem bo pričel v petek, 10. aprila 2020 ob 15.00 uri, v ponedeljek, 13. 

aprila 2020 pa zaradi praznika, zbirni center ne bo obratoval. 

Stranke obveščamo in prosimo, da storitve oddaje odpadkov v zbirnem centru 

koristijo samo za nujne potrebe in da že doma pripravijo in pravilno ločijo 

odpadke po frakcijah, da bo zamuda časa v zbirnem centru čim manjša. V 

zbirnem centru se bo na enkrat lahko nahajala samo ena stranka, ki bo dolžna 

sama pravilno razvrstiti odpadke po kontejnerjih, pod nadzorom delavca 

upravljavca. Osebna zaščitna sredstva (maska, rokavice) je vsaka stranka dolžna 

zagotoviti sama in jih tudi uporabljati. Ko bo ena stranka z razvrščanjem 

odpadkov po kontejnerjih zaključila in zbirni center zapustila, bo šele lahko 

vstopila naslednja stranka. Čakanje pred zbirnim centrom je obvezno v 

avtomobilu. Če bo večje število strank, naj bodo stranke pripravljene, da bo 

potrebno počakati nekoliko dlje časa, zato še enkrat prosimo tako za strpnost kot 

to, da zbirni center v času veljave ukrepov, koristite res samo za nujne potrebe. 

Odpadkov, ki sodijo med mešane komunalne odpadke – v črno kanto, mednje 

sodijo tudi vsa zaščitna sredstva za preprečevanje širjenja koronavirusa, v 

zbirnem centru ni in ne bo možno oddati. 
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