
Vabimo vas na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 
6. oktobra 2017, med 10. in 17. uro 
na Cesti dveh cesarjev 101.
Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objektih in napravah RCERO 
Ljubljana, kjer na enem mestu predelujemo mešane komunalne in biološke odpadke 
tretjine Slovenije. Predhodne prijave za posameznike in skupine do 10 oseb niso 
potrebne, za večje skupine (hkrati lahko na ogled peljemo največ 25 oseb) pa prosimo za 
najavo na e-naslov nina.sankovic@snaga.si.

Zadnji ogled bo ob 16. uri. Za zaščitno opremo (jopiči in čelade) poskrbimo mi, vas pa 
prosimo, da zaradi varnosti pridete v ustrezni obutvi.
Več informacij o največjem okoljskem kohezijskem projektu v državi, kamor je vključenih 
več kot petdeset slovenskih občin, je na voljo na spletnem mestu www.rcero-ljubljana.eu.
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Z veseljem vas vabimo na dan odprtih vrat,
ki bo v petek, 7. aprila 2017, med 10. in 17. uro 
na Cesti dveh cesarjev 101.
Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objektih in napravah  
RCERO Ljubljana, kjer na enem mestu predelujemo mešane komunalne in biološke 
odpadke tretjine Slovenije. Predhodne prijave za posameznike in skupine do 10 oseb 
niso potrebne, za večje skupine (hkrati lahko na ogled peljemo največ 25 oseb) pa 
prosimo za najavo na e-naslov nina.sankovic@snaga.si.

Zadnji ogled bo ob 16. uri. Za zaščitno opremo (jopiči in čelade) poskrbimo mi,  
vas pa prosimo, da zaradi varnosti pridete v ustrezni obutvi.

Več informacij o največjem okoljskem kohezijskem projektu  
v državi, kamor je vključenih že 43 slovenskih občin,  
je na voljo na spletnem mestu  
www.rcero-ljubljana.eu.

Vabimo vas na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 6. oktobra 2017, med 10. in 17. uro 
na Cesti dveh cesarjev 101.
Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objektih in napravah RCERO 
Ljubljana, kjer na enem mestu predelujemo mešane komunalne in biološke odpadke 
tretjine Slovenije. Predhodne prijave za posameznike in skupine do 10 oseb niso 
potrebne, za večje skupine (hkrati lahko na ogled peljemo največ 25 oseb) pa 
prosimo za najavo na e-naslov nina.sankovic@snaga.si.
Zadnji ogled bo ob 16. uri. Za zaščitno opremo (jopiči in čelade) poskrbimo mi, vas 
pa prosimo, da zaradi varnosti pridete v ustrezni obutvi.
Več informacij o največjem okoljskem kohezijskem projektu v državi, kamor je 
vključenih več kot petdeset slovenskih občin, je na voljo na spletnem mestu www.
rcero-ljubljana.eu.
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