
Povabilo na slovesnost ob 5. obletnici delovanja

z dražbo predmetov 

5 let



V torek, 19. 12. 2017, vas ob 17. uri 

vljudno vabimo na praznovanje pete obletnice delovanja 

Centra ponovne uporabe Velenje.

Veseli nas, da ste naš potencial zaznali tudi vi in se lahko danes 

s ponosom ozremo na našo skupno prehojeno pot. 

V teh petih letih ste pri nas opravili 

preko 20.000 nakupov 

in podarili novo priložnost 

več kot 142 tonam izdelkov.

Ob tej priložnosti bomo v naših prostorih pripravili dražbo 

petih ekskluzivnih izdelkov.  Zbrana sredstva bodo namenjena 

za nakup lesnoobdelovalnega in šivalnega stroja. V izbrane 

izdelke smo vdihnili novo življenje, ki lahko s svojo energijo 

obogatijo tudi vas.

Predstavljamo vam njihove zgodbe …
01 RETRO FOTELJ

Izklicna cena: 110 €

»Po vojni so me pripeljali v lepo meščansko stanovanje v 

Celju. Takrat sem bil zagotovo najlepši kos pohištva! 

Marjana in Stane sta me desetletja zatem postavila v klet. 

Tam je bilo že veliko drugega pohištva. Vesel sem, da me 

je Stane, ko so stanovanje prevzeli novi lastniki, pripeljal v 

CENTER PONOVNE UPORABE VELENJE. Tu so me 

odlično obnovili! Spet sem bil najlepši. Tokrat na odprtju 

njihove nove trgovine. Vsi so me hoteli, a zaposleni so me 

želeli zase. Pet let sem jim delal družbo. Zdaj pa je čas 

za spremembe.  

Le kdo bo srečnež, ki me bo odpeljal domov?«

Cenimo Priložnosti Ustvarjanja 

že 5 let

Alenka Košir, 

vodja CPU Velenje

Spoštovani!
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02 GUGALNIK

Izklicna cena: 80 €

»Veri so me za petdeseti rojstni dan podarili sodelavci. 

Sprva je bilo navdušenje nad mano precejšnje, čez čas sem 

postal obešalnik za Pavletova oblačila in koncu sem romal v 

klet. Kar lep čas se ni nihče spomnil name. Potem pa je 

nekega dne zame spet posijalo sonce! Iz prašne, hladne in 

temne kleti sta me odpeljala Bogdan in Branko iz CENTRA 

PONOVNE UPORABE VELENJE. Takoj sta mi bila všeč! Pa še z 

električnim kombijem sem se peljal! Noro dobro! Čisto tiho in 

brez emisij. V CENTRU PONOVNE UPORABE VELENJE me je 

mojster Jernej odnesel v svoj mizarski kotiček. Tam me je 

razstavil, polepil, zbrusil in pobarval. In to kako!  

Z veseljem polepšam tvoj dom!«

03 MIZA

Izklicna cena: 150 €

»Joži je včasih na meni šivala vsak večer. To so bili časi! 

Potem pa so prišli Bagatovi stroji, kabli in elektrika v vsak 

dom. Tako so name začeli najprej odlagati rože, potem pa 

so me pospravili na podstrešje. Ko so v hišo prišli novi 

lastniki, so me predali fantom iz  CENTRA PONOVNE 

UPORABE VELENJE. Ti so staknili glave, me očistili in 

odpeljali v mizarsko delavnico. Zdaj sem lahko 

pravzaprav vse, kar si želiš! Pisalna miza, okrasna miza, 

odlagalna miza … Kar izberi! Meni je vse prav. 

Da le nisem osamljena in pozabljena!«

Cenimo Priložnosti Ustvarjanja 

že 5 let
Cenimo Priložnosti Ustvarjanja 

že 5 let

Mere: Š = 57 cm, D = 100 cm, V = 76 cm 
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04  TORBICA 
       ZA PROSTI ČAS

Izklicna cena: 28 €

»Sem lepa, kajne? Ti zaupam skrivnost? Verjameš ali ne, 

nisem od nekdaj torbica. V prejšnjem življenju sem bila 

kavbojke. Majda jih je kupila v Velenjki. V tistem času sva se 

imeli  z Majdo zelo radi in dostikrat zelo lepo.  Še posebej 

takrat, ko si je Majdica obula visoke pete! Potem pa se me je 

naveličala. Najprej me je porinila na dno omare, potem pa 

odnesla v CENTER PONOVNE UPORABE VELENJE. Tu se je 

začelo moje novo življenje! Alenka nas je najprej oprala, 

polikala in razrezala. Majdine kavbojke in še veliko drugih 

hlač! Bolelo ni nič, nas je pa malo skrbelo. Kaj bo nastalo 

iz nas? Zdaj vem. In veš tudi ti. Postala sem lepa torbica. 

Iskreno se veselim nove lastnice! Verjamem, da ji bom 

koristno in modno družbo delala vrsto let!«
Cenimo Priložnosti Ustvarjanja 

že 5 let

05  TOALETNA 
TORBICA

»Moja zgodba se začne pri Petri. Bila sem njeno krilo. 

A kaj, ko me ni nikoli oblekla! Pa me je Boštjan skupaj s 

skodelicami za čaj, ki so, če lahko mimogrede povem, 

vso pot glasno ropotale, odnesel v CENTER PONOVNE 

UPORABE VELENJE. Čeprav sem bila čisto čista in čisto 

nova, me je Alenka oprala. Potem me je nežno razrezala 

in prijazno pogrela z likalnikom. Če bi me Petra videla zdaj, 

bi me verjetno rade volje uporabljala! Pa ti?«

Cenimo Priložnosti Ustvarjanja 

že 5 let

Izklicna cena: 10 €
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