
KAKO VARNO IN ENOSTAVNO PREDATI ODPADEK V VAM NAJBLIŽJI ZBIRNI CENTER 
 
 
Skrb za čisto, zdravo in življenju prijazno okolje je naloga slehernega posameznika, ki s svojimi dejanji oz. ravnanji 
povzročajo nastajanje odpadkov. V trenutnih okoliščinah je še toliko bolj pomembno, da ostanemo zdravi in 
ohranjamo zdravo tudi naše okolje, v katerem živimo. Za vas smo v ta namen povzeli nekaj ključnih informacij in 
navodil, ki so zelo pomembna pri predaji odpadkov v naša zbirna mesta. 
 
Gospodinjstva lahko v zbirnih centrih brezplačno oddate naslednje vrste odpadkov:  
 

 kosovne odpadke, gradbene odpadke (do 1m3), stara ali še uporabna  oblačila,  

 les, biološke odpadke (zeleni odrez, veje, travo, rože, …), odpadna jedilna olja in maščobe,  

 zdravila, pesticide, baterije in akumulatorje,  elektronsko opremo (hladilnike, TV aparate, štedilnike, …),  

 izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), ki morajo biti brez platišč 

 plastiko in plastično embalažo (tisto, ki je ne morete odložiti doma v namensko vrečo),  

 kovine in kovinsko embalažo, papir in papirno embalažo, stekleno embalažo, …  (tisto, ki je ne morete 
odložiti doma v namensko vrečo). 
 

Da bo obisk zbirnega centra potekal lažje:  
 

 Zbirni center je namenjen zbiranju že ločenih odpadkov, to pomeni da predaja mešanih komunalnih 
odpadkov ni dovoljena (opozorilo: papir in embalaža pomešana v isti vrečki ne sodita v zbirne centre).  

 Naprošamo vas, da odpadke že ločene naložite v vozilo ali prikolico. To bo pomenilo krajšo in lažjo oddajo 
odpadkov v ZC. 

 Silažna in druga folija se oddaja kot posamezni odpadek v za to namenjen zabojnik.  

 Količina odpadkov je omejena glede na gospodinjstvo. V primeru dovoza večje količine odpadkov svoj 
prihod napovejte s klicem na tel. št. 02 780 90 20 ali nam pišite na naslov info@cistomesto.si. 

 Prosimo vas, da upoštevate delovni čas ZC in vanje prihajate pravočasno glede na količino odpadkov, ki 
jih morate oddati. 

 Zbirni center je namenjen zgolj zbiranju odpadkov iz gospodinjstev, posledično pravne osebe tega ne 
morejo opravljati. Ti lahko samo začasno odložijo morebitne odpadke na podlagi dobavnice za katero 
kasneje izstavimo račun na pravno osebo.  

 
 
ZA VAŠO IN NAŠO ZDRAVJE SKUPAJ POSKRBIMO ZA USTREZNO UPOŠTEVANJE UKREPOV PROTI 
ŠIRJENJU VIRUSA COVID-19   
 
V trenutnih okoliščinah je izjemno pomembno, da s skupnimi močmi preprečimo širjenje virusa in ohranjamo naše  
okolje čisto. Prosimo vas, da ob prihodu na zbirna mesta obvezno uporabljate zaščitno masko. Pri podpisu evidence 
dovoza uporabite svojo pisalo ter upoštevajte medsebojno razdaljo najmanj 2-eh metrov. Na območju predaje 
odpadkov sta lahko hkrati največ 2 osebi, odpadke razporedite sami po usmeritvah, ki vam jih da naše osebje. 
Vljudno vas prosimo, da naše zbirne centre obiskujete zdravi. 
 
 
Ravnajmo odgovorno in skrbno do okolja, ter poskrbimo, da bo naš planet čistejši, tudi v teh posebnih okoliščinah.  
 
Hvala, ker skupaj z nami skrbite Za življenja vredno okolje! 
 
Vaš zbiralec odpadkov Čisto mesto Ptuj, d.o.o. 
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