
 
 

Spodnje Podravje bogatejše za 8 novih, sodobnih zbirnih centrov. 

 

TUDI OBČINA DUPLEK Z NOVIM ZBIRNIM CENTROM! 
 
Cilji sodobnega ravnanja z odpadki so usmerjeni v preprečevanje nastajanja odpadkov, kot 
primarno nalogo vsakega posameznika. Žal pa aktivnosti, ki gredo v tej smeri, mnogokrat niso 
dovolj uspešne, in tako pride do nastanka odpadka. Glede na vrsto odpadka pa slednjega nato 
predamo pristojni službi, odgovorni za odvoz odpadkov v našem kraju, ali pa ga sami odpeljemo v 
bližnji zbirni center. 

 
Prav zaradi tega je vloga in naloga slednjih izrednega pomena, ključno pa je tudi, da so omenjeni 
zbirni centri urejeni in skrbno vzdrževani. Zato smo lahko ponosni, da bomo v kar osmih 
občinah Sp. Podravja do konec meseca aprila prejeli nove, sodobne zbirne centre, ki bodo z 
obratovanjem pričeli z Majem 2015. K temu bodo pristopile občine Duplek, Majšperk, Žetale, 
Hajdina, Videm, Markovci, Trnovska vas in Gorišnica. Slednje so zgradile zbirne centre, podjetje 
Čisto mesto Ptuj, d.o.o., pa bo sedaj, kot izvajalec gospodarske javne službe, poskrbelo za njihovo 
ustrezno opremo in upravljanje. Tako ste lahko ponosni in veseli, da je med omenjenimi 
občinami tudi vaša, saj so prav zbirni centri tisti, ki velikokrat s svojim delovanjem poskrbijo za 
bolj urejeno okolico in višji standard na področju ravnanj z odpadki v posameznem kraju. 
 

Sistem zbiranja komunalnih odpadkov na območju omenjenih občin omogoča občanom, da 
dvakrat tedensko oddajo svoje odpadke.  
V občini Duplek vam bo to omogočeno »na lokaciji režijskega obrata« v naslednjih terminih: 
Ponedeljek: 13:00 – 16:00, 
Petek: 10:00 – 17:00. 
 
Izjema: 
Vsak prvi teden v mesecu bo zbirni center odprt: 
Petek:    10:00 – 17:00,  
Sobota:  08:00 – 11:00. 
 
OPOMBA: Zbirni center, bo v skladu z odpiralnim časom, prvič odprt  v petek 08. 05. 2015 ter  
v soboto 09. 05. 2015. 
 
Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo naslednje vrste odpadkov: plastika in 
plastična embalaža, kovine in kovinska embalaža, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, 
odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, pesticidi, baterije in akumulatorji, embalaža 
onesnažena z nevarnimi snovmi, električna in elektronska oprema (hladilniki, TV aparati, 
štedilniki…), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), kosovni odpadki, 
zavržena oblačila, les, …  
 
Vse občane, ki bodo dostavljali odpadke v zbirni center, tako naprošamo, da se ob vstopu v 
zbirni center predstavijo osebju zbirnega centra z osebnim dokumentom ter prejetim računom 
podjetja Čisto mesto d.o.o., za ravnanje z odpadki na območju njihove občine. Ob tem pa vas tudi 
vabimo, da svoje odpadke dostavite v zbirni center in skupaj z nami poskrbite za čisto in urejeno 
okolje. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo vsak delavnik na info@cistomesto.si ali na tel.: 02 780 90 20. 
 

 
Hvala, ker skupaj z nami skrbite Za življenja vredno okolje! 
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