
NOVOST V ZBIRNEM CENTRU DUPLEK 

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da v zbirnem centru Duplek zbiramo kože doma 

zaklanih prašičev za lastno uporabo. 

Skupaj z občino Duplek smo ponovno nadgradili sistem zbiranja odpadkov v vaši občini. Od 
meseca decembra lahko v vašem zbirnem centru oddajate tudi živalske stranske proizvode  
(kože doma zaklanih prašičev za lastno uporabo). 
Gre za vrsto odpadka, ki zahteva poseben postopek zbiranja in predelave in ga nikakor  ne 
smemo odlagati v naravo. Zato vas vabimo, da kože od doma zaklanih prašičev, v skladu z 
odpiralnim časom pripeljete v zbirni center v vaši občini. 
Prevzem odpadka se obračuna 0,65 € + DDV na kilogram pripeljanega odpadka. 

NE POZABITE: 

Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddate še naslednje vrste odpadkov:  

 kosovne odpadke (staro pohištvo, vzmetnice za postelje, …),  
 male gospodinjske aparate (sesalniki, mlinčki, sušilci las, likalniki…), belo tehniko 

(hladilniki, štedilniki, pralni in pomivalni stroji, mikrovalovne pečice…),  
 električno in elektronsko opremo (TV aparati, računalniki, radio,…),  
 plastiko,  
 plastično, papirno, kovinsko in stekleno embalažo,  
 odpadna jedilna olja in maščobe,  
 zdravila, pesticide, baterije in akumulatorje,  
 izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo),  
 zavržena / uničena oblačila,  
 odpadni les, okna, … 
 

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA DUPLEK: 

Položnici, ki jo prejmete v mesecu decembru je priložen Urnika odvoza odpadkov za leto 

2016. Na urniku bodo z modrim kvadratkom in kratico »ZC« označeni dnevi ko je vaš zbirni 

center odprt.  

NE SPREGLEJTE:  

 Zbirni center bo odprt samo ob dnevih, ki bodo na urniku označeni z modrim kvadratkom 

in kratico »ZC«. Čas odprtja, je glede na dan, določen v legendi urnika.  

 V letu 2016 se delno spremenijo dnevi odvoza posameznih vrst odpadkov - glejte urnik, ki 

je priložen položnici. 

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

Vaš zbiralec odpadkov Čisto mesto Ptuj, d.o.o. 


