OBVESTILO O NOVEM NAČINU ZBIRANJA STEKLA IN SPREMEMBA
ODPIRALNIH ČASOV ZBIRNIH CENTROV
Ptuj, december 2020
Spoštovani uporabniki storitev ravnanja z odpadki,
obveščamo vas, da bomo v letu 2021 uvedli ločeno zbiranja stekla po sistemu »od vrat
do vrat«. To pomeni, da boste v uporabo dobili posodo (120 L) za zbiranje stekla, pri
čemer te vrste odpadkov ne bo več potrebno voziti na oddaljene ekološke otoke. Le-ti se
bodo ukinili.
Posodo zelene barve, z belim pokrovom in napisom STEKLO vam bodo predali zaposleni
našega podjetja, skupaj z navodili za ločevanje. V kolikor vas ob obisku naših
zaposlenih ne bo doma, vam bodo posodo nastavili na varno mesto.
Odvoz stekla bo potekal iz prevzemnega mesta (to je mesto kamor že danes za odvoz
nastavljate ostale posode in vrečke). Odvoz bo potekal 6 x letno, po urniku odvoza
odpadkov za leto 2021. Dnevi odvoza so na urniku za leto 2021 označeni z zelenim
kvadratkom.

!!! Pri večstanovanjskih objektih (bloki, …) ostaja sistem nespremenjen, prav tako na
skupnih prevzemnih mestih, ki so že opremljena s posodo za steklo. V kolikor vaše skupno
odjemno mesto, kamor vozite odpadke, nima posode za steklo, jo bomo dodatno namestili.

V POSODO ZA STEKLO ODLAGAMO:
-

steklenice pijač in jedi, začimb, zdravil..
kozarce za vlaganje brez pokrovov,
drugo stekleno embalažo,
druge votle steklenice brez zamaškov

V POSODO ZA STEKLO NE ODLAGAMO:
- okenskega stekla, ogledal, keramike,..
- žarnic, avtomobilskega stekla
- steklenic iz umetnih snovi
- drugih vrst odpadkov

Prosimo za dosledno ločevanje vseh odpadkov po navodilih, ki jih najdete tudi na naši
spletni strani: https://cistomesto.si/2019/04/01/zlozenka-za-locevanje-odpadkov/.

NOVOSTI NA PODROČJU ZBIRANJA ODPADKOV V ZBIRNIH CENTRIH
Obveščamo vas, da z letom 2021 ni več možno brezplačno oddajanje odpadkov v
CERO Gajke za naše uporabnike. V ta namen smo spremenili in povečali razpoložljivost
zbirnih centrov v upravljanju podjetja ČM Ptuj, kamor lahko pripeljete in brezplačno
oddate odpadke, ki spadajo v okvir zbiranja gospodarske javne službe.

Vabimo vas, da v letu 2021 odpadke pripeljete v vam najbližji ZC glede
na odpiralni čas in lokacijo:
ZC MAJŠPERK
Lokacija:
pri čistilni napravi Majšperk (glej zemljevid lokacij na: https://cistomesto.si/zbirni-centri/)
Dan

TOREK in PETEK

Letni odpiralni
čas
(april - oktober)
11:00 – 18:00

Zimski odpiralni
OPOMBE
čas
(november - marec)
9:30 – 16:30
Vsak torek in petek
razen praznikov

SOBOTA

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

Dve soboti v mesecu –
glej koledar odvoza

*Točni datumi odprtja zbirnih centrov bodo objavljeni na naši spletni strani ter v urnikih
odvozov za leto 2021 - glej moder kvadratek na koledarju: ZC

ZC KIDRIČEVO
Lokacija: Njiverce, cesta za Talum (glej zemljevid lokacij na: https://cistomesto.si/zbirni-centri/)
Dan

Letni odpiralni
čas
(april - oktober)

Zimski odpiralni
OPOMBE
čas
(november - marec)

TOREK, SREDA,
ČETRTEK

11:00 – 18:00

9:30 – 16:30

SOBOTA

8:00 – 13:00

8:00 – 13:00

Vsak torek, sreda in
četrtek razen
praznikov
Vse sobote v mesecu –
glej koledar odvoza

Odpiralne čase in lokacije naših zbirnih centrov najdete na : https://cistomesto.si/zbirni-centri/

Za vse dodatne informacije v zvezi z ločevanjem in zbiranjem odpadkov smo vam na voljo
na tel.št.: 02 780 90 20 ali po e-pošti info@cistomesto.si.
Vaš zbiralec odpadkov
ČISTO MESTO PTUJ

