
 

 

NOVOSTI NA PODROČJU ZBIRANJA ODPADKOV V ZBIRNIH CENTRIH 

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja z odpadki, 

 

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 KIDRIČEVO 

Lokacija: Njiverce, cesta za Talum  

Dan  Letni odpiralni čas 

(april - oktober) 

Zimski odpiralni čas 

(november - marec) 

OPOMBE 

TOREK, SREDA, 

ČETRTEK 

11:00 – 18:00 9:30 – 16:30 Vsak torek, sreda in 

četrtek razen praznikov 

SOBOTA 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 Vse sobote v mesecu – 

glej koledar odvoza 

 

ZC VIDEM 

Lokacija: v industrijski coni  

Dan  Letni odpiralni čas 

(april - oktober) 

Zimski odpiralni čas 

(november - marec) 

OPOMBE 

PONEDELJEK in 

SREDA 

11:00 – 18:00 9:30 – 16:30 Vsak ponedeljek in sreda 

razen praznikov 

SOBOTA 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 Dve soboti v mesecu – 

glej koledar odvoza 

 

ZC TRNOVSKA VAS 

Lokacija: režijski obrat, v smeri za Vitomarce, pri kapeli  

Dan  Letni odpiralni čas 

(april - oktober) 

Zimski odpiralni čas 

(november - marec) 

OPOMBE 

PONEDELJEK in 

ČETRTEK 

11:00 – 18:00 9:30 – 16:30 Vsak ponedeljek in 

četrtek razen praznikov 

SOBOTA 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 Dve soboti v mesecu – 

glej koledar odvoza 



  

 

ZC 

ZC DUPLEK 

Lokacija: v režijskem obratu, v bližini bencinske črpalke OMV  

Dan  Letni odpiralni čas 

(april - oktober) 

Zimski odpiralni čas 

(november - marec) 

OPOMBE 

PONEDELJEK, 

SREDA in PETEK 

11:00 – 18:00 9:30 – 16:30 Vsak ponedeljek, sreda 

in petek razen praznikov 

SOBOTA 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 Vse sobote v mesecu – 

glej koledar odvoza 

 

ZC MAJŠPERK 

Lokacija: pri čistilni napravi Majšperk 

Dan  Letni odpiralni čas 

(april - oktober) 

Zimski odpiralni 

čas 

(november - marec) 

OPOMBE 

TOREK in PETEK 11:00 – 18:00 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 

 

ZC ŽETALE 

Lokacija: v naselju Dobrina  

Dan  Letni odpiralni čas 

(april - oktober) 

Zimski odpiralni čas 

(november - marec) 

OPOMBE 

TOREK in PETEK 11:00 – 18:00 9:30 – 16:30 Vsak torek in petek 

razen praznikov 

SOBOTA 12:00 – 15:00 12:00 – 15:00 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: 

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 
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