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Naslov:
Avtor:
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Stran/Termin:

Tudi tako varčujejo
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Naklada: 25.010,00

hb

Površina/Trajanje: 199,30

PODRAVJE

Žanr: POROČILO

JAVNE SLUŽBE PTUJ, ALEN HODNIK

ZBIRANJE ODPADNEGA OLJA

Tudi tako varčujejo

P

tuj kot eno prvih mest pri
nas uvaja zabojnike za

ločeno zbiranje odpadnih
jedilnih olj. Kot je pojasnil direktor
Javnih služb Ptuj ( JSP) Alen Hodnik ,
odločitev za postavitev posledica
stalne zaveze da poskušajo iz odpadkov
izločati vse tisto , kar je morda
mogoče znova uporabiti, je sicer
je

,

nevarno

okolje ali ljudem povzroča
nevšečnosti. " Če jedilnega olja ne
odstranimo na pravilen način (običajno
ga ljudje zlivajo v odtoke ali
stranišča ), potem ko se ohladi in
zgosti, povzroča težave na kanalizacijskih
vodih in čez čas morajo
občani poskrbeti za čiščenje. Poleg
tega povzroča tudi težave na centralni
čistilni napravi. Apeliramo na vse
občane , da se teh zbiralnikov poslužujejo.
" Za zdaj so postavili zabojnike
na sedmih lokacijah: pri OŠ Ljudski
za

vrt , OŠ Grajena, trgovini Spar Rabelčja
vas , OŠ dr. Ljudevita Pivka, na eko

otoku v Dravski ulici , pri OŠ Breg in
nakupovalnem središču Qlandia. Po
potrebi jih bodo namestil še več.
olje morajo uporabniki vanje
odložiti v dobro zaprtih plastenkah.
V JSP pa tiste, ki si prizadevajo
za skrb za okolje, na nek način tudi
nagradijo. Tokrat se je po Hodnikovih
besedah za to tudi pokazala
možnost , glede na to, da je mogoče
zbrano olje prodati naprej. Zato so
Odpadno

Zabojnike sta prva preizkusila direktor
JSP in županja Nuška Gajšek.
Foto : Črtomir GOZNIK

odločili , da prihodek od prodaje
vrnejo tistim , ki bodo olje zbirali.
" Poleg tega da lahko občani v mestni
blagajni dvignejo priročne lijake za
lažje prelivanje olja , dobijo tudi
s kodo , ki jih preprosto nalepijo
na embalažo, v kateri je odpadno
olje. S tem bomo lahko identificirali
lastnika in mu bomo nato ob
, najverjetneje na pol leta ali
leto za zbrano vsoto zmanjšali višino
zneska na položnici za ravnanje z
" Po predvidevanjih naj bi tako
za liter oddanega olja dobili povrnjenih
okoli 20 centov. Nalepke za
identifikacijo lahko gospodinjstva
prevzamejo v mestni blagajni ob
predložitvi izrezanega kupona , ki je
natisnjen na hrbtni strani prejete
za ravnanje z odpadki. ( hb )
se

,

nalepke

obračunu

,

odpadki.

položnice
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