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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: NARAVA IN OKOLJE Žanr:

Površina/Trajanje: 223,57

Naklada: 8.750,00

Gesla: JAVNE SLUŽBE PTUJ

Z odpadnim jedilnim oljem do nižje
položnice

Mateja Tomašič

Javne službe Ptuj so postavile 7 novih zabojnikov za zbiranje
odpadnih jedilnih olj , ki so bila uporabljena za cvrtje jedi ali
konzerviranje. S pravilnim ločevanjem do nižjih stroškov odvoza

smeti.

Zabojniki so postavljeni pri osnovnih šolah Ljudski vrt , Grajena

, dr. Ljudevita Pivka in Breg ter pri trgovini Spar Rabelčja

vas , pri nakupovalnem središču Qlandia in na eko otoku
v Dravski ulici. Z zbiranjem odpadnega jedilnega olja si lahko
znižate stroške na položnici za odpadke. »Na mestni blagajni
Javnih služb Ptuj, Ul. heroja Lacka 3 , prevzamete nalepke za
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identifikacijo in lijak, ki vam bo v pomoč pri zlivanju olja v
plastenko. Odpadno olje doma zbirate v plastični posodi ( plastenki

) . Nanjo nalepite etiketo, plastenko dobro zaprete in jo
oddate v zbiralnik. Odpadnega jedilnega olja ne zlivajte v posodo

in tudi ne odlagajte polnih plastenk ob posodi,« so sporočili
iz Javnih služb. Na podlagi zbranih količin bodo uporabnikom
na liter pravilno odloženega odpadnega jedilnega olja , v zaprti
plastični embalaži , opremljeni z nalepko odjemnega mesta , obračunali

dobropis v znesku 0, 20 evra.
Z ločenim zbiranjem odpadnih jedilnih olj ( sončnično, olivno,

laneno …) omogočamo njegovo nadaljnjo predelavo, kot je alternativno

gorivo biodizel ali drugi energenti. Odpadnega olja
ne smemo zlivati v odtoke ali straniščno školjko, saj lahko v
kanalizacijskih sistemih povzroči kar nekaj nevšečnosti – maši
odtočne cevi , onesnažuje vodo in otežuje procese čiščenja na
čistilnih napravah. Ob tem je tudi vaba za podgane in druge
glodavce, ki se zadržujejo v kanalizacijskih sistemih. Prav tako
ga ne smemo zlivati v naravo, saj se težko in dolgotrajno razgrajuje.
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