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Ptujčani zbirajo odpadno olje in s

tem prihranijo denar #video

Na Ptuju sistematično zbirajo odpadno olje in si tako znižujejo položnice za

smeti. To je tudi ekološko dejanje , saj jedilno olje kot odpadek pomeni veliko
težavo. Že en sam liter onesnaži milijon litrov vode, to je kar pol olimpijskega
bazena. Ptujčani so navdušeni, ker prihranijo , obenem pa pomagajo ohranjati
naravo.

Nenavaden zabojnik za odpadke, ki ga lahko srečamo le v Mestni občini Ptuj,
privablja radovedne poglede. Zakaj? Ker takšnega zbiranja odpadnih jedilnih olj
večina ne pozna. Domačinom ponuja možnost , da čim bolj enostavno odložijo
odpadno jedilno olje. Doslej so tisti , ki so ločevali, odpadno olje morali voziti v

nekaj kilometrov oddaljen zbirni center.

Prvi odzivi so presenetljivo dobri. Tudi zato , ker lahko prihranijo 20 centov za liter
zbranega olja. Kot je za Planet povedal Alen Hodnik, direktor Javnega podjetja Ptuj ,

občani lahko dobijo svojo pripadajočo QR-kodo oziroma barkodo, ki jo nalepijo na

embalažo. " S tem lahko identificiramo, kdo je odvrgel olje , in ga z vračilom na

položnici nagradimo, " pravi Hodnik.

Po mnenju domačinov je to korak v pravo smer, kako ljudi odvaditi , da bi odpadna
jedilna olja zlivali v odtoke in stranišča. En liter odpadnega olja lahko onesnaži kar
milijon litrov pitne vode. V teh zabojnikih zbrano olje pa gre v predelavo in ponovno
uporabo.

"Ne zlivajte ga v stranišče "
Kot je dejala Marjetka Levstek, predsednica Slovenskega društva za zaščito voda , je

to olje res koristna surovina , saj lahko iz njega pridobimo koristne stvari , kot so

biodizel, svečke, bioplin v bioplinarnah.

Messenger

Sreda ,

31. 7. 2019; 14.24

Osveženo :

3 minute

TERMOMETER

0

Avtorji : VIDEO : Planet TV , Samanta Gomboc

NE SPREGLEJTE

POTOVANJA

Nepozabna doživetja na
Hrvaškem s kančkom
pazljivosti

SLOVENIJA

Poleg Racmana s

pomočjo Interpola
Slovenija išče še šest ljudi

POTOVANJA

Idilična destinacija , kjer
boste našli pravi stik z

naravo

SLOVENIJA

Vsako četrto
gospodinjstvo pri nas si
ne more privoščiti …

SLOVENIJA

Doživeli smo bližnje
srečanje z medvedjo
družino # video

KAJ

BERETE

Kaj se dogaja s primerom pretepenesodnice ?

Politiki na počitnicah: Bratuškova teče in peče
palačinke, Pahorja prevevala melanholija #foto…

V gozdu našli mrtvega serijskega podjetnika: so
ga pokopali bitcoini?

Poziv vladi : Ukrepajte, preden bo prepozno

Kaj se v Sloveniji bolj splača : delati ali biti na

sociali?

BIZI.SI NAJDI.SI ITIS.SI 1188.SITVSPORED VREME HOROSKOP PREGLED DNEVA

NOVICE
SLOVENIJA SVET KRONIKA SLOVENCI V TUJINI TUJCI V SLOVENIJI VEDNO PODPIRAJ

7

Ptujčani zbirajo odpadno olje in s tem prihranijo denar 

VIDEO: Planet TV,
SPLETNI ČLANEK

https://siol.net/novice/slovenija/ptujcani-zbirajo-odpadno-olje-in-s-tem-prihranijo-denar-video-503757
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" Vsekakor pa ga , prosim , ne zlivajte v WC-školjke, ker zamaši kanalizacijo ,

dela težave v vaših čistilnih napravah in s tem seveda močno škoduje okolju, " je še

povedala. Na Ptuju je trenutno sedem takih zabojnikov, če bodo potrebe večje, pa

načrtujejo , da jih bodo umestili še več.

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

Ptuj odpadno olje

Pridružite se razpravi!
Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Komentarji

KAJ

GLEDATE

Politiki na počitnicah:

Bratuškova teče in peče

Za varnost na kopališčih v

Sloveniji skrbi 180

Madžarski trgovec z lesom
ogoljufal tudi tuja podjetja

Čeprav še nikoli ni vozila ,

je za rojstni dan dobila

Slovenski znanstveniki z

odkritjem pripomogli pri

KAJ

DELITE

Razkrivamo: Tretma za hujšanje do
27 kg, ki ga je razvil Slovenec ,

podira vse rekorde!

Oddaja Danes : z odpadnim oljem
do cenejših položnic

Mick Schumacher hvaležen za

Vettlove nasvete

Intersport poskrbel za otroški živ
žav v ZOO

Poleg Racmana s pomočjo
Interpola Slovenija išče še šest
ljudi

Po slovenskih pridelkih
spet klestila toča #foto
# video novice

Tri neurja povzročila za
najmanj deset milijonov
škode #video novice

Krajevna neurja po vsej
državi , Ptujčani s

strahom zrejo v nebo ,

kmeti se ne boj... novice
2

2 najuspešnejši sodobni
metodi za hitro učenje tujih
jezikov, ki ju š... posel danes

Kako nadelajo slovenske
planinske poti ? sportal

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!


