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Mariborske taksiste
bo udarila taksa
Novi odlok Taksisti po novem
tudi z nalepkami in izkaznicami
Maribor – Mestni svet bo v

Ta obveznost je povzročila veliko slabe volje med taksisti, zato jo je pred
drugo obravnavo odloka Mestna
občina Maribor (MOM) na predlog
statutarno-pravne komisije vrgla iz
predloga. Vodja sekcije taksistov pri
mariborski obrtni zbornici Miran
Špeh je pojasnil, da je to leta 2012 iz
zakona črtala že država, zato je poteza občine zgolj logična posledica.
Kljub temu pa se bodo mariborski
taksisti morali privaditi na številne
novosti. Od maja bodo imeli na svojih vozili nameščene posebne nalepke, vsak taksist pa bo dobil izkaznico,
ki jo bo moral imeti na vidnem mestu. S tem bo nadzor nad taksisti precej lažji, menijo na občini, saj bodo
inšpektorji in mestni redarji, ki bodo
smeli po novem prav tako izvajati
nadzor, takoj opazili, kdo dela brez
občinskega dovoljenja. Kazen za to-

»Kar se kazni tiče, je katastrofa, in
to ne mala,« pravi Špeh. Trdi, da bodo
izpostavljeni le nekateri, saj tistim,
ki vozijo na črno, razen 80 evrov, kolikor znaša kazen, nimajo kaj vzeti:
»Ko koga dobijo, bi mu morali avto
preprosto odpeljati na deponijo.«
Kljub temu Špeh v uvedbi nalepk
in izkaznic vidi rešitev, ki bo vsaj
malo ublažila omenjene težave. Prepričan je, da si vsaj nekaj »taksistov«
ne bo več upalo voziti brez občinske
dovolilnice in bodo prisiljeni urediti
svoj status. Od redarjev in inšpektorjev zato pričakuje doslednost, saj se
brez nadzora ne bo spremenilo nič.
Ob njihovi morebitni neodzivnosti
zato že napoveduje, da se bodo taksisti zapeljali v krožišča in z vožnjo po
njih ohromili promet.
Pomembna novost so tudi občinske takse za uporabo taksi postajališč. Občina jih bo uvedla postopoma
do leta 2016, odvisno od tega, koliko
je vozilo do okolja prijazno. Za vozila z motorji od euro 0 do 4 bi občina
takso uvedla najpozneje, torej leta
2016. Letna taksa bi znašala od 100
do 500 evrov; če je vozilo posebej
prirejeno za prevoz invalidov, taksistu takse ne bo treba plačati.
»Če hočeš imeti euro 5 motor,
moraš imeti zelo dober, kakovosten
in drag avto,« nad predlogom ni navdušen Špeh. Po njegovih besedah

vrstne prekrške znaša 3000 evrov za
pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter 1000 evrov za odgovorno
osebo pravne osebe.
S tem pa seznam kazni še zdaleč
ni končan. Voznik, ki na vidno mesto
v vozilu ne bo namestil veljavne taksistične izkaznice ali jo bo namestil
v nasprotju z določili odloka, bo plačal 80 evrov. Z enakim zneskom ga
bo inšpektor ali redar po žepu udaril
ob neupoštevanju zahtev naročnika, če bo ustavil vozilo na postajališču za taksije zunaj časa opravljanja
dejavnosti in če se bo med delom
neopravičeno oddaljil od svojega
vozila na taksi postajališču. Taksist,
ki na zahtevo nadzornega organa ne
bo pokazal dokumentov, bo plačal
160 evrov kazni. Kar 1000 evrov pa
znaša kazen za prevoznika, ki v avtu
na vidnem mestu ne bo imel cenika
storitev.

je vozni park mariborskih taksistov
gospodarstvu primeren, predelava
na plin pa dvorezen meč. Taksa za
takšen avto bo enaka kot za avto z
motorjem euro 5, čeprav bo, denimo,
star deset let in bo lahko kot gorivo
še naprej uporabljal tudi bencin.
»Takso za uporabo taksi postajališč poznajo tudi v drugih občinah v
Sloveniji. Če izvzamemo prestolnico,
kjer je treba za vsako vozilo plačati
300 evrov, je tudi na nam bližnjem
Ptuju uvedena občinska taksa. Menimo, da taksa sama na ceno prevozov
ne bo vplivala. Namen uvedbe takse
je predvsem spodbujanje taksi prevoznikov k uporabi novejših vozil,
da bi se prispevalo k vsem aktivnostim za izboljšanje kakovosti zraka v
MOM. Hkrati z novejšimi vozili pa se
verjetno povečuje tudi potovalni in
varnostni standard za potnike,« so
prepričani na MOM.

ponedeljek najbrž potrdil novi
odlok o taksističnih prevozih v
Maribor, s katerim želi občina
nekoliko urediti razmere na
tem področju. Taksistom se
napovedujejo nove takse in posebne nalepke, redna zaposlitev
taksista pa ne bo obvezna.

Robert Galun

Dva mrtva v padcu letala na Dolenjskem
Tragična nesreča V razbitinah sta umrla sodelavec Nedela in njegov oče
Žužemberk – V soboto zgodaj
popoldne je na Dolenjskem, pri
kraju Vrh pri Križu blizu Žužemberka, strmoglavilo ultralahko letalo. V njem sta bila dva človeka
in nobeden nesreče ni preživel.
Na kraj padca so takoj odšli
letalski inšpektor, preiskovalni
sodnik, okrožni državni tožilec
in ogledna skupina sektorja

kriminalistične policije novomeške policijske uprave. Svoje delo
bodo opravili v nekaj dneh, zato
uradno ni mogoče izvedeti nič.
Neuradno pa je mogoče slišati
marsikaj. Nesrečna letalca sta
bila 44-letni novomeški fotograf
Vesmin Kajtazović, tudi občasni
sodelavec Nedela, ki je letalo
pilotiral, in njegov 79-letni oče.

Zračno plovilo naj bi izdelali pred
kakšnim letom v Srbiji, bilo je
torej skoraj novo, lastnik pa je
bil Aeroklub Novo mesto, ki ima
letališče v vasi Prečna. Ker je bilo
v soboto lepo vreme, je kot vzrok
strmoglavljenja najbrž mogoče
izključiti neugodne razmere za
letenje. G. U.
Foto Uroš Hočevar

Koristni biološko
razgradljivi odpadki
Pomlad poleg toplih dni prinaša
tudi najprimernejši čas za vrtna
opravila. Odpadke, ki nastajajo
pri urejanju živih meja, sadovnjakov in vrtov ter pri obrezovanju dreves, imenujemo zeleni
odrez.
Manjše količine tovrstnih odpadkov
lahko odložimo v domač kompostnik
ali v zabojnik rjave barve; ta je namenjen biološkim odpadkom. Debelejše in večje kose zdrobimo z vrtnimi
škarjami ali s sekiro. Nikakor zelenega odreza ne odlagajmo ob potokih
ali v rečnih strugah. Če zanj nimamo
možnosti poskrbeti na svojem domu
ali je količina prevelika, je prav, da ga
odpeljemo v zbirni center oziroma se
dogovorimo za odvoz.
V zbirnem centru oddamo zeleni
odrez v za to pripravljene zabojnike.
Tam bodo naše odpadke uporabili
pri pripravi komposta. Uporaben je
za cvetlice in travne površine, manj
pa za gnojenje rastlin, primernih za
prehrano.
Poleg odpadkov, ki nastanejo pri
obdelovanju vrta, so biološko razgradljivi odpadki tudi organski odpadki
od priprave hrane. Biološki odpadki
iz gospodinjstev so zelo koristni odpadki, saj po preteku določenega časa
tvorijo odlično organsko gnojilo. Če
imamo možnost, lahko na vrtu ali zelenici postavimo kompostnik in tako
sami poskrbimo za pravilno ravnanje
s to vrsto odpadkov.
Polnovreden humus, ki nastane s
pomočjo mikroorganizmov, bakterij,
gliv in deževnikov je dobrodošel na
vsakem vrtu. Da bi bila zemlja iz kom-

posta čim bolj kakovostna, moramo
poznati nekaj osnovnih pravil kompostiranja. Na kompost lahko uvrstimo vse organske odpadke z vrta, kot
so listje, cvetje, plevel, pokošena trava,
zdravi ostanki rastlin z vrta, uporabljena zemlja iz lončkov in korit ter pepel
od gorenja drv. V kompostnik lahko
odložimo tudi vse organske odpadke
iz gospodinjstva, kot so sadni in zelenjavni odpadki, kavna usedlina, filter
vrečke ter jajčne lupine.
Pomembno je, da poznamo vrste
odpadkov, ki na domač kompostnik
ne sodijo. Za kompostiranje niso
primerni odpadki, ki se v okolju ne
razgradijo in poslabšajo kakovost
komposta oziroma vsebujejo nevarne
snovi. To so plastika, steklo, kovine,
keramika, maščobe in olja, ostanki tekstila, vsebina vrečk za sesalce,
zdravila ter žagovina obdelanega lesa.
Neprimerni so tudi nekateri biološki
odpadki, kot so pomarančne in limo-

nine lupine, meso, kosti, ribe in mlečni izdelki.
Domač kompost je izvrstno naravno organsko gnojilo in je najkoristnejše in hkrati najcenejše gnojilo za naše
okrasne rastline in drevje. S kompostiranjem vračamo hranljive snovi v
zemljo in prihranimo z nakupovanjem gnojil ter poskrbimo tudi za nižji znesek stroškov ravnanja z odpadki
na položnici.
Če možnosti kompostiranja na
lastnem vrtu nimamo, pa biološko
razgradljive odpadke oddajmo v namenske zabojnike za biološke odpadke. Ločevanje bioloških odpadkov je
obvezno, saj če končajo med mešanimi komunalnimi odpadki, povzročajo
nastajanje toplogrednih plinov na odlagališču. Seveda pa bodimo pozorni,
da biološko razgradljivih odpadkov ne
odvržemo v plastični vrečki, razen če
je ta iz papirja ali biorazgradljive plastike. J. Z. G.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

Foto Tadej Regent

Ločevanje odpadkov Domač kompost je najkoristnejše
in hkrati najcenejše gnojilo za naše okrasne rastline in drevje

