NE na kompost in NE v tla! Odpadno jedilno olje ne
sodi na kompost, ne smemo ga zlivati v tla. Olje duši
in uničuje mikroorganizme, ki razgrajujejo organske
odpadke, predvsem pa onesnaži zemljo ter popolnoma
spremeni biološke in kemijske procese v njej. V času
padavin se olje izpira v spodnje plasti zemlje in počasi
pronica do podtalnice.

4.

Koraki za
PRAVILNO
ločevanje
jedilnega
olja

1.

Uporabljeno jedilno
olje ne zavrzimo v
odtok.

2.

Olje zlijemo v
ulični zbiralnik.

Hladno jedilno olje
vlijemo v plastično ali
stekleno posodo.

3.

Ko napolnimo
posodo, jo odnesemo
na zbirno mesto za
jedilna olja.

Olja ne
zlivamo v
odtok
NE v WC-školjko ali kuhinjski
odtok! Odpadno olje se
kot lepilo nalaga na stene
kanalizacije, otežuje pretok
odpadnih voda in povzroča
zamašitve kanalizacijskih cevi.

Te organske frakcije so vir
neprijetnih vonjav ter vaba in
hranilo za glodavce.

Maščobe in olja otežujejo
delovanje čistilnih naprav
in motijo proces čiščenja
odpadnih voda v greznici ali
mali čistilni napravi.

Z 1 litrom neustrezno zavrženega odpadnega jedilnega olja lahko onesnažimo tudi do 1.000 litrov vode.

Olje je koristen
odpadek

Edini način za pravilno
odstranjevanje olja je zbiranje
odpadnega jedilnega olja
v primerni embalaži. Olje
ohladite, zlijete v za to
namenjeno posodo in polno
odnesete na zbirno mesto. S
tem preprečimo razlitje teh
tekočih odpadkov ter širjenje
neprijetnega vonja.

Odpadno jedilno olje
oddamo na zbirna mesta!
Odpadno jedilno olje
oddajte na ustrezna mesta
vašem lokalnem okolju,
v rumene zbiralnike za
odpadno jedilno olje.

Odpadno jedilno olje
je odlična surovina za
izdelavo biodizel goriva
ter pridobivanje bioplina,
iz katerega proizvedemo
električno energijo ter
toploto. Lahko pa iz njega
izdelamo tudi dišečo
svečko.

S pravilno oddajo jedilnega
olja na zbirna mesta,
skrbimo za njegovo
predelavo v koristno
surovino.

Projekt »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje« je bil
prijavljen na javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je
sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

