
Sem odlicen 
plavalec!

Neee!

Ljubezen gre 
skozi zelodec.

Nepravilno zavrženo odpadno jedilno olje:

• onesnažuje pitno vodo,

• maši kanalizacijske cevi,

• služi kot hranilo glodavcem,

• otežuje čiščenje odpadnih voda v čistilnih 

   napravah,

• razlit po kompostu ali tleh ogroža rastline,   

   živali in podzemno vodo.

Kako doma ravnamo z odpadnim jedilnim oljem?
Jedilna olja uporabljamo v vsakem gospodinjstvu. 
Pomembno je, kako ravnamo z odpadnim jedilnim 
oljem, ki nam ostane po pripravi hrane. Ga v gospo-
dinjstvih zavržemo na pravilen način?

Koliko jedilnega olja letno porabimo v Sloveniji?
Po razpoložljivih podatkih (vir: SURS) vsak član 
gospodinjstva pri nas povprečno porabi 8–9 litrov 
jedilnega olja na leto, vsi državljani skupaj pa 17.000 
ton. V SDZV ocenjujemo, da ga zavržemo najmanj 
četrtino, torej 2 litra vsak, kar pomeni letno več kot 
4.000 ton.

Kje odpadno jedilno olje konča? 
Na zbirnih mestih, kjer ga organizirano zbirajo komu-
nalna podjetja, ga iz gospodinjstev oddamo manj kot 
6 %. To pomeni, da glavnino odpadnega jedilnega 
olja zavržemo na neprimeren način. Večina ga konča v 
okolju!

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.

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 razgra-
jujejo 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. 
Že en sam liter olja lahko onesnaži 
na tisoče litrov pitne vode!

Naj vam ne bo vseeno in že danes 
storite nekaj koristnega za okolje.

Slovensko društvo za zaščito voda
Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
E: sdzv@sdzv-drustvo.si
www.sdzv-drustvo.si

Edini način za pravilno odstranjevanje 
olja je zbiranje odpadnega jedilnega 
olja v primerni embalaži. S tem 
preprečimo razlitje teh tekočih odpad-
kov ter širjenje neprijetnega vonja.

DA v posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja! 

DA za oddajo na zbirna mesta za odpadke!
Odpadno jedilno olje oddajte na ustrezna mesta za 
zbiranje odpadkov v vašem lokalnem okolju.

Ste vedeli?
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. 

Odpadno jedilno olje organizirano zbirajo vsa slovenska 
komunalna podjetja. S pravilno oddajo olja na zbirna 
mesta za odpadke skrbimo za njegovo predelavo v 
koristno surovino. 

Odpadno jedilno olje plava na površini vode. Otežuje  razgradnjo 
organskih snovi v vodi in tleh. Že majhna količina jedilnega olja lahko 
onesnaži površinske in podzemne vode!

Kam z odpadnim jedilnim oljem?
• NE v WC-školjko ali kuhinjski odtok!
• NE v mešane komunalne odpadke!
• NE na kompost ali v tla!
• DA v posodo za zbiranje 
  odpadnega jedilnega olja!
• DA za oddajo na zbirna 
  mesta za odpadke!


