Vsaka
oljna
kapljica
šteje!
Projekt vzpostavitve
sistematičnega zbiranja
odpadnega jedilnega olja
iz gospodinjstev v občinah
Zagorje ob Savi, Trbovlje
in Hrastnik

Jedilno olje kot odpadek
Odpadno jedilno olje nastaja v vsakem
gospodinjstvu. Vsak Slovenec ga letno
ustvari najmanj dva litra, po
nekaterih podatkih pa še precej
več. Žal ga večina konča v
kanalizacijskem sistemu,
kjer otežuje odvajanje odpadne
vode in procese čiščenja na
čistilnih napravah.
Odpadno olje in drugi neprimerni
odpadki (ostanki hrane, vlažilni
robčki ipd.), ki so izliti oz.
odvrženi v odtok ali
straniščno školjko, lahko
povsem zamašijo odvodno
cev hišne kanalizacije, kar
gospodinjstvu povzroči
velike težave in stroške.
Poleg tega s tem hranimo
tudi podgane, ki jih prav
gotovo ne želimo v naši bližini.
Včasih je odpadno olje izlito
celo kar v okolje, kar lahko
povzroči onesnaženje
pitne vode.

Namen
Glavni namen operacije je dolgoročno
vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega
jedilnega olja iz gospodinjstev ter zbrano
olje koristno uporabiti.

Rezultati
manjša možnost onesnaženja
pitne vode z odpadnim oljem,
manjša obremenitev tako
internih kanalizacijskih sistemov,
greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav, kot tudi javne
kanalizacije in čistilnih naprav,
ter s tem nižji stroški delovanja
in čiščenja,
višja ekološka ozaveščenost
prebivalstva,
višja kakovost življenja.

Potek
Komunale so jeseni 2021 namestile
nekaj novih uličnih zbiralnic za
odpadno jedilno olje. V Zagorju je
novih osem, od tega ima ena nameščen
sistem za javljanje polnosti, v Trbovljah sta
novi dve, v Hrastniku pa tri. Zagorska in hrastniška
komunala gospodinjstvom delita posodice 3,5 l (ročke)
za zbiranje odpadnega olja, slednja je obvestilo o tem
posredovala vsem gospodinjstvom poleg računa
za komunalne storitve.
Partnerja OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in Društvo upokojencev
Zagorje ob Savi sta omogočila izvedbo delavnic za učence oz. starejše
občane, kjer so izdelovali sveče iz odpadnega olja. Za osnovnošolce sta
delavnici organizirali tudi trboveljska in hrastniška komunala, prva na
ekošoli OŠ Tončke Čeč in druga na OŠ Narodnega heroja Rajka. Mladinski
center Zagorje ob Savi je izvedel ekskurzijo na Center za ravnanje z
odpadki Zasavje in na zagorsko centralno čistilno napravo. O poteku
operacije aktivno obveščamo preko lokalnih medijev.

Prevzem gospodinjskih posod za zbiranje olja
Zagorje
Posodico lahko vsako gospodinjstvo brezplačno prevzame od
1. 9. 2021 dalje na recepciji Komunale Zagorje, Cesta zmage 57,
Zagorje ob Savi, in sicer vsak delovnik od 6.30 do 13.30.
Hrastnik
Občani jih lahko prevzamejo v tajništvu Komunale Hrastnik
zadnji teden v septembru in nato še cel oktober.
Trbovlje
Trboveljska komunala je občanom nudila ročke ob različnih
akcijah in dogodkih v zadnjih letih. V letu 2017 so jo prejeli vsi
osnovnošolci 1. triade trboveljskih osnovnih šol. V oktobru
2021 jo lahko v Zbirnem centru Neža prevzamejo tisti občani,
ki bodo prinesli še delujoči aparat za ponovno uporabo,
odpadno jedilno olje ali nevarne odpadke.

Zbiranje odpadnega jedilnega
olja v gospodinjstvu
V plastično ročko vlijte ohlajeno odpadno olje, pri tem uporabite
priloženo cedilo, ki bo zadržalo morebitne nečistoče. Če vlivate
vroče olje in delno še po navoju, se lahko zgodi, da pokrova
kasneje ne boste mogli več odviti. Zbrano odpadno olje mora
biti brez ostankov hrane, brez primesi vode ali pomivalnih sredstev.
Ne smete ga mešati z motornim oljem. To je pomembno zato, ker se
zbrano odpadno olje nameni za izdelavo biodizla. Zbiramo samo
odpadno rastlinsko olje, medtem ko trdne maščobe in palmino olje
ne sodijo v zbiralnico, ker se strdijo in se vsebine zato ne da počrpati.

Ulična zbiralnica
Pri ulični zbiralnici odprite zgoraj črni
pokrov in vanjo vlijte odpadno olje,
izpraznjeno ročko pa odnesite domov
za ponovno uporabo. Za zbiranje olja
lahko uporabite tudi kakšno drugo
primerno embalažo. Tudi v tem primeru
vsebino izlite v ulično zbiralnico in
nikar ne puščajte plastenk z oljem kar
na tleh poleg zbiralnice. Prazno
embalažo odvrzite med
mešano embalažo.

Kje še lahko oddam
odpadno olje?
Zbrano odpadno jedilno olje lahko oddate tudi
v zbirnem centru za ločene frakcije komunalnih
odpadkov. Tu lahko oddate tudi ločeno zbrane
trdne maščobe in odpadno motorno olje.
Prav tako lahko te odpadke oddate v akcijah
zbiranja nevarnih odpadkov na terenu
oz. s premično zbiralnico.

Kaj pa odpadno
olje iz gostiln?
Ulične zbiralnice in gospodinjske
ročke so namenjene zbiranju odpadnega
jedilnega olja iz gospodinjstev. Gostinski
objekti, pekarne in podobni obrati ter
ustanove, ki nudijo obroke, morajo
odpadno olje oddati zbiralcu odpadnega
olja iz dejavnosti.
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Ročke za zbiranje olja in ulične
zbiralnice so namenjene samo za
odpadno jedilno (rastlinsko) olje
iz gospodinjstev.
Niso primerne za trdne maščobe in
palmino olje, ker se v posodi strdita.
V ročko preko cedila vijte
ohlajeno olje.
Olje ne sme vsebovati primesi,
kot so: ostanki hrane, voda, kis,
pomivalna sredstva, motorno olje.
Zbrano olje vlijte v ulično zbiralnico.
Ne puščajte plastenk z oljem
poleg zbiralnice.

Lokacije uličnih zbiralnic
Zagorje ob Savi
Ulica talcev 32-36 (parkirišče pri tržnici)
Kopališka ulica 14 (pri SPAR-u Zagorje)
Polje 14 (za večstanovanjskim objektom)
Cesta 9. avgusta 68 (KS Franc Farčnik)
Kisovec - Trg pohorskega bataljona 14-15 (pri Mercatorju)
Kisovec – Rudarska cesta 26 (pri večstanovanjskem objektu)
Izlake – Izlake 3 (pri KS Izlake)
Izlake – Medijske toplice (v bližini stanovanjske hiše Medijske Toplice 18)
Mlinše – Mlinše 12 (pri ekološkem otoku Mlinše)
Podkum – Podkum 5 (pri ekološkem otoku Podkum)
Čemšenik – avtobusna postaja (pri ekološkem otoku Čemšenik)
Šentlambert – Šentlambert 12 a (pri ekološkem otoku Šentlambert)

Trbovlje
Golovec 7
Ulica Sallaumines 9, pod policijo
Ulica Sallaumines 5 a, most
Tržnica, Trg svobode 12
Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
Kolonija 1. maja 26
KS Čeče, pri gasilskem domu
KS Čeče, pri Božič
Gimnazijska cesta 22
Ribnik 19

Hrastnik
ekološki otok pri komunali
Novi Log
Abeceda
za cerkvijo
Dol pri Hrastniku – Trg borcev

Odpadno jedilno olje kot surovina
Ulične zbiralnice praznimo mesečno. Zbrano odpadno olje namenimo
za izdelavo alternativnega goriva biodizla. Tako olje ne konča kot odpadek
in ne obremenjuje okolja, temveč je koristno uporabljeno kot surovina.
Iz njega pa se lahko izdelajo tudi sveče.

Učenci OŠ Tončke Čeč, Trbovlje,
na delavnici o uporabi odpadnega olja

Zbirajmo
odpadno
jedilno olje.
Vsaka oljna
kapljica šteje!
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kapljica
šteje!
vodilni partner
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Zasavske komunale
se zavedamo, kako pomembno
je pravilno ravnanje z odpadnim
jedilnim oljem za nas in naše
okolje, saj se pri svojem delu
dnevno soočamo s posledicami
nepravilnega ravnanja z njim.
Zato smo v vseh treh občinah že
pred leti namestili ulične zbiralnice
za olje, operacija Vsaka oljna
kapljica šteje! v okviru partnerstva
LAS ZASAVJE pa projekt nadgrajuje
in ga želi z dodatnimi aktivnostmi
čim bolj približati občanom.
V letu 2020 smo v vseh treh
zasavskih občinah zbrali
skupno več kot šest ton
odpadnega jedilnega
olja iz gospodinjstev.
Verjamemo pa, da bomo
z vašo pomočjo že letos
to količino presegli.

ﬁnancerji

Financiranje naložbe
Republika
Slovenija

Naložbo ﬁnancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Skupni strošek naložbe
znaša okvirno 45.600,00 €, 80 % tega
zneska je soﬁnanciranega iz sklada,
20 % pa krijejo partnerji sami.

