LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V VAŠI BLIŽINI –
EKOLOŠKI OTOK NA ULICI IVANA SULIČA (na koncu ulice pri bloku 14 a, b, c)

Posoda za
jedilno olje

Komunala Nova Gorica je s sodelovanjem z občinami in šolami začela pilotni projekt zbiranja jedilnega olja v okolici osnovnih šol, nakupovalnih centrov ter na
nekaterih lokacijah ekoloških otokov. Zemljevid posod lahko vidite na https://www.komunala-ng.si/zbiranje_in_odvoz_odpadkov/loceno_zbiranje/

Zakaj ločevati odpadna jedilna olja?
Izrabljena jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki, jih zlivati v javno kanalizacijo, greznice, v vode ali v tla, prav tako jih ne smete odlagati
na kompostnik ali med biološke odpadke. Maščobe, olja, masti in hrana z odpadki povzročajo velike težave v naši kanalizaciji. Če jih zlijemo v
vodovodni odtok in stranišče, lahko tvorijo blokade, ki povzročajo poplave in onesnaževanje. Vsekakor pa povzročajo težave na čistilnih napravah.
Zbrano jedilno olje se uporablja za izdelavo bio-dizla. Iz enega litra olja nastane 90 odstotkov bio-dizla, ostanek je glicerin, ki se uporablja kot sestavina
v kozmetično-farmacevtski industriji.

Katera olja so primerna za oddajo?
(olivno olje ali olja različnih semen),

(maslo ali margarina), ki ostanejo od kuhanja in cvrtja.

Koraki za pravilno ločevanje jedilnega olja
1. korak
Uporabljeno jedilno
olje ne zavrzimo v
odtok

2. korak
Hladno jedilno olje
vlijemo v plastično
ali stekleno posodo

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

4. korak

5.

Olje zlijemo v za to namenjen
zabojnik

Avtomobilska olja niso primerna za oddajo v namenske zabojnike!

Nasveti za zbiranje:
1. Za zbiranje odpadnih jedilnih olj lahko uporabite izrabljene plastenke od olja, plastenke pijač, pralnih praškov, kozarce od medu ali Nutelle
itd…), le da so predhodno očiščene vse predhodne vsebine.
2. Jedilno olje ne prepuščamo na ekoloških otokih, ki nimajo zbirne posode za jedilno olje, ker s tem tvegamo onesnaženje okolice ekološkega
otoka ter povečujemo tveganje nezgode zaradi zdrsa.
3. Namenske posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja lahko kupite na sedežu podjetja Komunala Nova Gorica d.d. v cvetličarni (Cesta 25.
junija 1).
Več o zbiranju odpadkov na spletni povezavi: https://www.komunala-ng.si/zbiranje_in_odvoz_odpadkov/loceno_zbiranje/

