
 

 

 

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA 
 
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki ga uvrščamo med nevarne odpadke. Zato 
moramo z njim skrbno ravnati, saj je zelo škodljiv za okolje.  
 

 

Odpadno jedilno olje – pravilno ravnanje oz. odstranjevanje                  
Odpadno jedilno olje shranjujemo doma v plastenkah, steklenicah ali v steklenih kozarcih.  
 
Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika lahko pripeljejo odpadno jedilno olje in 
ostale nevarne odpadke iz gospodinjstev poleg organiziranih akcij na terenu, (ki so vsako leto 
v mesecu aprilu in septembru) tudi na Zbirni center Vrhnika vsak dan od ponedeljka do 
sobote od 8. do 14. ure, v sredo do 17. ure, kjer imamo lociran zabojnik za zbiranje nevarnih 
odpadkov. 
 
Oddaja odpadnega jedilnega olja je za gospodinjstva brezplačna. 
 
 

Odpadno jedilno olje – nepravilno ravnanje oz. odstranjevanje              
Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v kuhinjske oz. ostale odtoke, niti v straniščno 
školjko. Posledično se odtoki zamašijo. Na kanalizacijskem omrežju se maščoba nalaga na 
cevi, na Čistilni napravi pa maščoba povzroča težave, saj vpliva na mikroorganizme. 
Zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadnega jedilnega olja se lahko onesnaži tudi 
površinska voda in podtalnica. Odpadno olje, ki konča v tleh ali v vodi predstavlja visoko 
organsko onesnaženje. 
Odpadnega jedilnega olja torej 

• ne smemo mešati z drugimi odpadki; 

• ne smemo zlivati v odtoke ali v straniščno školjko; 

• ne smemo zlivati v naravo; 

• ne smemo kuriti v pečeh; 

• ne smemo odlagati med biorazgradljive odpadke ali na kompost;  

• ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke; 
Skratka, poskrbeti moramo, da odpadno jedilno olje ne pride v kanalizacijo, greznico ali malo čistilno 
napravo. Za nepravilno ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji so predvidene tudi kazni. 

Pravilno moramo ravnati tudi z vsemi ostalimi olji (hidravlično, motorno, strojno olje, …), ki ga ne 
smemo mešati z odpadnim jedilnim oljem. Zbirati ga moramo ločeno, najbolje v originalni embalaži. 
Tudi ta olja lahko občani prinesejo na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov ali na Zbirni center. 

 



 

Na Javnem podjetju Komunalnem podjetju Vrhnika zbiramo odpadno jedilno olje že od leta 1997, ko 
smo pričeli z akcijami zbiranja nevarnih odpadkov. Letno zberemo približno 5 000 litrov olja, ki ga 
gospodinjstva pripeljejo na akcije ali v Zbirni center. Glede na to, da se udeleži akcij le dobrih 5-
odstotkov gospodinjstev sklepamo, da gre žal še veliko odpadnega gospodinjskega olja v odtoke.  

Prav vsako gospodinjstvo lahko pridno in vestno zbira odpadno jedilno olje, saj je primerne embalaže, 
(ki nam dnevno nastaja) za zbiranje omenjenega olja na pretek.  

Poskrbimo in se odločimo, da bo tudi z našega gospodinjstva odpadno jedilno 

olje odstranjeno pravilno. Začnimo ga zbirati čimprej.  

 

 

 

  

 

 

 
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

 

 

 

 

 

 


