
 
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                                FEBRUAR 2020 

 
1.) LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH OBLAČIL IN TEKSTILA V ČASU  OD 
9.3. DO 13.3.2020 

 

PROSIMO LOČITE VREČE ZA ČISTA IN NEČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL 
 
Oblačila in tekstil, ki ga ne potrebujete več, lahko oddate v zbiralni akciji, pri čemer bodite pazljivi, da 
ga ločite na čistega in nečistega, saj lahko le tako omogočimo večjo ponovno uporabo. 
 
V vreče zato oddajte ločeno čista in nečista oblačila in tekstil in jih vidno označite takole: 

A) ČISTA OBLAČILA IN TEKSTIL – VREČKO OZNAČITE »ČISTO«      

 
V to vrečko zložite še uporabna oblačila in tekstil za ponovno uporabo, ki morajo biti čista, suha 
in cela. V to vrečo sodijo: 
• vse vrste oblačil (moška, ženska, otroška), pokrivala, šali, rokavice, 
• posteljno perilo, hišni tekstil (prti, brisače, zavese, kuhinjske krpe…), 
• oblačila iz usnja, čevlji v parih, torbice in nahrbtniki. 
 
Oblačila morajo biti čista in zložena v vreče, ki naj bodo zavezane, da se prepreči dostop vlage.  
 

B) UMAZAN IN POŠKODOVAN TEKSTIL/ OBLAČILA – VREČKO OZNAČITE »NEČISTO«    

 
V kolikor imate tudi poškodovana in umazana oblačila, tekstil ter obutev, ga ločite v drugo vrečo 
in jo označite kot »nečisto«. 
 
 

2.) PO CVRTJU VAM JE OSTALO ODPADNO OLJE. KAM Z NJIM? 
       

Po domovih že diši po krofih in flancatih, ostalo vam je odpadno olje, kam z njim? 
In kaj storiti s tem odpadkom, ki vam je ostal v ponvi po cvrtju? 
Olje ohladite, zlijte ga v plastenko ali v steklen kozarec in ga dobro zaprite. Ko boste posodo z 
jedilnim oljem napolnili, jo oddajte v vam najbližjem zbirnem centru za odpadke. Za večje imetnike 
tovrstnega odpadka (pekarne, šole) so pri zbiralcih  na voljo ustrezne posode, ki se tesno zaprejo. Ko 
napolnijo posodo, sporočijo zbiralcu in ta jim posodo zamenja z novo. 
Gospodinjstva imajo možnost oddati odpadno jedilno olje  preko celega leta v zbirnih centrih za 
odpadke: 

• ZC Tuncovec PON – PET 8:00 – 17:00, SOB 8:00 – 13:00 
• ZC Šmarje pri Jelšah PON in PET 10:00 – 18:00, SRE 11:00 – 19:00, SOB 8:00 – 14:00 
• ZC Kozje TOR 12:00 – 16:00, SRE 12:00 – 16:00, SOB 9:00 – 13:00 
• ZC Pristava pri Mestinju SRE 12:00 – 16:00, SOB 9:00 – 13:00 
• ZC Bistrica ob Sotli prva in tretja sobota v mesecu 9:00 – 13:00 

Olja pa lahko oddate tudi ob akcijah zbiranja  nevarnih odpadkov enkrat letno. 
 
PREPOVEDANO!!!!!!!! 

• Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v kuhinjah, NIKAKOR NE SODIJO V STRANIŠČNO ŠKOLJKO 
ALI V VODOVODNI ODTOK.    
Odpadna jedilna olja je tudi  prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano jih je 
odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh. 



 
• Če olje zlivamo v straniščno školjko, lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojavijo se lahko 

tudi mali glodalci (predvsem podgane), težave pa imajo na čistilnih napravah. Kjer le-teh ni, so 
posledice onesnaževanja dolgotrajne.  

 
ZAKAJ JE KORISTNO LOČENO ZBIRATI ODPADNO JEDILNO OLJE? 
Zbrano odpadno jedilno olje predelajo v bio-diesel. Iz enega litra olja nastane 90% bio-diesela, torej 
ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji. 
Postopek je dokaj enostaven: z reakcijo estrenja triacilgliceride (sestavine olj in maščob) s pomočjo 
alkoholov npr. metanola ali etanola preoblikujejo v estre.  
Estri pridobljeni iz rastlinskih olj so goriva z visoko vsebnostjo kisika (do 10 %), zato so emisije pri 
zgorevanju zelo nizke. Biodizel se lahko uporablja samostojno, kot čisto gorivo, ali pa v zmeseh z 
dizlom. Za te zmesi se uporabljajo posebne oznake BXX, ki pomenijo odstotek biodizla v zmesi 
dizelskega goriva. 
 
Če se boste peljali v koloni kamionov in bo v vaš avto pridišalo po svežih krofih ali ocvrtem krompirčku, 
potem veste, da dizlaš pred vami uporablja biodizel. V Sloveniji že nekaj let poteka  proizvodnja tega 
ekološkega goriva, poleg manjših predelovalcev je najbolj poznan obrat Oljarice Kranj in Pinus Rače. 
Sedaj, ko se svet utaplja v boju za sleherno kapljico črnega zlata, postajajo alternativna goriva vse 
zanimivejša....še toliko bolj, če lahko s pravilnim ravnanjem odpadek koristno uporabimo. 
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