
 

 

ENA KAPLJICA LAHKO REŠI SVET – OZAVEŠČANJE O ZBIRANJU ODPADNEGA 

JEDILNEGA OLJA 

Akronim projekta: Ena kapljica lahko reši svet 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Občina Kočevje 

Partnerji:  

Komunala Kočevje d.o.o. 

Občina Kostel 

Društvo upokojencev Kočevje 

Vrednost projekta: 105.059,24 EUR 

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 76.173,72 EUR 

Terminska izvedba operacije: 30. 8. 2020 – 30. 9. 2021 

Kratek opis operacije: 

 

Povzetek:  

Danes gospodinjstva reciklirajo odpada olja in maščobe na način, da jih zbirajo v posode in odlagajo 

na zbirnem centru v Mozlju. Ker pa v gospodinjstvih tovrstni odpadki nastajajo vsakodnevno, je 

takšna ureditev nepraktična in ne omogoča uporabniku prijaznega načina zajema in oddaje odpadnega 

jedilnega olja in maščob. Gospodinjstva v krajih z urejenim kanalizacijskim sistemom zato olja in 

maščobe večinoma odlivajo v odtoke, maščoba se nabira v ceveh, posledično se zamašijo vertikalne 

odtočne cevi. Na podeželju, kjer kanalizacijskega sistema ni, se jedilna olja največkrat zlivajo v 

greznice ali neposredno v naravo (kompostniki). Jedilno olje predstavlja 3500-krat večjo obremenitev 

okolja kot komunalne vode, saj se počasi razkraja in hitro ponikne v podtalnico. Ena kapljica 

jedilnega olja onesnaži 1000 l vode, na površju vode tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoči 

kroženje kisika. 

 

Cilji operacije:  

Cilj projekta je osveščanje, informiranje in izobraževanje prebivalcev območja LAS o pomenu  

varovanju okolja, predvsem voda.  Z nakupom ustrezne opreme za zbiranje odpadnih olj se bo 

izboljšala okoljska infrastruktura in oprema, posledično pa se bo izboljšalo ravnanje z odpadki, 

ohranila se bo biotska/krajinska raznovrstnost, saj odpadna olja ne bodo več ogrožala okolja/voda, od 

katere so odvisne številne živalske in rastlinske vrste. V okviru operacije bomo vzpostavili sistem 

zbiranja odpadnih olj in maščob na ekoloških otokih. V projektu bo kot partner sodelovala Komunala 

Kočevje, d.o.o., ki bo kot strokovna služba skrbela za namestitev in uporabo opreme ter zagotavljala 

odvoz odpadnega olja, hkrati pa bo, po preteku projekta, zagotavljala trajnost operacije. 

 

Glavne aktivnosti:  

1. Vodenje in koordinacija projekta; 2. Promocija projekta 3. Nakup opreme (zbiralnikov, posodic, 

črpalke, mikrovalovke, posoda za prečrpavanje in transport olja) 4. Priprava terena za postavitev 

zbiralnikov 5. Razvoj in tisk promocijskega materiala 6. Delavnice. 

 

Pričakovani rezultati operacije:  

1.  kupljeni in postavljeni zbiralniki za olje na ekoloških otokih; 2 dobavljene in razdeljene posodice 

za odpadno olje za gospodinjstva 3.izvedene delavnice/predavanja o pomenu zbiranja odpadnih olj; 4. 

izvedene delavnice za usposabljanje mentorjev za izdelavo sveč iz odpadnega olja; 5. izvedene 



 

delavnice- izdelovanje sveč iz odpadnega olja; 6.izvedene promocije na večjih prireditvah 

(Prangerjada, Tamburanje, Psoglavski dnevi, Ribniški sejem); 7. izdane zloženke/letaki; 8. izdelan 

promocijski video 8. eno novo ustvarjeno delovno mesto na Komunali Kočevje, d.o.o., za ravnanje z 

odpadnim oljem;9.izvedene delavnice izdelovanje sveč iz odpadnega olja Klub mladih in Tržnica; 10. 

izvedena predavanja o pomenu ločevanja odpadnih olj. 

 

Kazalniki:  

1. 40 kupljenih in postavljenih zabojnikov za zbiranje odpadnega olja; 1.a 40 –krat priprava terene z 

betoniranjem za postavitev zabojnikov za zbiranje odpadnega olja 2. 2000 dobavljenih in razdeljenih 

posodic za transport olja 3. 2000 kupljenih plastenk za zbiranje odpadnega olja; 4. 2-krat delavnica in 

20 udeležencev delavnic v izdelovanju sveč iz odpadnega olja – usposabljanje za mentorje; 2-krat 

delavnice v Klubu mladih in na Tržnici Kočevje 5. 6 izvedenih delavnic s 60 udeleženci-izdelava 

sveč; 6.6-udeležb s promocijsko stojnico na večjih prireditvah na območju LAS; 7. razvoj in tisk 

7.200 izvodov letakov, 1-krat pingvin, 2-krat čezcestni transparent in 8-krat jumbo plakat; 8. 1-krat 

promocijski video in 280-krat predvajanje pred kino predstavami  9. eno novo ustvarjeno delovno 

mesto na Komunali Kočevje, d.o.o. – Komunalni delavec za ravnanje z odpadnim oljem; 10. 7-krat 

predavanje o pomenu ločevanja odpadnega jedilnega olja (Komunala Kočevje). 

  

 

 

 

 


