
To je naslov projekta, s katerim se je Komunalno podjetje Logatec prijavilo na javni 
poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) na območ-
jih občin Logatec, Idrija in Cerkno. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lo-
kalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za 
izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva 
za sofinanciranje je LAS-u s CILjem dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v okviru EKSRP.

Komunalno podjetje Logatec je kot vodilni partner skupaj s partnerji, Občino Logatec, 
Osnovno šolo 8 talcev in VVZ Kurirček uspel na omenjenem razpisu s projektom, kat-
erega skupna vrednost presega 52.000 evrov.

V občini Logatec se nahaja prek 100 ekoloških otokov, ki vsi niso urejeni v skladu s 
pričakovanji prebivalcev in po željah Komunalnega podjetja Logatec. S projektom 
želimo postaviti nove kakovostne standarde, zato bo Občina Logatec v okviru pro-
jekta nekaj ekoloških otokov pokrila z nadstrešnicami. V sklopu ureditve ekoloških 

otokov bomo na njih postavili tudi informativne table, na katerih bodo občani dobili 
osnovno informacijo o primernem ločevanju komunalnih odpadkov. V okviru projekta 
bomo pripravili tudi brošuro, v kateri bodo občani dobili podrobnejše informacije o 
pravilnem ločevanju odpadkov, shranjevanju in zbiranju nevarnih odpadkov ter vse 
ostale informacije, ki so povezane z ločevanjem, odpadki in delovanjem zbirnega 
centra Ostri vrh. Omenjene brošure bomo razdelili vsem gospodinjstvom v naši obči-
ni. Pomembno vlogo vidimo tudi v izobraževanju otrok in mladine, saj so lahko tudi 
otroci in mladostniki tisti, ki vplivajo na odgovorno ekološko in trajnostno obnašanje 
svojih staršev in starih staršev. Zato smo k sodelovanju povabili tudi Osnovno šolo 8 
talcev in VVZ Kurirček. Poleg delavnic, ki bodo izvedene v obeh institucijah, smo v 
pogovoru z učiteljicami in vzgojiteljicami prišli do zaključka, da bi v obeh zavodih v 
okviru projekta kupili koše za ločeno zbiranje odpadkov. Na osnovni šoli bodo med 
učence razdelili še vreče, narejene iz odpadnih zaves (s čimer želimo spodbuditi k 
razmišljanju o možnostih ponovne uporabe odpadkov), v vrtcu pa bodo za potrebe 
priprave obrokov kupili posode za shranjevanje kruha.

Z naštetimi aktivnostmi želimo vzpostaviti nova, višja merila in standarde urejenosti 
ekoloških otokov ter posredno prispevati k varovanju in ohranjanju narave. Predstavi-
ti možnosti o ponovni uporabi odpadkov. Prispevati k še boljšem in učinkovitejšem 
ločevanju odpadkov. Vključevanje ranljivih skupin (otrok in mladostnikov) v delavnice 
pa bo imelo posreden vpliv na vse prebivalce občine Logatec, saj so prav otroci tisti, ki 
marsikdaj opozorijo na napake nas staršev.
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Za vsebino je odgovoren upravičenec operacije Komunalno podjetje Logatec, d.o.o..  
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020  

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sestavljamo čisto okolje Občine Logatec


