Naziv operacije: Obrnimo svet na bOLJE
Vodilni partner operacije: KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.
Partnerji v operaciji: RADIO ROBIN Radijska dejavnost d.o.o., OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za
kakovost življenja, enota Nova Gorica
Skupna vrednost celotne operacije: 86.201,84 EUR
Vrednost upravičenih stroškov operacije: 72.407,33 EUR
Vrednost sofinanciranja ESRR: 57.925,86 EUR
Začetek operacije: 1.3.2021
Zaključek operacije: 31.12.2022
Ozadje in razlogi za operacijo izhajajo iz realnih potreb prebivalstva po zdravem okolju (zdravi uporabi virov pitne
vode), in sicer po podatkih vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega olja, ki ga
nepravilno odlaga v kanalizacijske cevi in greznice. Tako se olje počasi nalaga na stene kanalizacijskih cevi in
otežuje prehod ostalih odplak (povzroči zamaščenost cevi in kanalizacije ter s svojimi fizikalno-kemijskimi
lastnosti ovira procese čiščenja), zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti,
kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev čistilne naprave. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških
čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Posebej škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po kompostih ali
travnatih površinah, saj olje pronica v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode.
Glavni cilj operacije je dolgoročno vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno
olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na upravičenem območju operacije. S tem bomo zagotovili manjše
obremenitve na okolje, kar bomo dosegli z realizacijo naslednjih projektnih ciljev:
-

krepitev konkurenčnosti regije
zmanjšati obremenitve vodnih virov
zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja zaradi zamašitve
zmanjšati stroške čistilne naprave
krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega
olja in njegovi nadaljnji uporabi
reciklirati odpadno jedilno olje v alternativne nove produkte (eko sveče) ter nuditi zdravo bivalno okolje
prebivalcem in lepšo prihodnost predvsem našim otrokom

V okviru operacije smo vzpostavili dolgoročno sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki ga bodo aktivno
zbirala gospodinjstva v malih gospodinjskih posodicah in jih odnašala v velike ulične zbirne posode (na zbirnih
centrih ali ekoloških otokih) na pilotnih lokacijah znotraj LAS. S tem bodo prebivalci zavestno in neposredno
prispevali k ohranjanju in varovanju narave in vplivali na čisto okolje.

Povezave:
http://www.eu-skladi.si
http://www.las-vobjemusonca.si
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