POZDRAVLJENI!
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je izvajalec javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju
občine Logatec. Podjetje upravlja z javnim kanalizacijskim
omrežjem v naseljih Logatec, Kalce, Rovte in Laze ter z manjšima
kanalizacijskima sistemoma v naselju Grčarevec in Hotedršica.
V nadaljevanju pa povzemamo letak BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA
SMETNJAK, ki ga je pripravila Zbornica komunalnega gospodartsva skupaj s
slovenskimi komunalnimi podjetji.

V školjko sodijo le 3 stvari
Da, prav ste prebrali. Le tri stvari.
V straniščno školjko sodijo samo
človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.
Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in
ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno
odpadno vodo. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je
dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano
vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. Zaradi svojih lastnosti vlažilni in
čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi
odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo
zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih
naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatnega
vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako
neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb,
kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno
kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah.
Predstavljajo tudi nevarnost za okolje
Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje
okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne
školjke velika večina mikroplastike ostane v
odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih,
prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter
tveganje za zdravje ljudi in živali.

V straniščno školjko?
Tudi naslednji predmeti ne sodijo v straniščno školjko,
temveč v zabojnike za odpadke.

Školjka ni smetnjak za:

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir
In kot taki ne sodijo v straniščno školjko.
Zakaj so problematični?
V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo
vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih
nekateri proizvajalci označujejo kot take.

Vlažilne in čistilne krpe

Kondome

Vato, palčke za ušesa

Ostanke hrane

Olja in maščobe

Zdravila, obliže

Kavne usedline

Cigaretne ogorke

Kontaktne leče

in druge izdelke

vir: https://sbd.gzs.si/Školjka-ni-smetnjak, https://www.shutterstock.com/image-vector/toilet-seats-318935783

Očistite straniščno školjko na okolju prijazen način – priprava okolju prijaznega čistila
PRIPOMOČKI:
steklena posoda (za pripravo)
lesena žlica
steklen kozarec (za shranjevanje)
straniščna ščetka (za čiščenje)

SESTAVINE:
1 skodelica belega kisa
2 skodelici sode bikarbone
1 čajna žlička eteričnih olj
(limona, sivka, čajevec, klinčki,…)

Posoda za mešanje naj bo steklena, saj lahko eterično olje reagira s plastiko ali kovino. Z
leseno žlico zmešajte olje in sodo bikarbono ter med mešanjem razbijte grudice. Kisa v
mešanico ne dodajate, saj reagira s sodo bikarbono.
UPORABA: Sesatvine potresite po straniščni školjki, in sicer najprej kis in nato sodo
bikarbono z eteričnim oljem. Pustite stati 15 minut, očistite s ščetko za stranišča in splaknite.
SHRANJEVANJE: Čistilo zadošča za okvirno 30 uporab. Če želite, da čistilo ostane sveže,
prelijte mešanico sode bikarbone in olja v nepreduššno stekleno posodo.

PORAČUN
V mesecu aprilu smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Jamnica, Klanec, Mandrge, Notranjska cesta, Pod gozdom,
Poljska pot, Pri lesniki, Pri malem mostu in Šolska pot ter v naseljih Kalce, Jakovica, Laze, Grčarevec, Petkovec in
Zaplana.
Na osnovi odčitkov je bil narejen poračun. Poračun je bil narejen tudi na odjemnih mestih, kjer so se v tem mesecu izvedle menjave
vodomernih števcev.
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