LOČEVANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

−
−
−

lasje in dlaka (mešani komunalni odpadki),
papirnate vrečke (papir),
ogorki cigaret (mešani komunalni odpadki).

Med vsemi frakcijami so biološki odpadki najbolj problematični.
Pomešani z ostalimi komunalnimi odpadki povzročajo velike
količine toplogrednih plinov, nastajanje nevarnih organskih kislin
ter velikega smradu na odlagališčih in že na odjemnih mestih. V
kolikor so biološki odpadki pomešani z ostalimi frakcijami, je kljub obdelavi težje
dobiti čiste frakcije, ki so še primerne za recikliranje. Posledično ti odpadki končajo
na odlagališču, saj so neuporabni. Hkrati je potrebno poudariti, da biološki odpadki
v celoti razpadejo in iz njih nastane humus – najboljše naravno gnojilo za vrt. Ali je
potem pravzaprav potrebno, še vedno postaviti vprašanje, zakaj ločeno zbirati
biološke odpadke?
Biološke odpadke ločeno zbiramo na dva načina:
− V zelenem/rjavem zabojniku za biološke odpadke (odvoz od vrat do vrat)
− Kompostiranje na domačem vrtu
V zabojnik za biološke odpadke odlagamo:
− trdi ostanki hrane,
− olupki in ostanki sadja in zelenjave,
− kavne in čajne usedline, filtri in vrečke ,
− pokvarjena živila,
− jajčne lupine,
− papirnati robčki in brisačke,
− ostanki pridelkov na vrtu,
− listje, veje, plevel, trava, lubje…,
− rože in stara zemlja lončnic.
V zabojnik za biološke odpadke ne odlagamo:
− kosti (mešani komunalni odpadki),
− ohlajen pepel (mešani komunalni odpadki),
− vsa embalaža živil (embalaža),
− plenice, sanitarni izdelki (mešani komunalni odpadki),
− olja in maščobe (nevarni odpadki),
− iztrebki malih živali (mešani komunalni odpadki),
− steklena embalaža (steklo),

Znova vas vabimo na jesensko izvedbo dogodka Prevetrimo omare, ki jo
organiziramo skupaj s Knjižnico Logatec. Tokrat si bomo izmenjevali predvsem
oblačila (za prihajajočo jesensko-zimsko sezono), modne dodatke, igrače ter
izdelke za dom in gospodinjstvo. Vsi prineseni predmeti morajo biti
oprani/očiščeni in lepo ohranjeni, v nasprotnem primeru jih bomo zavrnili.
Izmenjevalnica deluje po principu – odnesi toliko, kot si prinesel, v zadnji uri
dogodka pa bo mogoče stvari tudi samo odnesti.
Stvari za izmenjavo ne zbiramo vnaprej, prinesti jih je mogoče le na dan dogodka.

VABLJENI NA DOGODEK

PORAČUN
V mesecu avgustu smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Blekova vas, Brod, Poštni vrt, Potoška cesta, Prešernova ulica, Režiška
cesta, Sončni log, Stranska pot, Tičnica, Zadružna pot.
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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