
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EKO KOMISIJA, 1. obisk 
 10. 10. 2010: Kranj: TŠC Kranj, ESIC Kranj ‐gimnazija, ESIC Kranj – ekonomsko‐trgovska šola 
  14. 10. 2010: Škofja Loka: Gimnazija Škofja Loka, ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo, ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo  
 Kategorije ocenjevanja: vzpostavitev sistema ločevanja na posamezni šoli,  ločevanje v notranjih zabojnikih, ločevanje v zunanjih zabojnikih   

SPLOŠNE UGOTOVITVE PRIPOROČILA EKO KOMISIJE S PRIPOROČILI (PO 1. 
OBISKU):  

 Sistem ločevanja: 
o šole imajo na splošno relativno dobro vzpostavljene sisteme ločevanja odpadkov; 
o možnosti za izboljšanje: načeloma za vse šole velja, da lahko izboljšajo označevanje ob notranjih zabojnikih (v katere zabojnike spada katere vrsta odpadkov) – oznake naj bodo čim bolj jasne, vidne 
o Opozorilo: pri označbah se je treba držati navodil lastne komunale (torej Komunale Kranj v Kranju in Loške komunale v Škofji Loki – zaradi nekoliko različnih sistemov zbiranja odpadkov) 
o Dodatno opozorilo: na nekaterih šola je komisija opazila, da čistilke v vse notranje zabojnike na dno polagajo časopisni papir: takšen »sistem« lahko zavaja; smiselno bi bilo opustiti  

 Ločevanje odpadkov –notranji zabojniki 
o Ločevanje odpadkov v notranjih zabojnikih je izmed vseh treh ocenjevanih kategorij najbolj problematično, na kar bi bilo smiselno opozoriti tudi dijake (naj bodo bolj pozorni!) 
o Loška komunala: Brisačke za roke (iz sanitarij) sodijo med biološke odpadke, zato naj se zbirajo ločeno za med biološke odpadke 
o Velika količina robčkov med mešanimi odpadki, kar velja za vse šole – šole naj bodo pozorne in dijake opozorijo, kam zares sodijo  

 Ločevanje zabojnikov – zunanji zabojniki 
o Problematični predvsem biološki odpadki, ki se dostikrat znajdejo med mešanimi 
o Med embalažo so bili najdeni nevarni odpadki, še zaprte plastenke s pijačami  …  
o Ravno pri zunanjih zabojnikih se najbolj vidi, kako pomembno je, da je osebje, ki je na šolah odgovorno za zbiranje odpadkov, pravilno informirano o tem področju – smiselno bi bilo razmisliti o organizaciji izobraževanja za te zaposlene na šolah (v okviru projekta pozor(!)ni za okolje) 


