
Pozor(!)ni za okolje:
5000 dijakov od 1. oktobra
v boju za okolju prijaznejšo
Gorenjsko
V petek, 1. oktobra 2010, se je začelo tekmovanje Pozor(!)ni za okolje, v okviru katerega se bo sedem
gorenjskih srednjih šol s skoraj 5000 dijaki med seboj pomerilo v pravilnem ločevanju odpadkov. Gimna-
zija in Ekonomsko-trgovska šola Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, Gimnazija Kranj,
Gimnazija Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo in Srednja šola za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka
ter Tehniški šolski center Kranj so se namreč pridružile istoimenski kampanji Pozor(!)ni za okolje.

Pobuda za kampanjo je prišla s strani družbe Sava Tires,
ki je k sodelovanju povabila osrednje gorenjske instituci-
je, tako ali drugače povezane s področjem ločevanja in
zbiranja odpadkov: Mestno občino Kranj, Dinos, Dru-
štvo Ekologi brez meja, Fakulteto za organizacijske vede
Univerze v Mariboru, Komunalo Kranj, Loško komunalo
in Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Partnerji so s šo-
lami 1. junija letos podpisali pismo o nameri o partner-
stvu, s katerim so se tudi formalno zavezali k ozavešča-
nju srednješolcev o odgovornem ravnanju z okoljem. 

Tekmovanje Pozor(!)ni za okolje bo potekalo do konca
novembra. Kakovost pravilnega ločevanja odpadkov bo
na posameznih šolah ocenjevala posebna Eko komisija,
ki jo sestavljajo strokovni sodelavci partnerjev v kampa-
nji. Partnerji imajo za dijake sodelujočih šol pripravljena
tudi predavanja, ki se nanašajo na štiri tematska podro-
čja, povezana z varstvom okolja. Pred začetkom tekmo-
vanja je bila med mladimi izvedena tudi raziskava o njiho-
vem odnosu do okolja in ravnanja z odpadki, ki bo po-
novljena po koncu tekmovanja, rezultati pa predstavljeni
širši javnosti. 

V kampanji Pozor(!)ni za okolje sodelujejo:
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Utrinek s Tehniškega šolskega centra Kranj, ene izmed sedmih šol, ki so se
pridružile akciji Pozor(!)ni za okolje. Namen akcije ni zgolj ozaveščanje sred-
nješolcev o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki, temveč tudi celo-
tno širšo javnost opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do oko-
lja ter posameznike spodbujati k razmisleku o tem, kaj lahko za okolje ter
svojo varnost naredijo sami. Začnete lahko tako, da se pridružite spletni
skupnosti Facebook na naslovu www.facebook.com/pozorni.za.okolje in
se seznanite s kampanjo Pozor(!)ni za okolje ter širšo okoljsko problematiko.


