
 

 

 
 
 
 
 
 

EKOmisija – 1. obisk 

ZAPISNIK 

18. 11. 2011 – Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za strojništvo), Gimnazija Škofja Loka.  
21. 11. 2011 – Radovljica in Jesenice: Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice.  
OCENE OBISKA 
Kranj in Škofja Loka  

Sistem 
Ločevanje- 

znotraj šole 
Ločevanje – 
zunaj šole 

Ločevanje - 
zbornica 

Skupna 
ocena –

povprečje 

Tehniški šolski 
center Kranj – 
strokovna 
gimnazija 

8 7 8 8 7,75 

Tehniški šolski 
center Kranj -  
strokovna in 
poklicna šola 

8 6 8 8 7,5 

 
Gimnazija Kranj 
 

8 8 7 7 7,5 

ŠC Škofja Loka: 
Srednja šola za 
lesarstvo 

9 6 10 8 8,25 

Gimnazija Škofja 
Loka 

8 7 6 9 7,5 

ŠC Škofja Loka: 
Srednja šola za 
strojništvo 

8 6 4 7 6,25 

 



 
 

 

 

 

 

Radovljica in Jesenice  Sistem Ločevanje- 
znotraj šole 

Ločevanje – 
zunaj šole 

Ločevanje - 
zbornica 

Skupna 
ocena –
povprečje  

Ekon. gimnazija in 
srednja šola 
Radovljica 

5 8 9 10 8 

Srednja gostinska in 
turistična šola 
Radovljica 

7 8 6 8 7,25 

Srednja šola 
Jesenice 

6 6 4 6 5,5 

 
Gimnazija Jesenice 
 

7 7 5 8 6,75 

 

Splošen komentar Kakovost ločenega zbiranja odpadkov na šolah se je nekoliko poslabšala v primerjavi s stanjem po koncu lanskoletnega tekmovanja. Seveda pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je EKOmisija nekoliko zaostrila kriterije ocenjevanja.   V povprečju večje razlike v ocenah med lani pridruženimi in novimi članicami tekmovanja ni. Pri novih članicah je opazno le nekaj pomanjkljivosti pri optimalnem urejanju sistema zabojnikov, kar je odvisno tudi od roka dobave zabojnikov.   Na šolah v Kranjskem in Škofjeloškem okraju je sistem zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov praviloma dobro vzpostavljen, le ponekod umanjkajo posamezne oznake in pravilna razporejenost zabojnikov.  Dijaki in osebje srednjih šol večinoma pravilno ločujejo odpadke, vendar se med ostankom odpadkov še vedno znajde preveč embalaže in papirja, ponekod pa se embalaža znajde tudi med papirjem in obratno. Največ nepravilnosti je pri odlaganju papirnatih brisačk in robčkov, ki so bili skoraj v vseh zabojnikih. 
 



 
 

 

 

 

 

Splošna opomba: Med embalažo smo večkrat zasledili tudi plastične in papirnate odpadke, ki ne sodijo med embalažo oziroma papir, temveč v zbirne centre ali med ostale odpadke (npr. plastične prosojnice in 'peki papir').  
Splošni predlogi in nasveti: 

• Čistilke so pomemben člen za uspešnost ločevanja, zato so predavanja, namenjena celotnemu osebju šole, smiselna in pomembna.  
• V kolikor je embalaža, ki ostane pri malici, zelo umazana (na primer embalaža male Viki kreme), jo je potrebno odvreči v zabojnik za ostanek odpadkov in ne v zabojnik za embalažo.  
• Zaželeno je, da se zabojnikov za papir ne opremlja s plastičnimi vrečami, oziroma, da se vreče uporablja v najmanjši možni meri, ker so strošek in ker z njihovo uporabo povečujemo količino povzročenih odpadkov.  
  

 

TŠC Kranj (strokovna in poklicna 
šola) 

• Eden izmed zabojnikov ima pomešane koše in pokrove. 
• Robčki se pogosto znajdejo v zabojniku za embalažo. 
• Nekoliko slabše ločevanje znotraj šole.     
Predlog: naj bodo koši vedno razporejeni v enakem vrstnem redu.   

 
 

V NADALJEVANJU POVZEMAMO NEKAJ  KOMENTARJEV EKOMISIJE TER PRIPOMB OZIROMA PREDLOGOV 

ZA IZBOLJŠANJE ZA POSAMEZNO ŠOLO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TŠC Kranj (strokovna gimnazija) 
 

• Zabojniki za ostanek odpadkov vsebujejo embalažo. 
• Eden izmed zabojnikov ima pomešane koše in pokrove. 
• Robčki so se znašli v zabojniku za embalažo. 
• Embalaža v zabojniku za ostanek odpadkov.   TŠC ‐ skupno: 
• Koši so nekoliko poškodovani. 
• V skupnih zabojnikih so se med ostanki odpadkov znašle plastenke in biološki odpadki.  
• Zunanji zabojniki so bili v veliki meri prazni. 
• V zabojniku za ostanek odpadkov so odpadki razporejeni pravilno.  
• Odpadki v zunanjih zabojnikih so dobro ločeni, le v zabojniku za papir se je znašla. folija – ta sodi v zabojnik za ostanek odpadkov.    

Gimnazija Kranj   Zunanji zabojniki: 
• Embalaža v zabojnikih za ostanek odpadkov. 
• Pločevinke v zabojniku za steklo. 
• Papir je odložen v plastičnih vrečah.  
• Pohvalno: kompostnik.   

       Priporočilo: zabojnik za embalažo z večjo odprtino za vmetavanje, da čistilka lahko vanj odda celo vrečo.   Notranji zabojniki: 
• Koši so nekoliko poškodovani. 
• V jedilnici so zabojniki pomešani, zato prihaja do zmede med dijaki.  
• V jedilnici izvajajo ločeno zbiranje jogurtovih lončkov.  
• Papir se znajde v zabojnikih za embalažo. 
• Veliko zabojnikov je bilo praznih.  
• Še vedno preveč ostanka odpadkov.  



    
     
ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo  Zunanji zabojniki: 

• Odpadki pravilno ločeni. 
• Prazna kovinska in plastična embalaža nevarnih snovi sodi v zabojnik za embalažo.  Notranji zabojniki: 
• Celofan v zabojniku za embalažo – slednji sodi v zabojnik za ostanek odpadkov. 
• Papir se znajde v zabojnikih za embalažo. 
• Brusni papir ne sodi v zabojnik za papir, temveč v zabojnik za ostanek odpadkov. 
• Nekaj praznih košev.    

 
Gimnazija Škofja Loka  Notranji zabojniki: 

• Papir se znajde v zabojnikih za embalažo: morda razlog leži tudi v papirju, ki je podložen na dnu zabojnika in tako zmede dijake.  
• V zabojniku za papir ni potrebna plastična vreča, upravičena je le v zabojniku za embalažo.  
• Črne plastične vreče v zabojnikih zmedejo dijake.  
• Veliko zabojnikov je bilo praznih.    Zunanji zabojniki:  
• Odpadki v zunanjih zabojnikih so v veliki meri pomešani.  

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za strojništvo  Notranji zabojniki: 
• Ponekod so zabojniki med seboj pomešani. 
• Med ostanki odpadkov se pogosto znajdejo papir in plastenke.   



          Zunanji zabojniki: 
• Plastični in kovinski deli avtomobilov so pomešani v zabojniku za embalažo.  
• Pomešani so tudi ostali odpadki. 

 

Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica Notranji zabojniki: 
• Robčki in brisačke sodijo v zabojnik za papir.  
• Popraviti je potrebno napise nad zabojniki. 
• V zbornici umanjkajo napisi na zabojnikih. 
• Reže za papir so nepriročne za odlaganje papirnatih brisačk.  
• Sistem zabojnikov še ni natančno vzpostavljen. 

   Opomba: peki papir sodi med ostanek odpadkov.    Zunanji zabojniki:  
• Zabojniki so večinoma prazni.  
• V zabojniku za embalažo so se znašle papirnate brisačke. 
• V zabojnikih za papir in ostanek odpadkov so odpadki razporejeni pravilno.     

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Notranji zabojniki: 
• Na starih zabojnikih manjkajo oznake.  
• Pohvalno: zabojniki za papir so brez vrečke.  
• Zbornica: popraviti je potrebno napise na zabojnikih. V nekaterih primerih velja to navodilo tudi za ostale zabojnike po šoli.  
• V telovadnici je potrebno na zabojnike namestiti ustrezne pokrove.      Opomba: prazna plastična embalaža deodorantov sodi v zabojnik za embalažo.    



         Zunanji zabojniki:  
• Za biološke odpadke so uporabljeni napačni zabojniki – te je potrebno odstraniti.  
• V ostalih zabojnikih so odpadki ločeni pravilno.   

Srednja šola Jesenice Notranji zabojniki: 
• V razredih se nahaja le po en zabojnik – tudi slednjega bodo odstranili.  
• Robčki so bili odvrženi v zabojnik za papir in tudi za embalažo – nepravilno. Robčki sodijo v zabojnik za ostanek odpadkov.   Zunanji zabojniki:  
• Odpadki v zunanjih zabojnikih so pomešani.        

Gimnazija Jesenice  Notranji zabojniki: 
• Hrana v zabojnikih za embalažo. 
• Embalaža se je znašla med ostankom odpadkov.  
• Robčki sodijo v zabojnik za ostanek odpadkov.  
• V razredih in toaletnih prostorih, kjer je odpadkom namenjen le en zabojnik (to je zabojnik za ostanek odpadkov), umanjkajo oznake. 
• V telovadnici umanjka pokrov na zabojniku za ostanek odpadkov.  
• Kartuše se zbirajo za društvo Rdečih noskov.    Opombe: 
• Žvečilni gumi je pravilno odvreči v koš za ostanek odpadkov.     
• Iz kuhinje je potrebno odstraniti napis: »Samo za jogurtove lončke«.  
• Potrebno bi bilo zagotoviti več košev za ostanek odpadkov na hodnikih.  
• Škatle, v katerih se zbira pločevinke, je potrebno jasno označiti.  
• V zabojnikih za organske odpadke naj se uporabljajo biorazgradljive vreče.   



         Zunanji zabojniki:  
• Odpadki v zunanjih zabojnikih so pomešani – med ostankom odpadkov najdemo praktično vse vrste odpadkov.  
• V zabojniku za steklene odpadke najdemo tudi neonske svetilke – nepravilno. Neonske svetilke (spadajo med varčne sijalke) so nevaren odpadek in sodijo v posebno skupino odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Oddati jih je potrebno na prodajnih mestih, kjer prodajajo nove, ali v zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov ali na akciji zbiranja nevarnih odpadkov.   

 


