
 

 

 
 
 
 
 
 

EKOmisija – 3. obisk 

ZAPISNIK 

29. 3. 2012 – Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica   
30. 3. 2012 – 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. 
   
OCENE OBISKA 
Kranj in Škofja Loka  

Sistem 
Ločevanje- 

znotraj šole 
Ločevanje – 
zunaj šole 

Ločevanje - 
zbornica 

Skupna 
ocena –

povprečje 

Tehniški šolski 
center Kranj – 
strokovna 
gimnazija 

9 7 6 5 6,75 

Tehniški šolski 
center Kranj -  
strokovna in 
poklicna šola 

9 8 6 5 7 

 
Gimnazija Kranj 
 

10 9 9 10 9,5 

ŠC Škofja Loka: 
Srednja šola za 
lesarstvo 

10 9 10 9 9,5 

Gimnazija Škofja 
Loka 

8 7 8 5 7 

ŠC Škofja Loka: 
Srednja šola za 
strojništvo 

7 7 8 8 7,5 



 
 

 

 

 

 

Radovljica in Jesenice  Sistem Ločevanje- 
znotraj šole 

Ločevanje – 
zunaj šole 

Ločevanje - 
zbornica 

Skupna 
ocena –
povprečje  

Ekon. gimnazija in 
srednja šola 
Radovljica 

7 7 8 9 7,75 

Srednja gostinska in 
turistična šola 
Radovljica 

9 10 7 10 9 

Srednja šola 
Jesenice 

10 9 10 10 9,75 

 
Gimnazija Jesenice 
 

7 7 6 10 7,5 

 

Splošen komentar Kakovost ločenega zbiranja odpadkov se je na vseh sodelujočih srednjih šolah v primerjavi z zadnjim obiskom EKOmisije večinoma izboljšala. Izboljšanje je približno enako tako na Jesenicah in v Radovljici kot v Kranju in Škofji Loki. Šole iz Radovljice in Jesenic so se izkazale predvsem v kriteriju ločevanja v zbornicah, kjer so dosegle odlično oziroma prav dobro oceno.  
 

Splošne opombe Kljub izboljšanju je še vedno prisotna pogosta težava odlaganja papirja med embalažo in obratno. Na Tehniškem šolskem centru je bilo opaziti veliko napak v povezavi z odlaganjem umazane oz. mastne papirnate embalaže (za pico). Umazana embalaža namreč sodi v zabojnik za mešane komunalne odpadke.  Pri ocenjevanju zunanjih zabojnikov je EKOmisija naletela na težavo z odpadki, ki so bili najverjetneje odloženi v okviru akcije Očistimo Slovenijo 2012 (sodeč po vrečah).  



     
 

Splošni predlogi in nasveti: 

• Na šolah, kjer se pojavlja težava z zunanjimi zabojniki (ni popolnoma jasno, kdo vse v zabojnike odlaga različne, pogosto tudi nepravilno razporejene odpadke,), bi morda lahko uvedle zaklepanje zabojnikov. Slednjo rešitev smo opazili v ŠC Škofja Loka – Srednja šola za lesarstvo.   
 

 

 

TŠC Kranj (strokovna in poklicna šola) 

• Umazana papirnata embalaža med papirjem 
• Med papirjem embalaža z ostanki hrane 
• Med komunalnimi odpadki embalaža in papir 
• Papir med embalažo 
• Pomešani pokrovi košev 
 

Predlog: V kolikor je plastična ali papirnata embalaža, ki ostane pri malici, zelo umazana, jo je potrebno odvreči v zabojnik za ostanek odpadkov in ne v zabojnik za embalažo. 
 
 
 
TŠC Kranj (strokovna gimnazija) 
 

• Umazana papirnata embalaža med papirjem 
• Embalaža med papirjem in komunalnimi odpadki   TŠC ‐ skupno: 
• Umazan papir in embalaža v zabojnikih za papir 
• Papir med embalažo   

V NADALJEVANJU POVZEMAMO NEKAJ  KOMENTARJEV EKOMISIJE TER PRIPOMB OZIROMA PREDLOGOV 

ZA IZBOLJŠANJE ZA POSAMEZNO ŠOLO. 



          Zunanji zabojniki 
• Biološki odpadki: listje je zavito v plastično vrečo 
• Papir med embalažo     

Gimnazija Kranj   Notranji zabojniki: 
• Plastična embalaža s strupeno vsebino med embalažo – potrebno je preveriti ali je prazna! 
• V hodnikih je ločevanje odpadkov zgledno 
• Težava so zabojniki v jedilnici, kjer je vse pomešano, v embalažo je zavita hrana in podobno.   

Predlog: jasnejša opozorila v jedilnici;  naj na primer en dan EKOfrendi spremljajo, kaj se odlaga v zabojnike v jedilnici in dijake opozarjajo na pravilnost ločevanja  Zunanji zabojniki: 
• Ravno steklo v okrogli embalaži 
• Papir zavit v plastično vrečo 
• Plastenka in karton med steklom   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 Živahen EKOkotiček z zabojnikoma za izpraznjene baterije in kozmetiko ter zgledno urejen sistem EKOvprašanj.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohvalno: Gimnazija Kranj 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo  Notranji zabojniki: 

• Plastenke v bioloških odpadkih  
• Embalaža med papirjem 
• Embalaža s strupeno vsebino med embalažo – potrebno je preveriti ali je prazna!  Zunanji zabojniki: 
• Odpadki pravilno ločeni    

 
 
 
 
 
Gimnazija Škofja Loka  Notranji zabojniki: 

• biološki odpadki v papirju – morda zaradi zamenjanih košev 
• Embalaža med papirjem in ostankom odpadkov 
• Embalaža v ostanku odpadkov 
• Biološki  odpadki med embalažo       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠC Škofja Loka: Srednja šola za strojništvo  Notranji zabojniki: 

• Embalaža med papirjem  
• Med embalažo papir 
• Kemični svinčnik v ostanku odpadkov  
• Nad zabojniki ni nalepk  

 
 
Predlog: 

• Zabojniki za ostanek odpadkov so velika potuha dijakom; morda bi že drugačno poimenovanje odpadkov (na primer komunalni odpadki) odpravilo težave. V ostanku odpadkov se namreč pogosto znajdejo odpadki, ki sodijo v koše za embalažo in papir.  
• Odstraniti koše za ostanek odpadkov, ki stojijo povsem posamično.    Skupni zabojniki:  
• Zelo pomešani odpadki 
• Med ostankom odpadkov najdemo vse vrste odpadkov  Zunanji zabojniki: 
• Kovinski deli avtomobilov so pomešani v zabojniku za embalažo.  
• Pomešani so tudi ostali odpadki; predlog: zaklepanje zabojnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica Notranji zabojniki: 
• Odprti koši (brez opredelitve, čemu so namenjeni) niso dobra zamisel, daj predstavljajo »enostavno«, vendar napačno rešitev  
• Različni odpadki v vrečki, slednja pa odvržena med papir 
• Papir med embalažo in embalaža med papirjem 
• Papir in embalaža tudi med preostankom odpadkov 
• Papir med organskimi odpadki   Pomanjkljivost sistema: na hodnikih ni košev, v učilnicah pa so na voljo le koši za papir in mešane odpadke   Zunanji zabojniki:  
• Zabojnik za papir je prazen.  
• Embalaža pravilno razporejena.       

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Notranji zabojniki: 
• Zgledno ločeni odpadki 
• V zabojniku za zbiranje zamaškov se je znašla plastenka 
• Enkrat embalaža med papirjem  Zunanji zabojniki:  
• Težava zaradi skupnega ekološkega otoka 
• V steklu se znajde embalaža 
• V embalaži mešani odpadki 
• Niti eden izmed zabojnikov ni imel v celoti pravilno ločenih odpadkov   



                   Zbiranje zamaškov, kartuš in izpraznjenih baterij. 
 

Srednja šola Jesenice Notranji zabojniki: 
• Masten papir sodi v mešane odpadke 
• Papir in organski odpadki med embalažo 
• Preveč košev za organske odpadke   Zunanji zabojniki:  
• Odpadki v zunanjih zabojnikih so pravilno ločeni   

Pohvalno: Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 



      
 
 
 
 
 
Gimnazija Jesenice   Notranji zabojniki: 

• V jedilnici je vsebina v koših za embalažo povsem pomešana 
• Embalaža med biološkimi odpadki   Zunanji zabojniki:  
• V zabojniku za papir se znajde v vrečo zavit papir 
• Deli elektronskih naprav v mešanih odpadkih  
• Neonske sijalke med steklom  
• Edino vsebina v zabojniku za embalažo je pravilno razporejena   Opombe glede sistema:  
• Ponekod so postavljeni posamični koši, na katerih ni označeno, katerim odpadkom so namenjeni. V slednjh najdemo vse vrste odpadkov. Te koše bi bilo potrebno odstraniti.  
• Koši potrebujejo nove nalepke 
• Ponekod je potrebno premestiti koše 
• Ponekod je košev preveč           

 


