Pozor(!)ni za okolje 2012/13

EKOmisija – 1. obisk
ZAPISNIK
29. 11. 2012 – Kranj: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola),
Gimnazija ESIC Kranj, Gimnazija Kranj.
30. 11. 2012 – Radovljica in Jesenice: Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica,
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice.
6. 12. 2012 – Škofja Loka: ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola za
strojništvo), Gimnazija Škofja Loka.
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Splošen komentar
Kakovost ločenega zbiranja odpadkov na šolah se je na nekaterih šolah precej
poslabšala v primerjavi s stanjem po koncu lanskoletnega tekmovanja. Člani EKOmisije
so bili pri ocenjevanju sicer tako striktni kot doslej, torej slabše ocene niso posledica
zaostritve kriterijev. Izpostaviti velja dober rezultat Gimnazije Jesenice, ki je zmed vseh
šol dosegla najboljši rezultat in tudi sicer obdržala oz. celo izboljšala rezultate lanskega
leta.
Splošne opombe
V splošnem je sistem na nekaterih šolah še vedno pomanjkljivo vzpostavljen –
predvsem napisi na oz. nad koši so pomanjkljivi, pomešani, nekonsistentni ali pa jih
sploh ni. Nivo pravilnosti ločenega zbiranja odpadkov je v povprečju nižji od
lanskoletnega, odpadki so nemalokrat povsem pomešani.
Splošni predlogi in nasveti:


Poenotenje in dopolnitev nalepk ter poenotenje barv napisov in barv vrečk bo
morda pripomoglo k preprečevanju zmede v odlaganju odpadkov.

V NADALJEVANJU POVZEMAMO NEKAJ KOMENTARJEV EKOMISIJE TER PRIPOMB
OZIROMA PREDLOGOV ZA IZBOLJŠANJE ZA POSAMEZNO ŠOLO.
TŠC Kranj (strokovna in poklicna šola)
Notranji zabojniki:
 embalaža med komunalnimi odpadki
 robčki med papirjem
 papir med embalažo
Nasvet:
 v kolikor sestavljene embalaže ne morete
ločiti (na primer papirnata vrečka s folijo), jo
odvrzite v koš za komunalne odpadke

TŠC Kranj (strokovna gimnazija)
Notranji zabojniki:
 embalaža med komunalnimi odpadki
 papir med embalažo in komunalnimi
odpadki
TŠC – skupno:
 papir med embalažo in komunalnimi
odpadki
Zbornica:
 robčki med embalažo
 embalaža med komunalnimi odpadki
Zunanji zabojniki: zgledno ločeni odpadki

Gimnazija ESIC Kranj
Notranji zabojniki:
 embalaža med biološkimi odpadki
 papir med embalažo
 med ostankom odpadkov so pomešani
odpadki vseh vrst (embalaža, papir,
biološki …)
Predlog ureditve sistema:
v garderobah so stojala za dežnike skoraj
povsem enaka košem za odpadke, še posebej
zaradi vrečk. Potrebno bi bilo jasno označiti, da podstavki za dežnike niso namenjeni
odpadkom. Ponekod manjkajo tudi napisi nad koši.
Zunanji zabojniki: embalaža med ostankom odpadkov.
Zbornica: pravilno ločeni odpadki.

Gimnazija Kranj
Notranji zabojniki:
 papir med embalažo in ostalimi odpadki
 embalaža med ostalimi odpadki
Zunanji zabojniki:
 papir in embalaža med steklom
 brisačke med papirjem
 embalaža in biološki odpadki med
ostalimi odpadki
Zbornica:
 papir ni zbiran ločeno, zato se znajde med embalažo.

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo
Notranji zabojniki:
 papir in embalaža med biološkimi odpadki
 embalaža med papirjem
 biološki odpadki in robčki med embalažo
 embalaža med ostalimi odpadki
 v enem izmed razredov: papir med biološkimi
odpadki ter embalažo
Zunanji zabojniki:
 odpadki v zabojniku za mešane odpadke slabo ločeni
 embalaža med ostalimi in biološkimi odpadki
o op.: upoštevati je potrebno, da je v bližini zabojnikov gradbišče, zato je
to morda razlog za slabše stanje

Gimnazija Škofja Loka
Notranji zabojniki:
 embalaža pogosto v ostanku odpadkov
 med embalažo biološki odpadki
o opomba glede sistema: na koših so
oznake prekrite z vrečami, kar je zelo
moteče.
Zbornica:
 embalaža med ostankom odpadkov
 papir med embalažo

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za strojništvo
Notranji zabojniki:
 karton in papir med embalažo
 embalaža med papirjem
 v ostanku odpadkov so pomešani odpadki vseh vrst
Zbornica:
 embalaža v ostanku odpadkov
 papir med embalažo
Predlog ureditve sistema:
 morda bi že drugačno poimenovanje odpadkov (na primer komunalni
odpadki namesto ostanek odpadkov) 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.
 ustrezno namestiti vreče oz prerazporediti oznake, saj jih vreče povsem
prekrivajo
 poskrbeti, da koši ne bodo pomešani (napačne oznake nad koši)
 postaviti več košev za biološke odpadke

Srednja šola za strojništvo in Gimnazija Škofja Loka - skupni zabojniki:
Notranji:
 popolnoma pomešani odpadki
 med ostankom odpadkov najdemo vse vrste odpadkov
Zunanji zabojniki:
 v zabojniku za ostanek odpadkov so
odpadki popolnoma pomešani
 na ekološkem otoku so odpadki
praviloma ustrezno ločeni, pojavljajo se
manjše napake

Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica
Notranji zabojniki:
 embalaža med organskimi odpadki
 papir in biološki odpadki med embalažo
 folija in embalaža med ostankom odpadkov
Pomanjkljivost sistema:
 ponekod pomešane oznake in pokrovi
 v pritličju veliko število košev, v zgornjih
nadstropjih skoraj nič
Zunanji zabojniki:
 organski odpadki med embalažo
Zbornica:
 nekaj manjših napak
 prazni koši

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Notranji zabojniki:
 papir in embalaža med ostankom odpadkov
Zunanji zabojniki:
 dežnik med embalažo
 biološki odpadki med papirjem
 papir med ostankom odpadkov
 ustrezno ločeni so le odpadki v zabojniku za
steklo in enem zabojniku za embalažo
 v zabojnikih za embalažo in ostanek
odpadkov je vse pomešano
Zbornica:


manjše napake

Pomanjkljivost sistema: ni dovolj bioloških odpadkov; slednji se nahajajo le v jedilnici – v
kolikor dijaki biološke odpadki odvržejo v jedilnici v pravilen zabojnik je to v redu, v
nasprotnem primeru bi morali biološke odpadke namestiti tudi po hodnikih šole.

Srednja šola Jesenice
Notranji zabojniki:
 embalaža v organskih odpadkih
 papir in embalaža v ostanku
odpadkov
Pomanjkljivost sistema: dvakrat pomešani
pokrovi
Zbornica:
 plastični ovojni trak med embalažo
– ne sodi med embalažo temveč
med ostanek odpadkov
Zunanji zabojniki:
 odpadki v štirih zunanjih zabojnikih so pravilno ločeni
 v ostalih treh zabojnikih so odpadki popolnoma pomešani

Gimnazija Jesenice
Notranji zabojniki:
 papir med embalažo in mešanimi odpadki
 embalaža med papirjem in mešanimi odpadki
 v kuhinji se med mešanimi odpadki znajde vse
Predlog ureditve sistema:
 zabojniki za embalažo bi morali biti večji od
zabojnikov za papir
 v jedilnici naj se nad koš za embalažo doda napis: EMBALAŽA
Zunanji zabojniki:
 krpa in karton v embalaži
 nekateri zabojniki so prazni

