ZAPISNIK 3. OBISKA EKOmisije
EKOmisija je še zadnjič obiskala šole in preverila, kako uspešni ste
dijaki in vaši učitelji ter drugi zaposleni na šoli pri ločevanju odpadkov.
Na podlagi vseh treh ocenjevanj EKOmisije, v sestavi predstavnikov
gorenjskih komunalnih podjetij, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj,
Dinosa in družbe Goodyear Dunlop Sava Tires, bo zmagovalec – torej
šola, ki je v šolskem letu 2012/13 zbrala največje število točk – znan
kmalu.
Pri končni oceni se bo v primeru enakega števila točk upoštevalo tudi
sodelovanje in zavzetost EKOfrendov pri posameznem obisku
EKOmisije.

4. 4. 2013 – Radovljica in Jesenice (Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice,
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Ekonomska gimnazija in srednja
šola Radovljica)
5. 4. 2013 – Kranj in Škofja Loka (Gimnazija Škofja Loka, ŠC Škofja Loka –
Srednja šola za strojništvo Kranj, ŠC Škofja Loka - Srednja šola za lesarstvo,
Gimnazija Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, ŠC Kranj – Strokovna
gimnazija in Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo)

OCENE OBISKA
Jesenice in Radovljica (4. 4. 2013)
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SPLOŠEN KOMENTAR NA OCENO
Lahko rečemo, da je ustreznost in pravilnost ločenega zbiranja odpadkov na šoli
v primerjavi z obiskom EKOmisije v februarju primerljiva. Ponekod se je rezultat
nekoliko izboljšal, ponekod tudi poslabšal, a ne bistveno. Ker je komisija na
napake tako pri ločevanju kot tudi pri sistemu opozarjala že v okviru prvih dveh
obiskov, je bila tokrat nekoliko bolj stroga. In ker je to bil zadnji obisk EKOmisije
v tem šolskem letu, imate sedaj do septembra čas, da poskušate izboljšati sistem,
predvsem pa da sovrstnike, učitelje in druge zaposlene še naprej opozarjate na
pravilno ločevanje ter jih o tem tudi osveščate.
Sicer pa vse pohvale mentorjem in EKOfrendom za zavzetost in sodelovanje. Z
majhnimi koraki in vztrajnostjo nam bo zagotovo uspelo narediti vidnejše
rezultate na poti do čistejšega okolja. 
SPLOŠNI NASVETI ZA ŠOLE
 Pazite na poenotene barve zabojnikov zunaj in znotraj šole. Tako bo
nastalo manj napak pri ločevanju zunaj šole, posledično pa si boste lahko
prislužili še kakšno dodatno točko pri ločevanju.

 Predlagamo, da na enem območju v šoli ni nameščenih preveč zabojnikov.
Na ta način boste dijake spodbudili, da bodo na poti do koša bolj razmislili
kam bodo odvrgli posamezni odpadek.
 Bodite pozorni, da se pokrov zabojnika in nalepka na zabojniku ujemata.
Opazili smo namreč, da je pokrov pogosto neskladen z dejansko oznako
zabojnika, zaradi česar prihaja do napak pri ločevanju.
 Osveščajte, osveščajte, osveščajte. Izobražujte dijake in druge zaposlene na
šoli kam sodi kateri odpadek – saj veste, ko slišite stotič, pride v kri. 
 Na pravilno ločevanje opozorite tudi čistilke na vaši šoli; naj tudi one
poskrbijo, da bodo odpadki, ki jih odvržejo v zabojnike zunaj šole na
pravem mestu. To pa je seveda odvisno tudi že od ločevanja znotraj šole.
OCENE ZA POSAMEZNE ŠOLE

V nadaljevanju na kratko povzemamo nekaj komentarjev EKOmisije, ki
veljajo za ločevanje na posamezni šoli.
Gimnazija Jesenice
Ločevanje znotraj šole:
 Papir med embalažo
 Robčki med papirjem (sicer sodijo med komunalne odpadke)

Ločevanje v zbornici:
 Bravo učitelji. Brezhibno. 
Ločevanje zunaj šole:
 Se je v primerjavi z 2. obiskom poslabšalo (ocena iz 9 na 5)
 Med embalažo in steklom je bil odvržen papir, med komunalnimi odpadki
pa embalaža

Sistem:
 Za sistem ste prejeli točko več, kar je razvidno tudi v izboljšanju ločevanj
znotraj šole.

Srednja šola Jesenice
Ločevanje znotraj šole:
 Na površnost pri ločevanju kaže dejstvo, da smo med drugim med
embalažo našli odvržen papir, med papirjem pa embalažo.

Ločevanje v zbornici:
 Čestitke za vzorno odlaganje odpadkov! 
Ločevanje zunaj šole:
 Se je poslabšalo (iz 8 na 6)
 Med papirjem smo našli embalažo in komunalne odpadke

 Med steklom embalaža

Sistem:
 Za sistem je šola prejela 8 točk, kar kaže na možnosti za izboljšanje
 Nasvet za šolo:
o Koše za organske odpadke, zamenjajte s koše za ostale odpadke (oz.
mešane komunalne odpadke). Koši izključno za organske odpadke
se uporabljajo v večini v kuhinji oz. na mestih, kjer dijaki malicajo.
o Zmanjšajte količino košev na posameznem mestu na šoli.
 Pozor(!): ponekod so bili zamenjani pokrovčki in niso bili skladni z oznako
zabojnika.
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Pred samo oceno gre velika pohvala EKOfrendom za sodelovanje pri
ocenjevanju. Z ustrezno argumentacijo in pojasnili, jim je uspelo pri
posameznih postavkah izboljšati prvotno oceno EKOmisije. Dokaz, da se
sodelovanje izplača. 
Ločevanje znotraj šole:
 Za ločevanje je šola prejela oceno 8
 Med embalažo smo našli komunalne odpadke
 Papirnate robčke pa med embalažo

Ločevanje v zbornici:
 Priložnost za izboljšanje – med ostalimi odpadki smo našli plastični lonček
in žličko
 EKOfrendi opozarjajte tudi vaše učitelje, saj je skupna ocena odvisna tudi
od njih.
Ločevanje zunaj šole:
 Ločevanje zunaj šole se je poslabšalo za 1,5 točke
 Papir je bil brezhibno ločen, je pa bilo vse pomešano med komunalnimi
odpadki
 Nasvet za šolo:
o Rešite problem s čistilkami – kot kaže v tej smeri nastaja problem,
saj nepravilno odlagajo odpadke, zato jih osveščajte, opozarjajte in
izobražujte

Sistem:

 Pazite, da bodo vsi koši ustrezno označeni – tudi tisti v »kotičku« na
hodniku

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ločevanje znotraj šole:
 Napačno odlaganje papirja (med embalažo in organskimi odpadki)
 Komunalni odpadki med embalažo in embalaža med komunalnimi odpadki
pa kažeta na površnost
 Bistveno se je izboljšalo ločevanje ostalih odpadkov za kar je šola nazadnje
prejela največ kazenskih minus točki.

Ločevanje v zbornici:
 Sedi 5!  Vse točke za pravilno ločevanje.
Ločevanje zunaj šole:
 Poslabšanje za 2 točki.
 Med komunalnimi odpadki je bilo kar precej embalaže.

Sistem:
 Čestitamo, napredek. Zmanjšali ste količino ko šev na šoli in rezultat pri
ločevanju znotraj šole je bil takoj boljši!
ŠC Škofja Loka: Srednja šola za strojništvo
Ločevanje znotraj šole:
 Sicer napredek od prejšnjega obiska, a kljub temu še vedno veliko
priložnosti za izboljšanje.
 Med embalažo smo našli odpadni papir
 Med ostankom odpadkov je bila odvržena embalaža in papir

Ločevanje v zbornici:
 Svoje ločevanje lahko izboljšajo tudi učitelji, ki so sicer zgled dijakom. Med
ostanki odpadkov smo kar 2x zasledili embalažo.
Gimnazija Škofja Loka:
Ločevanje znotraj šole
 Enako kot pri Srednji šoli za strojništvo; sicer izboljšanje, a še vedno veliko
pomanjkljivosti
 Robčke smo našli med organskimi odpadki in papirjem – pa sodijo sicer
med ostanek odpadkov
 Embalaža je bila odvržena med organske odpadke

Zbornica:

Med organskimi odpadki smo našli lonček. Učitelji, bodite zgled!

SKUPAJ: Gimnazija Škofja Loka in ŠC Škofja Loka: Srednja šola za
strojništvo
Ločevanje zunaj šole:
 Med železom smo našli tudi papir in embalažo. Pozor(!)neje v prihodnje!
 Med mešanimi komunalnimi odpadki, so bile odvržene vse vrste odpadkov

Sistem:
 Na dnu zabojnikov je papir, kar je lahko zelo moteče pri odlaganju
odpadkov, saj lahko to posameznika hitro zavede. Preverite kakšen bo
učinek, če ga odstranite

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo
Ločevanje znotraj šole:
 Med ostankom odpadkov smo našli embalažo
 Med embalažo je bil odvržen papir

Ločevanje v zbornici:
 Pri ločevanju v zbornici smo našli eno napako, zato smo podelili 9 točk.
Ločevanje zunaj šole:
 Zelo dobro! Samo med ostalimi odpadki smo našli nekaj embalaže – ko se
bo izboljšalo ločevanje znotraj šole, bo zagotovo odpravljena tudi ta
napaka.

Sistem:
 Na posameznih mestih niso na voljo vsi zabojniki za ločevanje posamezne
vrste odpadkov.

Gimnazija Kranj:
Ločevanje znotraj šole:
 Embalaža je bila večkrat napačno odložena – med ostale odpadke (in ne
med embalažo)
 Organski odpadki so bili med ostalimi odpadki, robčki pa med embalažo

Ločevanje v zbornici:
 Embalaža med organskimi odpadki?!

Ločevanje zunaj šole:
 Zelo pohvalno!! Po tem, ko so na šoli gostili predstavnika Komunale Kranj,
g. Ivana Grginiča, ki je povedal več o sistemu ločevanja, sicer pa je tudi član
EKOmisije, se je ločevanje zunaj šole bistveno izboljšalo. 9,5 točk!
Sistem:

 Sistem je sicer že zelo dober, ni pa popoln. Razmislite o poenotenju barve
pokrovov za organske odpadke zunaj (rjav zabojnik) in znotraj šole (rdeči
pokrovi).
Gimnazija Franceta Prešerna:
Ločevanje znotraj šole:
 Embalaža med papirjem in biološkimi odpadki
 Robčki med embalažo

Ločevanje v zbornici:
 Brezhibno – vse pohvale!
Ločevanje zunaj šole:
 Samo 6 točk! Robčke oz. papirnate brisače smo našli med ostalimi odpadki,
spadajo pa med biološke odpadke (rjav zabojnik).
 Nasvet: razmislite o tem, da bolj preudarno izkoristite zabojnike. Sta sva za
komunalne res potrebna?

Sistem:
 Poenotenje. Sivi pokrovi za biološke odpadke znotraj šole in rjav zabojnik
za biološke odpadke zunaj.

ŠC Kranj: Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo
Ločevanje znotraj šole:
 Papir med embalažo
 Embalaža med komunalnimi odpadki

ŠC Kranj: Strokovna Gimnazija
 Embalaža med komunalnimi odpadki
 Papir med embalažo

ŠC Kranj (SKUPNO)
Ločevanje v zbornici:
 Robčki in papir med embalažo
 8 točk od 10-ih. Opozorite učitelje, da je dobra ocena odvisna tudi od njih.
Ločevanje zunaj šole:
 Med komunalnimi odpadki smo našli papir in embalažo
 Na dvorišču je bil postavljen keson, ki ni bil označen – odpadki v njem so
bili povsem pomešani glede na vrsto. Veje dreves, odpadni stoli, wc školjka
in žarnica pač ne gredo skupaj.

Sistem:
 Za sistem 9 točk!

 Nasveti za šolo:
o Razmislite o zmanjšanju količine košev
o Embalaža (za sendviče), ki je kombinirana s papirjem in folijo sodi v
rumeni zabojnik – embalaža

