Zapisnik 2. obiska EKOmisije v šolskem letu 2013/14

EKOmisija je v četrtek, 27. marca in v petek, 28. marca, drugič letos
obiskala srednje šole iz gorenjske regije.
Prvi dan je ocenjevanje potekalo na radovljiških in jeseniških srednjih šolah (Srednja
šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Ekonomska
gimnazija in srednja šola Radovljica), drugi dan pa še na škofjeloških in kranjskih
(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.

Splošni rezultati:
EKOmisijo je na drugem obisku gorenjskih šol pozitivno presenetil izjemen napredek
nekaterih šol. Tako moramo še posebej pohvaliti Srednjo gostinsko in turistično šolo
Radovljica, ki je za vse ocenjevalne postavke (sistem ter za ločevanje zunaj, znotraj šole in v
zbornici) prejela vse možne točke. To se je zgodilo prvič v 4-ih letih odkar šole z Gorenjske
obiskuje EKOmisija, tako da so tako člani EKOmisije kot tudi pobudniki projekta izjemno veseli
in ponosni ob tem dejstvu. Vse pohvale gredo tudi Gimnaziji Kranj, ki je prav tako upoštevala
nasvete EKOmisije in predstavnikov Komunale Kranj in vzpostavila učinkovit sistem ločevanja
zunaj in znotraj šole, s tem, ko so na šoli zmanjšali število košev in poenotili barve na
zabojnikih. Posledica tega je bilo tudi manj napak pri samem ločevanju.
Na ostalih šolah so bile ocene primerljive s prejšnjim obiskom, ponekod pa EKOmisija ni
opazila izboljšanja. Največji problem, ki so ga izpostavili na več šolah, je neenoten sistem glede
ločevanja posamezne vrste odpadkov (na primer: ponekod papirnate brisačke sodijo med
biološke odpadke, drugod med papir ali med mešane komunalne odpadke), zaradi česar
prihaja do napak pri samem ločevanju. Drug problem pa so barve zabojnikov, ki se prav tako
razlikujejo od komunale do komunale.
Komisija je vse to upoštevala pri ocenjevanju, končni rezultati pa bodo kljub temu skupek vseh
štirih ocenjevalnih postavk ter ocen obeh obiskov EKOmisije. Zmagovalec obeh krogov bo znan
… kmalu! 
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* Ni bilo mogoče oceniti košev, ker so bili popolnoma prazni; tako je ta ocena povprečna ocena
ocen sistema, ločevanja znotraj in zunaj šole ((8+7+6)/3).

OBRAZLOŽITEV OCEN ZA POSAMEZNE ŠOLE
V nadaljevanju na kratko povzemamo nekaj komentarjev EKOmisije, ki veljajo za
ločevanje na posamezni šoli.

Gimnazija Jesenice
Sistem:




Zelo dobro – 9 točk.
EKOkomisija je zelo pohvalila dejstvo, da ste racionalizirali število košev na šoli in
zabojnike za biološke odpadke prestavili v kuhinjo, zaradi česar je manj napak.
Nasvet: predlagamo vam, da poenotite barve pokrovčkov na zabojnikih (zunanji
zabojniki za papir in karton imajo modre pokrovčke, notranji rdeče). Dijaki bodo točno
vedeli kaj katera barva pomeni, če bodo vsi zabojniki enako označeni, zaradi tega bo tudi
manj napak pri ločevanju.

Ločevanje znotraj šole:




7 točk, kar je manj kot v prvem ocenjevalnem krogu.
Napake so se pojavile pri ostalih odpadkih in embalaži. Tako smo med ostalimi odpadki
našli embalažo in med embalažo papir ter ostanke sadja.
Nasvet: Če se med dijaki pojavlja dilema pri odpadkih, ki niso 100 % papir ali embalaža,
obstaja pravilo: odpadek odložimo v tisti zabojnik iz česar je odpadek v večji meri
sestavljen, npr.: povoskan papir odložimo v embalažo.

Ločevanje zunaj šole:



9 točk.
V zabojniku za steklo je EKOmisija našla papir.

Ločevanje v zbornici:


Odlično, 10!

Srednja šola Jesenice
Sistem:


9 točk.



Pokrovčki in zabojniki niso bili usklajeni; ponekod so bili zamenjani, zaradi česar so bile
potem napake pri samem ločevanju. EKOfrendi, bodite bolj pozorni na hodnikih in
opozarjajte svoje sošolce. EKOmisija je opazila, da imate po novem nad koši označeno o
tem kam sodi kateri odpadek. Super! Tudi s tem boste prispevali k bolj učinkovitemu
ločevanju znotraj šole.

Ločevanje znotraj šole:





7 točk.
EKOmisija je opazila v zabojnikih za embalažo in
organske odpadke papir.
Med papirjem so bili odvrženi organski odpadki.
Med embalažo so bili odvrženi papirnati robčki.

Ločevanje zunaj šole:
Zelo dobro – 9 točk: le nekaj manjših napak se je pojavilo, na primer: v zabojniku za
steklo je bila odvržena embalaža (plastenke).

Ločevanje v zbornici:


Še ena desetka! Bravo učitelji!

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Iskrene čestitke! Za vse postavke, ki jih ocenjujemo (sistem, ločevanje zunaj in znotraj šole,
ločevanje v zbornici) ste dobili 10 točk! Veseli nas, da redno sledite smernicam na področju
ločevanja z odpadki in nasvetom EKOmisije ter na ta način izboljšujete oceno tudi v praksi.
Odpravili ste vse napake, ki smo vam jih predlagali lani, zato si zaslužite čisto desetko! Le tako
naprej. Pokazali ste, da kjer je volja, je tudi pot!

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Sistem:





Zelo dobro – 9 točk.
Kljub temu pa je EKOmisija opazila, da ni konsistentnega poimenovanja košev; prav tako
na enem mestu niso bili usklajeni pokrovčki in zabojniki (na zabojniku ostali odpadki je
pokrovček za papir).
Dobro je, da imate nad koši nalepke z napisi kaj sodi v kateri zabojnik.

Ločevanje znotraj šole:


Število točk, ki jih je šola pridobila je 9, kar je zelo dober rezultat v primerjavi z ostalimi
šolami – je nadpovprečen.
EKOmisija je opazila le dve napaki – v zabojniku za embalažo je bil odvržen papir; med
ostalimi odpadki pa embalaža. Čestitke, le tako naprej.

Ločevanje zunaj šole:



9 točk.
Napake so bile med ostalimi odpadki, in sicer je EKOmisija
v tem zabojniku opazila zelo veliko embalaže. Sicer ni bilo
večjih napak.

Ločevanje v zbornici:
 9 točk
 EKOmisija je opazila med organskimi odpadki papir.
 Učitelji, zavedajte se, da ste vzor dijakom. EKOfrendi, vaša naloga je, da na pravilno
ločevanje opozarjate tudi učitelje.

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA:
Gimnazija in Srednja šola za strojništvo
Sistem:


9 točk. V primerjavi z ocenjevanjem v novembru 2013 je EKOmisija opazila izboljšanje.



Super je, da ste na koših odstranili bele pokrove ter dodali oznake na stenah. Tako lahko
dijaki takoj preverijo kam spada kateri odpadek.



Pomanjkljivost: na šoli ni zabojnikov za organske odpadke, zaradi česar prihaja do
napak. To je pomembno predvsem zaradi robčkov. Komunala Škofja Loka ima pravilo,
da – robčki sodijo med organske odpadke. Ker teh košev na šoli nimate, prihaja do
največjega števila napak prav pri odmetavanju robčkov, ki se velikokrat znajdejo med
papirjem.

Ločevanje zunaj šole:


5 točk.



Pri ločevanju zunaj šole se še vedno pojavlja veliko napak: med ostalimi odpadki je bilo
veliko embalaže. Velika napaka je, da nimate ustrezno vzpostavljenega sistema za
nevarne odpadke – tako je EKOmisija med nevarnimi odpadki našla še plastiko in papir.

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA - Gimnazija Škofja Loka
Ločevanje znotraj šole:


7 točk. EKOmisija je odkrila med embalažo papir. Med
organskimi odpadki papir, ter robčke med papirjem. Med
embalažo so bili tudi mešani komunalni odpadki.

Ločevanje v zbornici:


7 točk. Učitelji so vzor dijakom, zato je pomembno, da so
dosledni in upoštevajo pravila. EKOmisija je opazila, da so
vzrok napak najbrž zamenjani pokrovčki na koših – tako,
da je bil papir odvržen med ostalimi odpadki.

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA - Srednja šola za strojništvo
Ločevanje znotraj šole:


5 točk. Veliko napak: papir je bil večkrat odvržen med embalažo, ročke smo našli v
zabojniku za papir, embalaža je bila med ostalimi odpadki in med papirjem.

Ločevanje v zbornici:


5 točk, kar je zelo slaba ocena. Ravno učitelji, ki bi morali biti vzor učencev, morate biti
na ločevanje bolj pozorni. Škoda je, da se zaradi ločevanja v zbornici znižuje skupna
ocena. EKOmisija je opazila ogromno napak: med embalažo je bil odvržen papir, med
ostalimi odpadki pa celo steklo!

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA – Srednja šola za lesarstvo
Sistem:


7 točk – v primerjavi s preteklimi leti je EKOmisija opazila izjemno poslabšanje sistema
ločevanja. Glede na to, da je bila šola v prvih dveh letih trajanja kampanje zmagovalka v
ločenem zbiranju odpadkov, velja razmisliti o tem, kako ponovno doseči tako dober
rezultat.



Največji problem so neenotne barve zabojnikov – enkrat je pokrovček na zabojniku za
ostale odpadke rjav, drugič zelen, spet tretjič rdeč ali moder.



Poleg tega ni dobro, da se koši za enake odpadke pojavljajo na istem mestu – torej da na
istem mestu stojita dva zabojnika za embalažo.

Ločevanje znotraj šole:


5 točk – Kot rečeno – izjemno veliko napak je posledica slabega sistema. EKOkomisija je
je našla veliko napak v zabojniku za ostale odpadke: papir, embalažo, organske odpadke.



Med embalažo so bili odvrženi robčki; med biološkimi odpadki embalaža …

Ločevanje zunaj šole:
 8 točk – napake so bile v zabojniku za embalažo, kjer je EKOkomisija našla les in papir.
Ločevanje v zbornici:


Odlično – 10 točk! Brez pripomb.

Gimnazija Kranj
Sistem:
10 točk – Čestitamo, vaš sistem lahko predstavimo za zgled ostalim šolam! Veseli nas, da je bilo
mogoče opaziti izboljšanje tako glede na lansko šolsko leto, kot tudi v primerjavi s prvim
obiskom v novembru 2013. EKOmisija je opazila, da ste zmanjšali število košev na šoli ter da ste
poenotili barve pokrovčkov na zabojnikih znotraj in zunaj šole.

Ločevanje znotraj šole:




8 točk. Največja napaka je, da se nahajajo robčki v zabojnikih za papir (spadajo med
organske odpadke). Med steklom je EKOkomisija opazila embalažo in med ostalimi
odpadki papir.
Nasvet: predlagamo vam, da dijake bolje osvestite predvsem o tem, v kateri zabojnik
sodijo robčki, saj je bilo največ napak prav pri tej vrsti odpadkov.

Ločevanje zunaj šole:
 9 točk. V zabojniku za ostale odpadke je EKOmisija opazila papirnate brisačke – enak
problem kot na hodnikih.

Ločevanje v zbornici:


9 točk. EKOmisija je opazila med ostalimi odpadki robčke, ki sicer spadajo v zabojnik za
organske odpadke – enak problem kot na hodnikih.

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
Sistem:



8 točk.
Smiselno je poenotiti pokrovčke na zabojnih za odpadke zunaj in znotraj šole (znotraj
šole so za biološke odpadke sivi pokrovčki, zunaj pa je zabojnik rjav).

Ločevanje znotraj šole:


7 točk – napačno ločevanje: v zabojniku za papir so bili večkrat
odloženi robčki. med organskimi odpadki se je našla embalaža, med
mešanimi komunalnimi pa organski odpadki.

Ločevanje zunaj šole:


6 točk –napačno ločevanje: brisačke med ostalimi odpadki. Med
embalažo papir.



EKOkomisija že dlje časa opozarja na premajhno število rjavih
zabojnikov za biološke odpadke zunaj šole. Zaradi tega so pri
ločevanju zunaj šole številne napake – predvsem med ostalimi
odpadki je EKOmisija našla kup papirnatih brisačk, kar je znižalo
oceno.

Ločevanje v zbornici:


V zabojnikih ni bilo nobenih odpadkov, zato je ocena ločevanja v zbornici povprečna
ocena sistema, ločevanja zunaj in znotraj šole ((8+7+6)/3).

ŠOLSKI CENTER KRANJ: Strokovna gimnazija ter Srednja šola za elektrotehniko in
računalništvo
Sistem:


9 točk. Pohvalno je, da ste dodali zabojnike za biološke odpadke, ki jih doslej niste imeli.
Obenem pa ste število košev tudi zmanjšali, kar je doprineslo k izboljšanju ločevanja na
šoli.

Ločevanje zunaj šole:



6 točk. Zunaj šole je ločevanje odpadkov slabo.
EKOkomisija je opazila največ napak med ostalimi
odpadki, kjer se je bilo največ embalaže; med
embalažo pa je bila hrana in papir.



Ali ste vedeli? Povoskan papir spada v zabojnik za
embalažo in ne v zabojnik za papir.

Ločevanje v zbornici:
 Pohvalno – 10 točk.
ŠC Kranj – Strokovna gimnazija
Ločevanje znotraj šole:


6 točk



EKOkomisija je opazila naslednje napake:
o

med ostalimi odpadki robčke (sicer sodijo med
biološke odpadke)

o

med biološkimi odpadki embalažo in papir

o

med papirjem brisače in robčke ....

Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo
Ločevanje znotraj šole:


6 točk



Tudi na srednji šoli so bile napake podobne kot pri gimnaziji: med embalažo so bili
odvrženi biološki odpadki, med papirjem embalaža, med embalažo papir, med embalažo
ostali odpadki …

