
 

 

 
 
 
 
 
 

EKOmisija – 2. obisk 

ZAPISNIK 

17. 1. 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.  
18. 1. 2012 – 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 

9 8 6 5 7 

Tehniški šolski 
center Kranj -  
strokovna in 
poklicna šola 

9 8 6 5 7 

 
Gimnazija Kranj 
 

9 8,5 8 8 8,4 

ŠC Škofja Loka: 
Srednja šola za 
lesarstvo 

8,5 7 10 9 8,6 

Gimnazija Škofja 
Loka 

9 6 6 6 6,8 

ŠC Škofja Loka: 
Srednja šola za 
strojništvo 

8 5 5 7,5 6,4 

 



 
 

 

 

 

 

Radovljica in Jesenice  Sistem Ločevanje- 
znotraj šole 

Ločevanje – 
zunaj šole 

Ločevanje - 
zbornica 

Skupna 
ocena –
povprečje  

Ekon. gimnazija in 
srednja šola 
Radovljica 

8 6 7 10 7,75 

Srednja gostinska in 
turistična šola 
Radovljica 

9 8 6 10 8,25 

Srednja šola 
Jesenice 

9 9 7 10 8,75 

 
Gimnazija Jesenice 
 

7 8 7 10 8 

 

Splošen komentar Kakovost ločenega zbiranja odpadkov na šolah po srednjih šolah v Kranju in Škofji Loki ostaja na enakem nivoju oziroma se je na nekaterih šolah celo nekoliko poslabšala v primerjavi s stanjem ob prejšnjem ocenjevanju EKOmisije v novembru 2011.  Opaziti je bilo, da se je papir pogosto znašel v zabojnikih za embalažo in obratno.  Šole na Jesenicah in v Radovljici so izboljšale svoje rezultate, najbolj se je to pokazalo v primeru Srednje šole Jesenice. EKOmisija je bila navdušena predvsem nad pravilnim ločevanjem odpadkov v zbornicah, kjer so vse šole prejele najvišjo oceno. Napredek je opazen, več pozornosti pa je potrebno nameniti zunanjim zabojnikom, kjer so bile šole najslabše ocenjene. Obveščanje in opozarjanje čistilk na pravilno ločevanje odpadkov tudi v zunanjih zabojnikih je torej nujno.      



      
Splošni predlogi in nasveti: 

• Čistilke je potrebno opozarjati, da z nepravilnim ločevanjem odpadkov v zunanjih zabojnikih izničujejo trud dijakov, ki znotraj šole pravilno odlagajo odpadke.   
• Na kranjskih in škofjeloških šolah so zabojniki v zbornicah ponekod znižali skupno oceno, zato je pomembno, da tudi v zbornicah učitelje na pravilnost odlaganja odpadkov opozarjajo obvestila, morda kakšni plakati, »mini EKO kotiček«.  

Opombe: 

• EKOvprašanja: nekatere šole so se odločile, da zaradi vandalizma nad škatlo, v kateri se zbirajo lističi z odgovori, ne bodo izvajale nagradnih vprašanj za dijake. Predlagamo, da se problematika reši na enostaven način, kot smo ga opazili na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica. Škatlo so namestili v knjižnici, kjer je predvidoma večino časa prisotna knjižničarka.   
• EKOmisija bo ob naslednjem obisku najprej obiskala šoli na Jesenicah, nato pa šoli v Radovljici, da bo ocenjevanje v še večji meri pravično.   
• Logotipe na spletni strani Pozor(!)ni za okolje bodo zamenjani z novimi, v kolikor so bili slednji poslani.    
  

 

TŠC Kranj (strokovna in poklicna šola) 

• V nekaterih koših pomešani odpadki – pogosto papir med embalažo; največkrat je pravilen le papir.  
 
 

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. 
• Med embalažo se znajde papir.   TŠC ‐ skupno: 
• Ločevanje odpadkov je sicer boljše kot pri prvem obisku (9), vendar so odpadki v skupnih zabojnikih nepravilno ločeni (7).  
• V zbornici so odpadki v veliki meri nepravilno ločeni – pravilno so odloženi le v zabojniku za papir. Zbornica tako precej zniža končno oceno.                 
• V zunanjih zabojnikih so kritični biološki odpadki    

Gimnazija Kranj   Notranji zabojniki: 
• Ob vhodu v šolo – v avli ‐ je preveč zabojnikov za steklo, kar lahko zmede dijake.  
• Papir se znajde med embalažo.   Zunanji zabojniki: 
• Pohvalno – kompostnik zunaj šole  
• Papir zavit v plastične vreče 
• Kuhinjski odpadki in prtički med papirjem    Zbornica:  
• plastični kozarčki z avtomata sodijo v zabojnik za embalažo. 
• Prtički sodijo med komunalne odpadke,  ne papir.  



         
ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo  Notranji zabojniki: 

• Papirnate brisačke se znajdejo v zabojniku za ostanek odpadkov. 
• V enem od zabojnikov smo našli papir med ostanki odpadkov, saj umanjka zabojnik za papir.  
• Manjka tudi nekaj nalepk na zabojnikih.  
• V delavnici je ločevanje veliko slabše – pomešani odpadki.  

  Zunanji zabojniki:  
• Pravilno ločeni odpadki.  Zbornica: 
• Odpadki večinoma pravilno ločeni, eden izmed zabojnikov je bil prazen.  

 
Gimnazija Škofja Loka  Notranji zabojniki: 

• Papir se znajde v zabojnikih za ostanek odpadkov in embalažo 
• Papirnati robčki sodijo med ostanek odpadkov  
• Papir je podložen v vseh zabojnikih, kar lahko zmede dijake.  
• Nalepk na zabojnikih ponekod še ni.   



         SKUPNO (Gimnazija Škofja Loka in Srednja šola za strojništvo):  ‐ Notranji zabojniki: 
• V skupnih zabojnikih odpadki niso pravilno ločeni, zato vsaki izmed šol znižajo oceno ločenega zbiranja odpadkov v notranjih zabojnikih vsaj za eno oceno.  
• Oznake zabojnikov ponekod niso pravilne.   ‐ Zunanji zabojniki:  
• Šoli zaradi gradbenih del uporabljata skupne zabojnike z vrtcem in dijaškim domom; odpadki so povsem pomešani. 
• Biološki odpadki so pravilno ločeni.   

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za strojništvo  Notranji zabojniki: 
• Nalepke so ponekod slabo vidne ‐ tudi zaradi vreč.    Zunanji zabojniki: 
• Pomešani odpadki – embalaža, kosovni odpadki …  

 

Srednje šole na Jesenicah in v Radovljici 

• V notranjih zabojnikih še vedno napake – papir med embalažo in obratno, kljub temu je napredek opazen.   
• Zbornice so močno izboljšale svoje ocene – pravilno ločeni vsi odpadki.  Izpostavljamo nekatere pomanjkljivosti: ‐ Gimnazija Jesenice:  
• v sklopu zabojnikov še ni urejenih zabojnikov za ostanek odpadkov – šola v kratkem pričakuje nove nalepke, s katerimi bo odpravila omenjeno težavo in s tem izboljšala sam sistem zabojnikov.  
• Težava s sistemom zabojnikov je prisotna tudi v jedilnici.  


