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UVODNIK 
 

Pozdravljeni! 

Kot vidite, imamo na naši šoli nov internetni časopis z imenom EKO 
GLASNIK. Nastal je v okviru mednarodnega projekta LoCaRe, ki si prizadeva 
za osveščanje mladih o problemih današnjega časa. 

Prav zato je glavna tema našega šolskega glasila EKOLOGIJA, saj menimo, 
da če hočemo kaj spremeniti, moramo to začeti prav v okolju, kjer preživimo 
veliko časa. Glasilo bo izhajalo mesečno oz. odvisno od potreb. Vsi, ki bi želeli 
sodelovali pri njegovem nastajanju, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite. Tako 
lahko vsak, ki bi želel karkoli na obravnavano temo deliti z nami, kaj napiše in 
nam nato posreduje na internetni naslov Glasnik.GSS.KR@gmail.com, da 
objavimo v časopisu. Veseli bomo vseh besedil in jih bomo z veseljem objavili, 
če le ne bodo neprimerna za javnost. Dotaknili se bomo vseh tem od športa, 
narave, šolstva, družbe nasploh in še veliko drugega. Vseskozi pa se bo vse 
vrtelo okoli teme meseca (ta mesec je tema LOČEVANJE ODPADKOV). 
Dotaknili se bomo vseh perečih problemov od DROG do POLITIKE, saj smo 
mladi vedno bolj distancirani od problemov in se zato pozneje v življenju ne 
znamo z njimi spopasti. Časopis bo v končni fazi nekakšen vodnik do reševanja 
problemov in Zemlje. Zato bi želeli, da se nam pridružite v čim večjem številu, 
ker tudi vaš glas šteje. Tako bomo namreč lahko lažje in bolj natančno 
izpostavili problem ter ga poizkušali čim bolje razrešiti. 

 
Prav tako se vzporedno s tem glasilom na šoli formira tudi krožek OKOLJSKI 

AMBASADORJI. Člani študijske skupine bodo izvajali razne raziskave in 
analize. Ugotovitve, do katerih bodo prišli, vam bomo posredovali v tem glasilu. 
Kodorkoli bi želel sodelovati v študijski skupini, se lahko vpiše na seznam, ki bo 
od 19. 1. do 25. 1. 2012 visel na oglasni deski. Vljudno vabljeni! 

 
Tako glasilo kot študijska skupina bosta delovala pod mentorstvom 

profesorice Staše Cajnkar. 
 

Članek z vso svojo skromnostjo napisal  
Leon Krek (dijak 3.GT) 
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ALI STE VEDELI ? 
 

Odgovorno ravnanje z odpadki je tesno povezano tudi z izobraževanjem, saj 
ozaveščeni posamezniki z manj napora in bolj učinkovito spreminjajo svoje 
vedenje. Šele potem, ko imamo veliko informacij o prednostih ločenega zbiranja 
odpadkov in o tem, kako ločevanje odpadkov izvajati, se lahko tega tudi 
učinkovito lotimo. 
 

 Vsak izmed nas vsako leto odvrže 194 kilogramov bioloških odpadkov, kar 

je enakovredno teži 2.800 bananinih olupkov. 
 

 Letno vsak od nas porabi približno toliko papirja, kot ga dobimo iz šestih 

dreves. 
 

 Ali ste vedeli, da danes proizvedemo dvajsetkrat več plastike kot pred 

petdesetimi leti? Ste kdaj pomislili, kam gre vsa ta plastika? 
 

 Pri izdelavi prenosnega računalnika nastane 10 ton odpadkov. 
 

 

Slika 1: Ekološki otok za ločevanje odpadkov 
 

 Samo v Veliki Britaniji vsako leto porabijo 12 milijard pločevink. Če bi jih 

zložili eno na drugo, bi dosegli razdaljo do Lune in nazaj. 
 

 En liter motornega olja lahko onesnaži milijon litrov pitne vode. Toliko vode  

posameznik porabi v 1.600 letih. 
 

 Samo v Londonu njegovi prebivalci letno proizvedejo toliko odpadkov, da bi 

lahko z njimi vsako uro napolnili olimpijski bazen. 
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 Ponovna uporaba dveh steklenic prihrani toliko energije, da lahko z njo 

zavremo dober liter vode. 
 

 Proces razpada navadne plastenke poteka 450 let. To je šestkrat več, kot je 

star povprečen Slovenec. 
 

 Steklo lahko večkrat stoodstotno recikliramo, ne da bi izgubilo na kakovosti. 

 
 

Povzela: Rok Krek in Filipo Damijanov (dijaka 3. GT) . Vir: http://www.jhl.si/snaga/znanje 

 

 

EKO HIMNA 
Avtorji: Asmir Suljić, Aleksandar Branković, Leon Balukčić (dijaki 3. GT) 

 

Smo dijaki ESIC Kranj, 
Poskrbeli bomo, da je odpadkov vse manj. 

Odpadke bomo ločevali, 
naše šole ne onesnaževali. 

V šoli delamo na tem projektu, 
da se bomo šolali v EKO objektu. 

 
Profesorji nam svetujejo, 
da se odpadki ločujejo. 
Manj smeti, več veselja, 

Taka naša je ideja. 
 

Šola tako ne bo več  'smrdela', 
Ker bo več smetnjakov imela. 
Ravnatelj nam pomagal bo, 

ko v EKO projekt denar vlagal bo. 
 

To je naša EKO pesmica, 
upamo, da za našo šolo uspešnica.
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OB KRAJI KAZEN,  
OB ONESNAŽEVANJU NE 

 
Kakšen zakon bi morali v Sloveniji takoj sprejeti, da ublažimo potratno 
obnašanje ljudi z energijo? 
Mi imamo krasno zakonodajo. Ne potrebujemo nobenega novega zakona, 
moramo pa kakšnega spoštovati. Poglejte odpadke. Po zakonu bi morali že lani, 
leta 2009, nehati zakopavati odpadke. Morali bi jih ali sežigati ali zmanjšati. Ta 
zakon imamo, je evropski zakon, a ga ne upoštevamo. 

V čem je problem? 
V tem, da se ne sankcionira kršiteljev. Če piše v zakonu, ne kradi, pomeni, da 
bom v primeru kraje salame kaznovana. Če pa spustim liter neke nevarne 
odplake v naravo, sem ravno tako kršila zakon, pa ne bom kaznovana. Imamo 
recimo točno direktivo, kolikšna sme biti onesnaženost zraka v mestih. Ne sme 
več kot trideset dni presegati onesnaževanja. V Ljubljani ali v Celju imamo 
petdeset takih dni. Nobenega novega zakona ne potrebujemo, samo te moramo 
spoštovati. Za okoljske stvari je redkokdo kaznovan. 

Ampak mi nenehno dobivamo opozorila s strani EU. 
Da, ampak zaenkrat ne toliko finančnih. Tukaj je tudi Evropa malo dvolična. 
Sprejema direktive, potem jih pa v praksi članice ne izvajajo. Ni rešitev v 
zakonih, rešitev je recimo v inšpekcijah in v tistem, ki bo sposoben tistega, ki 
onesnažuje, ustaviti, mu recimo zapreti tovarno. 
 

 

Slika 2: Lučka Kajfež Bogataj 

 

Vir: Spletna stran revije Žurnal (Zurnal24.si, 20. 1. 2012,  http://www.zurnal24.si/ob-kraji-
kazen-ob-onesnazevanju-ne-clanek-75143) 
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DOGAJANJE NA ŠOLI 
Sporočilo v sliki. Strip pripravil Erik Bobnar (dijak 3. GT). 

 

 

Se nadaljuje! 
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RAZVEDRILO: 
Križanka. Strip pripravil Tina Šuštarič (dijak 2. GTPTI). 
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Navpično 

1 Veda o odnosih med okoljem in živimi bitji 

2 Material sestavljen iz lesne celuloze 

3 Material, ki obdaja neki proizvod za zaščito 

4 Prostor za odlaganje odpadkov 

5 Predelava odpadnih snovi 

6 Zabojnik za kompostiranje 

7 Drugo ime za odlagališče odpadkov 

8 Odpadni material 

9 Tip zračnega onesnaževanja 

10 Določena vrsta odpadkov 

11 Prostor, kjer uporabniki redno ločeno zbirajo odpadke v prepisanih posodah 

12 Razširjanje valovanja skozi neomejeno sredstvo 

13 Sredstvo za uničevanje škodljivcev 

14 Proces odstranjevanja škodljivih snovi iz narave 

 

 
Vodoravno 

1 Imetnik komunalnih odpadkov 

2 Dejavnost za zaščito in ohranjanje narave 

3 Tovorno vozilo za zbiranje nevarnih frakcij 

4 Življenjsko okolje rastlin in živali 

5 Oseba, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov 

6 Umetni ekosistem 

7 Dolgotrajno pomanjkanje vode v naravi 

8 Strupena snov, ki spremeni potek kemičnih reakcij v telesu 

9 Absorpcija toplotnega sevanja 

10 Anorganski proizvod taljenega kremena 

11 Prostori, kjer stojijo smetnjaki za ločeno zbiranje odpadkov 

12 Luknja v atmosferi, ki odbija ultravijolične žarke 

13 Urejeno mesto za ločeno zbiranje in začasno hranjenje frakcij 



         
 

   
 

 

 
 

 

Šolsko internetno glasilo EKO Glasnik, 

1.številka, januar 2012 

šolsko leto 2011/12. 


