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PILOTNI PROJEKT
OKOLJSKEGA INFORMIRANJA IN SVETOVANJA
V sodelovanju z MOP bo v občini izveden pilotni projekt s področja okoljskega informiranja in
svetovanja, za področje splošnega ravnanja z odpadki in drugih okoljevarstvenih vsebin.
Izvajalec okoljskega svetovanja je Okoljski raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic, pod vodstvom
Dr. Marinke Vovk, je bil izbran na razpisu MOP.
V prostorih občine bo tako poleg energetskega svetovanja odprta še okoljska svetovalna pisarna, ki bo
delovala vsako drugo sredo v mesecu za čas 2 (dve) uri, predvidoma od 10. do 12. ure dopoldan.
Predvideni delovni sklopi bodo na kratko predstavljeni na seji OS, in sicer po izvajalcu projekta
samem::
- okoljsko svetovanje v malih in srednjih podjetjih,
- okoljsko informiranje in svetovanje gospodinjstvom oz. občanom,
- okoljsko informiranje in svetovanje za javne ustanove.
Predstavitev bo objavljena tudi v lokalnem časopisu UTRIP, junij 2006. Pričetek dela pisarne je
predviden takoj po predstavitvi na OS, to je z dnem 21.6.2006 in bo trajal do konca meseca marca
2007.

Pripravila:
Višja svetovalka za komunalni nadzor
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V vednost:
- Okoljsko raziskovalni zavod, Sp.Preloge 55, p. Slov.Konjice
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POROČILO O LOČENEM ZBIRANJU PAPIRJA IN BATERIJ
POŠ in OŠ v Občini Žalec
V občini Žalec smo tudi v letu 2005 spodbujali ekološko razmišljanje in delo osnovnih šol in s tem
namenom nadaljevali z organizacijo in nagrajevanjem ločenega zbiranje odpadnega papirja in baterij.
V nadaljevanju vam v vednost pošiljamo poročilo o doseženih rezultatih za leto 2005:
1. papir:
- v akciji zbiranja odpadnega papirja so sodelovale 3 osnovne in 4 podružnične osnovne
šole. Manjkali sta OŠ Šempeter in I. OŠ Žalec,
- skupna količina zbranega odpadnega papirja je znašala 48.810 kg, kar je 14,2% več kot v
letu 2004,
- prve tri najuspešnejše osnovne šole, po kriteriju zbrani odpadni papir v kg na učenca, bodo
nagrajene z denarnimi nagradami, in sicer v višini 30.000, 20.000 in 10.000 tolarjev,
2. baterije:
- v akciji zbiranja odpadnih baterij sta v letu 2005 sodelovali dve osnovni šoli in tri
podružnične osnovne šole. Skupno je bilo zbrano 47.817 baterij, to je 8 krat več kot v letu
2004,
- prve tri najuspešnejše osnovne šole, po kriteriju število zbranih baterij na učenca, bodo
nagrajene z denarnimi nagradami, in sicer v višini 30.000, 20.000 in 10.000 tolarjev.
Priznanja in denarne nagrade se podelijo tekom seje Občinskega sveta občine Žalec, junij 2006.
Zbir doseženih rezultatov za leto 2005 in primerjava z letom 2004:

II. OŠ Žalec
OŠ Griže
POŠ Liboje
POŠ Ponikva
POŠ Gotovlje

OŠ Petrovče
POŠ Trje
I. OŠ Žalec
OŠ Šempeter

SKUPAJ

Število
učencev v
šol. letu
2004/05
38

Papir
(kg/šolo)
za leto 2004

316
40
54
377
93
564
291

23.560
1.550
1.930
2.080
13.640
42.760

-

Papir
Papir
(kg/šolo)
(kg/učenca)
za leto 2005
za leto
2005
3.660
96,32
28.740
3.260
2.360
9.570
1.220
48.810

90,95
81,5
43,70
25,38
13.12
povp. 58,5

Baterije
(kom)
za leto 2004

Baterije
Baterije
(kom)
(kom/učenca)
za leto 2005 za leto 2005

-

-

-

1.813
4.147
5.960

15.258
1.203
1.800
29.556
47.817

48,28
30,07
33,33
52,40
povp. 41,02

ZAKLJUČEK:
Rezultati izdelanega poročila kažejo, da je dinamika ekološkega razmišljanja in dela naših šol močno
pozitivno naravnana.
Ločeno zbiranje papirja postaja ustaljena praksa, ki poteka na skoraj vseh šolah že bolj ali manj
tekoče, preko celega leta. Na novo se nam je pridružila POŠ Gotovlje in II. OŠ Žalec. Slednja je z
velikim uspehom zbrala kar 96,32 kg papirja na učenca, kar jo uvršča na prvo mesto uspešnosti. Zelo
pomembno je delo na tem področju tudi na OŠ Griže in POŠ Liboje, ki vsako leto dosegata za 20 do
30% boljše rezultate in njihov papir predstavlja skoraj 2/3 vseh zbranih količin. Uspešni in konstantno
sodelujoči so v zbiranju papirja tudi učenci POŠ Ponikva in POŠ Trje. Učenci POŠ Ponikva so kljub
temu, da so imeli v letu 2005 devet učencev manj, uspeli količino zbranega papirja podvojiti.
Pomembno pozitivno delo je opravljeno tudi na OŠ Petrovče, ki je lani uspela zbrati 9.570 kg papirja
in je s tem presegla lastne količine iz preteklega leta za skoraj pet krat. Tudi na splošno je celotna
količina zbranega papirja, glede na podatke za leto 2004, večja za 6.050 kg, kar znaša dobrih 14 %.
Na področju zbiranja odpadnih baterij beležimo v letu 2005 neverjeten, kar osemkraten porast števila
vseh zbranih baterij. Podatek ima še večjo težo, če upoštevamo dejstvo, da so se zbiranju na novo
pridružile dve podružnične osnovne šole. Glede na skupno zbrano količino, ki znaša 47.817 kosov, se
sklepa, da gre za veliko osveščenost mlade populacije in močno napredovanje v spodbujanju in učenju
ravnanja z nevarnimi odpadki. V deležih sta najmočneje zastopani I. OŠ Žalec, ki je zbrala kar 62%
vseh baterij, OŠ Griže s POŠ Liboje nadaljnjih 32%, ostalih 6% pa POŠ Gotovlje in Ponikva.
Glede na dejstvo, da smo v letu 2006 podpisali pogodbe o donatorstvu za zbiranje papirja in baterij z
vsem šolami v občini, pričakujemo njihovo dobro delo in sodelovanje tudi v naprej. Proračunsko
načrtovano porabo, donatorska sredstva za spodbujanje ekološkega dela šol v občini za leto 2006, smo
povečali, in sicer na skupno 1,5 MIO tolarjev. Za uspešno delo na področju obeh projektov v letu
2005, se vsem sodelujočim šolam podelijo priznanja, denarne nagrade pa prvim trem najbolj uspešnim
šolam v obeh segmentih.
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