
 
 
 
NAČRT RAVNANJA Z ODPADKI NA OŠ 

DOMŽALE 
 

ODPADNI PAPIR 
• Vsak razred ima škatlo za papir, za katero skrbi (če se le-ta uniči, 

pripravi novo). 
• Ko je škatla s papirjem polna, so učitelji v svojem matičnem razredu 

dolžni opozoriti reditelje, naj izpraznijo škatlo v zabojnik za papir na 
ekološkem otoku (učitelj se lahko sam odloči za pogostejše praznjenje 
škatle). 

• Papir, ki je na eni strani nepopisan, se prinese v zbornico (škatla z 
napisom PAPIR ZA OPB) in uporabi v OPB za risanje, za izdelke … 

 

KARTUŠE, BATERIJE, ODPADNE ZGOŠČENKE oz. 
CD-ji, PLASTIČNI POKROVČKI, PLOČEVINKE 

• Zabojniki so v ločevalnem kotičku ekošole (v avli levo, zraven 
računalniške učilnice). 

 

EMBALAŽA 
(plastenke pijač in živil, jogurtovi lončki, plastične posodice, plastenke čistil, 
pločevinke živil in pijač, kartonska votla embalaža tekočin, plastične vrečke, 

embalaža, ki je prevlečena z alu folijo) 
• Preden embalažo odvržemo, jo po potrebi splaknemo, ekološko stisnemo 

ali zložimo eno v drugo (npr. plastične lončke). 
• Učilnice na razredni stopnji imajo poseben plastičen koš za embalažo. 
• Ostali učenci imajo na voljo 5 dodatnih košev na šoli: PRED 

JEDILNICO, PRI DEŽURNEM UČENCU, PRED KNJIŽNICO, V 
ZBORNICI in PRED TELOVADNICO. 

• Koše praznijo čistilke po potrebi. 
• V Ihanu se en koš nahaja v avli. 
 

BIOLOŠKI ODPADKI 
A. ODPADKI PRI ŠOLSKI PREHRANI 

• MALICA V RAZREDIH 
o Embalaža pri malici (jogurtovi lončki, drugi lončki …) se prazna in 

splaknjena ter ekološko stisnjena vrne v kuhinjo. 
o Ostanki hrane (v malem belem vedru) se vrnejo nazaj v kuhinjo. 



o Prtički se odlagajo v razredni koš za organske odpadke (rjav). 
o NADZOR: dežurni učitelj pri malici. 

• MALICA V JEDILNICI 
o Učenci ločeno zložijo odpadke v vedra in vreče na odlagalni pult v 

jedilnici. 
o Dežurni učitelji nadzorujejo pravilno razporejanje odpadkov. 

• ZAJTRK, KOSILO, POPOLDANSKA MALICA, MALICA V 
JEDILNICI 

o Smiselno prilagodimo navodila za ravnanje pri malici v razredu. 
o Dežurni učitelji spodbujajo učence k uživanju zdrave in raznolike 

hrane (sadje, zelenjava, juhe), bontonu pri prehranjevanju, 
higieni rok pred prehranjevanjem in po njem ter ekološkemu 
ravnanju z vodo in brisačkami.  

o Učitelji učence usmerjajo k čim manjši količini odpadne hrane. 
 

B. V RAZREDIH (mokre brisače, ogrizki sadja) 
• Pri vsakem umivalniku v učilnicah in v sanitarijah je KOŠ ZA 

ORGANSKE ODPADKE (v razredih rjav, v sanitarijah že obstoječi), v 
katerega učenci mečejo mokre brisačke ter ogrizke sadja in ostanke 
druge hrane, ki je NE JEDO MED MALICO. 

• Za praznjenje teh košev so odgovorne čistilke. Praznjenje in 
menjavanje vrečk po potrebi.  

• Koše lahko za poudarek vzgojnega momenta praznijo tudi učenci pod 
nadzorom učitelja. 

 
C. OSTALO 

• V koše na straniščih se odlaga le biološke odpadke (mokre brisačke, 
ostanke sadja ...). 


