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FachPack je ponovno predstavil široko paleto 
izdelkov in storitev, ki zajemajo procesno 

verigo embalaže - od embalažnih materialov in 
strojev do tiskanja in dodelave ter logističnih 
sistemov in storitev. Najbolj zastopani so bili 
embalažni materiali (npr. papir, karton, plasti-
ka in steklo) ter dodatki (npr. etikete in pečati) 
s skupno 780 razstavljavci. Tehnične vidike 
embalaže, stroji za izdelavo in predelavo em-
balaže, tehnologija označevanja ter naprave za 
preverjanje, testiranje in recikliranje je zasto-
palo 560 razstavnih podjetij. V logistiki je bilo 
297 podjetij s proizvodi in storitvami, kot so 
rešitve za skladiščenje, nakladanje, nabiranje 
in prevoz pakiranega blaga. 224 razstavljavcev 
pa je pokazalo nove priložnosti, ki so na voljo 
za tiskanje.

dodatni program 
zelo dobro sprejet

Forumi in posebne predstavitve so prinesle 
priložnost za strokovni razvoj in izmenjavo 

znanja o vseh vidikih pakiranja. Devetnajst 
industrijskih partnerjev je pomagalo organi-
zirati PackBox in TechBox foruma. Kar 7.500 
ljudi je poslušalo 100 predstavitev, ki jih je 
imelo 120 govorcev in udeležencev razprave. 
Nova dvorana 8, ki pokriva področje tiskanja, 
ter centralno urejena posebna predstavitev 
luksuzne embalaže je takoj vzbudila pozornost. 
Postavljenih je bilo okoli 40 eksponatov, ki so 
jih obiskovalci občudovali zaradi inovativnih 
materialov in privlačnega dizajna. Poseben 
pomen so imeli farmacevtski, medicinski in 
kozmetični izdelki v hali 3A ter spremljajoči 
tematski park "Pakiranje v medicinski tehno-
logiji in farmaciji".

nagrade za 
inovativne embalaže 
leta 2018

Slovesnost ob prvem dnevu sejma, 25. 
septembra, je priznala skupno 40 rešitev, 

ki zajemajo celotno verigo dodane vrednosti 
v embalaži, za Nemško embalažo leta 2018. 
Dva posebej inovativna izdelka v kategori-
jah "Trajnost" in "Oblikovanje in dodelava" 
sta si zagotovila ekskluzivno zlato nagrado. 
Prvo je prejela inovativna embalažna rešitev 
FlexiClose (re) skupine Schur Flexibles in em-
balaža za detergente "Seepje" iz Hordijka.

svetovalni 
odbor sejma

Otvoritvena seja novega Svetovalnega odbo-
ra je potekala tretji dan sejma, 27. septem-

bra. Odbor, ki se redno sestaja, je odgovoren 
za strokovno svetovanje na NürnbergMesse 
o vseh pomembnih industrijskih zadevah in 
tako aktivno sodeluje pri strateškem razvoju 
FachPack-a. Odbor sestavlja devet predstav-
nikov podjetij na ključnih področjih emba-
lažnega trga. Njegovi člani so Oliver Bruns 
(Edelmann Group), dr. Thomas Cord (Loesch 
Verpackungstechnik GmbH), Sandra Englich 
(Verpa Folie Weidhausen GmbH), Sabine 
Gauger (OPTIMA packaging group GmbH), 
Valeska Haux (MULTIVAC Sepp Haggenmüller 
SE & Co. KG), Andreas Koch (Bluhm Systeme 
GmbH), Steffen Prodinger (PRODINGER KG), 
Toni Sciacca (Knüppel Verpackung GmbH & Co. 
KG) in Frank Würthner (Beckhoff Automation 
GmbH & Co. KG).

Na Fachpaku so se predstavljala tudi sloven-
ska podjetja, med njimi Edit d.o.o., Egp 

d.d., I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi 
Krško d.o.o., Modul Projektivno in proizvodno 
podjetje d.o.o., Papiroti d.o.o., Roto d.o.o., 
Rotoplast d.o.o. in drugi.

Naslednji FachPack bo potekal v razstavnem 
centru Nürnberg od 24. do 26. septembra 

2019.

trajno označevanje 
je obstojnejše in 
okolju bolj prijazno
Slovenska podjetja se na področju indu-
strijskega označevanja izdelkov vse po-
gosteje odločajo za rešitve, ki temeljijo na 
trajnem zapisu in ki so manj obremenjujoče 
za okolje. Visoko zmogljivi industrijski 
tiskalniki in precizne laserske gravirne 
naprave vse bolj nadomeščajo tradicional-
ne sisteme za označevanje s samolepilnimi 
etiketami. Poleg daljše obstojnosti zapisa 
pri trajnem označevanju ni odpada, ki bi 
ga bilo potrebno reciklirati. V družbi Ema 
d.o.o. smo v 17 letih poslovnega partner-
stva z ameriškim proizvajalcem vrhunskih 
sistemov za lasersko označevanje in gravi-
ranje Telesis opravili več kot sto aktivnih 
vgradenj po vsej Sloveniji. Trajno označeva-
nje z laserjem ali graviranjem je primerno 
za odtise oznak na kovino, les, plastiko, 
steklo, embalažo in podobne materiale. 
Kot strokovnjaki za industrijsko označe-
vanje s četrt stoletja tradicije, znanja in 
izkušenj zagotavljamo celovite rešitve za 
vrsto industrijskih panog, od avtomobilske 
in elektro industrije do prehrambene indu-
strije, farmacije in predelovalnih panog.

Ema d.o.o
www.ema.si

Embalažna 
novica 
Zelenega 
omrežja
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dijakinji uredili 
okolico čebelnjaka
Vedno pogosteje je slišati opozorila, kako se 
na našem planetu vztrajno zmanjšuje popula-
cija čebel. Prav ta opozorila so spodbudila naši 
dijakinji Iris Goričan in Majo Slanič, da sta se 
lotili urejanja okolice v bližini šolskega čebel-
njaka. Na prvi pogled se zdi, da takšno dejanje 
ni pomembno, toda če bi vsakdo prispeval 
vsaj toliko za urejeno okolje, potem gotovo 
ne bi več govorili o težavah, ki so posledica 
zmanjševanja populacije čebel tudi zaradi vse 
manj cvetličnih travnatih površin. Do tega 
prihaja zaradi vse pogostejših zaporednih ko-
šenj travnikov. Predpogoj za primerno pašo je 
seveda skrb za čistejše naravno okolje. Z izbiro 
materialov za ureditev okolice sta dijakinji 
želeli sporočiti, da imamo na razpolago dovolj 
naravnih materialov, ki manj obremenjujejo 
okolje kot beton, v katerem se vedno bolj duši 
naš planet. S tem sta nas dijakinji izzvali, da 
se aktivno vključimo v varovanje okolja in 
pokažemo, da nam ni vseeno, kaj se dogaja z 
njim. Eden od načinov je tudi zasajanje dreves 
in medovitih rastlin ter škropljenje s škropivi, 
ki niso nevarna za čebele.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si

trajnostno ravnanje z 
gozdovi in certifikacija 
po peFCtm in 
FsC® shemi
Certifikacija gozdov je pisna potrditev neodvi-
sne, usposobljene in akreditirane organizacije, 
da je gospodarjenje z gozdovi skladno z med-
narodno določenimi standardi za trajnostno 
oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi. 
V svetu je več sistemov certifikacije gozdov, 
med katerimi sta najbolj prepoznavna FSC® in 
PEFCTM. Leta 2007 je bila potrjena slovenska 
shema PEFC za certifikacijo gozdov. Ena izmed 
njenih posebnosti je možnost regijske certifi-
kacije gozdov – v slovenski shemi certifikacije 
je Slovenija zaradi velikosti, načina zajemanja 
podatkov o slovenskih gozdovih in predvsem 

racionalizacije stroškov certifikacije oprede-
ljena kot ena regija. Letos septembra smo 
regijski certifikat za trajnostno gospodarjenje 
z gozdovi po shemi PEFC slavnostno podelili 
predstavnikom Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije. V Sloveniji se s certifikacijo v skladu 
s shemama FSC® oziroma PEFC ukvarjamo od 
leta 2008. V obeh shemah smo v naši državi 
podelili največje število posameznih certifika-
tov za sledljivost v lesno predelovalni verigi. 
S slovensko podružnico izvajamo certifikacijo 
po shemah FSC® oziroma PEFC v vseh državah 
bivše Jugoslavije. Vzpostavljeno imamo pre-
sojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem ter 
v Bosni in Hercegovini.

Zapisal: Peter Bele

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si

argeta je pašteta 
številka ena v evropi
Argeta je svojo pot začela po spletu naključij, saj 
je bila razvita kot stranski produkt pri pripravi 
jušnih Argo osnov, ki so v svoji recepturi vse-
bovale najkakovostnejše kose kokošjega mesa. 
Da mesa ne bi zavrgli, se je mnogokrat znašlo 
na jedilniku proizvodnih delavcev, ki pa so se 
ga sčasoma naveličali. Odločno so se uprli vod-
stvu, ki se je moralo hitro odločiti, kako in kaj z 
vsem kuhanim mesom – domislili so se kokošje 
paštete. Ustanovili so posebno ekipo, ki je leto 
dni ustvarjala in preizkušala različne recepte 
in prišla do kombinacije izbranega kokošjega 
mesa ter naravnih začimb. Kmalu je osvojila 
srca in jedilnike ljudi ter postala pašteta števil-
ka ena v mnogih domovih v regiji ter v državah, 
kot so Avstrija, Švica, Nemčija in Švedska. Z 
izjemnim uspehom v Evropi je letos postala še 
»pašteta številka ena v Evropi«, kar je s podatki 

Novice 
Zelenega 
omrežja

Med člani zelenega omrežja:

Fotografije: arhiv članov

za sodelovanje v rubriki 
pokličite tanjo na 03/42-66-716

Mestna občina 
Celje

Mestna občina 
Koper

Mestna občina 
Slovenj Gradec
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podprla raziskovalna hiša Nielsen. Nielsenovi 
certifikati veljajo za ene izmed najvrednejših, 
saj podjetje opravlja svoje raziskave direktno 
s trgovci, delujejo v več kot 100 državah in 
zajemajo 90 % svetovne populacije. Argeta 
je s svojimi izdelki prisotna v 28 državah, na 
štirih kontinentih. Vsako sekundo se na svetu 
prodajo 4,3 dozice paštete Argeta. Če bi vse 
letos napolnjene pločevinke postavili eno ob 
drugo, bi bile daljše kot Kitajski zid. Argeta se 
neprestano spremlja, posodablja ter prilagaja 
lokalnim okusom in navadam.

Droga Kolinska d.d.
www.atlantic.hr

spodbude podjetjem za 
naložbe v Ure in oVe

Spodbude Eko sklada so v obliki nepovratnih 
sredstev v višini 20 % ter kredita v višini do 80 
% upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), 
po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR 
+ 0 %, dodeljene po pravilu »de minimis« po-
moči. Namenjene so gospodarskim družbam, 
samostojnim podjetnikom in zadrugam, in 
sicer za enega ali več naslednjih ukrepov, 
ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za 
pridobitev spodbude: toplotno izolacijo sten, 
tal ali stropa; zamenjavo oken z energijsko 
učinkovitimi okni; toplotno črpalko za cen-
tralno ogrevanje stavbe; kurilno napravo na 
lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; 
zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplo-
tne postaje za priklop na sistem daljinskega 
ogrevanja; sprejemnike sončne energije; pre-
zračevanje z vračanjem toplote odpadnega 
zraka v stavbah; energijsko učinkovit sistem 
razsvetljave; optimizacijo sistema ogrevanja; 
napravo za samooskrbo z električno energijo; 
gradnjo skoraj ničenergijske stavbe; izkorišča-
nje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav; 
energijsko učinkovite elektromotorje in/ali 
vgradnjo frekvenčnih pretvornikov; uvedbo 
sistema upravljanja z energijo; ukrep energet-
ske učinkovitosti v poslovnem procesu; ter 
napravo za soproizvodnjo električne energije 
in toplote. Informacije o javnem pozivu so na 
voljo na telefonski številki 01 241 48 66 ali 
po elektronski pošti na naslovu ekosklad@
ekosklad.si.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si

sončni plus za 
samooskrbo na ključ

Sončni plus je nov produkt Energije plus. 
Razvili smo ga za kupce, ki želijo s samooskrbo 
z električno energijo prihraniti in z zmanjša-
njem emisij CO2 prispevati k čistejšemu oko-
lju. Sončni plus zajema izgradnjo optimalne, 
individualnim željam prilagojene, visokoka-
kovostne sončne elektrarne za samooskrbo 
na ključ. Skupaj s partnerji ponujamo celotno 
storitev, ki vključuje brezplačno svetovanje, 
ureditev potrebne dokumentacije in soglasij, 
brezplačno pomoč pri ureditvi dokumentacije 
za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev 
Eko sklada, izgradnjo elektrarne z enimi od 
najkakovostnejših solarnih modulov na trgu, 
strokovno montažo in zagon elektrarne. 
Izračunan prihranek družine, ki se ogreva 
na elektriko in katere letni strošek električne 
energije v povprečju znese 1.615 EUR, bo po 30 
letih več kot 29.000 EUR. Družina, ki se ogreva 
na kurilno olje in bo sončno elektrarno nadgra-
dila še s toplotno črpalko, pa bo v življenjski 
dobi elektrarne prihranila celo več kot 48.000 
EUR. Na naši spletni strani je na voljo obrazec 
za pridobitev informativne ponudbe.

Energija plus, d.o.o.
www.energijaplus.si

največja baza podatkov 
o avtentičnosti 
hrane na svetu
Eurofins je spisal še eno odlično zgodbo in še 
bolj utrdil svoje mesto vodilnega laboratorija na 
področju preizkušanja in analiz avtentičnosti 
hrane. V sklopu pet let trajajočega projekta pod 

imenom »Food Integrety« oziroma integriteta 
hrane je Eurofins odigral ključno vlogo in pro-
jektu dal posebno težo s svojo bazo podatkov o 
avtentičnosti hrane. Gre za največjo na svetu. V 
času raziskave je Eurofins postavil največji la-
boratorij za tovrstno analizo hrane, razteza se 
na 9.500 kvadratnih metrih, njegovi zaposleni 
pa uporabljajo najboljšo razpoložljivo opremo. 
Konferenca, kjer se bodo predstavili rezulta-
ti projekta, bo 14. in 15. novembra v mestu 
Nantes v Franciji. 100 srečnih udeležencev pa 
bo dobilo edinstven vpogled v naš laboratorij, 
kjer jim bodo strokovnjaki podjetja Eurofins 
razkazali prostore in pokazali potek dela.

Eurofins ERICo d.o.o.
www.eurofins.si/si/

GBC slovenija 
uspešno izvedla tretjo 
trajnostno konferenco

Pri Slovenskem združenju za trajnostno gra-
dnjo GBC Slovenija smo konec septembra, v 
svetovnem tednu trajnostne gradnje, izvedli 
tretjo trajnostno konferenco. Konferenca je 
združila več kot 120 udeležencev s področja 
trajnostne gradnje, predstavnikov vladnih in 
raziskovalnih inštitucij idr. Predsednik zdru-
ženja GBC Slovenija mag. Iztok Kamenski je 
izpostavil vlogo združenja, kjer je v ospredju 
projekt Level(s), ki se bo v Sloveniji testno začel 
izvajati v letu 2019. Implementacija trajno-
stnih kazalnikov v zeleno javno naročanje naj 
bi bila izvedena v letu 2021. Državni sekretar 
na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon 
je povedal, da bo Slovenija korake do trajnostne 
gradnje verjetno izvajala v okviru projekta Care 
for Climate in programa Life z opredeljenimi 
cilji, ki naslavljajo problematiko varstva okolja, 
ohranjanja narave in podnebnih sprememb. Dr. 
Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji pa je pojasnil, da se gradnji 
in uporabi stavb v EU pripisuje polovico pri-
dobljenih materialov in energije in približno 
tretjino porabe vode. Gradbeni sektor ustvari 
tudi približno tretjino vseh odpadkov, zato 
je trajnostna gradnja velik potencial, da pri-
pomore k doseganju lokalnih, regionalnih in 
globalnih ciljev.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – 
GBC Slovenia
www.gbc-slovenia.si
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projekt Gen-i sonce 
tudi na Hrvaškem

V Skupini GEN-I smo letos septembra postavi-
la prvo sončno elektrarno na Hrvaškem, ki sta 
jo slovesno odprla njen lastnik Franjo Toljanić 
in predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob. 
V Skupini GEN-I smo zavezani k spodbujanju 
hitrejšega prehoda na zeleno energijo, zmanj-
ševanju ogljičnega odtisa in skrbi za dobrobit 
planeta. Od letos odkup električne energije, 
proizvedene iz sončnih elektrarn, ponujamo 
tudi na Hrvaškem. Sončna elektrarna ima 
20,5 kW moči, letno bo proizvedla 25.240 
kWh zelene električne energije, raven emisije 
ogljikovega dioksida pa letno znižala za 10,6 
ton. V svoji življenjski dobi (30 let) bo omogo-
čila za dobrih 57.000 EUR prihrankov pri rabi 
električne energije. Projektirana je na način, 
kjer bo hotel večino proizvedene električne 
energije porabil sam, le manjši del pa se bo 
vrnil v omrežje. Zelena energija za Hrvaško 
pomeni velik potencial pri ustvarjanju novih 
delovnih mest in višje dodane vrednosti.

GEN-I, d.o.o.
www.gen-i.si

Zapiranje zank za 
družbo brez odpadkov

Trajnostni koncept krožnega gospodarstva 
prodira v različne gospodarske panoge in te-
melji na zavedanju, da viri proizvodnje niso 
neomejeni. V družbi Interseroh že od samega 
začetka uspešno razvijamo rešitve za družbo 
brez odpadkov, s katerimi zapiramo zanke, 
preprečujemo nastajanje odpadkov in ohra-
njamo naravne vire. Pri tem se naslanjamo na 
inovativen poslovni model, ki ga sestavljajo 

elementi ponovne uporabe (ReUse), zmanj-
ševanja (ReDuce), recikliranja (ReCycle) in 
razmisleka (ReThink). Recikliranje je eden 
od pristopov krožnega gospodarstva, ki gre 
z roko v roki s ponovno uporabo ter obnovo 
obstoječih materialov in izdelkov. Z učinko-
vito uporabo obnovljivih virov in energije, 
predelavo, obnovo in ponovno porabo se 
namreč podaljšuje življenjska doba izdelka. 
Hkrati pa je vedno pomembna tudi skrb za 
zmanjševanje količin vseh vrst odpadkov, 
odgovorno ravnanje z njimi ter vključevanje 
v ustrezne sheme ravnanja.

Interseroh d.o.o.
www.interseroh.si

kako zeleni ste v 
vašem podjetju?

Zeleni smo bili od nekdaj. Na začetku svoje 
kariere zeleni zaradi svoje neizkušenosti, ne-
znanja in rosnih let. Z leti je vse raslo, doraslo, 
zacvetelo in nekaj tudi ovenelo. Predvsem 
tisto, kar nam ni prineslo ničesar v naši osebni 
in poslovni rasti. V vsakodnevnem življenju 
smo še vedno ostali zeleni. Zeleni, ker nam ni 
bilo vseeno, ali uporabljamo plastiko. Zeleni, 
ker nam ni bilo vseeno, ali ločujemo odpadke. 
Zeleni, ker nam ni bilo vseeno za onesnaže-
vanje, in nenazadnje zeleni, ker si želimo 
ohraniti naravo nedotaknjeno. Vse to lahko 
prenesemo v poslovno prakso in postanemo 
zeleno podjetje. Potrebni so zelo majhni ko-
raki in pri tem si želimo biti v pomoč in zgled 
drugim podjetjem. Kot je na primer pitje sveže 
vode iz stekleničke in ne iz plastenk; upora-
ba bombažne vrečke za večkratno uporabo 
in namesto plastične vrečke; izbira izdelkov 
in daril, ki so iz okolju prijaznih materialov. 
Za podporo k zeleni aktivnosti podjetij smo 
ustvarili blagovne znamke, kot so Ekovrecka.
si, Mojasteklenicka.si, Posadisvojsvincnik.si, 
Ekoman.si, Heartybites.si. Za kratke proge 
smo si omislili še »zeleno raketo«. Z njo se za-
posleni z veseljem zapeljemo do najbližjih točk 
in se tako še malo nadihamo svežega zraka.

Zapisala: Renata Novak

In, d.o.o.
www.axismundi.si

V trbovljah smo 
namestili ulične 
zbiralnice za odpadno 
jedilno olje

V letošnjem maju smo v Trbovljah namestili 
šest uličnih zbiralnic za odpadno jedilno olje, 
v juniju pa smo ob svetovnem dnevu okolja 
na prireditvi v osrednjem mestnem parku 
učencem prve triade trboveljskih osnovnih 
šol razdelili lične ročke za zbiranje olja, da 
bodo lahko skupaj s starši bolje poskrbeli za 
ta odpadek. Ob tem smo jih tudi poučili, da 
je potrebno olje pred oddajo ohladiti in pre-
cediti, ker ne sme vsebovati ostankov hrane. 
Poleg tega ne sme vsebovati vode ali ostankov 
pomivalnih sredstev. Le pravilno zbrano olje 
je primerno za izdelavo biodizla, ki je primer 
goriva, nastalega iz odpadne snovi. V avgustu 
smo zbiralnice že prvič izpraznili. Skupno je 
bilo iz njih počrpano 450 litrov odpadnega 
olja, ki je bilo oddano za izdelavo biodizla. 
Nov način zbiranja odpadnega olja je dopolnil 
že ustaljen način sprejemanja tega odpadka v 
zbirnem centru in v okviru občasnih zbiralnih 
akcij na terenu. Trudimo se, da se odpadno olje 
ne bi znašlo v kanalizaciji ali celo v okolju. Tudi 
v prihodnje načrtujemo ozaveščevalne akcije in 
projekte sodelovanja s šolami.

Javno podjetje komunala Trbovlje, d.o.o.
www.komunala-trbovlje.si

krono multi s – 
hibridna toplotna 
črpalka
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Krono Multi S je nova Kronoterm toplotna čr-
palka z ultra tihim delovanjem in možnostjo 
izkoriščanja različnih toplotnih virov. Gre za 
hibridno napravo, ki za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode toploto črpa iz zraka in/ali 
zemlje, hkrati pa je tišja od delovanja gospo-
dinjskega hladilnika. Gre za nov ekološki in 
varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brez-
plačne energije uporablja obnovljiv vir zraka 
in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, 
katera možnost je v danem trenutku ugodnejša 
in energetsko učinkovitejša. Kot primarni vir 
toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih 
ugodnejših temperaturah zraka pa preklopi in 
kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem 
preusmerjanjem sistem doseže največjo učin-
kovitost z minimalnim naporom. Zunanja in 
notranja enota sta povezani s cevmi po katerih 
kroži protizmrzovalna kapljevina z vrhunskimi 
lastnostmi prenosa toplote.

Kronoterm d.o.o.
www.kronoterm.com

sončna elektrarna na 
strehi podjetja medium

V začetku oktobra smo na streho podjetja 
Medium postavili sončno elektrarno. Največji 
del ogljičnega odtisa našega podjetja pred-
stavlja ravno poraba električne energije, ki jo 
potrebujemo za delovanje tiskarskih in drugih 
strojev. Z veseljem in ponosom si ogledamo 
aplikacijo, ki nam sporoča, kolikšna je naša 
proizvodnja električne energije. Naša poraba 
električne energije v letu 2017 je bila 135.300 
kWh. Nova sončna elektrarna bo predvidoma 
proizvedla 18.000 kWh v enem letu, kar je med 
13 in 15 % naše letne porabe. S proizvodnjo 
elektrike v naši MFE bomo letno zmanjšali 
izpuste CO2 za dobrih 8.000 kg. Energija, ki 
jo sonce oddaja, je neomejena in čista, torej 
sončne elektrarne proizvajajo zeleno energijo, 
ki ne onesnažuje okolja in s tem zmanjšajo 
izpust ogljikovega dioksida v ozračje, ki ga z 
avtomobili, tovarnami ter prekomerno potro-
šnjo že preveč onesnažujemo.

Medium d.o.o.
www.medium.si

s pametnimi rešitvami 
ohranjamo drevesa 
in privarčujemo 
milijon evrov na leto

S pametno energetsko prenovo stavb v 
Ljubljani na leto prihranimo več kot milijon 
evrov, poleg tega pa bomo ohranili kar 172.000 
dreves. Letos smo končali z energetsko prenovo 
48 javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, 
naslednje leto bomo prenovili še 11 objektov. 
Med prenovljenimi objekti so povečini vrtci, 
šole, zdravstveni domovi ter športni objekti. S 
prenovami občutno zmanjšujemo porabo ener-
gentov in višamo delež rabe obnovljivih virov. 
Oboje vpliva na znižanje emisij toplogrednih 
plinov. Še posebej smo ponosni, da smo v tem 
okviru prenovili številne vrtce in šole, s čimer 
smo zagotovili kakovostno okolje za mlade 
generacije. Hkrati smo najmlajše s tem, ko so 
spremljali prenove, seznanili tudi s pomenom 
varovanja našega okolje za generacije, ki priha-
jajo za nami. Podrobnosti o pametnih rešitvah 
projekta energetske prenove stavb lahko pre-
berete na povezavi https://www.ljubljana.si/
sl/aktualno/energetsko-napredni/.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si

Bled med sto 
najbolj zelenimi 
destinacijami sveta
Konec septembra je v nizozemskem mestu 
Nijmegen, letošnji zeleni prestolnici Evrope, 
potekalo globalno srečanje zelenih destinacij 

sveta pod okriljem neprofitne organizacije 
Green destinations, ki jo vodi Nizozemec dr. 
Albert Salman. Na konferenci so strokovnjaki z 
različnih področij predstavili dobre prakse ze-
lenih destinacij z vsega sveta. Govorili so tudi o 
tem, kako trajnostni razvoj zagotoviti tam, kjer 
turizem že ogroža naravno in kulturno okolje. 
Na konferenci je bila Slovenija posebej izposta-
vljena, saj je dobila certifikat za prvo zeleno 
državo sveta, destinacije Ljubljana, Komen, 
Podčetrtek, Rogaška Slatina in Bled pa so 
prejele certifikate, ki potrjujejo, da sodijo med 
sto najbolj zelenih in trajnostnih destinacij 
sveta. Na Bledu smo k zeleni shemi slovenske-
ga turizma, nosilec programa certificiranja za 
Slovenijo je družba Goodplace, pristopili lani. 
Letos maja je Bled prejel zlati certifikat. Delo s 
tem ni končano. Blejski občinski svet je na za-
dnji seji potrdil triletni akcijski načrt ukrepov, 
ki jih bo destinacija Bled izvedla, da bo ostala 
na svoji zeleni poti. Med ukrepi so nadgradnja 
pohodniških poti, izgradnja kolesarskih stez, 
ukrepi za umirjanje prometa, obveščanje o 
podnebnih spremembah in podobno.

Zapisala: Romana Purkart, Turizem Bled

Občina Bled
www.e-bled.si

pomurski sejem bo 
ozelenil leto 2019

Pri Pomurskem sejmu v prihodnjem letu 
organiziramo 4 zeleno obarvane sejme in 6 
strokovnih ocenjevanj kakovosti. Od 12. do 14. 
aprila bo v Gornji Radgoni praznik ljubiteljev 
narave, mednarodni sejem Lov in RIBOLOV. 
Podčrtale ga bodo strokovne predstavitve 
najpomembnejših slovenskih in mednaro-
dnih lovskih, ribiških, kinoloških, gozdarskih 
in naravovarstvenih organizacij. Sočasno bo 
Mednarodni sejem zelenega turizma in biva-
nja Naturo ponujal zamisli, opremo, izdelke 
in napotke za naravne potepe, dejavnosti ter 
bivanje. Od 24. do 29. avgusta se bo Agra znova 
potrdil kot največji mednarodni kmetijsko-
-živilski sejem v tem delu Evrope. V žarišču 
strokovnega dogajanja bodo nove tehnologije 
za pridelavo in predelavo hrane: digitalizacija 
v agroživilstvu, digitalno, precizno in ekološko 
kmetijstvo ter kmetijstvo kod del krožnega 
gospodarstva. Od pomladi do pričetka Agre 
bodo potekala mednarodna ocenjevanja mesa 

www.zelenaslovenija.si/zeleno-omrezje
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in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, 
sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, 
Vino Slovenija Gornja Radgona in ocenjevanje 
bio vin, medu ter kmetijske mehanizacije in 
opreme.

Pomurski sejem, d.d.
www.pomurski-sejem.si

količine emisij Co2 v 
2016 za 3,8 % večje 
kot v prejšnjem letu

Izračuni SURS (na podlagi metodologije sis-
tema okoljsko-ekonomskih računov – SEEA) 
so pokazali, da so se količine emisij večine 
toplogrednih plinov v zadnjem opazovanem 
letu (tj. v 2016) v Sloveniji glede na prejšnje leto 
povečale. Izraziteje so se povečale predvsem 
emisije ogljikovega dioksida (CO2), in sicer 
v letu 2016 za 3,8 % (na 15,2 milijona ton). 
Glede na zadnje predkrizno leto (2008) pa so se 
vendarle znižale, in sicer skupno za 19,1 % (iz 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti za 21,2 
%, iz gospodinjstev pa za 10,0 %). V letu 2016 so 
bile glede na leto prej višje tudi količine emisij 
trdnih delcev PM10, in to za 2,8 % (skupno smo 
jih v letu 2016 izpustili v zrak 14.000 ton). Po 
podatkih SURS jih je kar 72,1 % izviralo iz go-
spodinjstev. Glede na leto 2008 se je znižala 
tudi skupna količina emisij trdnih delcev PM10 
(za 30,7 %). Emisije PM10 so nevarne predvsem 
zaradi neposrednega negativnega vpliva na 
zdravje in kakovost življenja.

Statistični urad RS
www.stat.si

noč raziskovalcev na 
sŠ za gradbeništvo 
in varovanje okolja
Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje 
okolja s Šolskega centra Celje sodelujemo 
v projektu konzorcija partnerjev Ustanova 
Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, 
Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slovenije v 
koordinaciji Centra za prenos tehnologij in ino-
vacij »Noč ima svojo moč«. V okviru Evropske 

noči raziskovalcev smo pričeli izvajati številne 
aktivnosti, povezane s promocijo znanosti in 
raziskovalnega dela. Tako je bila v petek, 28. 
9. 2018, na šoli izvedena delavnica Instituta 
Jožef Stefan Prebudi svojo raziskovalno žilico. 
Določali smo vsebnost vitamina C v sadju in ze-
lenjavi. Nato smo s skupino dijakov obiskali še 
ploščad pred Osrednjo knjižnico Celje, kjer smo 
imeli možnost vpogleda v raziskovalni del de-
lovanja višješolskih in visokošolskih zavodov, v 
lokalne raziskovalne inštitute, sodelovati v ek-
sperimentih ter možnost uporabiti najnovejše 
tehnologije in instrumente pod vodstvom raz-
iskovalcev. Noč/dan raziskovalcev je dogodek, 
ki se odvija na pobudo Evropske komisije vsak 
zadnji petek v mesecu septembru v številnih 
evropskih državah od leta 2005 naprej. Več o 
projektu je dostopno na povezavi http://www.
nocmoc.eu/#predstavitev.

Srednja šola za gradbeništvo in varova-
nje okolja, Šolski center Celje
http://gvo.sc-celje.si

rezano cvetje od 
blizu, ne iz tujine
Samooskrba z domačo, lokalno in sezonsko 
zelenjavo nam počasi spet začenja postajati 
vrednota, kot je bila našim staršem in starim 
staršem. Ko pa kupujemo šopke cvetja, ne samo 
v cvetličarnah za posebne prilike kot nekoč, 
ampak kar redno v trgovinah ob kruhu in 
mleku, se običajno niti ne vprašamo, od kod 
so. Ne zavedamo se, da je to cvetje pridelano s 
pomočjo kemije, da je k nam priletelo iz dalj-
nih dežel in s tem krepko prispeva k ozonski 
luknji. Prispeva tudi k nepravični trgovini in je 

velikokrat gojeno na zemlji, ki bi jo staroselci 
Afrike in Južne Amerike lahko izkoristili za 
pridelavo lastne tradicionalne hrane. Tako 
ne bi trpeli lakote. Samooskrbna filozofija in 
skrb za okolje nas napeljujeta tudi k pridelavi 
domačega cvetja za cvetličarje profesionalce 
kot za vsakdanjo domačo uporabo. Marsikaj 
lahko pridelamo doma. Poleg cvetja so za raz-
lične dekoracije vse leto uporabni tudi razni 
listi in plodovi, sveži ali posušeni. V Vrtnariji 
Trajnice Golob-Klančič preizkušamo pri raz-
ličnih trajnicah tudi uporabnost za te namene. 
Med njimi so poleg tradicionalnih tudi neka-
tere novejše. Na prostem, po metodi naravi 
prijaznega vrtnarjenja v navadni vrtni zemlji 
gojimo trpežne sadike najrazličnejših vrst in 
sort trajnic, primernih za sveže in suhe šopke. 
Poleg sadik ponujamo tudi izkušnje in znanja 
s tega področja. Tako skušamo prispevati k 
varovanju našega planeta.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com

konjiška oVentura, 
izposojevalnica 
električnih koles

V podjetju Oven Elektro Maribor smo 22. 10. 
2018 v Slovenskih Konjicah odprli že drugo 
izposojevalnico električnih koles – OVeNtura. 
V sodelovanju s Turistično informacijskim cen-
trom Konjice bomo odslej tamkajšnje meščane 
in turiste spodbujali, da se po opravkih ali na 
izlet po bližnji in daljni okolici podajo z zmo-
gljivimi električnimi kolesi. Uporabnikom je na 
voljo za izposojo 6 električnih koles, ki omogo-
čajo varno, udobno in okolju prijazno vožnjo do 
želenega cilja. Od odprtja prve izposojevalnice 
OVeNture v Mariboru smo nadgradili povsem 
enostaven poslovni model na področju e-mo-
bilnosti, ki ne zahteva posebne infrastrukture 
in dodatnih sredstev, zato smo ga ponudili 
vsem občinam po Sloveniji. Izposojevalnice 
električnih koles si želimo vzpostaviti tudi v 
drugih slovenskih mestih in drugod po regiji 
ter s tem doprinesti k napredku tako v raz-
mišljanju posameznikov kot tudi pri razvoju 
e-mobilnosti v Sloveniji.

OVEN Elektro Maribor, d.o.o.
www.oven-em.si
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Evropski projekti

izkoriščanje odvečne 
toplote za ogrevanje 
muzeja He Fala
Muzejski prostor 100 let stare Hidroelektrarne 
Fala, ene izmed najstarejših elektrarn v tem 
delu Evrope, bo ogrevan z uporabo odvečne 
toplote, ki nastaja v bližnji hidroelektrarni. 
Pilotni projekt je bil 18. septembra 2018 
predstavljen na 4. strokovnem srečanju lo-
kalnih energetskih upravljavcev z naslovom 
Trajnostna energija. Zaveza učinkoviti rabi 
energije in želja po ohranitvi zgodovinske 
tehniške dediščine je v DEM zahtevala nove 
pristope za vzdrževanje muzeja HE Fala, zato 
so se v sklopu pilotnega projekta CE-HEAT 
(INTERREG CE) odločili uporabiti nizko-
temperaturni sistem za odvajanje odvečne 
toplote iz bližnje hidroelektrarne. Ekonomski 
kazalci kažejo, da se bodo stroški ogrevanja 
znižali za približno 60 %, investicija pa se bo 
povrnila v 6 letih, kar predhodno potrjuje tudi 
poslovni model za izrabo odvečne toplote v 
hidroelektrarni.

E-zavod
www.ezavod.si

srečanje podjetnikov 
in raziskovalcev v 
okviru informativnega 
dneva retina
V septembru je v Leobnu v Avstriji potekal in-
formativni dan projekta RETINA, ki so ga orga-
nizirali projektni partnerji Montanuniversität 
Leoben (MUL), Polymer Competence Center 
Leoben (PCCL), oba iz Avstrije, in Primorski 
Tehnološki Park iz Slovenije. Več kot 40 ude-
ležencev, med njimi predstavniki 15 podjetij 
in raziskovalnih institucij iz Slovenije in 
Avstrije, je izkoristilo priložnost, da stopi v 
stik z RETININO edinstveno mrežo uvelja-
vljenih raziskovalnih laboratorijev z bogatimi 
izkušnjami na področju znanosti o mate-
rialih in si zagotovi brezplačen dostop do 

raziskovalne infrastrukture. Institucije PCCL, 
UNG, Kemijski inštitut (KI) in Carinthian 
Tech Research AG weitergeführt (CTR) so 
predstavile svoje kompetence in raziskovalno 
infrastrukturo, do katere je možno dostopati 
v okviru projekta RETINA. Vsi udeleženci so 
imeli med drugim možnost ogleda eksperi-
mentalne opreme PCCL, ki je del raziskovalne 
infrastrukture RETINA. Predvidoma marca 
2019 bo v Leobnu v Avstriji potekala tudi dvo-
dnevna šola s temami: Novi trendi v karakte-
rizaciji materialov, procesih in modeliranju; 
Navodila za pripravo vlog za pilotne akcije 
tipa 1 za brezplačen dostop do raziskovalne 
infrastrukture za podjetja v okviru projekta 
RETINA, in Metodologije za podjetja. Glede 
na visoko število udeležencev in vsesplošen 
uspeh dogodka projektni partnerji opažajo 
rast povpraševanja podjetij za priložnosti v 
raziskovalni mreži RETINA.

Kemijski inštitut
www.ki.si

retracking je odgovor, 
kaj je z vlakni ojačanih 
kompozitov po uporabi
V pol stoletja proizvajanja z vlakni ojačanih 
kompozitov (KOV) je nastalo 80 milijonov ton 
proizvodov, za katere ob izteku njihove življenj-
ske dobe na področju reciklaže še ni učinko-
vitih rešitev. Od začetka 60-ih let prejšnjega 
stoletja je v masovni proizvodnji prevladovala 
proizvodnja izdelkov iz steklenih vlaken, ki 
so jih zaradi nizkih proizvodnih stroškov 
uporabljali v različnih industrijskih panogah. 
Danes je odstranjevanje teh proizvodov ob 
koncu njihovega življenjskega cikla problem 
svetovnih razsežnosti, saj še nimamo učin-
kovitega sistema za njihovo odstranitev. Cilj 
projekta Retracking je zagotoviti učinkovito 
upravljanje predelave, obdelave odpadkov iz 
KOV in njihovo preoblikovanje v sekundar-
no surovino, ki se nato uporabi za izdelavo 

novih proizvodov, da jih bo mogoče v celoti 
reciklirati. Poleg tega projekt želi podpreti 
čim širše informiranje o tehnologiji RFM in 
o prednostih, ki jih ta tehnologija prinaša pri 
uporabi sekundarnih surovin tako podjetij iz 
sektorja predelave in obdelave odpadkov kot 
tudi proizvajalcem kompozitnih materialov na 
programskem območju.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

projekt FutureFlow 
že prinaša 
inovativne rešitve
Projekt FutureFlow, ki ga koordinira družba 
ELES, v njem pa sodeluje še enajst partnerjev iz 
sedmih držav, zaključuje tretje leto. Partnerji so 
do sedaj razvili že številne inovativne rešitve. 
Ena izmed njih je metoda za empirični izbor 
avtomatske rezerve za povrnitev frekvence, ki 
temelji na podatkih štirih sistemskih operater-
jev (APG, ELES, MAVIR, TRANSELECTRICA) 
v realnem času. Naslednja je metoda za poraz-
delitev stroškov prerazporeditve proizvodnje 
električne energije (t.i. redispatching), ki 
temelji na principu »Power Flow Coloring« in 
jo evropsko združenje sistemskih operaterjev 
ENTSO-E že ocenjuje kot referenčno meto-
dologijo na tem področju. Veliko uporabnih 
informacij o tem, ali so aktivni odjemalci lahko 
pomemben člen pri zagotavljanju najpomemb-
nejših sistemskih storitev, pa bodo partnerji 
dobili tudi iz testiranj, ki potekajo v realnem 
času pri aktivnih odjemalcih v štirih partner-
skih državah (Avstrija, Madžarska, Romunija 
in Slovenija).

ELES, d.o.o.
www.eles.si
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Vzrok za neuspeh pri izpolnjevanju okrog 
12 % operacij je v časovnem ciklusu ste-

rilizacije kompletov in tudi število določenih 
kirurških kompletov za specifične operacije, 
kar postane najbolj očitno pri operacijah oči. 
Medtem ko so očesne operacije najpogostejše, 
prevladujeta dve vrsti operacij z isto frekvenco 
in enakim številom razpoložljivih kirurških 
nizov instrumentov. Simulacija je pokazala, 
da ena vrsta operacij povzroči neizpolnjevanje 
urnika (nad 60 napakami), medtem ko je vpliv 
drugega minimalen. To kaže, da vzrok zamu-
jenih kirurških posegov ni v celoti posledica 
nizkega števila nabora instrumentov za dolo-
čene kirurške posege, ampak zaradi njihovega 
načrtovanja. Urnik operacij, ki so bile izvedene 
v zadnjih treh mesecih, tako ne bi bil izvedljiv 
v centralni sterilizaciji.

Zaključek

Preizkušeni so bili alternativni scenariji, da 
bi ugotovili, ali bi operacije lahko opravljali 

v celoti v novih okoliščinah torej v centralni 
sterilizaciji. V ta namen smo pričakovali naba-
vo dodatnih kirurških instrumentov. Rezultati 
simulacije so pokazali, da podvojitev ali v 
nekaterih primerih trikratna količina določe-
nih manjkajočih instrumentov poveča uspeh 
operativnega razporeda na 98%. Ker stroški 
pridobivanja nove kirurške opreme niso nepo-
membni, je lahko druga rešitev bolj izvedljiva.

Kot je bilo že omenjeno, razlika med pogosto-
stjo uporabe in manjkajočimi kompleti in-

strumentov kaže na to, da je načrtovanje lahko 
pomembnejši dejavnik. V ta namen je bila 
izvedena simulacija primera, kjer smo urnik 
operacij spremenili, kontrolirali. Preizkus je 
bil izveden za isti nabor operacij za central-
no sterilizacijo z isto delovno obremenitvijo, 
vendar ob različnih časih. Zaporedne operacije 
podobne vrste, kar je glavni razlog za manjka-
joče instrumente, so bile pozneje prestavljene 
ali zamenjane z operacijami različnih vrst s 
podobnim trajanjem. Uporaba tega preproste-
ga reprogramiranja urnika izvedbe operacij je 
izboljšala odstotek uspešno opravljenih ope-
racij na 97%, medtem ko je kombinacija obeh 
metod (z rahlim povečanjem zalog) omogočila 
popolnoma izpolnjen časovni razpored.

Na koncu lahko trdimo, da se proučevani 
problem lahko reši z dvema različnima 

strategijama. Prva strategija je pridobitev 
dodatnega kirurškega instrumentarija, druga 
pa skrbno načrtovanje in avtomatizirano načr-
tovanje kirurških posegov. Avtomatsko načr-
tovanje kirurških posegov je zanimiva tema za 
prihodnje raziskave, ki bodo verjetno pokazale, 
da je kombinacija obeh strategij najboljša.

Logistični novici 
Zelenega omrežja

tovorne pnevmatike 
Fuelmax performance 
z najboljšim izkoristkom 
goriva doslej
Pri Goodyearu smo na sejmu gospodarskih 
vozil IAA 2018, ki je potekal konec septem-
bra v nemškem Hannovru, predstavili serijo 
tovornih pnevmatik z najboljšim izkorist-
kom goriva doslej - Fuelmax Performance. 
Pnevmatike na oznaki EU za izkoristek goriva 
dosegajo razred A, za oprijem na mokri pod-
lagi razred B, za zunanji kotalni hrup imajo 
en zvočni val, zimsko zmogljivost pa dokazuje 
oznaka 3PMSF. So prve Goodyearove tovorne 
pnevmatike s tehnologijo zmesi s polno siliko, 
ključnim elementom za majhno porabo goriva 
in odličen oprijem v mokrem. Vozni park s sto-
timi vozili, ki opravlja prevoze na dolge proge, 
lahko s pnevmatikami Fuelmax Performance 
za vodilno in pogonsko os v kombinaciji z ob-
stoječimi pnevmatikami Goodyear Fuelmax 
T za prikolice po Goodyearovih podatkih 
letno zmanjša izpuste CO2 do 557.000 kg in 
prihrani do 214.000 litrov dizelskega goriva. 
Pri stroških za gorivo prihrani 290.000 evrov. 
Pnevmatike Fuelmax Performance zaradi 
tega že prehitevajo EU zakonodajo, ki bo do 
leta 2025 za težka vozila predpisala zmanj-
šanje izpustov CO2 za 15 %, do leta 2030 pa 
za 30 %. Skupna značilnost te serije je tudi v 
vsako pnevmatiko vgrajena oznaka RFID, ki 
zaradi možnosti identifikacije z radijskimi 
frekvencami omogoča povezavo s sistemi za 
upravljanje in sledenje pnevmatik.

Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.
https://goodyear-slovenija.si

robotizirana vozila 
prihodnosti

Renault je na avtomobilskem salonu v Parizu 
predstavil celovito videnje prihodnje trajno-
stne in deljene mobilnosti. To je utelešeno 
v treh oblikovalskih študijah robotiziranih 
vozil, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali od 
blizu. EZ-ULTIMO je robotizirano vozilo za 
mobilnost visokega razreda. Ponuja vrhunsko 
udobje po zgledu limuzin VIP, le da vozila ne 
upravlja šofer v črni obleki, ampak zanesljivi 
računalnik. EZ-PRO je robotizirano lahko 
dostavno vozilo, ki v velikih mestih omogoča 
avtonomno dostavo na zadnjem kilometru. 
EZ-GO pa je robotizirano avtonomno vozilo 
za deljeno vsakdanjo mobilnost v mestu. 
Gre torej za tako imenovani »car sharing« 
prihodnosti.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
www.renault.si


