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Zaključek natečaja
»Odpadno je
uporabno«
V podjetju Saubermacher-Komunala Murska
Sobota smo se v natečaju »Odpadno je uporabno«, ki ga že vrsto let pripravljamo za
vzgojno-izobraževalne zavode, v šolskem
letu 2019/2020 dotaknili odpadne plastike.
Ker so oceani zasmeteni z njo, smo mladim
in njihovim mentorjem zastavili vprašanje
»Kaj bi lahko naredili za svoje preživetje iz
naplavljene plastike, če bi ostali na samotnem
otoku?« Tudi tokrat so uporabili veliko mero
domišljije in kreativnosti ter na vprašanje odgovorili z edinstvenimi izdelki. Za sodelovanje v natečaju tekmovalnega značaja se je odločilo 18 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki
so v razpisanih petih kategorijah ustvarili 21
zanimivih in unikatnih izdelkov. Izdelke, ki
so bili opremljeni le s šiframi, je konec meseca
maja ocenila štiričlanska komisija. Izdelki so
bili ocenjeni glede na uporabnost, izvirnost,
stopnjo ponovne uporabe odpadnih materialov in vizualni izgled. Komisija je bila nad
izdelki navdušena in pri svoji končni odločitvi
o zmagovalcih sklepčna. Vsi v natečaju nastali
izdelki so predstavljeni v Katalogu izdelkov,
ki se nahaja na spletni strani SaubermacherKomunale Murska Sobota.

Direktor Simbia mag. Marko Zidanšek
in direktor Zeosa mag. Emil Šehič
ob predaji kotička za ponovno
uporabo starih aparatov.
V Celju je od julija dalje možno oddati še uporabne aparate. Nosilka projekta Life - Spodbujamo
e-krožno družba Zeos je v sodelovanju z lokalnim partnerjem družbo Simbio postavila prvi
kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Nahaja
se v Zbirnem centru Bukovžlak na RCERO Celje
tik ob prostoru za oddajo odpadne električne
in elektronske opreme. Gre za pilotni projekt,
ki vzpostavlja krožno gospodarstvo. Namen
je, da se zberejo aparati, ki so še delujoči in
tako ne gredo v predelavo, ampak se pripravijo za ponovno uporabo in po različnih poteh
najdejo nove lastnike. Po ocenah je med odpadnimi aparati dejansko odstotek do dva še
delujočih. Aparati, ki jih poganja elektrika ali
so na baterije, ne smejo biti stari več kot 10
let, preveč poškodovani ali umazani. Gre za
pilotni projekt, ki šele vzpostavlja sistem ponovne uporabe in izkušnje tega projekta bodo
podlaga za vzpostavitev enovitega sistema za
celo državo. Ta kotiček seveda tudi služi kot
komunikacijsko orodje za usmerjanje ljudi v
ponovno uporabo aparatov. V sklopu 5-letnega
projekta bo v Sloveniji postavljenih skupaj 60
tovrstnih kotičkov.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo –
GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si

Podpis Gozdne listine

Simbio, d.o.o.
www.simbio.si
Dijak Mark Filip Mlakar
ob podpisu Gozdne listine.

Zeleno
omreŽje
Spletni seminarji za
arhitekte in projektante

Multifunkcijski čoln

Saubermacher-Komunala
Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si

124/125

seminarja z naslovom Projektiranje fasad.
Spletnega seminarja se je skupaj udeležilo več
kot 130 slovenskih arhitektov in projektantov. Izobraževanje, ki so ga izvajali priznani
strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, je
bilo posvečeno projektiranju novih in obnovi dotrajanih fasad. Udeleženci so pridobili
veliko strokovnih in tehničnih informacij na
temo diagnostike, popisov del ter ustreznih
analiz, ki morajo biti izvedeni še pred pripravo
projektne dokumentacije. S predstavitvami
so sodelovali družba JUB, Knauf Insulation
in slovenski okoljski Eko sklad. Konec junija
smo organizirali še en spletni seminar, katerega osrednja tema je bila trajnostna gradnja
stavb ter predstavitev pomena analiz LCA, ki
so podlaga za pridobitev certifikata trajnostne
gradnje ter za dodeljevanje okoljskih subvencij
pri Eko skladu. V Evropi in svetu so namreč
napredna analitična računalniška orodja za
hitro in enostavno izdelavo analiz LCA že
uveljavljena, zdaj pa jih ob podpori združenja
pri načrtovanju novogradenj lahko brezplačno
koristijo tudi slovenski snovalci objektov in
investitorji. V GBC Slovenija za 15. oktober
že napovedujemo izvedbo letošnje osrednje 5.
konference trajnostne gradnje, več informacij
bo na voljo v prihodnji številki revije EOL.

okolje

Prvi kotiček za oddajo
še uporabnih aparatov

V Slovenskem združenju za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija smo v juniju zaradi
velikega zanimanja organizirali dva spletna

V šolskem letu 2019/20 smo v okviru projektov,
ki jih razpisuje Ekošola, izpeljali projekt Znanje
o gozdovih – LEAF. Dijakom programa okoljevarstveni tehnik smo gozd tekom šolskega leta
predstavili na različne načine. Večkrat smo jih
peljali v gozd in ga spoznavali tudi s pomočjo
gozdarja. Pri predmetu varstvo okolja smo se
pogovarjali o gozdnem ekosistemu, tropskem
deževnem gozdu, biotopu (neživih dejavnikih
okolja) in biocenozi (gozdnih živalih, rastlinah), o sestavi gozda idr. Dijaki so raziskovali
tudi gozdove v bližini svojega domačega kraja.
Doma so poiskali besedila in pesmi, ki vključujejo temo gozd. Tako so se učili na osnovi
spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj. Ob zaključku projekta Znanje
o gozdovih – LEAF smo grafično oblikovali
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NOP. Po montaži sta bila opravljena testni
zagon in preizkus izločevanja kovinskih tujkov. Prvi rezultati kažejo dobro učinkovitost.
V prihodnosti načrtujemo vgradnjo elektromagnetnih separatorjev tudi na transporterje
s trakom na odkopnih deloviščih oziroma čim
bližje deloviščem, kjer kovinski tujki vstopajo
v transportni sistem premoga.

