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ekološkosti pa priljubljenost plute med upo-
rabniki strmo narašča. Nič čudnega torej, da 
so številni proizvajalci pluto kot surovino že 
vključili v svoje izdelčne linije. Podobno smo 
storili v IDentiksu, kjer smo biorazgradljivi 
liniji IDE.biogifts že v začetku leta dodali plu-
tast pridih. Pisan izbor vrhunskih izdelkov, ki 
jo krasi naravna rjavo-oranžna barva hrasta 
plutovca – od ovitkov za mobilne naprave, 
beležnic, vrečk in obeskov do denarnic, torb, 
podlog za miške in celo ovratnih trakov –, pov-
zema moč in prilagodljivost narave. Izdelki so 
primerni za promocijska darila, potiskajo pa 
se lahko tudi z logotipom in barvno shemo 
podjetja. S tem podjetje izkazuje tudi svojo 
ekološko naravnanost.

IDentiks kartični sistemi d.o.o. 
www.identiks.si

poškodba vodovoda 
ob skalnem podoru 
v Trbovljah

Konec februarja se je pri cementarni v Trbovljah 
sprožil skalni podor, pri čemer so bili poško-
dovani tudi trije cevovodi Javnega vodovoda 
Trbovlje. Kljub hitremu zapiranju ventilov za 
zaustavitev puščanja se je sistem v spodnjem 
južnem delu mesta skoraj popolnoma izpraznil. 
Onemogočen je bil tudi dotok vode iz virov ob 
reki Savi, ki za vodooskrbo predstavljajo glav-
nino vode. V sistem smo »preusmerili« gravi-
tacijske vire s severnega dela občine. Potrebnih 
je bilo več ur, da se je sistem ponovno napolnil. 
Zaradi povečanih dotokov preko gravitacijskih 
virov in povišanih tlakov je prišlo do povišane 
motnosti vode v dveh vodohranih, zato smo 
uvedli ukrep prekuhavanja. Sledilo je reševanje 
vodooskrbe dela mesta, ki je bil brez vode. Še v 
istem dnevu smo zagotovili vodo skoraj vsem 
prebivalcem, z izjemo naselja Ob železnici. 
Skupaj z gasilci smo prebivalcem tega naselja 
zagotovili najprej vodo v plastenkah, nato s 
cisternami. Na ta način smo obratovali kar 36 
dni, kar se je zgodilo prvič. Sanacija cevovo-
dov je potekala od 23. do 26. 3. Zamenjali smo 
poškodovane cevovode in obnovili oziroma 
preuredili priključka za cementarno. Po sana-
ciji smo opravili tlačni preizkus in dezinfekcijo 
cevovodov ob strokovni pomoči Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Po 
prejemu skladnih rezultatov preskušanj pitne 
vode je 27. 3. vodooskrba občine Trbovlje spet 
prešla v normalno obratovanje.

Komunala Trbovlje, d.o.o. 
www.komunala-trbovlje.si

strokovni seminar 
o obveznostih 
ravnanja z odpadki

Družba Interseroh je v maju in juniju razpisala 
termine za izvedbo strokovnega seminarja, 
na katerem bodo Interserohovi strokovnjaki 
predstavili splošne zakonske obveznosti s 
področja odpadnih produktov. Seminar bo 
prilagojen podjetjem, katerih predstavniki se 
bodo udeležili srečanja. Tako bodo na semi-
narju Interserohovi strokovnjaki izpostavili 
zakonske ureditve, ki so za podjetja najbolj re-
levantne. Ob tem bodo predstavili še dolžnosti 
podjetij na področju odpadne embalaže, elek-
trične in elektronske opreme, baterij ter aku-
mulatorjev in nagrobnih sveč. Obravnavali 
bodo tudi optimizacijo in ureditev ostalih 
odpadkov, ki nastanejo v proizvodni in sto-
ritveni dejavnosti. Pri Interserohu opažajo, 
da podjetjem veliko težav povzročajo različni 
načini vodenja evidenc odpadnih produktov, 
zato bo seminar namenjen tudi vprašanjem, 
kako poenostaviti postopke evidentiranja in 
hkrati izpolnjevati obveznosti do shem, FURS 
in inšpektorjev. Datume razpisanih terminov 
in več o vsebini seminarja najdete na spletni 
strani družbe Interseroh.

Interseroh d.o.o. 
www.interseroh-slo.si

Zaščita vrtnin s 
kokosovimi vlakni
Toplo vreme je pri-
vabilo vrtičkarje na 
plano in sajenje vrtnin 
na sveže pripravljene 
grede je tik pred 
zdajci. V času zorenja 
plodov si želimo, da bi 
le ti svojo zrelost do-
čakali čim bolj zdravi 
in nepoškodovani. 
Od dežja razmočena 
blatna zemlja nam po-
gosto prekriža račune. 

Predvsem jagode, papriko, bučke in ostale plo-
dove, ki so niže zemlji, prej napadeta gniloba 
in plesen, preden dosežejo zrelost. V podjetju 
KO-SI d.d. so predstavili zanimivo in cenovno 
ugodno rešitev. To so zastirke iz kokosovih 
vlaken, ki jih kot preprogo pogrnemo preko 
celotne grede in rastline vsadimo v pripravljene 
odprtine. Zastirka prepušča padavine, zadržuje 
vlago v predelu korenin in jih ščiti pred žgočim 
soncem. Plodovi so na suhi podlagi, ki se zaradi 
svoje naravne vlaknaste strukture in barve na 
soncu ne pregreva.

KO-SI d.d. 
www.ko-si.si

depo v vsako 
komunalno podjetje
Leta 2014 smo začeli v Javnem podjetju 
Komunalno podjetje Vrhnika razvijati projekt 
DEPO. Ker je skrb za okolje vtkana v dejavnost 
komunalnih podjetij, je DEPO s svojo vlogo 
ozaveščanja, krožnega gospodarstva in traj-
nostnega razvoja zagotovo pravi odgovor za 
zeleno prihodnost. Temelj vsega je ozaveščanje 
in ker imamo v našem podjetju s tem že 20-
letne izkušnje, nudimo možnost predavanj, 
povezanih z omenjenimi tematikami, ali obisk 
v okviru strokovnih ekskurzij. Zainteresiranim 
predstavimo naše delovanje in pripravimo pre-
davanje. Predavanja so prirejena za različne 
starostne skupine, vedno jih prilagodimo glede 
na publiko in zanimanje. Poleg predstavitve 
delovanja na področju ravnanja z odpadki, ki 
Komunalno podjetje Vrhnika z 80,54 % loče-
nih odpadkov postavlja med najboljše v Evropi, 
lahko zaposlenim v podjetjih in drugim pred-
stavimo še veliko vsebin, povezanih z varova-
njem okolja. Naša predavanja pri udeležencih 
prebudijo okoljevarstveno razmišljanje, hkrati 
pa s tem podprejo projekt DEPO in pomagajo 
zbirati sredstva za ustvarjanje novih, zelenih 
delovnih mest.

JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 
www.kpv.si

Trstične grede - 
Limnosolids
Limnosolids trstične grede omogočajo sonarav-
no sušenje, mineralizacijo in stabilizacijo 

www.zelenaslovenija.si/zeleno-omrezje
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blata iz čistilnih naprav. Blato se na trstične 
grede nanaša v serijah, kjer se skladišči za 
obdobje osmih let.

Zaradi prisotnosti rastlin in mikroorganizmov 
poteka naravna mineralizacija in stabilizacija 
blata. Do sušenja prihaja zaradi bio-fizikalnih 
procesov evapotranspiracije. Končni produkt 
je kompostu podobna snov, ki jo je možno 
ponovno uporabiti (kmetijstvo, ozelenjevanje 
površin idr.).

Prednosti trstičnih gred so enostavna uporaba 
in izredno nizki stroški obratovanja (minimal-
na poraba električne energije, le za delovanje 
črpalk). Tehnologija ne potrebuje nobenega 
dodajanja kemikalij za zgoščevanje. Zaradi 
aerobnih razmer v trstični gredi ne prihaja 
do neprijetnih vonjav. Proces mineralizacije 
odstrani do 30 % organske snovi, kar pomeni 
zmanjšanje volumna. Končni produkt vsebuje 
30 % sušine, kar omogoča enostaven transport.

Pripravil: dr. Gregor Plestenjak

Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o. 
www.limnos.si

dan Zemlje v 
podjetju medium

»V znak spoštovanja do matere Zemlje se bomo 
v petek 22. 4. ob 10.30 uri okrepčali z lokalnimi 
dobrotami.« Tako se je glasil pričetek vabila za 
zaposlene v podjetju Medium. Malico smo pri-
pravili iz sestavin, ki smo jih nakupili v lokal-
nem okolju. Pogovor ob malici je potekal okoli 
»zelenih« tem. Najprej smo predstavili jedi in 
njihovo poreklo. Na kratko smo predstavili 
zgodovino dneva Zemlje in njegov pomen ter 
zaposlenim razdelili »okoljske izkaznice«, na 
kateri ima vsak zaposleni zapisano, kakšne so 
njegove delovne obveznosti v povezavi z varo-
vanjem okolja. Cilj dneva Zemlje je spodbuditi 

vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu ravna-
nju z okoljem. V našem podjetju se za ta cilj 
trudimo vse dni v letu. »Mati Zemlja ima dovolj 
za vse, a ne za pohlepne.« (Mahatma Ghandhi)

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

poslovni najem 
tiskalnika – 
ohranjajmo naravo

Optiprint d.o.o. podjetjem po vsej Sloveniji in 
tudi v tujini že vrsto let omogoča najem tiskal-
nikov in multifunkcijskih naprav. Prepoznavni 
smo predvsem po ogromnih prihrankih, ki jih 
ustvarjamo, saj smo izenačili ceno barvnega in 
črno belega tiska. Na prvi pogled ima poveča-
nje količine barvnega tiska v podjetjih lahko z 
vidika ohranjanja narave negativen prizvok. 
Kljub vsemu pa je resnica povsem nasprotna. 
Zaradi lastnega razvitega sistema v naših na-
pravah ni potrebno menjavati kartuš. Tiskalnik 
lahko tako celo življenjsko dobo deluje z zgolj 
enim kompletom kartuš. Namesto da se kar-
tuša zamenja na 3 do 5 dni, se z našo rešitvijo 
zamenja na 3 do 5 let. Kartuše so sestavljene iz 
izredno težko razgradljivih materialov, zato se 
povprečna kartuša razkraja do 450 let. Vsako 
leto na smetiščih pristane na desetine milijo-
nov odpadnih kartuš. Uporabniki Optiprint 
najema tiskalnikov jih v ta ogromni bazen 
nesnage prispevajo vsi enako: nič. Z razvojem 
se vsak dan trudimo na različnih področjih, pri 
čemer na ekološki vidik nikakor nismo pozabili 
– to potrjujejo tudi razni certifikati, ki smo jih 
pridobili tudi s področja ohranjanja okolja.

Optiprint d.o.o. 
www.optiprint.si

kmalu spet več 
zanimanja za sončne 
elektrarne
Družba Oven Elektro Maribor d.o.o. je specia-
lizirana za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih 
virov energije (OVE) in ima v lasti šest malih 
hidroelektrarn inštalirane moči 2.525 kW in 
18 solarnih elektrarn moči 612,9 kW. Večino 
zelene elektrike proizvedejo iz hidroelektrarn, 

desetino iz sonca. Od leta 2015 z novim Klubom 
Oven uspešno organizirajo številne dogodke, 
povezane z OVE, e-mobilnostjo, varstvom 
okolja, arhitekturo, eko turizmom in recikli-
ranjem. Dogodki so brezplačni in potekajo v 
Mariboru. Direktor podjetja Miroslav Prešern 
izpostavlja, da so nove lokacije za izgradnjo 
malih HE v Sloveniji težko dosegljive. Zaradi 
minulih pričakovanih velikih donosov iz sonč-
nih elektrarn pa bo težko popraviti napake, ki 
jih je povzročil napačno zastavljen sistem sub-
vencij. Pri novih oblikah ureditve, kot ga sedaj 
obeta nova samooskrba z električno energijo iz 
OVE in pospeševanje sončnih elektrarn, bi mo-
rali biti zelo previdni. Kaj jim, kot sistemskemu 
operaterju, nalaga novi pravilnik o samooskrbi 
z električno energijo, še ni znano. Ker cene 
razsmernikov in solarnih modulov vztrajno 
padajo, lahko že letos napovejo več zanimanja 
za sončne elektrarne. Za razliko od Slovenije 
je v Avstriji regulator trga na nacionalni ravni 
zagotovil natančno opredeljene pogoje, kje 
graditi določene zelene tehnologije in zakaj 
zelenih tehnologij na nekaterih območjih ni 
možno postaviti.

Oven Elektro Maribor d.o.o. 
www.oven-em.si

subvencije za 
električna vozila letos 
do 7.500 evrov

Eko sklad je najvišji možni znesek nepovra-
tnih finančnih spodbud za nakup električnega 
avtomobila iz lanskih 5.000 evrov v letošnjem 
letu zvišal na 7.500 evrov. Če k temu dodamo 
opazno naraščanje števila javnih polnilnih po-
staj, je nakup električnih vozil v Sloveniji zdaj 
res postal še dostopnejši. S tem si lahko lažje 
predstavljamo ulice brez hrupa avtomobilskih 
motorjev, brez emisij ogljikovega dioksida ali 
dušikovega oksida, mesto za lepše in prija-
znejše življenje. Življenje brez nepotrebnega 


