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dodatne funkcije. Vključuje tipala za spre-
mljanje ozračja, možnost polnjenja električnih 
vozil, spremljanje zasedenosti parkirnih mest, 
videonadzorni sistem, sistem za merjenje za-
dovoljstva, WiFi-oddajnik ter komunikacijsko 
opremo, ki omogoča nizanje dodatnih modulov 
za zbiranje relevantnih podatkov glede na po-
trebe posamezne lokacije. Celotna rešitev je 
povezana v enotno platformo za upravljanje in 
spremljanje dejavnikov za zagotavljanje boljše 
kakovosti bivanja.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si

dan krožnega 
gospodarstva 
novo mesto

V sredo, 3. aprila 2019, so v Novem mestu 
obeležili tri leta uspešnega, učinkovitega in 
trajnostnega projekta zapiranja komunalnega 
snovnega kroga odpadne kartonske embalaže 
za mleko, sokove in ostala živila (KEMSO). 
Na območju osmih občin, za katere skrbi 
Komunala Novo mesto, od leta 2015 namen-
sko zbirajo to vrsto embalaže in jo posredujejo 
v recikliranje. V podjetju Lucart v sklopu ino-
vativnega sistema EcoNatural iz kartonskega 
dela embalaže izdelajo papirnate higienske iz-
delke, iz polietilena in aluminija pa podajalni-
ke zanje. Nove, reciklirane izdelke uporabljajo 
lokalne institucije na istem območju, kjer so 
to embalažo zbrali. Tako lokalna skupnost 
s pravilnim ločevanjem in usmerjenim reci-
kliranjem postaja samozadosten vir surovin 
za nove izdelke. Za projekt so na Svetovnem 
gospodarskem forumu v Davosu prejeli poseb-
no pohvalo Highly Commended v kategoriji 
najboljši vladni, mestni oziroma regionalni 
projekt krožnega gospodarstva.

Valtex & Co. d.o.o.
www.valtex.si

ponovno izkoriščanje 
bakrovih deponij s 
pristopom ničelnega 
odpadka
Bakrovi rudniki na Balkanu so v času od za-
četka svojega obratovanja do danes odložili 
ogromno različnih rudarskih ostankov (okoli 
920 milijonov ton), ki po različnih ocenah vse-
bujejo še 1,3 milijona ton Cu, 128 ton Ag in 

23 ton Au. V okviru projekta RIS-CuRE »Zero 
waste recovery of copper tailings in the ESEE 
region« bo oblikovana platforma različnih 
deležnikov (rudniki, ponudniki tehnologij 
za ekstrakcijo kovin, gradbeniki, lokalne 
skupnosti), s pomočjo katere se bo oblikovalo 
ustrezno okolje za aktivnosti v zvezi s prede-
lavo rudarskih odpadkov ne samo v okviru 
projekta, temveč tudi dolgoročno. Izvedena bo 
demonstracija izločanja kovin z različnimi so-
dobnimi tehnologijami. Preostanek materiala 
bo imobiliziran in uporabljen v gradbeništvu 
(npr. nasipi). S tovrstnimi aktivnostmi želimo 
dvigniti nivo konkurenčnosti in inovativnosti 
v regiji ter predelati odpadke v surovine.

Zavod za gradbeništvo Slovenije
www.zag.si

Evropski projekti

preoblikovanje odpadnih 
komunalnih surovin
V okviru projekta CEPLAFIB, sofinanciranega 
iz programa LIFE - Okolje in učinkovita raba 
virov, ponosno predstavljamo najnovejše 
dosežke pri preoblikovanju odpadnih komu-
nalnih surovin – plastične embalaže in časopi-
snega papirja. Partnerji projekta, Adria Mobil, 
Omaplast, Ecopulp, ITB, AITIIP in TECOS, 
smo razvili nove kompozitne materiale na 
osnovi recikliranih granulatov polipropilena 
in polietilena ter visokega utežnega dodatka 
vlaken (do 40 %) pridobljenih iz odpadnega 
časopisnega papirja, ki se ponašajo z odličnimi 
mehanskimi lastnostmi. Modul elastičnosti 
se ob pravi utežni kombinaciji materialnih 
komponent in modifikatorjev lahko izboljša do 

85 %, trdnost novih kompozitnih materialov 

pa je lahko tudi do 65 % boljša, kot jo izkazuje 

osnovna polimerna komponenta. Novonastale 

materiale bomo v nadaljevanju uporabili za 

razvoj avtomobilskih notranjih komponent, 

industrijske embalaže in konstrukcijskih ele-
mentov v gradbenem sektorju.

TECOS, Razvojni center orodjarstva 
Slovenije
www.tecos.si
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