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Ta projekt je prejel sredstva iz 
programa Evropske unije za raz-
iskave in inovacije Obzorje2020 
v okviru sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev št. 864400.

Staro mestno jedro Celja (foto: Edi 
Einspieler)
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mestna občina Celje partner v evropskem projektu pametnih mest
Celje se je kot partner pridružilo projek-
tu POCITYF (A POsitive Energy CITY 
Transformation Framework), programa 
Obzorje2020, katerega namen je mesta z boga-
to zgodovinsko-kulturno dediščino spremeniti 
v bolj učinkovita, zdrava, varnejša in trajno-
stna življenjska okolja. Cilj projekta je mestom 
pomagati ustvariti energetsko pozitivna 
okrožja in ob tem spoštovati njihove raznolike 
urbane situacije, ki mnogokrat vključujejo hi-
storične stavbe in objekte kulturne dediščine. 
Pridobljeno znanje bo mestu omogočilo prehod 
na višjo energetsko raven, kar pomeni manjšo 
porabo energije, zmanjšanje izpustov CO₂ in 
okoljsko prijaznejše mestno okolje. Sodelovanje 

Mestne občine Celje v projektu bo v povezavi 
z izvajanjem akcijskega načrta za trajnostno 
energijo vodilo k pametnemu trajnostnemu 
okolju za ustvarjanje novih priložnosti. Celje 
bo v petih letih, kolikor traja projekt, prejelo 
220.312,50 evrov.

Mestna občina Celje
https://moc.celje.si

demo pilotna naprava za razgrajevanje tekstilnih odpadkov
IOS v zadnjih letih prehaja iz svoje R&R de-
javnosti na nove produkte, ki so usmerjeni 
predvsem v uspešno izvajanje krožnega gospo-
darstva. Na področju recikliranja komunalnih 
odpadnih voda in za njihovo ponovno upora-
bo smo razvili membranski biološki reaktor 
(MBR), ki očisti vode do takšne mere, da se 
vode lahko ponovno uporabljajo kot sanitarna 
voda. Za zmanjševanje odpadkov hrane smo 
razvili senzor FreshSens, ki nam omogoča spre-
mljanje svežosti piščančjega mesa in rib ter nas 
opozarja, da moramo hrano v določenem roku 
uporabiti. Na ta način prispevamo k zmanjše-
vanju količin odpadkov živil, hkrati se lahko 
na ta način obvarujemo pred nevarnostmi 

zastrupitve s hrano. Letos smo uspešno zaklju-
čili tudi projekt RESYNTEX (www.resyntex.
eu), katerega rezultat je DEMO pilotna naprava 
za razgrajevanje tekstilnih odpadkov (PET, PA, 
volne, celuloze) in pridobivanja sekundarnih 
surovin, ki jih lahko ponovno uporabimo za 
nove tekstilne in druge izdelke. DEMO pilo-
tna naprava omogoča razgrajevanje tudi dru-
gih odpadkov, kot so različne vrste plastike, 
kartonska embalaža, lesna biomasa. Različni 
zainteresirani gospodarski subjekti lahko na 
DEMO napravi testirajo proces razgrajevanja 
odpadkov in na koncu okarakterizirajo kvali-
teto in uporabnost pridobljenih sekundarnih 
surovin.

IOS, d.o.o.
www.ios.si

alternativa sintetični vrvici za oporo hmelja
V juliju je zaživel evropski projekt LIFE 
BioTHOP, koordiniran s strani Inštituta za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS). 
Mednarodni konzorcij sestavlja 7 partnerjev iz 
petih članic EU, med temi dva slovenska par-
tnerja - Razvojni center orodjarstva Slovenije 
TECOS in Razvojna agencija Savinja. Slovenija 
je tretja največja proizvajalka hmelja v Evropi in 
peta na svetu. Kot opora pri rasti hmelja se še 
vedno uporablja polipropilenska vrvica. Pri obi-
ranju hmelja so edini uporabljeni produkt storž-
ki. Odstranjevanje prepletene sintetične vrvice 
s preostankom rastline je časovno zamudno in 
finančno neizvedljivo. Tako ostaja neizkoriščen 

potencial odpadne biomase (stebla in listi 
hmelja), ravnanje z njo pa predstavlja okoljski 
problem na lokalni in mednarodni ravni, saj je 
ni mogoče ustrezno kompostirati, reciklirati 
in odlagati, zato konča v sežigu odpadne bio-
mase. Projekt bo z vpeljavo 100 % biorazgra-
dljive, reciklabilne in kompostabilne vrvice na 
osnovi biopolimera polimlečne kisline (PLA) 
poskrbel za okolju prijaznejšo alternativo. Tako 
bo odpadna hmeljevina po obiranju pridobila 

naziv primarne surovine za izdelavo komposta 
in tržne surovine za izdelavo novih biorazgra-
dljivih polimernih izdelkov v embalažnem, 
kmetijskem in hortikulturnem sektorju. Projekt 
je sofinanciran iz programa LIFE – Okolje in 
učinkovita raba virov s strani Ministrstva za 
okolje in RS, občin Spodnje Savinjske doline 
(Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 
Žalec) in Združenja hmeljarjev Slovenije. Več 
informacij o projektu bo na voljo od decembra 
naprej na www.life-biothop.eu.

TECOS, Razvojni center orodjarstva 
Slovenije
www.tecos.si
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