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uporabnike geotermalne energije pri iskanju 
rešitev za odpravo tveganj pri raziskavah in 
rabi termalne vode. Platforma omogoča (1) 
primerjavo geotermalnih zakonodaj 6 držav 
in primerjavo praks pri rabi termalne vode, 
(2) vpogled v geotermalne prostorske podatke 
ter (3) uporabo orodij za podporo odločanju in 
zmanjševanju tveganja pri načrtovanju geoter-
malnega projekta. Na spletni stran projekta 
DARLINGe (www.darlinge.eu), v okviru kate-
rega je bila zasnovana platforma DRGIP, lahko 
zainteresirani dostopajo do rezultatov projekta, 
ki so objavljeni v obliki strokovnih poročil.

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si

Proizvodi iz odpadne 
hmeljevine – 
sadilni lonček

V sklopu evropskega projekta LIFE BioTHOP 
partnerji IHPS (SI), ZELFO TECHOLOGY (DE), 
TRIDAS (CZ), LANKHORST Euronet Group 
(PT), TECNOPACKAGING (ES), TECOS (SI) 
in RAS (SI) stremimo k celovitemu izkoristku 
odpadne hmeljevine, ki bo delno uporabljena 
v novih bioplastičnih proizvodih za embalažni 
ter kmetijsko predelovalni sektor. Razvojni 
center orodjarstva Slovenije TECOS v sklopu 
projekta pokriva razvoj biorazgradljivega in 
kompostabilnega sadilnega lončka za hitrora-
stoče poljedelske kulture. Konec lanskega leta 
smo ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev, 
podprtih s simulacijami brizganja plastike, 
zasnovali in izdelali prve prototipe lončka, 
katerih funkcionalnost bo v naslednjem kora-
ku testirana na stroju za avtomatsko sajenje 
sadik. Po uspešno izvedenem testiranju bo 
sledila prilagoditev procesa brizganja novo 
razvitega kompozitnega materiala, osnova-
nega na biopolimeru polimlečne kisline (PLA) 
in naravnih vlaknih odpadne hmeljevine. V 
drugi polovici leta bomo svoje aktivnosti usme-
rili v konstrukcijo orodja, testiranje pilotnih 
serij ter zagon proizvodnje biorazgradljivih 
sadilnih lončkov. Projekt je sofinanciran iz 
programa LIFE – Okolje in učinkovita raba 

virov s strani Evropske Komisije (EASME), 
Ministrstva za okolje in prostor, šestih občin 
Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) in Združenja 
hmeljarjev Slovenije. Več informacij o projektu 
je na voljo na povezavi www.life-biothop.eu.

TECOS, Razvojni center orodjarstva 
Slovenije
www.tecos.si

EMAS spodbude 
Slovenije za večje 
vključevanje podjetij 
v shemo EMAS

EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši 
sistem okoljskega ravnanja, s katerim dosega-
mo učinke krožnega gospodarstva. Evropska 
komisija je razvila okoljski sistem EMAS za 
podjetja in druge organizacije v pomoč pri 
izboljšanju, ocenjevanju in poročanju njihove 
okoljske uspešnosti. Za spodbujanje EMAS v 
Sloveniji je sprejetih več ukrepov skozi različ-
ne instrumente. MGRT: vavčer za certifikate 
kakovosti (EMAS) za MSP (sofinanciranje 
stroškov priprave na certificiranje in stroškov 
zunanjega izvajalca, ki podjetju pomaga pri 
pripravi na certificiranje); MGRT: javni razpis 
za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za 
turistične nastanitve (sofinanciranje stroškov 
pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih 
sistemov za turistične nastanitve ter stroškov, 
povezanih s promocijo konkurenčne prednosti 
turističnega ponudnika); MJU in MOP: v pri-
merih okoljskih zahtev in meril je za 7 pred-
metov zelenega javnega naročanja (PP9, PP10, 
PP11, PP12, PP13, PP19, PP20) sistem EMAS 
vključen kot prednostni kriterij v merilih za 
oddajo javnega naročila (dodelitev dodatnih 
točk); MOP: Sklad za podnebne spremembe - 
vključitev sistema EMAS med merila pri javnih 
razpisih za projekte, ki spodbujajo prehod v 
krožno, nizkoogljično in podnebno odporno 
gospodarstvo; finančne spodbude za promo-
cijo sistema EMAS z namenom ozaveščanja, 
usposabljanja in izobraževanja različnih de-
ležnikov. Več informacij na www.lifebraver.eu 
(LIFE B.R.A.V.E.R.).

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si

Kratko, 
zanimivo
gen-i bo gradil 
sončne eleKTrarne v 
severni maKedoniji

GEN-I začenja zeleno tranzicijo energetskega 
sistema tudi v Severni Makedoniji. Objavili so 
namreč rezultate prvega natečaja za gradnjo 
večjih sončnih elektrarn na državni zemlji 
in za izvajalca izbrali GEN-I. V regiji bo v pri-
hodnje zagotavljal proizvodnjo pomembnega 
deleža električne energije iz obnovljivega vira. 
Sončna elektrarna, ki jo bo družba postavila 
v Amzabegovem, bo omogočila dobavo čiste 
električne energije tako v Severni Makedoniji 
kot na ostalih trgih v regiji.

GEN-I je na natečaju za gradnjo sončne elek-
trarne na državni zemlji oddal ponudbo za tri 
od enajstih lotov in bil izbran pri vseh treh. To 
pomeni, da bo v okviru razpisa, ki je skupno 
predvidel gradnjo 35 MW sončne elektrarne, 
GEN-I postavil za kar 17 MW solarnih pane-
lov. To je glede na razpisne pogoje tudi največ, 
kolikor je dobil posamezen ponudnik.

Z zmago na inovativno zasnovanem natečaju 
je GEN-I dobil pravico do 50-letne uporabe 
zemljišča za proizvodnjo električne energije 
s pomočjo sončne elektrarne. Ob tem bo dr-
žava poskrbela, da bo zemljišče dobilo status 
gradbenega zemljišča z vsemi potrebnimi do-
voljenji za postavitev sončne elektrarne in 
njeno uporabo. Država se je zavezala tudi k 
ureditvi priključka na omrežje. Ta tri zagoto-
vila je vlada Severne Makedonije prepoznala 
kot ključna za odpiranje potenciala investicij 
v sončne elektrarne ter z njim uresničevanje 
podnebnih zavez in trajnostnih ciljev.

posveT o celoviTi prenovi 
sTavb, Tudi o Financiranju

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo 
in Zbornica za poslovanje z nepremičninami 
v petek, 6. marca 2020, v prostorih podjetja 
Jub organizirata posvet o celoviti prenovi 
stavb. Z napredkom tehnologije starejše 
stavbe ne morejo več zadovoljevati zahtev 
uporabnikov, zato je potrebna temeljitejša 
prenova. Na posvetu bo v ospredju načrto-
vanje in izvajanje celostne obnove stavb po 
načelu trajnostne prenove. Prav tako morajo 
prenove slediti novi zakonodaji in prav za-
konodaja na področju varstva pred požarom 
je uvedla veliko novosti, ki jih je potrebno 
vključiti tako v načrtovanje kot izvajanje. 
Predstavljeni bodo tudi primeri revitaliza-
cije zelenih površin in njihovega preobliko-
vanja v skupne prostore. Ta ozelenitev in kot 
prostor za druženje se lahko uporabijo tudi 
strešne površine. Najpogostejša težava za 
bolj celovito obnovo je pomanjkanje denarja. 
Več informacij o programu na spletni strani 
https://gbc-slovenia.si.


