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V celjskem tehnološkem centru Tecos so prejšnji 
mesec končali izdelavo prototipa orodja za proizvo-
dnjo sadilnih lončkov iz posebnega biokompozitnega 
materiala, katerega sestavni del bodo tudi vlakna od-
padne hmeljevine. Gre za del mednarodnega projekta 
Life BioThop, v katerega so poleg Tecosa, Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ter razvojne 
agencije Savinja vključeni še podjetja in raziskoval-
ne ustanove s Portugalske in Češke ter iz Nemčije in 
Španije. Osrednji cilj projekta, vrednega 1,9 milijona 
evrov, je uvedba razgradljivih bioplastičnih izdelkov, 
ki jih bodo lahko uporabljali v hmeljarstvu in tudi 
drugih vejah kmetijstva, nov biokompozitni material 
pa bo uporaben tudi v embalažni industriji.

JANJA INTIHAR

Tecos bo izdeloval sadilne lončke za hmeljarje, vrtnarje in cvetličarje

Novi materiali in
novi izdelki za
bolj čisto okolje

Kmetijstvo sodi med gospo-
darske dejavnosti, ki zadnja 
leta povečujejo količine upora-
bljene plastike, ki sicer v svetu 
predstavlja 63 odstotkov vseh 
zbranih odpadnih surovin. V 
letu 2018 je Evropa »proizve-
dla« le malo manj kot 18 mi-
lijonov ton plastičnih odpad-
kov. Kmetijstvo je k tej količini 
prispevalo 6,5 milijona ton ali 
24 odstotkov odpadkov. Tako 
visok odstotek je predvsem 
posledica zavržene embalaže 
za enkratno uporabo. »Par-
tnerji projekta Life BioThop 
se spopadamo z izzivi kopi-
čenja plastičnih odpadkov za 
enkratno uporabo v kmetijsko-
predelovalni dejavnosti. Razvi-
jamo različne biorazgradljive 
izdelke, kot so oporna vrvica 
za vzgojo hmelja, embalažni 
izdelki, narejeni na osnovi 
odpadne hmeljevine, ter bio-
plastični kompozitni izdelki, 
ki bodo po končani življenjski 
dobi primerni za kompostira-
nje ali recikliranje. Cena novih 
izdelkov iz bioplastike bo pri-
merljiva konkurenčnim izdel-
kom iz sintetičnih polimerov, 
poleg tega bodo novi izdelki 
mehansko vzdržni ter certifi -
cirani za domače in industrij-
sko kompostiranje,« pojasnjuje 

dr. Vesna Žepič Bogataj, vodja 
laboratorija za aplikativne ma-
teriale v Tecosu.

Hmeljevina, 
dragocen vir novih 
materialov
Osrednji cilj projekta Life 

BioThop je uvedba nove bio-
plastične vrvice v slovenska 
hmeljišča, ki bo stoodstotno 
razgradljiva in jo bo mogo-

če reciklirati in kompostirati. 
Predstavljala bo torej prijaznej-
šo alternativo trenutno mno-
žično uporabljeni sintetični 
polipropilenski vrvici, ki se v 
okolju razkraja tudi do 450 let. 
»Plastična vrvica zdaj služi kot 
opora hmelju v času rasti, po 
obiranju storžkov hmelja pa 
ostane prepletena s stebli. Za-
radi tega hmeljevina velja za 
odpadno surovino, namesto 
da bi jo izkoristili kot dragocen 
vir naravnih hranil na kmetij-
skih površinah,« pojasnjuje 
Žepič Bogatajeva. Hmeljevina 
zdaj predstavlja velik okoljski 
problem tako v Sloveniji kot 
tudi v Evropi. Evropska unija 
na 26.500 hektarjih pridela 50 
tisoč ton hmelja letno. Inštitut 
za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije zato že več let išče 
nove tehnološke rešitve in ima 
izdelane vrste študij o primer-
nem nadomestku plastične 
vrvice v slovenskih hmeljiščih.

Projekt Life BioThop torej 
pomeni rešitev neizkoriščene-
ga potenciala odpadne, vendar 
dragocene biomase poljedel-
skih kultur, kakršna je hmelje-
vina. Vanj se je vključilo sedem 
partnerjev iz petih članic Evrop-
ske unije, poleg Slovenije še iz 
Nemčije in Španije ter s Portu-
galske in Češke. Vodilni partner 
je žalski inštitut za hmeljarstvo, 
ki bo v času projekta ponudil 
sonaravno in trajnostno preo-
brazbo hmeljarske panoge, ki 
bo delovala po načelu krožnega 
gospodarstva. Stopnja predela-
nih odpadnih surovin se bo 
povišala. Boljša bo energetska 

učinkovitost, izpust toplogre-
dnih plinov se bo zmanjšal. 
Projekt bo trajal še dve leti, do 
junija 2022, njegova vrednost je 
ocenjena na 1,9 milijona evrov. 
Denar so prispevali Evropska 
unija iz programa Life, sloven-
sko ministrstvo za okolje, obči-
ne Spodnje Savinjske doline in 
Združenje hmeljarjev Slovenije.

Vrvice za hmelj in 
drugi izdelki
Partnerji projekta si prizade-

vajo, da bi odpadno hmeljevino 
čim bolj oziroma v celoti izko-
ristili. Zato poleg bioplastič-
ne vrvice snujejo tudi druge 
bioplastične izdelke, ki bi bili 
uporabni v kmetijstvu, novi 
materiali bi bili primerni tudi za 
izdelovanje različne embalaže.

Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije že od 
lani na 25 hektarjih hmeljišč 
preizkuša različne tipe bioraz-
gradljivih hmeljarskih vrvic, ki 
jih razvija portugalska družba 

Dr. Vesna Žepič Bogataj: »S hmeljar-
stvom smo se povezali, ker poznamo 
problematiko neizrabljene odpadne 
hmeljevine in ker smo v tem videli 
priložnost za nove izdelke, za uspe-
šne zgodbe o krožnem gospodarstvu 
in tudi za povezovanje različnih de-
javnosti.«

Mala delničarja za delitev 
dobička

Družba pooblaščenka Železar Štore in To-
maž Subotič, ki imata skupaj malo več kot 
3 odstotke delnic Uniorja, nasprotujeta pre-
dlogu uprave in nadzornega sveta te družbe, 
da delničarji tudi letos ne bi dobili dividend. 
Seja skupščine Uniorja bo 10. junija.

Železar Štore in Tomaž Subotič predla-
gata, naj Unior od 13,5 milijona evrov bi-
lančnega dobička za dividende nameni 947 
tisoč evrov. S tem bi zadostil zakonskemu 
določilu o minimalni dividendi, ki ne sme 
presegati štirih odstotkov osnovnega kapi-
tala družbe. Mala delničarja ocenjujeta, da 
izplačilo dividend v takšnem znesku ne bi 
ogrozilo poslovanja Uniorja in njegovih za-
vez bankam, bi pa delničarjem, ki že več 
let niso dobili dividend, povrnilo zaupanje 
v delnico družbe.

Uprava Uniorja se z delitvijo dividend ne 
strinja, zakaj, je pojasnila že v sklicu junij-
ske seje skupščine. Družba namreč zaradi 
zavez, ki jih je ob najemu sindiciranega 
posojila pred štirimi leti dala bankam, ne 
sme izplačati dividend, ker ji fi nančni kazal-
ci tega še ne dovoljujejo. Poleg tega denar 
potrebuje za blaženje posledic pandemije, 
za nameček bi v primeru izplačila dividend 
morala vrniti državno pomoč za delavce, ki 
so na začasnem čakanju na delo. Ker je v 
Uniorju ves čas epidemije, to je od 13. mar-
ca do 31. maja, na čakanju skoraj polovica 
zaposlenih, bi zaradi nadomestila plač za te 
delavce državi morala vrniti malo več kot 4 
milijone evrov skupaj z obrestmi.

JI

Royal Lankhorst Euronete. Na 
osnovi rezultatov bodo jeseni, 
če bo treba, na Portugalskem 
opravili še dodatne izboljšave 
vrvice. Lani je inštitut testiral 
tudi kompostiranje odpadne 
hmeljevine, ki je bila preple-
tena z novimi biorazgradljivi-
mi vrvicami. Rezultati so bili 
ugodni.

Del odpadne hmeljevine iz 
Slovenije potuje v Nemčijo v 
podjetje Zelfo Technology, 
kjer s posebnimi mehanskimi 
postopki poskrbijo za takšno 
kakovost vlaknine, da je upo-
rabna za izdelovanje organske 
embalaže in novih biokompo-
zitnih granulatov, ki jih razvi-
jajo v družbi Technopacking v 
Španiji. Podjetje Tridas s Češke 
tako na primer že razvija zašči-
tno embalažo za vinske stekle-
nice, ki bo v celoti izdelana iz 
vlaknin odpadne hmeljevine, 
Tecos se je odločil za izdelova-
nje sadilnih lončkov, narejenih 
iz biokompozitnega granulata 
z dodatkom vlaken odpadne 
hmeljevine.

Sadilni lončki bodo v prvi 
vrsti namenjeni hmeljarjem. 

Na trg bodo prišli predvido-
ma poleti leta 2022. Sadilne 
lončke bo, vsaj na začetku, 
izdeloval Tecos sam. Kot pra-
vi Vesna Žepič Bogataj, imajo 
pri njih v centru vso potrebno 
strojno opremo za srednje ve-
liko serijsko proizvodnjo. Na 

64 let Termoelektrarne Šoštanj
Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki proizve-

de povprečno tretjino vse električne energije 
v državi, obeležuje 64 let delovanja.

Odločitev o gradnji Termoelektrarne Šoštanj 
je bila zaradi velike potrebe po električni ener-
giji sprejeta leta 1946. Leta 1956 sta bila zgraje-
na prva dva bloka elektrarne, ki sta v slovensko 
omrežje začela oddajati električno energijo. 
Leta 1960 je bil zgrajen blok 3, ki je skupno 
moč elektrarne povečal na 135 MW. Tako je 
Teš postal največji termoenergetski objekt v 
tedanji Jugoslaviji. Leta 1972 je začel električno 
energijo proizvajati blok 4, pet let kasneje so 
šoštanjski elektrarni dodali blok 5. Slednjega 
so leta 2018 ekološko posodobili. Leta 2008 so 
nanj priključili plinski turbini. Obe še danes 
skrbita za rezervo pri proizvodnje električne 
in toplotne energije, kadar kateri od osta-
lih blokov ne obratuje. Bloke 1, 2, 3 in 4 so 
v naslednjih letih trajno zaustavili. Danes je 

nepogrešljiv člen za zagotavljanje električne 
energije v Sloveniji blok 6, ki obratuje od leta 
2014. Slednji enako količino električne energije 
proizvede z do 30 odstotkov manjšimi izpusti 
ogljikovega dioksida, kot je to veljalo za proi-
zvodnjo energije v preteklosti.

Teš, ki je od leta 2001 ena od družb Holdinga 
Slovenske elektrarne, je od začetka delovanja 
do danes proizvedel 165.830.495 megava-
tnih ur električne energije in pri tem porabil 
191.178.637 ton premoga. Ob tem letno proi-
zvede še približno 350 gigavatnih ur toplotne 
energije, ki je namenjena ogrevanju v Šaleški 
dolini. V zadnjem času v elektrarni razmišljajo, 
kako bi zmanjšali toplogredne izpuste, a hkra-
ti ohranili energetsko lokacijo. Med drugim 
razmišljajo, da bi lignitu dodajali alternativ-
no gorivo SRF. Spomnimo, da tej ideji močno 
nasprotujejo Šaleško eko gibanje in nekateri 
prebivalci omenjene doline. TS

Bioplastika je družina materialov, ki so za razliko od tra-
dicionalne plastike biološko razgradljivi in imajo ključno 
vlogo v krožnem gospodarstvu. Tržni delež bioplastičnih 
materialov sicer raste iz leta v leto, vendar je izdelkov iz tega 
še vedno zelo malo. Globalni trg plastike je trenutno ocenjen 
na 359 milijonov ton, od tega je delež bioplastičnih proizvo-
dov manjši od 1,5 odstotka.

Nova biorazgradljiva vrvica, ki 
jo poskusno že uporabljajo na 
nekaterih hmeljiščih v Savinjski 
dolini.

leto bi lahko izdelali do 500 
tisoč lončkov. »Ocenjujemo, 
da bi jih samo za hmeljarski 
sektor na leto naredili 200 ti-
soč. Proizvodnja ne bo zapr-
tega tipa, torej ne bo samo za 
hmeljarje, saj pričakujemo, 
da bodo lončki zanimivi tudi 
za vrtnarje in cvetličarje ter 
druga podjetja. Proizvodne 
količine bomo zato prilagajali 
potrebam na trgu.«

V mednarodni projekt Life 
BioThop je iz celjskega Tecosa 
trenutno vključenih šest stal-
no zaposlenih – poleg štirih 
raziskovalcev še dva tehnika.

Bogate izkušnje 
Tecosa
Tecos je v konzorciju podje-

tij, ki so vključena v projekt Life 
BioThop, pomemben vezni 
člen za prenos pilotnorazisko-
valnih dejavnosti v uporabo, to 
je v industrijsko proizvodnjo. 
»Sodelovanje s plastičnopre-
delovalno in kmetijsko-živil-
sko industrijo za nas pomeni 
dodano vrednost. Priložnost 
vidimo tudi v osvajanju novih 
tržnih področij, na katerih lah-
ko ponudimo lastne inovativ-
ne proizvode z bio oznako. Pri 
projektu BioThop smo sodelo-
vali že ob zasnovi ideje, pove-
zali smo ustrezne partnerje in 
pripravili projekt za evropski 
razpis programa Life. Ocenjeni 
smo bili kot zelo uspešni, kar 
še dodatno potrjuje, da je bila 
odločitev o povezovanju raz-
ličnih strok prava,« pojasnjuje 
Vesna Žepič Bogataj. Tecos z 
razvojno-raziskovalnimi pro-
jekti, diplomskimi nalogami, 
magisteriji in doktorati znano-
sti že dolgo zbira znanje o pre-
delavi bioplimerov, o njihovih 
kompozitnih različicah ter o 
lastnostih novonastalih mate-
rialov. Postopoma je to znanje 
razvil do takšne stopnje, da ga 
lahko preizkuša v simuliranem 
industrijskem okolju. »Znanje 
o predelavi bioplimernih ma-
tric, ki so ojačane z naravnimi 
vlakni, je tako postalo zrelo za 
nadaljnje povezovanje s konč-
nimi uporabniki izdelkov iz 
odpadnih naravnih surovin. S 
hmeljarstvom smo se poveza-
li, ker poznamo problematiko 
neizrabljene odpadne hmelje-
vine in ker smo v tem videli 
priložnost za nove izdelke, za 
uspešne zgodbe o krožnem 
gospodarstvu in tudi za pove-
zovanje različnih dejavnosti,« 
poudarja Žepič Bogatejava.
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