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Delež OVE
v EU se počasi
povečuje

Ljubljana – Po ocenah evropskega statističnega urada Eurostata je
leta 2012 energija iz obnovljivih virov prispevala k 14,1 odstotka bruto končne porabe energije v EU28.
Leta 2004, ko so bili ti podatki
prvič na voljo, je ta delež znašal
8,3 odstotka. Cilj strategije Evropa
2020 je doseči delež 20 odstotkov energije iz obnovljivih virov.
Od leta 2004 se je delež energije
iz obnovljivih virov povečeval v
vseh državah članicah, najbolj na
Švedskem, Danskem in v Avstriji.
Največji delež energije iz obnovljivih virov glede na bruto končno
porabo energije so leta 2012 imele Švedska (51 odstotkov), Latvija
(35,8 odstotka) in Finska (34,3 odstotka), najmanjšega pa Malta (1,4
odstotka), Luksemburg (3,1 odstotka) in Združeno kraljestvo (4,2 odstotka). V Sloveniji je se je ta delež
s 16,1 odstotka leta 2004 povečal
na 20,2 odstotka leta 2012. Cilj Slovenije za leto 2020 je 25 odstotkov.
Ba. Pa.

Tiskanje na isti
papir petkrat
Ljubljana – Toshiba je razvila
tiskalnik in toner, ki ga tiskalnik lahko razbarva, kar omogoča
večkratno, običajno pa petkratno
tiskanje na isti list papirja. Poleg
tega naprava shrani elektronsko
kopijo dokumenta. Sistem je lani
dobil zeleno nagrado ministrov za
gospodarstvo, trgovino in industrijo, kot dobro zeleno prakso pa ga je
označila tudi nemška družba Nehlsen GmbH & Co. KG, ki spada med
deset največjih družb za okoljsko
upravljanje. Paper Reuse System
e-STUDIO306LP/RD30 je naprava,
ki spada v središče prizadevanj Toshibe TEC za presežno vrednost v
primerjavi s konkurenco na področju tiskanja. Doslej je Toshiba izdelovala manjše, lažje in energijsko
učinkovitejše naprave, pri čemer je
ostajala težava porabe papirja nedotaknjena. V družbi Nehlsen so
z uporabo ugotovili, da je mogoče
privarčevati 80 odstotkov papirja,
kar pomeni nižje emisije pri proizvodnji papirja in manjšo porabo
vode. Tudi prihranki, zlasti pisarniških družb, so precejšnji. B. T.

Peticija za
zaščito planeta
Ljubljana – Umanotera poziva
predsednico vlade Alenko Bratušek, naj pristopi k učinkovitemu
ukrepanju proti podnebnim spremembam. »Še nekaj dni nas loči
od četrtka, 20. marca, ko bodo naši
voditelji razpravljali o prihodnjih
ukrepih Evrope v boju s podnebnimi spremembami, eno največjih
groženj našemu planetu. Pridružite se s podpisom peticije (na spletni strani Umanotere) in pozivu k
sprejetju pravičnega, ambicioznega
in pravnozavezujočega dogovora o
evropskem načrtu s podnebnimi
spremembami. V pozivu sodeluje
29 držav, do zdaj smo zbrali 1118
podpisov, podpora pa se še povečuje,« pravijo v Umanoteri. B. T.

V Izolo na
lokalno hrano
Izola, Ljubljana – Turistično
združenje Izola ter izolski gostinci in podeželska društva so predstavili uspešen projekt Kilometer
nič, s katerim gostom približujejo
avtohtono in avtentično gastronomsko ponudbo Izole in izolskega podeželja. Najprej bo v okviru
projekta akcija Erbe per ovi, ki bo
potekala od 15. marca do 17. maja
in v okviru katere bodo gostišča in
turistične kmetije z izolskega podeželja gostom ponujale jedi s sezonskim zelišči. Turistična kmetija
Medljan, Gostilna Korte in Hiša
Torkla bodo tako v okviru akcije
dobra dva meseca gostom ponujale
»fritajo« iz mešanih zelišč po enotni ceni šest evrov, poleg tega bo
vsaka gostilna ponujala še različne
jedi, pripravljene z divjimi šparglji,
regratom, čemažem, koromačem,
oljčnim oljem in drugimi sezonskimi zelišči. Projekt ima še tri akcije, in sicer vodene gastronomske
večere »Pozabljeni okusi Istre«,
ponudbo morskih dobrot »Zjutraj
v morju, opoldne na krožniku« in
tržnico »Ruba siz moje njive«, na
kateri lokalni pridelovalci od maja
do septembra ponujajo pridelke iz
svojih vrtov. B. T.

Prihodnjič
v Zelenem Delu

Kakšne so koristi energijske obnove stavb, kako
pomembne so strategije
varovanja okolja v eni od
največjih korporacij in še kaj
o odpadkih.

Plinska infrastruktura za ladje do leta 2020
Morski promet Ladje bi morale zmanjšati emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in saj, zlasti hudo je na severu
Utekočinjeni plin bi lahko zamenjal težka olja in mazut v pomorskem prometu. Foto Roman Šipić

Bruselj – Ladijski promet, ki
je sicer do okolja bolj prijazen kot tovorni promet na cesti, obsega pa 74 odstotkov trgovine Evropske unije, se mora
tudi očistiti. Najbolj priročen za
to se zdi, vsaj začasno, utekočinjen zemeljski plin.
Borut Tavčar
To načeloma ne bi smela biti nepremostljiva težava, saj imajo največje
ladjarske družbe na svetu evropske lastnike. Hudič pa je seveda
v mednarodnem dogovarjanju in
različnih interesih. Zelo lahko je
ladjarju zamenjati zastavo, EU pa
bi rada imela pravično svetovno
ureditev, kar bi tudi zaščitilo ladijsko in drugo industrijo. Evropski
ladjarji imajo v povprečju novejše
ladje, njihovo povprečno starost
so znižali z 20 na deset let. EU bi
seveda rada ohranila to prednost
tudi s svetovnimi pravili, saj ima
40 odstotkov ladjarjev, vendar bo

za to treba delati skupaj, ladjarji,
pristanišča, države in industrija.

Plin ali čiščenje izpuhov

Prednost je učinkovita raba energije, glavno takšno opremo pa
proizvajajo v Evropi. Evropska
komisija oziroma generalni direktorat za promet predlaga prehod
ladij na uporabo utekočinjenega
zemeljskega plina, ki bi zamenjal
sedanja težka olja in mazut. Cilj
je zlasti zmanjšanje izpustov žveplovega dioksida in saj, kar je bilo
na mednarodni ravni dogovorjeno
leta 2008, začeti pa bi morali veljati že prihodnje leto. Vendar je
nastala velika težava z Rusi, ki bi
rok uveljavitve zmanjšanja emisij
žveplovega dioksida prestavili na
leto 2021, z njimi pa bi potegnilo
tudi nekaj držav EU.
V komisiji pravijo, da ne predpisujejo nobenega goriva, le žvepla
ne sme biti več kot 0,1 odstotka.
To pomeni naprave za čiščenje dimnih plinov ali pa nova goriva. V
novi finančni perspektivi bodo za

pristanišča, železnice pa tudi energetsko infrastrukturo namenili
26,25 milijarde evrov. Poziv državam, da povedo, koliko denarja bi
potrebovale, bo objavljen predvidoma poleti.

Polnilnice, ne terminali

Energetska infrastruktura pomeni tudi polnilnice z utekočinjenim zemeljskim plinom. Vsako
pristanišče jo bo moralo imeti
do leta 2020. Na vprašanje Dela,
ali podpirajo tudi terminale za
utekočinjen zemeljski plin, na generalnem direktoratu za promet
odgovarjajo, da se s to tematiko
ne ukvarjajo, čeprav poznajo težave s terminali v severnem Jadranu. Zgolj za polnjenje ladijskih
rezervoarjev so terminali preveč.
Komisar za okolje Janez Potočnik
je povedal, da nasprotuje postavitvi terminalov, če je to v škodo
okolju.
V komisiji opozarjajo, da se kljub
mednarodni odločitvi leta 2008
do konca 2012 ni nič zgodilo. Veli-

ko je bilo namreč upov, da se bodo
kot v nekaterih drugih primerih
zgodile ZDA in leta 2015 ne bo
nobenih sprememb. Časa tako ni
veliko, zato bo mazut in težko olje
zdaj najprej zamenjal dizel, tako
vsaj predvidevajo. Ladij na plin je
le 30 ali 40, čeprav ne spuščajo v
zrak le manj žveplovega dioksida,
temveč tudi manj ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev
oziroma saj. Zanimanje zanje je
večje na Baltiku in v Sredozemskem morju. Tehnologije čiščenja
dimnih plinov ladij bodo bolj dosegljive v letu ali dveh.
Okoljevarstveniki
opozarjajo,
da bi se morala EU dotakniti tudi
dušikovih oksidov, saj je ladijski
promet drugi najhitreje rastoči vir.
Če se ga ne bodo lotili, bodo izpusti
ladij večji kot izpusti vseh avtomobilov in termoelektrarn. Poleg tega
bi bilo treba sprejeti zakonodajo o
razgradnji ladij in tudi o tem, kaj z
ladjami, ki so v takšnih ali drugačnih težavah in jih zadržijo v pristaniščih.

Umazan Rokavski preliv

V Evropski uniji in iz nje gre 74 odstotkov izdelkov, pridelkov in surovin po morju, celo znotraj Evropske unije se 37 odstotkov blaga
znajde tudi na ladjah. Do leta 2030
naj bi se po pričakovanjih ladijski
promet povečal še za polovico, kar
pomeni 15 odstotkov več delovnih
mest (zdaj jih je 2,5 milijona), na
morje pa bodo že prihodnje leto
prišle ladje, ki bodo imele prostor
za 18.000 kontejnerjev, kar pomeni neprekinjeno vrsto tovornjakov
od Pariza do Rotterdama.
Evropa ima tri pristanišča, ki so
na seznamu 15 največjih na svetu.
Rotterdam je 11., Hamburg 14., Antwerpen pa 15. Od 3,6 milijarde ton
blaga, pretovorjenega v evropskih
pristaniščih leta 2010, levji delež
zavzemajo pristanišča v Severnem
morju. Pravijo, da je zaradi številnih
ladij, ki plujejo skozi Rokavski preliv, zrak onesnažen v vseh državah
ob njem, tudi v Belgiji. Še večje skrbi povzroča taljenje ledu okrog Arktike, kar lahko pomeni še več ladij.

Če te za gorivo uporabljajo mazut,
izpuščajo v zrak velike količine saj,
ki se usedajo na led in sneg, to ga
potemni, posledica pa je še hitrejše
topljenje. Potočnik je dodal, da je
treba razumeti, da se onesnaževanje seli. Zato so pri prizadevanjih za
čist zrak pomembni vsi.
Pomagalo bi tudi satelitsko sledenje ladjam, če bi jim to predpisali. V
komisiji pravijo, da bi bilo to dobro
za trgovino (vedeli bi, kako daleč
je ladja od cilja), varnost (hitreje bi
lahko ukrepali v primeru piratskih
napadov) in zanesljivost. Ladje pa
bi po sistemu med drugim lahko
prijavile nezakonito ribarjenje ali
pa razlitja nafte. Te so ena najhujših nesreč na morju, ki bi jih lahko preprečili z uporabo plina, saj
ta izhlapi. Poleg tega je vprašanje
varnosti dobav, saj je 97 odstotkov
prometa v EU odvisnega od nafte,
njene zaloge pa niso neomejene.

povezane vsebine

delo.si/okolje
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Župan Zoran Janković proti toplotnim črpalkam
Obnovljivi viri Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije proti županu Ljubljane, ki promovira plin
Ljubljana – V Združenju za
energetsko neodvisnost opozarjajo, da je županovo dopolnilo k odloku o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini
Ljubljana, ki določa, da je plin
primarni energent, v nasprotju
z lokalnim energetskim konceptom in rabo trajnih virov.
Borut Tavčar
»V lokalnem energetskem konceptu MOL je izdelan načrt prehoda z
rabe fosilnih goriv na rabo trajnih
in obnovljivih energijskih virov,
župan Ljubljane pa v amandmaju k
odloku o načrtu za kakovost zraka
na območju MOL v nasprotju z aktom LEK MOL podpira rabo plina
na mestnem območju in predlaga,
naj postane plin primarni energent
v mestu. Sočasno pa enači obratovanje toplotnih črpalk z energijsko
učinkovitostjo rabe plina in trdi,
da mesto izgublja denar zaradi
manjšega tržnega deleža daljinskega ogrevanja in prodaje plina. To

naj bi bila posledica vgradnje toplotnih črpalk in državne podpore
skozi Eko sklad,« pravijo v Združenju za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS).

Proti slovenski proizvodnji

Dodajajo, da iz tega sledi, da župan
Janković s predlaganim amandmajem nasprotuje sprejetim aktom na
MOL zaradi zagovarjanja plinskega
lobija v državi. »Sočasno pa župan
Janković nasprotuje ravnanju države s podeljevanjem subvencij
za povečanje vgradnje toplotnih
črpalk ob tem, da država tako izvaja sprejete obveze po evropski
direktivi in ratificiranem kjotskem
protokolu. Treba je tudi povedati,
da je takšno nasprotovanje toplotnim črpalkam tudi nasprotovanje
slovenski proizvodnji toplotnih
črpalk (Gorenje, Kronoterm, prej
Termotehnika, in še pet drugih) in
podpora tujih proizvajalcev plina
in opreme za njegovo rabo, saj takšne proizvodnje v Sloveniji nimamo,« opozarjajo v ZENS.
Henrik Gjerkeš iz Gradbenega
inštituta ZRMK je medtem izra-

Tudi druge občine za plin

čunal, da so stroški ogrevanja s
toplotnimi črpalkami najmanjši
(najbolj s sistemi, ki za ogrevanje uporabljajo toploto podtalne
vode), da so tudi emisije tako rekoč najnižje, sploh če je vir elektrike za delovanje toplotnih črpalk
sonce. Za uporabo energije sonca
so sistemi s toplotnimi črpalkami
najbolj primerni, bolj kot sončni
kolektorji in sončne elektrarne.
Delno pa tudi Gjerkeš, kot Janković z dopolnilom, nasprotuje kotlom na lesno biomaso v mestih,
saj povečujejo lokalne emisije, zlasti delcev.

Poceni in do okolja prijazno

Gjerkeš pravi, da so toplotne črpalke okoljsko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit način ogrevanja, primeren za vse stavbe. Črpalke imajo
tudi pozitivne družbene učinke,
seveda če jih proizvajamo v Sloveniji. Njihov razvoj se ni ustavil,
zato postajajo še bolj učinkovite, z
večanjem deleža obnovljivih virov
energije v proizvodnji elektrike pa
bodo tudi toplotne črpalke vedno
bolj zelene.

Toplotne črpalke nastajajo tudi v Braslovčah. Foto Aleš Černivec

Tudi občane Kranja je presenetil
odlok o načrtu za kakovost zraka
na območju Mestne občine Kranj.
Tudi ta odlok (kot vseh sedem odlokov degradiranih območij) zahteva,
da je prednostni energent zemeljski
plin ali da se toplota odvzame iz daljinskega ogrevanja. V treh mesecev
mora Kranj sprejeti akt, po katerem
bo prednostni energent v občini
zemeljski plin. »Eko sklad pa je od
občine Kranj že zahteval natančen
popis vseh parcel v dosegu plinovoda z namenom, da jim ne bo treba
podeljevati subvencij za vgradnjo
toplotnih črpalk in kurilnih naprav
na lesno biomaso.
»Ali to morda pomeni tudi, da
Slovenci ostankov, rešenih iz gozdov po žledolomu, ne bodo mogli
uporabiti kot energent, ker je prednostni energent plin?« sprašujejo v
ZENS vlado. »Plin v nobeni obliki
ni in ne more biti prednostni energent v Sloveniji, če hočemo postati
energijsko neodvisna država. Še
posebno če upoštevamo sedanji
geopolitični položaj v Evropi in
preskrbo s plinom,« dodajajo.

Izrabljene gume od vulkanizerjev v predelavo
Zamenjava gum Od jutri zimska oprema za motorna vozila ne bo več obvezna, čas je za letne gume
S 15. marcem se bo končalo obdobje, ko je v Sloveniji za
voznike vseh motornih vozil
obvezna uporaba zimske opreme. Jeklenemu konjičku je tako
treba zamenjati obutev, saj so
zimske pnevmatike prilagojene vožnji v razmerah z nizkimi
temperaturami in snegom.
Zakon obenem določa, da je zimska oprema obvezna tudi po 15.
marcu, če se ob sneženju sneg
oprijema vozišča ali če je vozišče
poledenelo, vendar napovedi za
prihodnje tedne takšnih razmer
ne predvidevajo.
Svojemu jeklenemu konjičku
moramo tako zamenjati obutev,

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba Slopak d.o.o.,
partner je Delo d.d. Vrednost projekta je 671.558 evrov. Partnerja Slopak in Delo
sofinancirata 51 odstotkov (342.495 evrov). Evropska unija s podporo finančnega
mehanizma LIFE+ sofinancira 49 odstotkov (329.063 evrov).
Zelena stran je v celoti namenjena projektu LIFE10 INF/SI/136.
Na vaša vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo poiskali
odgovore. Vprašanja pošljite na naslov: zeleno@delo.si.

saj so letne pnevmatike prilagojene vožnji pri višjih temperaturah in po vročem asfaltu. Poleg
zakonskega roka in upoštevanja
vremenskih razmer je pomemben
dejavnik pri menjavi tudi njihova
starost in izrabljenost. Pnevmatike sčasoma postajajo vse trše in
dovzetnejše za poškodbe ter s tem
manj zanesljive na cesti. Če so naše
zimske pnevmatike še uporabne,
jih lahko shranimo in uporabimo
v naslednji sezoni. V nasprotnem
primeru pa izrabljene pnevmatike
brezplačno oddamo vulkanizerju
ob menjavi gum ali jih odpeljemo
v zbirni center komunalnih podjetij. V obeh primerih bodo pnevmatike poslane v predelavo in tako ne
bodo pristale v naravi.

Več kot 2000 zbirnih točk

V Sloveniji že četrto leto zapored
deluje sistem ravnanja z izrabljenimi gumami, ki ga je družba Slopak vzpostavila z namenom, da
zagotovi do okolja prijazno ravnanje z izrabljenimi pnevmatikami.
V shemo ravnanja z izrabljenimi
gumami je vključenih že več kot
230 proizvajalcev in distributerjev
pnevmatik. Skladno z zakonodajo
družba Slopak edina v Sloveniji zagotavlja prevzem izrabljenih pnevmatik pri vulkanizerjih in v zbirnih
centrih. V Sloveniji lahko občani
izrabljene pnevmatike brezplačno
oddamo na več kot 2000 zbirnih
točkah. Družba Slopak nato zagotovi transport in njihovo predelavo. Predelava izrabljenih pnevma-

tik je lahko energijska ali snovna,
kar pomeni, da pnevmatike uporabimo kot vir energije ali pa iz njih
nastane nov izdelek.

Marsikaj lahko nastane

Danes predelane pnevmatike
najdemo v različnih izdelkih. Izrabljene pnevmatike tako dobijo
novo podobo in sestavljajo otroška
igrišča, so del letalskih stez, zaščitnih ograj, preprog, tesnil, vrečk,
predpražnikov, umetnih trav ... Poskrbimo, da naše izrabljene pnevmatike ne pristanejo v naravi in
jih oddajmo pri vulkanizerju ali v
najbližjem zbirnem centru. Tako
bodo postale vir surovin za nove
izdelke, in ne odpadek, ki obremenjuje in degradira okolje.

