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Na biomaso bi se greli ceneje

V Energetiki Dolenc, ki je tudi 
upravljavec kotlovnice na bio-
maso na Volaričevi ulici, kjer 
je cena že šesto leto nespre-
menjena, so enako in vnaprej 
znano ceno ponudili tudi 
prebivalcem Kremence. Cena 
(z ddv) za kilovat priključne 
moči letno znaša 72 evrov, 
cena za megavatno uro pa 57,5 
evra. »Stroški bi bili razdeljeni 

preko delitve s popisom 
delilnikov. Če bi imeli stano-
valci mesečni odčitek, bi dobili 
natančen znesek porabe za to 
obdobje. V primeru polletnega 
in letnega odčitka pa ostane 
način plačevanja preko pavšala 
s poračunom ob odčitku za 
nazaj,« pojasnjuje Dolenc.
Vsak objekt bi dobil svoj nov 
toplovod in podpostajo, ki bi 

omogočala neodvisnost pri 
določanju ogrevalnega režima. 
Glede na to da za financiranje, 
upravljanje in vzdrževanje 
kotlovnice skrbi koncesionar, 
bi stanovalcem odpadli tudi 
vsi fiksni stroški kurilnice, ki 
znašajo sedem do deset tisoč 
evrov na kurilnico v eni sezoni 
(kurjač, dimnikar, vzdrževalec, 
upravljavec, elektrika, voda ...).

Postojna – Iz kotlovnice za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
ob Cesti v Staro vas se že tretjo sezono ogreva pet bližnjih javnih 
zavodov (bolnišnica, zdravstveni dom, vrtec, osnovna šola in šolski 
center). Koncesionar, podjetje Energetika Dolenc v lasti Postojnčana 
Boruta Dolenca, bi brezplačen priklop zagotovil tudi bližnjim 
večstanovanjskim objektom na Kremenci, ki se zdaj ogrevajo na 
kurilno olje. S prehodom na ogrevanje na biomaso bi po okvirnem 
izračunu posamezen objekt prihranil od 15 do 25 odstotkov oziroma 
od 4.000 do 6.000 evrov letno.

»Že novembra smo pričeli 
postopek pridobitve okoljevar-
stvenega dovoljenja za prede-
lavo gradbenih odpadkov po 
t. i. postopku R5,« pravi v. d. 
direktorja logaškega komunal-
nega podjetja dr. Boštjan Aver 
in pojasnjuje, da gre za novo 
dejavnost, ki bo zaradi predvi-
denih prihodkov koristna za 
komunalno podjetje, obenem 
pa bi z gradbenimi odpadki 
lahko sanirali jamo, ki je 

nastala ob preložitvi nelegalno 
odloženih komunalnih od-
padkov. Po Averjevih besedah 
bi bila predvidena zmogljivost 
zbirnega centra za gradbene 
odpadke največ 40.000 ton 
letno.  »Izračunali smo, da 
bi v zbirnem centru na leto 
sprejeli in predelali do 10.000 
ton gradbenih odpadkov, kar 
bi komunalnemu podjetju 
zagotovilo okoli 40.000 evrov 
prihodkov,« pravi sogovornik.

Novembra so začeli tudi 
postopek pridobivanja 
okoljevarstvenega dovoljenja 
za vnos viškov zemeljskega 
izkopa po postopku R10, to 
je kombinacija zemeljskega 
izkopa in umetno pripravljene 
zemljine, ocenjena zmogljiv-
ost pa je do 60.000 kubičnih 
metrov. »Potencialni letni 
prihodek za okoli deset tisoč 
kubičnih metrov tega materia-
la bi znašal do 40.000 evrov,« 

pojasnjuje Aver, ki pričakuje, 
da bodo morali vlogo za 
okoljevarstveno dovoljenje za 
odlaganje mešanih komunal-
nih odpadkov, ki so jo vložili 
na Arso, vnovič dopolniti, 
zaradi česar se bo postopek 
zavlekel. 
Med načrtovanimi novimi 
dejavnostmi sogovornik med 
drugim navaja še posto-
pno prevzemanje urejanja 
in čiščenja javnih površin, 

Gradbeni odpadki na Ostrem vrhu?
Logaška komunala z novimi dejavnostmi nad izpad prihodka 
Logatec – Vodstvo komunalnega podjetja je začelo izvajati pomembne ukrepe, med 
katerimi so tudi komercialne dejavnosti, s katerimi bo skušalo nadomestiti izpad 
prihodkov od drugih občin iz naslova odlaganja mešanih komunalnih odpadkov na 
odlagališču Ostri vrh, ki je od 20. avgusta zaradi odločbe inšpektorjev zaprto. 

dobavo in montažo malih 
komunalnih čistilnih nap-
rav, morda pa tudi upravl-
janje večstanovanjskih stavb v 
občini, pri čemer poudarja, da 
bodo najprej temeljito preučili 
smotrnost te dejavnosti in 

skušali doseči širše soglasje, 
tako med stanovalci kot na 
ravni občinskega sveta, ne 
pričakuje pa od tega kake večje 
dodane vrednosti za komu-
nalno podjetje.
•Blanka Markovič Kocen

www.kp-logatec.si

Dosegljivi za 
stranke:

pon.–pet.: 
07:30–14:30

Delovni čas zbirnega centra:
pon., sre., čet., pet.: 06.30–14.30

tor.: 06.30–17.00
sob.: 07.00–12.00

Dodaten filter in višji 
dimnik

»Interes se je že pokazal in 
iz dneva v dan ljudje bolj 
razumejo nujnost prehoda na 
cenejši energent,« pravi Dolenc, 
ki stanovalce vabi, da izkoristijo 
priložnost za cenejše ogrevanje 
brez nepredvidenih dodatnih 
stroškov.
V zvezi s pomisleki glede 
ustreznosti emisij pa odgovarja, 
da so bili že pod drobnogle-
dom pristojne inšpekcije, ki 
nepravilnosti ni ugotovila, 
glede na ustrezne in potrebne 
meritve pa kotlovnica izpol-
njuje emisijske zahteve. 
Poleg tega v podjetju poudar-
jajo, da so skladno s širitvijo 
predvideli vzpostavitev nove 

tehnologije čiščenja dimnih 
plinov z dodatnim mikrofil-
trom (za nove in obstoječe 
peči) in izpuhom iz višjega, bolj 
oddaljenega dimnika, s čimer 
bodo izpusti petkrat nižji od za-
konskih normativov. Investicija, 
ki bo predvidoma dokončana 
do prihodnje kurilne sezone, 
je ocenjena na 1,2 milijona 

evrov, koncesionar pa kandidira 
tudi za pridobitev nepovratnih 
sredstev.
Kot smo že poročali, dodatne 
priklope na kotlovnico podpira 
tudi Občina Postojna, saj je 
stopnja onesnaževanja ozračja 
v tem primeru znatno manjša 
kot pri ogrevanju s fosilnimi 
gorivi. •vrž

Novi koncepti – prihodnost tekstilcev?

Tjaša Avsec je oblikovalka, 
ki je pred časom stopila na 
podjetniško pot. Trenutno se 
osredotoča na svojo blagovno 
znamko podlog za sproščanje, 
vadbo ali otroško igro, ustvar-
jenih iz naravnih materialov, 
kar bo nekaj novega na tržišču. 
Še vedno je del PaulMaline, 
pravi, ki je nekakšna Ikea za 
oblačila, kjer v paketu dobiš 
vse, torej razrezane ukrojene 
kose, sukanec in vse drugo, 
kar potrebuješ za oblačilo, 
sešiješ pa ga sam doma, po 
navodilih. »Končuje se tudi 
projekt Make(able), ki smo 
ga v okviru Youth in Action 
izpeljale v Helsinkih in skozi 
katerega smo želele aktivirati 

udeležence, da se naučijo so-
oblikovati in izdelati oblačilo in 
dodatke in ne le slepo kupovati 
nova in nova oblačila,« pove 
uspešna udeleženka projekta 
Podjetno v svet podjetništva 
RRA Notranjsko-kraške regije. 
Projekt je bil zanjo izredno 
pozitivna izkušnja, ki jo takole 
opiše: »Nadarjeni sodelavci, 
spodbudno okolje, skrbni men-
torji. Super!«

Kot oblikovalka tekstilij in 
oblačil le-ta izdelujete iz re-
cikliranih materialov. Zakaj? 
Je v reciklaži prihodnost 
tekstilne industrije, ki se je 
sicer znašla v hudi krizi?
Novi koncepti! Samo to je 

Recikliranje materiala je samo en od načinov, 
kako ponovno uporabiti surovino - Predvsem 
je treba spremeniti način tekstilne potrošnje.

lahko prihodnost evropske 
tekstilne industrije. Recik-
liranje materiala je samo en 
od načinov, kako ponovno 
uporabiti surovino, kar ni 
vedno lahko. Predvsem je treba 
spremeniti način tekstilne 
potrošnje. V mojem primeru je 
to izobraževanje in co-design, 
izraba materialov, ki so na 
voljo, in biti kreativen ne glede 
na vse. Predvsem se mi zdi 
pomembno izobraževanje o 
tem, kaj sploh je tekstil, kaj 
pomeni kvaliteten material, kaj 
je ekološko, izvirno, kako sploh 
vrednotiti tekstilne produkte. V 
vsakdanjem življenju ugotav-
ljam, da se vedenje o tekstilu 
izgublja. Stanje je podobno 
prispodobi o mleku, ki pride iz 
vijolične krave.

Kako nastaja vaš kos 
oblačila?  Kateri fazi nasta-

janja namenite največ pozo-
rnosti?
Tako pri oblačilu kot drugih 
produktih največ pozornosti 
namenim materialu in temu, 
kaj ta omogoča. Pri tem se 
trudim, da je stvar enostavna in 
hkrati nova in nepričakovana, 
ne glede na to, kaj je vir 
surovine. Material sam delno 
omejuje, kar je vedno izziv. Pri 
PaulMalini so izdelki obliko-
vani samo iz novih materialov, 
pa tudi sicer mislim, da je 
smiselno uporabljati material 
tako, da so izdelki najbolj funk-
cionalni. Misel, da bi morali 
samo reciklirati in nič drugega, 
se mi ne zdi realna. Nujno 
pa je, da na eni strani obliku-
jemo, na drugi pa kupujemo 
ozaveščeno. Vsak korak šteje.

Ali svoje izdelke prodajate? 
Če je temu tako, kakšna je 

njihova cena v primerjavi z 
oblačili iz klasičnih materi-
alov in kolikšno je zanimanje?
Do sedaj so bila na voljo 
izobraževanja in delavnice, 
in sicer v sklopu projekta 
Make(able). Ker so bile organ-
izirane v sklopu EU projekta, so 
bile za uporabnike brezplačne. 
Zanimanja je v Helsinkih prav 
nepričakovano veliko! Pripeljati 
si jih želim tudi k nam, zato 
s Tanjo Milharčič in Jano 
Guša pripravljamo brezplačne 
delavnice, ki jih bomo organ-
izirale na Notranjskem. Začele 
bomo v Pivki in nadaljevale 
v Postojni, Loški dolini in 
povsod, kjer bo zanimanje. Naj 
kar povabim vse, ki jih zanima 
oblačenje, moda in kreativnost, 
da se nam pridružijo, tako 
začetniki kot tisti bolj izkušeni. 
Več lahko preberete na www.

facebook.com/cikcakveceri ali 
pa pišete na tjasa.avsec@gmail.
com. Prva delavnica bo 19. 12. 
v Pivki, izdelovali pa bomo 
tople ovratnike in šale.

Ali nameravate svojo de-
javnost v prihodnje razširiti?
Moj namen in ideja so mini 
tekstilne izobraževalnice in de-
lavnice, ki delujejo tako, da ob-
likovalci oziroma nosilci akcije 
vzdržujejo skupen sklad idej 
za izdelke, s čimer se strošek 
razvoja, ki je tudi oblikovanje, 
in strošek marketinga, delita. 
Želela bi, da je nadaljevanje 
projekta Make(able) nekakšna 
mednarodna zadruga, ki deluje 
razdrobljeno lokalno, a hkrati 
povezuje ustvarjalne ljudi z 
različnih geografskih področij. 
Vse kaže, da gremo v tej smeri, 
zato je odgovor vsekakor DA.
Blanka Markovič Kocen




