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Snujemo prihodnost - okoljske rešitve v Šaleški dolini





Visoka šola za varstvo okolja deluje že četrto leto. Danes na našem dodiplomskem študijskem programu 
Varstvo okolja in ekotehnologija  študira 240 študentov, v jeseni pa bomo prvič vpisali študente na 
magistrsko stopnjo. Ob rednem pedagoškem delu in raziskovalni dejavnosti se skušamo izkazovati 
tudi s projekti, ki so na različne načine povezani z okoljskimi tehnologijami, varstvom okolja in narave. 
Tovrstne aktivnosti so odlična dopolnitev študijskega procesa za študente in profesorje ter možnost za 
kvalitetnejši razvoj in širšo prepoznavnost šole.

Tako smo se odločili tudi za sodelovanje v nacionalnem kulturnem projektu Evropska prestolnica kulture 
2012 (EPK 2012) in v sodelovanju z Galerijo Velenje zasnovali vsebino, s katero smo uspešno konkurirali 
na razpisu. Ponosni smo, da smo postali del nacionalnega programa EPK 2012.

Del zastavljenega programa smo izvedli že junija lani, ko smo organizirali 1. mednarodno poletno šolo 
VŠVO, katere vsebinski del se je nanašal na prednostno področje EPK 2012 Urbane brazde (kakovost 
življenja, bivanjska kultura, avtohtone vrste, semenska banka, prehranska samooskrba).
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Ugotovitve skupine, ki se je ukvarjala z okoljskimi tehnologijami, so nas spodbudile, da skušamo zbrano 
gradivo dopolniti in povezati izstopajoče domače prakse različnih avtorjev, proizvajalcev, pridelovalcev, 
inovatorjev. Želeli smo v kar najbolj zanimivi obliki predstaviti na videz nezdružljive teme in vsebine, kar 
nam je, upam,  uspelo s tem, da smo k sodelovanju povabili  tri mlade strokovnjakinje za oblikovanje in 
krajinsko urejanje Kajo Avberšek, Darjo Osojnik in Kajo Flis.

Menim, da poseben presežek tega podviga predstavlja povezovanje šole, znanosti, industrije, umetnosti, 
različnih strok in plodnega medgeneracijskega sodelovanja. To je pravi način dela in razmišljanja, ki mora 
prinesti dobre rezultate in ga nameravamo na Visoki šoli za varstvo okolja gojiti tudi v bodoče. 

doc. dr. Natalija Špeh, dekanica VŠVO
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Mesta po vsem svetu se spreminjajo, dobivajo novo podobo in novo prepoznavnost. Industrijska mesta 
postajajo prostori ustvarjalnosti, opuščene industrijske hale pa domovanja za produkcijo sodobne umetnosti. 
Obenem  se krepi zavest o potrebi in nuji povezovanja  gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in 
izobraževanja. Muzeji in galerije odpirajo vrata novim izzivom in tako sodelujejo v preobrazbi mest. Kultura 
in gospodarstvo si podajata roki.

Srečujemo se z novim pojmom: kreativne industrije. Kaj je to? “Kreativne industrije podpirajo celoten 
koncept kreativnih mest … Ta so zmes zgodovine, lokalnega značaja in identitete. Kreativne industrije 
predpostavljajo kreativne posameznike, tehnološki napredek in liberalno sredino,” pravi Klaus R. Kunzmann, 
profesor urbanizma v Dortmundu.

Razstava SUSTainART - (VZ)TRAJNOST! (okoljske rešitve v Šaleški dolini) in umetniške vizije slikarja 
Uroša Potočnika v Galeriji Velenje odpira veliko vprašanj, povezanih z našim bivanjem. Na prvi pogled 
nepovezane stvari se večplastno ukvarjajo s smislom preživetja človeka, ki išče rešitve v preprostosti 
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življenja, ne more pa mimo tehnološkega razvoja. Tudi v snovanju Uroša Potočnika je v ospredju človek, 
odtujeni človek v sodobni družbi.

Zgodba, ki so si jo zamislili na Visoki šoli za varstvo okolja in nam jo pripovedujejo preko treh mladih 
velenjskih oblikovalk  nam ponuja vpogled v to, kaj premoremo v naši dolini, kje so presežki in kako naj 
živimo: ne jutri, ampak že danes. VŠVO je s tem projektom pokazala točno to, kar izhaja iz imena njihovega 
študijskega programa Varstva okolja in ekotehnologije, vendar še nekaj več: da gre vedno za človeka, ki pa 
ne bo preživel brez upoštevanja načela sonaravnosti.

V Galeriji Velenje se veselimo srečanj z radovednimi obiskovalci, ki se zavedajo presežkov in talentov v tej 
dolini.

Stanislava Pangeršič, direktorica Galerije Velenje
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Z razstavo smo okoljske rešitve, ki se v Šaleški dolini pojavljajo v obliki izdelkov, pridelkov, idej in konceptov 
želele približati široki množici ljudi. To ni sejem izdelkov in tehničnih predstavitev polnih podrobnosti, 
ki jih ljudje, ki niso vsakodnevno v stiku z obravnavanimi specifičnimi področji, ne bi razumeli. Projekte 
podjetij in posameznikov, ki jih odlikujejo t. i. dobre prakse, predstavljamo tako, da jih obiskovalci 
razumejo. Da se jih dotaknejo, jih preizkusijo, se jim nasmehnejo, o njih (ponovno) razmislijo.

Pri iskanju koncepta razstave nam ni bilo treba daleč. Le pomislile smo in premislile svet tukaj in zdaj, 
onesnažen z izpuhi in podatki - vizualnimi in zvočnimi. Postajamo pasivni porabniki nove realnosti, ki je 
vse bolj virtualna in fizično neoprijemljiva.

Z načinom postavitve želimo vzpodbuditi obiskovalčevo razmišljanje, predstaviti tehnološke in okoljske 
rešitve s ščepcem dodane umetniške vrednosti, iz drugega zornega kota, večplastno. Obiskovalcu pokazati, 
da kljub vsesplošnemu strahu pred prihodnostjo, obstajajo možnosti za kvalitetni jutri.

Darja Osojnik, Kaja Flis, Kaja Avberšek, kustosinje razstave
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Soja je najbolj gensko spremenjena stročnica na svetu. EKO Mlinar ima lastno sojino seme, ki še ni gensko 
spremenjeno in ga ohranjajo že več kot 40 let. Pri tem je potrebna večja skrbnost in predanost kot pri 
gensko spremenjenih rastlinah. Predstavljamo tudi kalček stare koroške sorte ajde, ki je kljub mnogim 
pozitivnim lastnostim pri nas zapostavljena. Ajda bogati zemljo, privablja čebele, cenjena je v kulinariki 
in ima veliko zdravilnih učinkovin. Poudarjamo delo človeških rok.

Avtohtona sorta soje
EKO Mlinar, ekološka pridelava sadja in zelenjave
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Kmetija Mlinar, na kateri gospodari družina Oblak, leži v Škalah pri Velenju. Ukvarjajo se z ekološko 
pridelavo sadja in zelenjave. Vsakodnevno ponujajo sveže pridelke v prodajalni na kmetiji in na tržnicah 
v Velenju in Šoštanju. V primerjavi z drugimi ponudniki hrane EKO Mlinar zagotavlja naravno in zdravo 
kakovost. Pridelava sloni na tradiciji, ročni obdelavi, načelih permakulture in biodinamični metodi. Leta 
2007 so pridobili potrdilo o pridelovanju rastlin in vrtnin po ekoloških smernicah, v letu 2010 pa prvi v 
Šaleški dolini še certifikat.

Ko veš, kaj ješ. 
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V Sloveniji vsako leto na cestah izgubi življenje med 5000 in 6000 prostoživečih parkljarjev (srnjad, jeleni, 
divji prašiči), kar predstavlja velik delež smrtnosti živalskih populacij, ekonomsko izgubo (stroški trkov, 
vključno z zdravljenjem poškodovani oseb) in tveganje za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 
Na inštitutu za ekološke raziskave ERICo Velenje so leta 2003 v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste in 
podjetjem Eurocontor s.p. pričeli z reševanjem te pereče problematike. Najprej z analizo stanja in 
možnih omilitvenih ukrepov ter pripravo strategije za zmanjšanje trkov vozil z divjadjo, kasneje še z razvojem 
ustreznih odvračal in analizo njihove učinkovitosti. Rezultat so zelo učinkovite odvračalne naprave, zaradi 
katerih se je po njihovi namestitvi v obcestne količke število trkov vozil z divjadjo zmanjšalo za več kot 50%. 
V zadnjih petih letih so z odvračali opremili več kot 100 najbolj problematičnih odsekov slovenskih cest 
(vključno s cestami v Šaleški dolini). S permanentno 24-urno uporabo infrardečih kamer se izvaja tudi izviren 
monitoring prehajanj živali prek cest, s katerim pridobivajo pomembna spoznanja o obnašanju živali pri 
prehajanju cest. 

Razvoj metod in odvračal za
zmanjšanje tveganja za trke vozil z divjadjo

ERICo, inštitut za ekološke raziskave d.o.o
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ERICo je okoljevarstveno storitveno podjetje, ki svojim naročnikom že več kot 15 let uspešno pripravlja 
rešitve okoljskih problemov. Inštitut posluje po mednarodnih standardih kakovosti. Opravlja različne 
okoljske aplikacije in raziskave, (bio)monitoringe, okoljsko komuniciranje, kemijsko-fizikalne in biološke 
analize ter izdeluje okoljske študije in elaborate. 

Od zaznave okoljskih problemov do strokovnih rešitev. Že dvajset let!

11



Pri industrijski proizvodnji pogosto nastajajo hlapne strupene organske spojine, ki se izločajo z dimnimi 
plini. S pomočjo adsorberja za čiščenje hlapnih organskih spojin se zmanjša količina zdravju in okolju 
nevarnih emisij v ozračju, kar je velikega pomena za varovanje okolja in zdravja ljudi v lokalnem in 
regionalnem okolju. V adsorberju se nahaja stacionarna plast granularnega aktivnega oglja (adsorbent), 
skozi katero so speljani dimni plini iz odsesovalnega sistema proizvodnega obrata. Plast aktivnega oglja 
nase veže strupene hlapne spojine in jih na ta način izloča iz dimnih plinov. Prevladujoči mehanizem 
vezave adsorbata na adsorbent je fizikalna adsorbcija. Izbira adsorbenta (vrsta, granulacija, specifična 
površina, ipd.) je odvisna od vrste adsorbata oz. spojin, ki se pojavljajo v dimnih plinih. Prevladujoč 
adsorbent je aktivno oglje, medtem ko so pogoste organske spojine v dimnih plinih butan, naftalen, eten, 
tuluen, stiren, aceton, benzen, propan, ipd.

Adsorber za čiščenje hlapnih organskih spojin
Esotech d.d. 
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Esotech je podjetje z dolgoletno tradicijo poslovanja. Že od leta 1952 projektirajo in proizvajajo rudarsko 
in  transportno opremo ter tehnološke sisteme v različnih gospodarskih dejavnostih.

Podjetje je usmerjeno v razvoj in implementacijo znanj in tehnologij na področjih energetike in ekologije. 
Njihov cilj je postati prepoznavno inženirsko podjetje za izvajanje celovitih tehnoloških rešitev na 
področju jugovzhodne Evrope.

Ustvarjamo boljši svet.
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Projekti Hiša s teraso, Hiška iz lesenih palic, Življenje pod igriščem za golf, Vkopano naselje in Stanovanje v 
storžu so nastali v šolskem letu 2010/11, v tretjem letniku likovne smeri umetniške gimnazije. Vsi izbrani 
izdelki izhajajo iz dveh izhodiščnih nalog in so v največji meri plod domišljije, znanja, osebnih izkušenj in 
delavnosti dijakov. Njihov namen ni končni izdelek,  ampak delovni proces in vprašanja, ki jih odpirajo. 
Njihove vrednosti se ne da primerjati, so le korak več v učenju. Njihova vrednost so vrednote iz katerih 
izhajajo. 

Hiše iz naravnih materialov
in hiše z ohranjenim naravnim okoljem

Gimnazija Velenje 

Izdelki so predstavljeni v razstavišču Gorenje.
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Likovna smer umetniške gimnazije Velenje pri strokovnih predmetih usposablja dijake za likovno ustvarjanje 
na širokem polju umetniških in tehniških praks. Predmet Bivalne kulture predstavlja uvod v bogastvo 
etnologije, zgodovine arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in oblikovanja.

V vzpodbudnem in urejenem okolju ustvarjamo
prijazno šolo in izvajamo kvalitetno izobraževanje
z uporabnimi znanji za delo in življenje.
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Pri oblikovanju Eko kuhinje so sledili načelu, da je pohištvo že na prvi pogled prepoznavno in odraža temeljno 
načelo ekološkega oblikovanja: manj je več. Prevladujejo barve narave in umirjeni toni. V sestav so 
smiselno vključeni tudi posebni elementi za recikliranje odpadkov, zbiranje in filtriranje vode ter gojenje 
zelišč. Vsi elementi so oblikovani in konstruirani tako, da bodo po koncu uporabe enostavno razstavljivi in 
primerni za recikliranje ali za predelavo in ponovno uporabo. Kovinska vodila so nadomeščena z lesenimi. 
Kuhinjo odlikuje majhna poraba energije pri izdelavi ter površinska obdelava površin z zdravju prijaznimi 
olji in voski.

Eko kuhinja
Gorenje Notranja oprema d.o.o.
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Gorenje Notranja oprema d. o. o. predstavlja znotraj skupine Gorenje nosilca razvoja pohištvene dejavnosti. 
Njihova glavna dejavnost je razvoj, proizvodnja in trženje kuhinjskega in kopalniškega pohištva, pohištva 
za dnevne, otroške sobe, spalnice, predsobe, sanitarne opreme za kopalnice in keramičnih ploščic.

Kakovost, inovativnost, prepoznavnost.
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Toplota je energija. In energija je povsod okoli nas. Dostopnost obnovljivih virov energije, kot so zrak, 
voda in zemlja, je s sodobno in napredno tehnologijo mogoča vsak trenutek.

 Toplotna črpalka je tehnološko izpopolnjen sistem, prilagojen izrabi obnovljivih virov energije. Prednost 
delovanja je v zmožnosti odvzemanja toplote iz zraka, podtalne vode ali zemlje. Glede na vir energije jih 
delimo na toplotne črpalke zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.

Črpalka je sestavljena iz uparjalnika, ki odvzema toploto iz okolice (vode, zraka, zemlje), v njem se pri 
nizki temperaturi upari delovna snov (hladivo), ki nato potuje v kompresor. Ta paro stisne in jo dvigne 
na višji tlačni in temperaturni nivo. Vroča para v kondenzatorju kondenzira in pri tem oddaja kondenzacijsko 
toploto ogrevanemu mediju. Delovna snov nato potuje preko ekspanzijskega ventila, kjer se ji zniža tlak, 
nazaj v uparjalnik in proces se ponovi. Vsa toplota, pridobljena iz okolice, je brezplačna. Da jo iz 
nizkotemperaturnega nivoja dvignemo na višji temperaturni nivo, je treba vložiti nekaj energije. Tako je 
za delovanje toplotne črpalke potrebna električna energija za pogon agregata.

Toplotna črpalka Aerogor - sistem zrak/voda ( zunanja enota)

Gorenje d.d., Ogrevalni sistemi
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Inovativnost, oblikovanje, ekologija.

Program Ogrevalni sistemi predstavlja znotraj Skupine Gorenje nosilca razvoja sanitarno - ogrevalne 
tehnike. Njihova glavna dejavnost je razvoj, proizvodnja in trženje grelnikov vode, sanitarnih in ogrevalnih 
toplotnih črpalk ter klimatskih naprav. Delujejo na področju ogrevanja in hlajenja objektov z obnovljivimi 
viri energije, kot so voda, zemlja ali zrak. Razvijajo tudi sodobne grelnike vode z moderno regulacijo, ki 
omogoča več kot 30 % nižjo porabo električne energije.
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Čista pitna voda je vir življenja. Vse pogosteje je onesnažena. Zato so v HTZ-ju razvili filtracijski sistem 
Aquavallis. Sistem vključuje mikrobiološke filtre, ki temeljijo na nano-aluminijastem prahu. Uporabljen 
material ob ustreznem pretoku onesnažene vode ustvarja zeta potencial, ki skrbi za to, da se vsi nega-
tivno nabiti delci (majhni delci, bakterije, virusi, spore, težke kovine …) filtra oprimejo in na njem os-
tanejo. Zaradi oglja in srebra, ki sta prav tako vključena v filtrirni material, ta zagotavlja tudi dolgotrajno 
mikrobiološko stabilnost vode. Prečiščena voda je brez vonja in okusa.

Nanotehnologija za zagotavljanje varne pitne vode
HTZ Velenje, I. P., d. o. o 
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HTZ je hčerinsko podjetje v Skupini Premogovnik Velenje. Sodobnost, strokovno znanje in dolgoletne 
izkušnje ter visoka tehnološka razvitost zagotavljajo fleksibilnost in inovativnost podjetja. Sodelujejo z 
največjimi zahodnoevropskimi proizvajalci elektro, strojne in varnostne opreme za rudarstvo, gradbeništvo 
in industrijo. Celovito skrbijo za opremo za reševanje, opravljajo elektro in strojne remonte ter vzdrževanje, 
skrbijo za vzdrževanja različnih prostorov, pranje in negovanje perila ter grafično oblikovanje in fotoko-
piranje. V posebnem proizvodnem obratu proizvajajo osebna zaščitna sredstva. Z inovativnimi programi 
obnovljivih virov energije in fotovoltaike ter vrhunske nanotehnologije za filtracijo vode, razširjajo svoje 
delovanje tudi na nova, perspektivna in v prihodnost usmerjena področja.

Harmonija tehnologije in znanja.
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ESUS - energetsko samozadostna ulična svetilka

Uroš Cerkovnik je v sodelovanju z Energetsko agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo in v okviru 
projekta MOVE, evropsko teritorialno sodelovanje SI-AT, razvil energetsko samozadostno ulično svetilko, 
ki temelji na kombiniranem principu izkoriščanja dveh obnovljivih virov energije. Je tema diplomskega 
dela in patentirana. Ulično svetilo hkrati izkorišča vetrno in sončno energijo. Fotovoltaični panel pretvarja 
sončno energijo, vertikalni vetrni generator pa vetrno energijo v svetlobno. Dve svetili ESUS stojita ob 
Velenjskem jezeru.

KSSENA, Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
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Izobraževati, voditi energetski management. 

KSSENA pospešuje promocijo in implementacijo ukrepov na področju obnovljivih virov in učinkovite 
rabe energije ter trajnostnega mestnega prometa. S programom in razvojem sledi ciljem nacionalne in 
evropske energetske politike v prid socialnemu, gospodarskemu in okoljskemu razvoju na lokalni ravni. 
Želi postati ključna inovativna, povezovalna, programska in implementacijska inštitucija ter stičišče vseh 
idej na področju trajnostnega energetskega razvoja v Savinjski, Šaleški in Koroški regiji in nepogrešljivi 
strateški partner na nacionalni in evropski ravni.
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Velenje - mesto v parku

Z ozelenjenim zidom v atriju galerije Velenje je ponazorjena okoljska naravnanost Mestne občine Velenje in 
njena prizadevanja na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Z uporabo rabljenih pločevink 
kažemo na posebno skrb mesta za odgovorno ravnanje z odpadki, uporabne rastline pa so simbol urbanega 
vrtnarstva.

Z okrasnimi rastlinami v “občinski” rumeni barvi na zunanji strani zidu pa komuniciramo z mestom, ki 
je vedno dobivalo priznanja za urejenost in zelenost (Zlata plaketa Entente Florale, Moja dežela - lepa in 
gostoljubna, Najbolj zelena slovenska občina).

Mestna občina Velenje
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Velenje je bilo vedno deležno številnih pohval za urejenost. Zeleni sistem mesta je cenjen tudi kot eden 
ključnih segmentov naše arhitekturne in krajinske dediščine. Je pomemben za kvaliteto bivanja. Enako 
pomembni so mnogoteri koristni učinki urejenih vrtov in vrtičkarskih območij. To dokazujejo številnimi 
projekti MOV, med katerimi so tudi urejanje cvetličnih nasadov in vrtičkarskih območij, spodbujanje 
urejanja bivalnega okolja in samooskrbe, zasaditev avtohtone vinske trte ter zeliščnega vrta na obnov-
ljeni Grilovi domačiji, urejanje kolesarskih in pešpoti ter spodbujanje drugih trajnostnih oblik mobilnosti, 
varovanje primestnih gozdov, ravnanje z odpadki, projekti s področja učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije, očiščevalne akcije in akcije urejanja okolja, projekti za krepitev okoljske zavesti 
občank in občanov. 

Mesto cvetočih idej.
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Energetski poligon

Kolo je del energetskega poligona, ki je namenjen nazornemu prikazu in funkcionalnemu izkoriščanju 
obnovljivih virov energije in njihove učinkovite rabe, raziskovalnim dejavnostim ter promociji trajnostnega 
razvoja. S poganjanjem pedal kolesa proizvajamo električno energijo, ki osvetljuje stanovanja v bloku 
ob kolesu. Povzpnite se na kolo in preizkusite, koliko energije je potrebne, da zagori lučka v najvišjem 
nadstropju bloka! 

Šolski center Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center
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Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
so prihodnost naslednjih generacij.

Šolski center Velenje ter Medpodjetniški izobraževalni center se posvečata vzgojno-izobraževalnim in 
razvojno-raziskovalnim dejavnostim. Del programa je energetski poligon, ki omogoča realen preizkus 
različnih alternativnih virov v naravnem okolju (geotermalna, sončna energija), uporabo soproizvodnje 
toplotne in električne energije, laboratorijsko in raziskovalno delo s področja učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije ter ekologije.
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Oblika eko hiše

Namen raziskovalne naloge Oblika eko hiše je bil ugotoviti, ali oblika ekološke hiše upošteva sodobne 
tehnološke kriterije. Kot primer drugačnega pristopa sta učenki zasnovali hišo, ki upošteva naravne materiale 
in vire energije ter stremi k varčni obliki. S tem sta dokazali, da oblika hiše lahko sledi eko načelom.

Osnovna šola Gorica

Izdelek je predstavljen v razstavišču Gorenje.
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Prihodnost je tudi prihodnost eko hiš. 

Na Osnovni šoli Gorica spodbujajo raziskovalno dejavnost, ki se izvaja v okviru gibanja Mladi raziskovalci za 
razvoj Šaleške doline. 
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Na Premogovniku Velenje so spomladi 2009 začeli pilotni projekt namenske vzgoje posebnih križanih 
hitrorastočih drevesnih vrst za lesno biomaso v energetske namene. Na degradiranem ugrezninskem 
območju so zasadili sadike švedskih vrb, slovenskih, avstrijskih in italijanskih topolov. Projekt pod imenom 
Sanacija degradiranih območij s hitrorastočimi drevesnimi vrstami z namenom proizvodnje lesne biomase v SAŠA 
regiji se osredotoča na povečanje rabe obnovljivih virov, surovin in ustvarjanje regionalne dodane vrednosti. 

Hitrorastoče energetske rastline na pridobivalnem območju
Premogovnika Velenje, SAŠA regiji in v Sloveniji

PV invest, Premogovnik Velenje d. d. 
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Družba PV Invest d.o.o. je mlada, hitro rastoča družba na področju urejanja okolja, gradbenega 
inženiringa, jamomerstva, geodezije in inženirskih meritev ter gradbeno komunalnega vzdrževanja. 
Družba je naložbeno naravnana. Storitve v zvezi z urejanjem okolja, gradbenim inženiringom ter 
geodezijo so usmerjene na trge izven poslovnega sistema Premogovnika Velenje. Organiziranost 
podjetja omogoča celovitost in vsebinsko zaokroženost storitev. Dolgoletne izkušnje in vrhunska 
opremljenost so zagotovilo za njihovo kvaliteto, podprto z mnogimi referencami s področja urejanja 
okolja, načrtovanja tunelov, gradenj in drugih industrijskih projektov.  Njihov cilj je postati eden 
najpomembnejših dejavnikov razvoja ter ključni povezovalec vseh, ki lahko prispevajo k razvoju. 

Čut za prihodnost.
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Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja kemikalij
z dodano vrednostjo in pridelavo biogoriva

Biorafinerija je skupno ime za postopke separacije rastlinske biomase (oz. ligninsko-celuloznega materiala) 
v dva dela: fenole in sladkorje. S to tehnologijo lahko iz lesne biomase pridobimo kemikalije z dodano 
vrednostjo, ki imajo ogromno uporabno vrednost: od uporabe kot osnovni prehrambni dodatki do 
kompleksnih farmacevtskih učinkovin, od preprostih gradbenih materialov do kompleksnih industrijskih 
kompozitov. Produkte, kot so etanol, glicerol, lipidi, olje, citronska kislina, mlečna kislina, metanol, 
isopropanol, vitamini, sladkorji in proteinski polimeri, lahko uporabimo v prehrambni, kozmetični in 
farmacevtski industriji. Med najpomembnejše produkte biorafinerijske tehnologije spadajo specialna 
vlakna, biorazgradljiva plastika, razgradljivi surfakanti, biodetergenti, specifični polimeri in encimi. Bio-
rafinerijska tehnologija uporablja organski material iz bližnjega okolja iz različnih gospodarskih panog: 
kmetijstva, gozdarstva, ribištva … Nastalo biomaso pretvarja v produkte z dodano vrednostjo.

RCE d.o.o. - Razvojni center Energija
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Biomasa, kemikalije, biogorivo.

Projekt z naslovom Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja kemikalij z dodano vrednostjo in pridelavo 
biogoriva, ki ga je zastavila dr. Nataša Kovačić, predavateljica na VŠVO, se izvaja v okviru Razvojnega 
centra Energija. Tema se pridružuje 17 razvojno raziskovalnim projektom na področju energetike, 
usmerjenih predvsem v izboljšanje izkoriščenosti obstoječih tehnologij in obnovljivih virov energije, v 
učinkovite rabe energije, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževanj, načrtovanje 
sodobnih energetskih sistemov, reševanje tehnoloških in okoljskih problemov, povezanih z energetiko in 
inovativnih rešitev.
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Koš za biološke odpadke Organko

Koš za biološke odpadke Organko s svojo zasnovo omogoča vzpostavitev fermentacijskega procesa, ki 
preprečuje gnitje odpadkov in neprijeten vonj. Uporabniku je prihranjeno dnevno praznjenje koša v 
gospodinjstvu in kupovanje dragih biorazgradljivih vrečk. S setom dveh košev lahko uporabnik odpadno 
maso pretvori v osnovo za kompost visoke kvalitete. Ob fermentacijskem procesu nastaja tekočina, ki 
služi kot gnojilo za rastline ali sredstvo za odmaševanje odtokov.

Plastika Skaza d. o. o.
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Zavezani napredku, družbeno zavedni.

Podjetje se ukvarja z brizganjem plastike in predelavo plastičnih mas. Z znanjem, dolgoletnimi 
izkušnjami in vrhunsko tehnologijo želijo izpolnjevati vse potrebe naročnikov, uresničiti najzahtevnejše 
ideje in pri tem dosegati najvišjo kakovost. Njihov cilj je oblikovati plastične mase za najrazličnejše 
namene znotraj svetovnih trendov. Zavedajo se pomena okolju prijaznih tehnologij, v njihovi ponudbi se 
vse pogosteje pojavljajo izdelki iz reciklirane plastike.
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Film www.h: Why, where, when and how
izr. prof. dr. Bojan Sedmak

Film WWW.h<http://www.h> želi vzbuditi samostojno razmišljanje o aktualnih vprašanjih. Ne vsiljuje 
odgovorov, vendar postavlja v ospredje pomen zastavljanja pravih vprašanj o našem življenju in okolju v 
katerem živimo. Predvsem v znanosti in znanju so vprašanja veliko bolj pomembna od odgovorov, saj se 
odgovori z razvojem spreminjajo, bistvena vprašanja pa ostajajo vedno aktualna.

Film je bil posnet pod pokroviteljstvom Nacionalnega inštituta za biologijo.

36



Avtor filma izr. prof. dr. Bojan Sedmak na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju, predava Ekotoksikologijo. 
Znanstveni svetnik na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Vodilni slovenski strokovnjak za biologijo 
cianobakterij. Dobitnik priznanja Prometej znanosti Slovenske znanstvene fundacije za izjemne uspehe v 
popularizaciji znanosti. 
Ukvarja se z znanstveno raziskovalnim delom, znanstveno in umetniško fotografijo, filmom in publicistiko.
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Kustosinje

Darja Osojnik (1988)

Obiskovala je umetniško gimnazijo - likovno smer v Velenju. Sedaj je absolventka industrijskega obliko-
vanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Izobraževala se je tudi na švedski fakulteti HDK 
in na večih mednarodnih delavnicah. Poleti 2009 tudi mednarodne delavnice IDEM 17 v Eisenerzu. V 
letu 2010 je osvojila 1. mesto na mednarodnem natečaju Gorenje Simplicity s posodico Deterball. Bila je 
na praksi v Zlatarni Celje in v Design Studiu v Gorenju. V januarju in februarju 2012 je imela svojo prvo 
samostojno razstavo v eMCe placu Velenje. Posveča se projektom s področja industrijskega oblikovanja in 
drugih področij umetniškega izražanja. 
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Kaja Flis (1986)

Obiskovala je splošno gimnazijo v Velenju. Udeleževala se je raziskovalnih taborov, pisala raziskovalne 
naloge ter se dodatno izobraževala na delavnicah v sklopu fakultete za krajinsko arhitekturo, kjer 
zaključuje dodiplomski študij. Zadnji semester se je izobraževala na hanovrski univerzi Leibniz universität. 
V času absolventskega staža je sodelovala pri oblikovanju idej za ureditev Dravograda in okolice. Poleg 
načrtovanja in oblikovanja prostora jo ljubiteljsko zanima varstvo okolja ter kulturne dediščine. Na to 
temo je uspešno zaključila raziskovalno nalogo, zdaj pa jo raziskuje v diplomski nalogi.
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Kaja Avberšek (1983)

Oblikovalka, ilustratorka, avtorica stripov. Diplomirala je na oddelku za oblikovanje na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Za diplomsko delo Zapiski in zariski iz Azorskih otokov (2006) je prejela 
študentsko Prešernovo nagrado. Zaključuje magistrski študij na isti fakulteti, smer vizualne komunikacije; 
ukvarja se s pripovedovanjem v podobah. Med leti 2005 in 2008 je živela, se izobraževala in delala v Lizboni 
na Portugalskem.

Stripe in ilustracije objavlja v različnih domačih in tujih antologijah ter v časopisih in revijah kot so Delo, 
Mladina, Ciciban. Je članica uredniškega odbora mednarodne stripovske revije Stripburger. Za obliko-
vanje ovitka antologije Slovenski klasiki v stripu! je na 4. bienalu vidnih sporočil Slovenije (2009) prejela 
Brumnovo nagrado. Izdala je knjigo Pojoči grad, priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu! (2011). 
Razstavlja na samostojnih kot tudi skupinskih razstavah doma in na tujem. Sodeluje s skladateljem in 
režiserjem Petrom Kusom kot oblikovalka interaktivnih razstav izvirnih instrumentov Evfonija (2009 - 2011) 
ter kot scenografinja in oblikovalka lutk v njegovih zvočnih predstavah.
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Vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri uresničitvi razstave SUSTainART - (VZ)TRAJNOST! smo iskreno 
hvaležni. Brez vas ne bi šlo!

Zahvala
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SUSTainART





To ni sejem. To je razstava, ki vas popelje na sprehod v prihodnost Šaleške doline. Namesto 
v fitnes, pridite v galerijo Velenje in medtem, ko izgubljate kalorije, osvetlite stolpnico. Iz 
dračja si zmeljite svoj šampon. Popijte kozarček rdečega martinija. S klopce ob Havajsko-
Velenjskem jezeru pošljite pozdrave tistim, ki že dolgo niso videli drugega, kot znaka za 
facebook. Odšli boste z jelenjo pesmijo v ušesih ter okusom avtohtone soje v ustih. Z vaših 
balkonov pa se bodo po obisku namesto pelargonij soncu nastavljali paradižniki in bučke. 

Kaja A., Darja O., Kaja F.


