IZ LINEARNEGA V KROŽNO GOSPODARSTVO

NAJENOSTAVNEJE S HIGIENSKIM
PAPIRJEM

Poslovati trajnostno ne pomeni zgolj poslovati
ceneje, kar je dobro za podjetje, poslovati
trajnostno pomeni poslovati tudi tako, da je to
dobro do človeka in do narave.

IZ LINEARNEGA V KROŽNO GOSPODARSTVO,

“Krožno je izumila že narava, krožno gospodarstvo torej sledi

NAJENOSTAVNEJE S HIGIENSKIM
PAPIRJEM

naravnim zakonitostim.”

Odločitev za uporabo higienskega papirja Eco
Lucart Natural, je simpatičen in oprijemljiv način
kako vtiriti poslovanje vašega podjetja v krožnico
krožne ekonomije in s tem poslovati trajnostno. S
pričetkom uporabe boste postali član EKO INICIATIVE, skupnosti podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo
trajnostno objektno higieno. V Sloveniji nas je več kot
170.

Krožno je izumila že narava, krožno gospodarstvo
torej sledi naravnim zakonitostim. Krožno gospodarstvo se kaže kot megatrend, ki bo nasledil globalizacijo. Tudi krožno gospodarstvo se zaveda pomena
rasti, vendar je rast bolj umirjena, da nas “ne vrže iz
ovinka” – poudarek je na ohranjanju že ustvarjenega,
premišljeni porabi naravnih surovin, povezovanju
proizvajalcev in potrošnikov v medsebojno sodelovanje. Kultura potrošništva se intenzivno umika
krožni kulturi - krožno gospodarstvo pa je njena
re-invencija.

S ciljem, da Novo mesto postopoma vzpostavi lasten zaprti snovni krog in tako dolgoročno zagotovi dovolj
surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe, je VALTEX v sodelovanju s Komunalo Novo mesto
vzpostavil pilotski projekt zapiranja snovnega kroga odpadne kartonske embalaže mleka in sokov. Projekt je dobil
tudi mednarodno pohvalo v kategoriji najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt krožnega gospodarstva na
tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017, ki ga organizira Svetovni gospodarski
forum.

www.eko-iniciativa.si

www.valtex.si

www.krozno-gospodarstvo.si

Z EMBALAŽO TETRAPAK DO
ROBČKOV

Na prvi pogled nepovezljive gospodarske panoge, v sistemu

Projekt »Z embalažo Tetra Pak do
robčkov« je drugi veliki projekt EKO INICIATIVE in
hkrati prvi projekt krožnega gospodarstva embalaže
podjetja Tetra Pak, v katerem so se povezali partnerji
iz krogotoka ravnanja s to embalažo (imenovano tudi
KEMS - kartonska embalaža mleka in sokov).
Namenjen je spodbujanju pravilnega ravnanja z
odpadno embalažo Tetra Pak: z odlaganjem
embalaže v rumeni zabojnik, omogočimo njeno
recikliranje ter izdelavo novih, kakovostnih izdelkov iz
reciklirane surovine.

Poleg družbe Tetra Pak, kot proizvajalec embalaže in
pobudnik projekta, sodelujeta družbi Ljubljanske
mlekarne in Dana, kot polnilca pijač in mlečnih
izdelkov v kartonski embalaži, ter skupnost EKO
INICIATIVA, ki spodbuja uporabo higienskih papirnatih izdelkov iz recikliranega kartonskega dela te
embalaže, ki jih izdelajo v podjetju Lucart z uporabo
inovativne ter človeku in okolju prijazne tehnologije.

krožnega gospodarstva uspešno sodelujejo in komunicirajo; v
tem je dodana vrednost krožnega gospodarstva.

VERSIONE ITALIANO

www.fiberpack.com

Cellulosa riciclata dai cartoni per bevande
IN COLLABORAZIONE CON

Predstavnik podjetja Tetra Pak nam je izdal zelo preprost in hiter recept za reciklažo, namreč s pomočjo pulperja
se iz Tetra Pak embalaže v 10 minutah lahko izdela papir. Natrgan Tetra Pak se v mrzli vodi razgradi, brez kemikalij,
samo s pomočjo mešanja v pulperju se loči pulpa oz. celulozna vlakna od preostale plastike in aluminija.
Na tak
minimo 48 mm base
način se pridobi čista celuloza, iz katere se izdeluje papir. Ostanki, kot sta plastika in aluminij pa se naprej predelajo
v različne uporabne izdelke (za več informacij sledi QR kodi na naslednji strani).
www.fiberpack.com

Cellulosa riciclata dai cartoni per bevande
IN COLLABORAZIONE CON

Kako pravilno ravnati z
izpraznjeno embalažo Tetra Pak?
Večji delež embalaže Tetra Pak sestavlja karton
oziroma celuloza, ki ga večinoma pridobivajo v odgovorno upravljanih gozdovih s certifikatom FSC® (Forest
Stewardship Council). Po uporabi jo moramo odložiti v
rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo, da
omogočimo recikliranje njenega kartonskega dela. S
tem lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne
celuloze ter tako ohranimo pomemben delež gozdov.

www.eko-iniciativa.si

www.valtex.si

www.krozno-gospodarstvo.si

Pravilno ločevanje embalaže pripelje do novih kakovostnih
izdelkov, narejenih iz sekundarnih surovin:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izdelek v embalaži Tetra Pak
porabimo.
Prazno embalažo odložimo v
rumeni zabojnik ali vrečo za
odpadno embalažo.
Zbrano embalažo se prepelje
v sortirnice.
V sortirnicah razvrščajo
embalažo.
Embalažo Tetra Pak reciklirajo
v papirnici Lucart.
V papirnici Lucart izdelajo
nove, uporabne izdelke, kot
so reciklirani robčki in brisačke.
Higienski papir, izdelan na tak
način, uporabljajo podjetja in
ustanove namesto izdelkov iz
čiste celuloze, pridobljene z
neposredno sečnjo gozdov.

POVEZAVE DO ZANIMIVIH PRISPEVKOV NA TEMO KROŽNEGA GOSPODARSTVA:

NAVODILO: V browserju odprite link https:\\www.scan.me in si prenesite brezplačno aplikacijo za branje QR kod.

