
 
 

 
NOMINACIJA 

 
 
 
1. Predlagatelji nominacije 
 
EKOfrendi na TŠC Kranj: 
• Jaka Jankovec  
• Samo Avguštin 
• Andrej Pavlin 
• Mitja Andrejka 
 
2. Mentor 
 
Branka Jarc Kovačič 
     
3. Šola 
 
Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj 
 
4. Nominirana organizacija, pravna oseba, ali posameznik 
 
Družba Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj 
 
5. Kategorija nominacije  
 
OZAVEŠČANJE JAVNOSTI O POMENU NARAVNEGA OKOLJA 
 
6. Kratka utemeljitev nominacije  
 
Družba Goodyear Dunlop Sava Tires iz Kranja, katere osnovna dejavnost je 
usmerjena v proizvodnjo visoko zmogljivih potniških in poltovornih pnevmatik, je že 
vse od začetka svojega poslovanja zavezana k ohranjanju okolja, varstvu in zdravju 
sodelavcev, kupcev in skupnosti. Da bi dobre prakse in izkušnje na področju 
varovanja okolja delili tudi z drugimi, so v družbi v letu 2010 zasnovali kampanjo 
Pozor(!)ni za okolje. S kampanjo so zaposlene in širšo lokalno skupnost povabili, da 
postanejo pozorni, kako ravnajo z naravnim in delovnim okoljem. Cilji kampanje, ki je 
zasnovana dolgoročno, so povečevati ozaveščenost posameznikov o pomenu 
ustreznega in odgovornega ravnanja z okoljem, jih opozarjati na nepravilnosti pri 
našem vsakdanjem odnosu do okolja, informirati in izobraževati o načinih pravilnega 
ravnanja z odpadki, spodbujati k iskanju inovativnih rešitev na področju ravnanja z 
odpadki ter razmisleku, kaj lahko za okolje ter lastno varnost naredijo sami. 



Zavedanje, da so današnji srednješolci tisti, ki bodo v bližnji prihodnosti lahko vplivali 
in sprejemali pomembne okoljske odločitve, a da se jih osveščevalne akcije rade 
ognejo, jih je spodbudilo, da so osrednjo pozornost kampanje namenili dijakom. 
Povabilu se je v prvem letu kampanje odzvalo sedem gorenjskih srednjih šol: 
Gimnazija in Ekonomsko-trgovska šola ESIC Kranj, Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja 
Loka, Srednja šola za strojništvo in Srednja šola za lesarstvo iz ŠC Škofja Loka ter 
TŠC Kranj. Poleg šol so se k aktivnemu sodelovanju v kampanji zavezali tudi Mestna 
občina Kranj, Dinos, Društvo Ekologi brez meja, Fakulteta za organizacijske vede 
Univerze v Mariboru, Komunala Kranj, Loška komunala ter Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj. Partnerji so si za prvo nalogo zadali ozaveščanje, informiranje in 
izobraževanje na področju pravilnega ravnanja z odpadki. Kampanja Pozor(!)ni za 
okolje se nadaljuje tudi v šolskem letu 2011/2012. Poleg partnerjev iz Kranja in 
Škofje Loke so se kampanji priključili tudi partnerji iz Radovljice (Občina Radovljica, 
Komunala Radovljica, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja 
gostinska in turistična šola Radovljica) in Jesenic (Občina Jesenice, Komunala 
Jesenice, Gimnazija Jesenice, Srednja šola Jesenice). Osrednja aktivnost kampanje je 
tekmovanje v ločenem zbiranju odpadkov na partnerskih šolah. Namen tekmovanja 
je mlade spodbuditi k zavedanju, da je temelj odgovornega odnosa do okolja 
pridobivanje znanja in aktivno spreminjanje vsakodnevnih navad. V tekmovanje je 
vključenih več kot 6000 dijakov gorenjske regije.  
 
Poleg aktivnosti v kampanji Pozor(!)ni za okolje od leta 2010 organizirajo tudi čistilno 
akcijo bližnjih sprehajalnih točk na Šmarjetno goro za zaposlene, okoljsko delavnico 
za otroke zaposlenih na Družinskem dnevu,  tradicionalnem letnem dogodku 
podjetja, ter vsakoletni sestanek s sosedi, namenjen obveščanju stanovalcev v bližini 
podjetja o dejavnostih družbe Goodyear Dunlop Sava Tires in še dveh podjetij v 
bližini. 
 
7. Kako je nominiranec napredoval pri varovanju okolja v primerjavi s 

prejšnjimi leti 
 
Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno vključena v 
poslovno strategijo podjetja in v celoten cikel izdelkov, od razvoja pnevmatik do 
njihove trajne in okolju prijazne odstranitve. Politika podjetja do ravnanja z okoljem 
ne ustreza zgolj slovenski zakonodaji, ampak stremi k višjim standardom, ki jih 
postavlja korporacija Goodyear. Prizadevanja podjetja za varovanje okolja se kažejo 
v konkretnih rezultatih na področju ravnanja z odpadki, topili, vode, energije, hrupa 
in zraka.  
 
Družba z ukrepi za zmanjševanje porabe energije (program 2012) sistematično 
zmanjšuje emisije toplogrednih plinov v ozračje (uporaba in čiščenje odpadnega 
kondenzata, nadgradnja motornih pogonov s frekvenčno regulacijo, izraba odpadne 
toplote iz kompresorske postaje za predgrevanje vode za proizvodnjo pare). Za 
dodatno zmanjševanje vplivov toplogrednih plinov in drugih snovi na ozračje skrbijo 
tudi s sajenjem dreves in grmičevja v okolici tovarne. Letos bodo Dan zemlje obeležili 
s posaditvijo borovca in s tem sodelavce opomnili na pomembnost planeta Zemlja in 
vplive nanjo.   



Za zmanjševanje onesnaževanja zraka nominiranec skrbi tako, da za proizvodnjo 
pare uporablja zemeljski plin, za vulkanizacijo uporablja dušik, z namestitvijo 
učinkovitejših filtrnih sistemov ter z zamenjavo nevarnih snovi z manj nevarnimi. 
Obenem nominiranec stremi k cilju ukinitve porabe topil. 
V okviru dolgoročnih načrtov za zmanjševanje onesnaževanja zraka in izpustov 
toplogrednih plinov je eden njihovih glavnih projektov postavitev kogeneracije 
(soproizvodnja električne energije in pare), katere cilj je z isto količino plina 
proizvajati elektriko, z odpadno energijo pa proizvajati paro za proizvodnjo in 
ogrevanje. 
V načrtu imajo tudi namestitev sončne elektrarne na streho njihovih objektov.  
 
Eden glavnih ciljev podjetja na področju varovanja okolja je tudi skrb za odpadke. 
Odpadki, ki nastajajo v podjetju se že od novembra 2007 ne odlagajo na odlagališčih 
odpadkov, ampak se oddajajo bodisi v predelavo, bodisi v sežig. Odpadki, ki 
nastajajo pri opravljanju dejavnosti se strogo ločujejo (nevarni, za predelavo, za 
energetsko izrabo). Postavljen imajo tudi cilj za zmanjševanje ostanka odpadkov 
(komunalnih) ter prioriteto, da gre čim več odpadkov v predelavo kot energetsko 
izrabo. K varovanju okolja spodbujajo tudi dobavitelje.  
Na lokaciji tovarne za uničevanje plevela ob dvoriščih in cestiščih ne dovoljujejo 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev (dovoljeno je izključno mehansko odstranjevanje 
plevela). 
V skladu s predpisi so poskrbeli za varno odstranitev azbestno cementne strešne 
kritine, kakor tudi gradbenih odpadkov, ki so nastali pri izvajanju gradbenih dela na 
lokaciji tovarne. 
 
Posebno pozornost namenjajo tudi skrbi za kakovost voda. V ta namen imajo na 
lokaciji postavljenih 19 oljnih lovilcev, ki so vsi redno vzdrževani. Vsa voda, ki jo 
uporabijo v tehnoloških procesih za hlajenje strojev ali izdelkov, je speljana na 
Centralno čistilno napravo Kranj. Izpusti so redno nadzorovani. Monitoring odpadnih 
voda izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj v skladu z zakonodajo. V zadnjem 
letu so na področju kakovosti voda izvedli dva pomembna ukrepa. Prvi je bil, da so 
na skupni iztok tehnološke in sanitarne vode namestili poseben UV senzor za 
kontinuirano merjenje prisotnosti olja v odpadni vodi. Drugi pa se je nanašal na 
zmanjševanje porabe pitne vode, zato so uvedli poseben program odkrivanja puščanj 
pitne vode v vodovodnem sistemu. Na ta način so porabo pitne vode bistveno 
zmanjšali. Da bi morebitne kritične poti vode znotraj tehnoloških postopkov še 
izboljšali, bodo umazan kondenzat iz vulkanizacije preko čistilnih filtrov peljali nazaj v 
bazen čiste vode.  


