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1. IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI OKOLJSKIH PODATKOV
Dopolnitev okoljske izjave za leto 2013 odraža podatke v podjetju Medium d.o.o. za
obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013. Vsi podatki, navedeni v Dopolnitvi okoljske
izjave za leto 2013 odražajo dejansko stanje sistema ravnanja z okoljem v naši
organizaciji in so verodostojni.
Okoljska izjava je objavljena na spletni strani www.medium.si. Enkrat letno se ji doda
še Dopolnitev okoljske izjave.
V Dopolnitvi okoljske izjave za leto 2013 so opisani kazalci okoljske uspešnosti naše
organizacije, izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev, zunanje, notranje
komuniciranje ter usposabljanje in vidik izrednih razmer v naši organizaciji.
Predstavitev podjetja, okoljska politika in okoljski vidiki so zapisani v Okoljski izjavi
za leto 2012, junij 2013.
Podjetje Medium je samostojno podjetje, katerega dejavnosti potekajo na sedežu
organizacije.
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Šifra dejavnosti:
Dejavnost družbe:

Medium, design, grafični inženiring, tisk d.o.o.
Medium d.o.o.
Žirovnica 60c, 4274 Žirovnica
18.120 Drugo tiskanje
oblikovanje, priprava za tisk, tisk, prodaja promocijskih izdelkov

Predstavnik vodstva za okolje:
Skrbnica sistema ravnanja z okoljem:
Kontakt:

Miran Dolar, direktor
mag. Mirjam Fain
04/580-50-20, medium@medium.si

Svoje delovanje smo zahtevam Uredbe EMAS (Uredba ES št. 1221/2009, z dne
25.11.2009) prilagodili v letu 2010. Prvo Potrdilo o registraciji v sistem EMAS je
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, leta 2011. (Datum vključitve v EMAS:
31.01.2011, registracijska številka SI-00005, registracija velja do 31.01.2014.
Dokument je objavljen na koncu Okoljska izjava 2010). V letu 2013 smo od
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ARSO pridobili podaljšanje registracije v sistem
EMAS (Registracija velja do 31.01.2017. Dokument je objavljen na koncu Okoljske
izjave za leto 2012).
Delovanje sistema ravnanja z okoljem in Okoljsko izjavo oz. Dopolnitev okoljske
izjave preverja Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (akreditacijska številka
SI-V-0001). Izjava okoljskega preveritelja o dejavnostih preverjanja in potrjevanja št.
O-005 je objavljena na koncu Okoljske izjave oz. Dopolnitve okoljske izjave.

Miran Dolar
direktor
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2. OKVIRNI IN IZVEDBENI CILJI TER OKOLJSKA USPEŠNOST
ORGANIZACIJE
Za vse relevantne okoljske vidike, si zastavimo okvirne in izvedbene cilje. V
nadaljevanju je zapisano, kako smo zastavljene cilje dosegali v letu 2013 in kakšni so
naši cilji za leto 2014. Našo okoljsko uspešnost opredeljujejo tudi drugi kazalniki, ki
jih prav tako predstavljamo.
2.1. Poraba električne energije
Naša glavna dejavnost je tiskarstvo, za kar potrebujemo strojno opremo, ki je velik
porabnik električne energije. Zato že od vsega začetka naših okoljskih prizadevanj
spremljamo porabo električne energije. V Tabeli 1 je predstavljena poraba električne
energije glede na letni prihodek in odstotek električne energije iz obnovljivih virov
(Modra energija).
Tabela 1: Poraba električne energije in odstotek obnovljive energije
Cilj
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
Poraba
električne
energije
(kWh/letni
prihodek)
Odstotek EE
iz obnovljiv.
virov (%)

95,7

90,4

91,7

87,4

83

89

60%

60%

60%

60%

60%

100%

89

2013

Cilj
2014

95

95

100% 100% 100%

Za leto 2013 smo si zastavili cilj ohranitev porabe električne energije glede na letni
prihodek. To nam ni uspelo; poraba električne energije glede na letni prihodek se je v
primerjavi s preteklim letom povečala za slabih 7 %. Razlog lahko iščemo v tem, da se
cene tiskarskih storitev na trgu nižajo. Kot je razvidno iz Grafa 1, je to že drugo leto,
ko je prišlo do povečanja porabe električne energije glede na letni prihodek, kar
soupada s pritiskom na cene grafičnih storitev in posledično nižanja cen naših
storitev.
V Grafu 2 prikazujemo absolutno porabo električne energije in prihodek preko let.
Graf prikazuje, da sta se v letih med 2007 in 2011 poraba el. energije in letni prihodek
sorazmerno povečevala oz. zniževala. Med leti 2012 in 2013 pa je bila porast porabe
električne energije večja kot porast prihodkov.
V letu 2013 smo izvedli novost – združevanje naročil kupcev, s katero smo nameravali
ustvariti prihranke pri porabi električne energije in materialu, kar se odraža tudi v
nižji ceni za kupce. V septembru smo na internetni strani objavili aplikacijo (Poceni
tisk, modra odločitev), ki pa ni najbolje zaživela. Cene tiskovin so nizke, dobavni rok
pa je 1 teden. Najverjetneje je daljši rok dobave razlog, da kupci te aplikacije ne
uporabljajo tako pogosto.
Za zimo 2013/2014 smo si zastavili tudi cilj zamenjavo offset tiskarskega stroja.
Zamenjava nam do decembra 2013 ni uspela.
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Za leto 2014 smo si zastavili cilj ohranitev porabe električne en
energije
ergije glede na letni
prihodek, kot v letu 2013.
Graf 1: Poraba električne energije glede na letni prihodek, primerjava med leti
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Graf 2: Prikaz absolutne porabe električne energije in letnih prihodkov preko let
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V letu 2013 smo ohranili odstotek Modre energije na 100 %, tudi za leto 2014 je to
naša zaveza.
2.2. Emisije snovi v zrak
Naš
aš ogljični odtis spremljamo od leta 2007. Za leto 2013 smo si zastavili cilj ohranitev
izpustov CO2 na zaposlenega na isti ravni, kot v letu 2012. Ta cilj smo v letu 2013
presegli, saj smo ogljični odtis na zaposlenega glede na prejšnjo leto, zmanjšali za
slabih 5 %.
Tabela 2: Emisije CO2

emisije CO2 (t/
zaposlenega)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cilj
2013

2013

Cilj
2014

7,5

8,7

5,5

6,0

5,9

5,9

5,9

5,6

5,6

V letu 2013 smo že tretje leto zapored izvedli akcijo S kolesom v službo,
službo v kateri naše
zaposlene spodbujamo k prihodom v službo s kolesom (namesto z avtomobilom). V
letu 2013 smo tako ''nabrali'' 2.807 km, kar je dosedanji rekord. Kilometre je pridno
nabirala kar polovica zaposlenih. Vse zaposlene smo konec akcije nagradili z
majicami Medium kolesari,, najboljša kolesarja pa sta dobila še praktično nagrado.
Skozi celo leto smo za nizke naklade tiskovin promovirali tisk na digitalnem
tiskarskem stroju,, pri katerem je v primerjavi s klasičnim offset tiskom ena faza
priprave manj,
j, saj ni potrebno izdelati tiskarskih plošč. Posledično so prihranki na
področju porabe električne energije ter tudi pri porabi materiala (plošče, papir in
kemikalije).
Graf 3: Emisije CO2 glede na zaposlenega, primerjava med leti
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Za leto 2014 smo si zastavili cilj ohranitev nastajanja CO2 na zaposlenega iz leta 2013.
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2.3. Relevantna posredna vidika
Prvi posredni vidik, ki smo ga opredelili kot relevantnega je spodbujanje strank k
nakupu tiskovin iz recikliranega papirja ali papirja s FSC oz. PEFC certifikatom. Ta
vidik spremljamo z deležem nabavljenega papirja s FSC in PEFC certifikatom in
recikliranega papirja glede na celotno količino papirja.
Tabela 3: Odstotek recikliranega papirja in papirja s FSC in PEFC certifikatom glede
na celotno količino porabljenega papirja
2010

2011

2012

Cilj 2013

2013

Cilj 2014

Recikliran papir

8,3%

8,5%

6,1%

6,1%

4,4%

4,4%

FSC in PEFC papir

29,3%

29,9%

63,0%

63,0%

57,7%

57,7%

Za leto 2013 smo si zastavili cilj ohranitve nabavljenih deležev papirja s FSC in PEFC
certifikatom ter recikliranega papirja iz leta 2012. Zastavljenih ciljev nismo dosegli,
saj se je delež obeh kazalnikov v primerjavi z letom 2012 zmanjšal.
Poraba recikliranih papirjev se manjša zaradi višje cene recikliranih papirjev in
posledično manjšega interesa kupcev za izdelavo tiskovin na tem papirju.
Pri papirju s FSC in PEFc certifikatom je stanje deloma enako, torej je razlog za upad
cena. Drugi razlog pa je nefleksibilnost dobaviteljev (počasna odzivnost, dolgi roki
dobave). Pri nabavi necertificiranih papirjev pa smo pozorni, da je papir evropskega
porekla, saj tona papirja pripeljanega iz vzhoda pomeni dodatnih 300 kg CO21.
V letu 2013 smo izvedli vse zastavljene aktivnosti:
- kot vsako leto, smo tudi v letu 2013 oblikovali in natisnili kolekcijo lastnih
koledarjev in rokovnikov. Del kolekcije je bil tiskan na papirju s FSC ali PEFC
certifikatom, drugi del pa na recikliranem papirju.
- stranke spodbujamo k uporabi recikliranega papirja in papirja s FSC oz. PEFC
certifikatom, saj jih pri vsaki ponudbi obveščamo o možnosti tiskanja na
okolju prijaznejše papirje – prav tako jih pojasnimo, da so razlike v ceni
minimalne.
- ob dnevu Zemlje smo za naše
poslovne partnerje pripravili eko
zajtrk. Ob domačem zajtrku, ki so
nam ga pripravili na okoliški
ekološki kmetiji, smo spletali
družabne in poslovne mreže.
Spotoma smo predstavili naše
trajnostne prakse.
Slika 1: Utrinek iz eko zajtrka

1

E. Gentil, A. Potter in A. Boldrin (2008) ter www.umanotera.si
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Graf 4:: Sestava nabavljenega papirja, primerjava med leti
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Za leto 2014 smo si zastavili cilj ohranit
ohranitve
ve nabavljenih deležev papirjev kot v letu
2013.
Drugi posredni vidik se nanaša na okoljsko izobraževanje. Predstavljen je z štirimi
kazalniki:
- število obiskov spletne strani www.ekosvet.net,
- število obiskov novic spletne strani www.ekosvet.net,
- število objavljenih novic v tiskanih medijih (spremljamo od leta 2012) in
- število objavljenih novic v spletnih medijih (spremljamo od leta 2012).
2012)
Tabela 4: Okoljsko
o izobraževanje
Kazalnik / Leto

2009

2010

2011

2012

Cilj
2013

2013

Cilj
2014

Število obiskov strani
www.ekosvet.net

5.865

11.104

16.693

10.547

12.656

7.534

7.534

606

834

937

590

708

583

583

Število objavljenih
novic v tiskanih
medijih

/

/

/

11

13

3

3

Število objavljenih
novic v spletnih
medijih

/

/

/

202

242

192

192

Število obiskovalcev
novic www.ekosvet.net

Za leto 2013 smo si zastavili cilje 20% povečanje obiska na spletni strani
www.ekosvet.net in tudi 20% povečanje števila objavljenih novic v tiskanih in
spletnih medijih, glede na leto 2012. Nobenega izmed zastavljenih ciljev
cil
nismo
dosegli.
V letu 2013 smo za povečanje obiskov spletne strani www.ekosvet.net izvajali stalne
aktivnosti, kot prejšnja leta – objava novic, obnavljanje izdelkov… Res pa je, da te
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spletne strani programsko ne dopolnjujemo in optimiziramo, zato je pojavljanje
spletne strani na svetovnem omrežju slabo.
Pri številu objavljenih novic v tiskanih medijih se je zmanjšalo število novic, za katere
so se na nas obrnili razni časopisi. Prav tako nismo objavili nobene novice v Novicah
občine Žirovnica, saj so v lanskem letu pričeli za eko kotiček objavljati tudi drugi
avtorji.
Pri številu objavljenih novic v spletnih medijih se je število rahlo zmanjšalo. Med
število objavljenih novic v sple
spletnih
tnih medijih štejemo novice, ki so jih o našem
delovanju objavili na drugih spletnih straneh, novice na spletni strani
www.medium.si in www.ekosvet.net ter novičke in objave, ki smo jih
ji objavili na
Facebookovi strani ekosvet.net in skupini Medium.
Za leto 2014 smo si zastavili cilj ohranitev doseženih rezultatov, kot v letu 2013.
.4. Drugi kazalniki okoljske uspešnosti
2.4.
Rabo vode nismo prepoznali kot relevanten okoljski vidik, ga pa spremljamo od leta
2007.
Tabela 5: Poraba vode
2007
Poraba vode
(m3/zaposlenega)

25,5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25,3

19,7

16,6

15,3

10,6

7,8

Od kar spremljamo porabo vode, smo porabo vode na zaposlenega zmanjšali za slabih
70 %.
Graf 5:: Poraba vode glede na zaposlenega, primerjava med leti
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Tudi nastajanje in ravnanje z odpadki nismo prepoznali kot relevantni okoljski vidik.
Od leta 2007 pa spremljamo 2 kazalnika na tem področju – nastajanje odpadnega
papirja in nastajanje mešanih odpadkov.
Tabela 6: Nastajanje odpadnega papirja
2007
2008
2009
Nastajanje
odpadnega papirja
30
27
28
(kg/letni
prihodek)

2010

2011

2012

2013

25,7

31,2

30,1

34,6

Graf 6:: Nastajanje odpadnega papirja glede na letni prihodek, primerjava med leti
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Tabela 7: Nastajanje mešanih odpadkov
2007
2008
2009
Nastajanje
mešanih
506,9
477,9
148,7
odpadkov
(kg/zaposlenega)

2010

2011

2012

2013

93,7

88,5

88,5

79,7

Graf 7:: Nastajanje mešanih odpadkov glede na zaposlenega, primerjava med leti
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Od leta 2011 spremljajmo tudi nastajanje nevarnih odpadkov.
Tabela 8: Nastajanje nevarnih odpadkov
2011
Nastajanje nevarnih odpadkov
1,40
(kg/letni prihodek)

2012

2013

0,93

0,86

Graf 8: Nastajanje nevarnih odpadkov, primerjava med leti
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Za leto 2013 smo pričeli spremljati količino nabavljenih kemikalij.
Tabela 9: Nabava kemikalij v letu 2013
2013
Nabava nenevarnih kemikalij
(kg/letni prihodek)

1,13

Nabava nevarnih kemikalij
(l/letni prihodek)

1,52

Podatke o kemikalijah za leto 2013 smo dobili od naših dobaviteljev. Za vse
kemikalije imamo tudi varnostne liste. Glede na le
le-te
te smo kemikalije ločili na nevarne
in nenevarne (v varnostnem
em listu označene kot nenevarni).
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Med nenevarnimi kemikalijami so največji delež predstavljale barve za offset in
digitalni tisk. V manjših količinah pa so bile še kemikalije, ki jih potrebujemo za
izdelavo CTP plošč in za dodatek pri tisku.
Med nevarnimi kemikalijami smo v letu 2013 nabavljali:
• preparate za pripravo vlažilne vode2 (izopropilni alkohol),
• preparate za izmivanje in čiščenje,
• razvijalec (za izdelavo CTP plošč)3 ter
• v manjših količinah še druge kemikalije.
3. IZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH ZAHTEV

Delovanje podjetja je skladno z zakonskimi zahtevami, posebnih dovoljenj ne
potrebujemo.
Vsako leto moramo izvesti meritev emisij snovi v zrak na mali kurilni napravi. Letni
pregled in meritve so bile izvedene v marcu 2013. Na osnovi pregleda je bilo napisano
Poročilo o opravljenih občasnih meritvah emisije snovi v zrak (Dimnikarstvo
Primož Rauter, 5.3.2013).
Vso odpadno vodo smo v letu 2013 zbirali v pretočno greznici, katere vsebina se
občasno odpelje preko javnega komunalnega podjetja na čiščenje CČN Jesenice. V
letu 2010 smo na lastno pobudo (ker smo se zanimali, ali je za takšno odpadno vodo
potrebna lastna filtrirna naprava) izvedli ''Meritev – analizo parametrov odpadne
vode'' (Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, 3.5.2010), katere zaključki so bili, da ''gre
za manjše količine odpadne vode in s tem manjše letne količine nevarnih snovi ter za
razgradljivo odpadno vodo.'' Na ta način so bile izpolnjene zahteve Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

Sestava vlažilne vode vpliva na kakovost odtisa. Preparati za pripravo vlažilne vode zmanjšujejo
površinsko napetost in omogočajo tisk z manj vode. Le-ti vsebujejo sestavine, ki vzdržujejo stabilno
pH-vrednost od 4,50 do 5,50.
3 V tiskarskih strojih je potrebno izvajati vzdrževanje gumi valjev in odtisnih gum s kakovostnimi
sredstvi, ki ustrezno regenerirajo in obenem podaljšujejo življenjsko dobo le-teh. Poleg rednega
vsakodnevnega čiščenja je potrebno še globinsko čiščenje valjev, ki odpira pore in iz njih odstranjuje
ostanke barve. Površina gume postane zopet prožna in pripravljena za kakovosten tisk
(www.cinkarna.si).
2
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4. KOMUNICIRANJE
Pogosto se udeležujemo različnih srečanj, izobraževanj in projektov povezanih z
okoljsko tematiko.
4.1. Zunanje komuniciranje
V nadaljevanju predstavljamo naše zunanje okoljsko komuniciranje v letu 2013.
Tako kot v letu 2012, nas je tudi v letu 2013, na predstavitev naših certifikatov povabil
profesor dr. Franci Sluga, predstojnik Oddelka za tekstilstvo na Naravoslovnotehniški
fakulteti (UL). V marcu smo v okviru predmeta Postopki vodenja kakovosti
predstavili okoljska certifikata in ostala okoljska prizadevanja v našem podjetju.
Za osvojeno 2. mesto Čebelam najbolj prijaznega podjetja, nas je Čebelarska zveza
Slovenije povabila k sodelovanju na čebelarskem sejmu, ki je v marcu potekal na
Celjskem sejmu, istočasno s sejmi Altermed & Flora & Poroka. Povabilu smo se z
veseljem odzvali in na predstavitvenem prostoru dva dni obiskovalce seznanjali z
našo dejavnostjo in našimi izdelki.
V začetku aprila so nas obiskali dijaki Srednje medijske in grafične šole iz Ljubljane.
Razdeljeni v skupine so si ogledali faze našega proizvodnega procesa.
Za poslovne partnerje smo ob dnevu Zemlje pripravili eko zajtrk. Našim stalnim
kupcem smo predstavili okolju prijaznejši delovni proces, ki večini ni bil poznan v
celoti. Za moderatorki dogodka smo povabili Renato Karbo in Špelo Kern iz
Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki je prav tako naš dolgoletni
partner. Partnerjem smo ponudili ekološke dobrote iz lokalne kmetije, obdarili pa
smo jih z blokci, ki so jih za nas spletni na Smetumet.

Slika 2: Prihod partnerjev na eko zajtrk

Slika 3: Darila našim partnerjem

O našem okoljskem dogodku smo poslali tudi sporočilo za medije. V maju je bil o
našem podjetju in eko zajtrku objavljen članek v časopisu Triglavskega narodnega
parka – Odkrivaj. Časopis je bil uradni vodnik za obiskovalce narodnega parka v
poletni sezoni 2013. V juniju pa je bil podoben članek objavljen tudi v reviji EOL.
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V juniju smo podaljšali sodelovanje v Zelenem omrežju – možnost objavljanja
člankov v reviji EOL in na portalu Zelena Slovenija. V septembru smo v reviji EOL
objavili še članek o naši spletni aplikaciji Poceni tisk.
Septembra so nas obiskali udeleženci projekta Podjetniška kavica – Ogledi dobrih
praks, ki ga je organizirala Razvojna agencija zgornje Gorenjske. Predstavili smo jim
naše podjetje in proces izdelave tiskovin.
Glede okoljskega delovanja podjetja še nismo imeli nobenih pritožb. Pripombe,
pohvale in vprašanja o okoljskem delovanju sprejema, beleži in nadaljnje ukrepa
skrbnica SRO. V letu 2013 nismo zabeležili nobenih vprašanj oz. pripomb glede
našega okoljskega delovanja.
4.2. Notranje komuniciranje in usposabljanje
Notranje komuniciranje z zaposlenimi poteka na delovnih mestih, če je potrebno se
skliče poseben sestanek. Manj obširne novosti in okoljske novičke skrbnica SRO
obeša na okoljsko tablo, ki je nameščena v tiskarni. Zaposleni lahko na okoljski tabli
tudi objavijo svoje predloge, mnenja… Vsak izmed zaposlenih ima svojo ''Osebno
izkaznico EMAS, ISO 14001'', na kateri so zapisane delovne prakse in odgovornosti v
SRO.
Ob dnevu zemlje smo tudi za zaposlene
izvedli eko zajtrk, ob katerem smo jim
prav tako postregli z ekološkimi
dobrotami in se neformalno pogovarjali o
okoljskih temah.

Slika 4: Vabilo za zaposlene
V lanskem letu so zaposleni predlagali dva ''projekta''. Kolesarjenje na Rab ni bilo
izvedeno zaradi slabih vremenskih pogojev. V maju pa je ena trojka kolesarjev
sodelovala v kolesarskem projektu ''V troje'', ki je soupadal z interno kolesarsko akcijo
S kolesom v službo.
Notranje usposabljanje zaposlenih izvajata predstavnik vodstva za okolje Miran Dolar
ali skrbnica SRO Mirjam Fain. Zunanje usposabljanje pa izvajajo za to usposobljeni
izvajalci.
V letu 2013 smo izvedli naslednja notranja usposabljanja: predstavitev SRO in
okoljske politike za novo zaposlene (januar); predstavitev Okoljske izjave za leto 2012
ter predstavitev EGO projekta (maj).
V letu 2013 smo izvedli naslednja zunanja usposabljanja: za vse zaposlene smo izvedli
usposabljanje za varstvo pred požarom (teoretično in praktično). Enega zaposlenega
smo usposobili za gašenje prvih požarov.
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V letu 2013 se je nadaljeval projekt EGO – Evropska zelena pisarna, pod vodstvom
Umanotere. Osnovni namen projekta je izobraziti podjetja o poslovanju po načelih
zelene pisarne. V našem podjetju nekatera načela zelene pisarne izvajamo že od leta
2010, ko smo pričeli s pripravami na okoljsko certificiranje našega podjetja. V letu
2013 smo se udeležili vseh treh delavnic EGO projekta:
• Dobre prakse - v januarju, kjer smo vsi udeleženci predstavili eno izmed naših
uspešnih praks;
• Zeleno komuniciranje – v februarju, kjer nam je Igor Medjugorac iz podjetja
Rdeči oblak predstavil postopek učinkovitega zelenega komuniciranja;
• Zeleno naročanje – v aprilu, kjer nam je mag. Alenka Burja predstavila načela
trajnostne nabave.
Zaključek projekta je bil v maju, kjer smo dobili certifikat Evropske zelene pisarne.
5. IZREDNE RAZMERE
Glede na našo naravo dela smo kot najbolj verjetni opredelili dve nesreči; razlitje
kemikalij in požar. V zadnjem letu (in tudi prej) ni prišlo do izrednih razmer.
Za vsako izmed omenjenih nesreč, smo zapisali in tudi izvajamo preventivne in
aktivne ukrepe.
Za komuniciranje z javnostjo glede izrednih razmer je zadolžen direktor, ki edini
lahko potrdi resničnost informacij.
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