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SPOROČILO ZA JAVNOST

LJUBLJANSKE MLEKARNE SO PARTNER PROGRAMA GREENLIGHT
Ljubljana, 9. julij 2008 - Ljubljanske mlekarne so junija 2008 postale partner evropskega
programa GreenLight, katerega pobudnik je Evropska komisija. Program GreenLight je
prostovoljna iniciativa za preprečevanje onesnaževanja, ki spodbuja porabnike električne
energije v nestanovanjskem sektorju k investicijam v energetsko učinkovito razsvetljavo.
V Ljubljanskih mlekarnah so se zavezali, da bodo 50. obletnico prvega sladoleda na palčki Lučka
obeležili tudi z družbeno odgovorno akcijo »Varčujmo z lučkami!« in v letu 2008 zmanjšali
porabo luči in s tem svetlobno onesnaževanje. Z vključitvijo v program GreenLight so se
zavezali, da bodo zmanjšali rabo energije za razsvetljavo in posledično škodljive emisije in
omejili globalno segrevanje. Ob tem je cilj programa tudi izboljšati kakovost delovnih pogojev
ob manjših stroških za energijo.
Program GreenLight Ljubljanske mlekarne kot partnerja zavezuje, da v vsaj 50 % obstoječih
prostorov v svoji lasti ali v dolgoročnem najemu zmanjša skupno uporabo za razsvetljavo za
najmanj 30 %. Ustrezni so tisti prostori, kjer je investicija ekonomsko donosna. Pri novih
prostorih mora partner programa izbrati takšne nove naprave, da ne bo obstojala nobena
alternativna instalacija, ki bi vzdrževala ali izboljševala kakovost razsvetljave, ki jo daje
izbrana instalacija, in porabila manj električne energije ter predstavljala dodatno donosno
investicijo. Ljubljanske mlekarne morajo vse nadgradnje zaključiti v petih letih od dneva
pristopa k programu in vsako leto poslati poročilo o napredku.
Z aktivnostmi v smeri zmanjševanja porabe električne energije so v Ljubljanskih mlekarnah
pričeli že v decembru leta 2007, ko so v Splošno-distribucijskem centru v Ljubljani zamenjali
300 luči z novimi varčnimi žarnicami, kar bo na letni ravni pomenilo prihranek skoraj 121.000
kilovatnih ur. Že ta zamenjava žarnic v omenjenih prostorih pomeni zmanjšanje porabe
električne energije v teh prostorih za 40 %, kar prinese tudi vrednostni prihranek stroškov na
letni ravni, tako za električno energijo, kot za stroške vzdrževanja. S tem so tudi zmanjšali
stroške delovanja hladilnih kompresorjev v skladiščih, saj varčne žarnice manj ogrevajo
prostor, kar je za družbo še najbolj pomembno v poletnih mesecih, ki ji predstavljajo
električno konico. Za večjo učinkovitost zmanjšanja porabe električne energije so v prostorih
Splošno-distribucijskega centra postavili tudi senzorje na gibanje za prižiganje in ugašanje luči.
Prav tako so motorje, ki predstavljajo večje porabnike električne energije v Ljubljanskih
mlekarnah, opremili s frekvenčnimi pretvorniki, ki prispevajo k zmanjšanju porabe električne
energije.
V prihodnosti imajo Ljubljanske mlekarne v načrtu zamenjati običajne luči z varčnimi žarnicami
v poslovni stavbi v Ljubljani, v proizvodnji v Kočevju in Mariboru in v proizvodnji sterilnega
mleka v Ljubljani. Varčne žarnice pomenijo kljub zajetnemu vložku na začetku 40 % prihranek
energije.
Program GreenLight se je pod okriljem Evropske komisije, Direktorata za energijo in transport,
pričel izvajati februarja leta 2000. Več o programu na www.eu-greenlight.org/.
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