
URSA prispeva  
k boljšemu planetu

Izolacija za boljši jutri



Imamo le en planet in v zadnjih desetletjih se soočamo s posledicami dejanj, ki jih nismo preprečili 
ali pa glede njih nismo pravočasno ukrepali. Gozdni požari, suše, poplave, taljenje ledu in izginjanje 
vrst so rezultati človeških dejanj, ki vodijo do podnebnih sprememb. Mnoge države si prizadevajo 
za čistejšo in bolj ekološko industrijo, omejujejo izpuste CO2 v prometu in proizvodnji ter se trudijo, 
da bi bilo okolje čim bolj čisto. 

DOM: 
Ali je moj dom energetsko 
učinkovit? 40 % energije v EU 
porabijo stavbe, velik del tega za 
ogrevanje in hlajenje. Ali glede 
tega storim dovolj? Ali lahko 
prihranim energijo in zmanjšam 
izpuste CO2?

PREVOZ: 
Ali dnevne razdalje premagam 
na energetsko učinkovit način? 
Dovolj hodim in kolesarim, 
ali se večino časa vozim z 
avtomobilom? Lahko kaj 
spremenim? Ali lahko svojo 
rutino spremenim na bolje?

ŽIVLJENJSKI SLOG:  
Ali kupujem lokalne izdelke ali 
računam na izdelke, ki jih dobim 
prek dolgih dobavnih verig? 
Koliko recikliram in koliko stvari 
ponovno uporabim? Koliko 
okoljskih pobud sem podprl?
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32% 
Vse energije v EU  se 
porabi v transportu 

28% 
Vse energije v EU se 
porabi v industriji 

40% 
Vse energije se porabi v 

stavbah 

2/3 vse porabljene energije v 
stavbah se porabi za ogrevanje 
in hlajenje 

Energijska učinkovitost stavb - status 

Source: Ecofys 2014 

Je to dovolj? Mi, ljudje, 
smo najpomembnejši del 
teh prizadevanj, saj bi se 
vse naše navade morale 
spremeniti in biti okolju 
prijazne. Analizirajmo 
navedeno in si zastavimo 
nekaj vprašanj:

Prebivalstvo  
planeta Zemlje ogroža novi 

koronavirus, vse države po svetu 
pa mirujejo in si močno prizadevajo 

premagati težke zdravstvene nevarnosti 
in negotovosti. Človeštvo in življenje, 

kakršna poznamo, se spreminjata. To je 
pravi čas za vse, da ponovno razmislimo 

o svojih predhodnih odločitvah in se 
odločimo za boljšo in varnejšo 

prihodnost. 



V tovarnah mineralne steklene 
volne URSA uporabljajo lokalno 
dostopne surovine za proizvodnjo 
izjemno stisnjenih izolacijskih 
materialov. Naši vodje oskrbe in 
logistike raziskujejo vse možnosti za 
zagotovitev zmanjšanja prevoznih 
poti od proizvodnje do končne 
uporabe. Vse zaposlene v podjetju 
URSA Slovenija spodbujamo, da do 
delovnih mest hodijo ali kolesarijo. 
Leta 2018 smo samo v naši tovarni 
v Sloveniji prihranili več kot 139.000 
ton izpustov CO2, leta 2019 pa smo 
z dogodkom URSA TOUR podarili 
1 EUR za vsak prevožen kilometer 
in prodan m3 naših izdelkov. 
Ekipa, v sestavi naših zaposlenih je 
prekolesarila 583 kilometrov dolgo 
pot od Novega mesta do Beograda. 

V proizvodnji mineralne steklene 
volne kot glavno sestavino 
uporabljamo reciklirano steklo. 
Izolacija iz steklene volne je material, 
ki ga je mogoče popolnoma 
reciklirati, in po več letih varčevanja 
z energijo v stavbah ga lahko 
ponovno uporabimo v proizvodnji. 
Analiza življenjskega cikla mineralne 
volne kaže, da material v svojem 
življenjskem ciklu 300-krat prihrani 
energijo, porabljeno za proizvodnjo in 
transport. V podjetju URSA skrbimo 
za naravo, zato smo v Novem mestu 
zasadili številna drevesa. 

Kampanjo URSA GOES GREEN smo 
začeli z namenom, da bi povečali 
znanje o vplivu na okolje vseh nas 
in naredili smo drzne korake v smeri 
boljše prihodnosti za naš planet in 
prihodnje generacije. 
Zatorej, ozrite se po embalaži, 
saj zelena barva embalaže 
poudarja boljše izdelke v naši 
prodajni ponudbi. Tako boste tudi 
vi sledili »URSA goes green« in 
prispevali svoj kamenček v mozaiku 
zmanjševanja CO2.

Podjetje URSA 
je vodilni evropski 

proizvajalec izolacijskih materialov 
za gradbeništvo in ostale industrije. 

Mineralna steklena volna in ekstrudirani 
polistiren (XPS) sta osnovni pogoj za 

trajnostne in energetsko učinkovite stavbe, ki 
porabijo manj energije in zmanjšajo izpuste CO2. 
Naša programska orodja pomagajo arhitektom 
in akustikom načrtovati boljše in učinkovitejše 
stavbe, kar zagotavlja zvočno udobje in boljšo 
kakovost zraka v zaprtih prostorih. S toplotno 
prevodnostjo do 0,032 W/mK za standardne 

izolacijske izdelke se lahko pohvalimo z 
ZLATIM standardom pri energetski 

učinkovitosti. 


