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Poročilo o stanju 

okolja v SR Sloveniji 

I. POVZETEK 

Poročilo je pripravljeno v skladu s sklepom Skupščine SR 
Slovenije, sprejetim julija 1987 ob obravnavi zadnjega Poro- 
čila o stanju na področju razreševanja problematike varstva 
okolja v SR Sloveniji, da je potrebno najmanj vsako drugo leto 
Pripraviti redno poročilo o problematiki v okolju na osnovi 
sistema kazalcev za spremljanje stanja in sprememb v okolju. 
poročilo ima 108 strani, 2 sliki, 5 diagramov ter 112 tabeli. 

Poročilo vsebuje: pregled najpomembenjših nalog varstva 
okolja, ki so bodisi že izpeljane, bodisi so tik pred realizacijo; 
Prikaz stanja in sprememb kakovosti okolja; poglavitne oblike 
Pritiska na okolje; odziv družbe na negativne procese in 
Pojave v okolju ter najpomembenjše naloge Varstva okolja 
v naslednjem obdobju. Poročilo se zaključuje z ugotovitvami, 
s,ališči, predlogi in sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Pregled izvajanja nalog kaže na to, da so bili v obdobju 
1986-1989 bistveno izboljšani predpogoji učinkovitega var- 
?tva okolja. Čeprav v različnih fazah, se je začelo delo na 
Ovajanju vseh štirih osnovnih programov varstva okolja: na 
Področju sanacije vodotokov prednostne sanacije (Sava), na 
Področju čiščenja dimnih plinov iz velikih termoenergetskih 
objektov, na področju ravnanja z odpadki ter na področju 
varstva tal pred onesnževanjem. 

Stanje onesnaženosti zraka se ni bistveno spremenilo, 
čeprav kaže rahlo dolgoročno težnjo k izboljšanju kakovosti. 
Ob neugodnih vremenskih razmerah so še vedno podani vsi 
Pogoji za pojav kritičnih vsebnosti škodljivih primesi v zraku. 
Razlog takšnega stanja je tudi to, da za široko porabo ni bilo 
Mogoče zagotoviti kakovostnih premogov. V obdobju 
1986-1988 so emisije S02 upadale, predvsem na račun pove- 
čane porabe zemeljskega plina. Nasprotno so se v istem 
obdobju nekoliko povečale emisije dušikovih oksidov. To 
Povečanje izvira iz«porasta prometa, katerega ni spremljalo 
Rajanje avtomobilov s katalizatorji ter bencina brez svinca. 
v Poročilu so obdelana tudi nekatera specifična področja 
varstva zraka: zaščita ozonske plasti, problematika kislih 
Padavin ter učinek tople grede. 

Osnovna slika glede onesnaževanja in onesnaženosti voda 
se ni bistveno spremenila. Podatki opozarjajo na slabšanje 
kakovosti podtalnice, kar postaja eden najresnejših proble- 
mov varstva okolja v Sloveniji. Kakovost površinskih vodoto- 

kov se bistveno ne spreminja. Stanje Blejskega jezera se je 
izboljšalo in ni več kritično, slabša pa se kakovost Bohinj- 
skega jezera. Vedno večji problem predstavlja slaba kakovost 
obalnega morja, ki kaže težnjo k poslabševanju. Pomembni 
uspehi se kažejo pri izvajanju programa izboljšanja kakovosti 
Save ter pri izvajanju dogovorjenih nalog v zvezi z reko Reko. 

V poročilo je prvič vključena problematika onesnaževanja 
in onesnaženosti tal in sicer na primeru rezultatov raziskav, ki 
so bile opravljene na območju občine Celje. Rezultati potrju- 
jejo predpostavko, da je onesnaženost tal v Sloveniji resen in 
aktualen problem tudi na drugih območjih. 

Po rezultatih popisa iz leta 1987 je ca. 44% gozdov poško- 
dovanih - po primerjavah z rezultati popisa iz leta 1985 se 
stanje bistveno ne spreminja. Podatki o genetsko poškodova- 
nem materialu kažejo, da je pritisk na vegetacijo večji, kot bi 
lahko sklepali iz samo zunanjih znakov poškodovanosti. 

Posegi človeka v naravni sistem resno ogrožajo rastlinstvo 
in živalstvo, kar potrjujejo - še nepopolni - seznami ogrože- 
nih in izumrlih vrst. 

Razpoložljivi podatki kažejo, da je hrup pomemben dejav- 
nik degradacije okolja. Več kot 50% prebivalstva je izpostav- 
ljeno dnevnemu hrupu nad 55dB(A), torej nad mejo, ki j9 
v svetu smatrajo kot cilj pri nadaljni urbanizaciji. V poročilu 
zbrani podatki dokumentirajo tudi obremenitve s hrupom ob 
letališčih ter želežniških progah. 

Ravnanje z odpadki se v obdobju 1986-1989 ni bistveno 
spremenilo. Bistven napredek je pri opredeljevanju zasnov za 
razreševanje problematike ter pri zagotavljanju predpogojev 
za uvedbo rešitev. Sprejeta je bila zasnova ravnanja z odpadki 
ter izdelana evidenca posebnih odpadkov. V poročilu je obde- 
lana problematika odpadkov iz velikih termoenergetskih 
objektov, gošč iz komunalnih čistilnih naprav ter problema- 
tika črnih odlagališč. 

Kakovost oskrbe s pitno vodo je pod nadzorom, vendar je 
tako različna po območjih, da v poročilu ni bilo mogoče 
podati splošne ocene. V splošnem kontaminacija živil žival- 
skega izvora ni poseben problem, ki pa se lokalno zaostruje 
na območjih prekomerne onesnaženosti okolja. 

V poročilu so podane tudi grobe ocene o vplivu onesnaže- 
nosti okolja na stanja naravne in kulturne dediščine. Zaradi 
celovitosti poročila so prikazane tudi obremenitve okolja 
zaradi ionizirajočih sevanj. 

Obdelane so vse najpomembnejše oblike pritiskov na oko- 



Ije: prebivalstvo (poselitev), kmetijstvo, energetika, industrija, 
promet in turizem. 

Procesi razmestitve prebivalstva se umirjajo in postajajo 
skladnejši z zahtevami varstva okolja. Tako se umirja ali celo 
nazaduje rast večjih, medtem ko je hitrejša rast manjših 
občinskih središč. Izpostavljeni so kazalci trajnega in občas- 
nega pritiska prebivalstva na kakovost okolja. 

Kmetijstvo je hkrati porabnik in vir ogrožanja okolja. 
V poročilu so izpostavljeni nekateri najpomembnejši kazalci 
pritiskov na okolje, katere povzroča kmetijstvo. Poraba hranil 
in fitofarmacevtskih sredstev se umirja ali celo kaže znake 
upadanja. Kmetijske melioracije so analizirane z vidika ogro- 
žanja pomembnih biotopov za ohranjanje genetskega poten- 
ciala. Obdelana je problematika tveganja za okolje zaradi 
uporabo različnih pripravkov. Število poginov rib narašča vse 
od leta 1970. Problematika ekološke sanacije velikih prašiče- 
rejskih farm je v poročilu izpostavljena kot posebej problema- 
tična ter še vedno brez referenčnega primera ekolološko 
uspešne sanacije. 

V poročilu so opisane spremembe energetske politike po 
problemski konferenci »Ekologija, energija, varčevanje«. Ob 
globalnih premikih so pomembne tudi strukturne spremembe 
v porabi goriv. Veča se delež plina. S podpisom pogodbe 
o drugem viru za oskrbo z zemeljskim plinom, so odprte 
možnosti, za odpravo območij, kjer se pojavljajo stanja kri- 
tične onesnaženosti zraka. 

Industrija je pomemben porabnik naravnih virov in energije 
ter eden največjih onesnaževalcev okolja. V poročilu so prika- 
zani izpeljani projekti za varstvo okolja v industriji od leta 
1976 Orisane so za varstvo okolja pomembne osnovne značil- 
nosti vsake industrijske panoge. 

Promet je pomemben izvor obremenitev okolja. Poročilo 
nakazuje več aktualnih dilem. Prvič, kako preprečiti poveča- 
nje obremenitev na okolje zaradi povečevanja prometa in 
opozarja na pomen pospešene uvedbe neosvinčeneega ben- 
cina ter vozil s katalizatorji. Drugi problem je, kako zmanjšati 
na sprejemljivo raven negativne vplive na okolje zaradi izgrad- 
nje avtocest. Tretji problem pa je, kako povečati preusmeritev 
prevozov blaga iz cest na železnico. Poročilo navaja število in 
posledice nesreč pri prevozu nevarnih snovi po cestah. 

Prikazani so nekateri negativni učinki turizma, predvsem 
zgostitev dejavnosti na najbolj atraktivnih področjih, ki lahko 
- v skrajenm primeru - zaradi tega izgubijo svojo atraktiv- 
nost (posledice za turizem) ali zaradi česar pride do negativ- 
nih pojavov v okolju (posledice na okolje). 

V poročilu je obdelan celokupen niz odzivov družbe na 
probleme v okolju. Opisane so spremembe planskih aktov, 
še posebej z vidika problemske konference »Ekologija, ener- 
gija, varčevanje«. Prikazano je stanje ter predvidene spre- 
membe zakonodaje. Poseben poudarek je na rezultatih akcije 
usklajenega inšpekcijskega nadzora. Obdelana so tudi 
druga, za varstvo okolja pomembna področja (zbiranje podat- 
kov, pomembnih za aktivno varstvo okolja; raziskovalna 
dejavnost itd.) 

Na osnovi vseh ugotovitev je pripravljeno posebno 
poglavje, ki prikazuje pogled na osnovne elemente politike 
varstva okolja v naslednjem obdobju. Predstavljen je celovit 
niz ukrepov takojšnje zmanjšanje najbolj akutnih posledic, 
postopno izpeljavo ključnih programov varstva okolja ter 
postopnb odpravo sedanjega vzorca proizvodnje in porabe 
dobrin. 

Poročilo zaključujejo ugotovitve, stališča, predlogi in sklepi 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi obstoječih evidenc za 
potrebe varstva okolja, ki pa še vedno omogočajo samo 
osnovni uvid v stanje in spremembe v okolju, medtem ko 
popolnejšo analizo ovirata neusklajenost in nepovezanost teh 
evidenc. 

1. UVOD 

1.1. NAMEN POROČILA 

Poročilo je pripravljeno v skladu s sklepom Skupščine SR 
Slovenije, sprejetim julija 1987 ob obravnavi zadnjega Poro- 
čila o stanju na področju razreševanja problematike varstva 
okolja v SR Sloveniji, da je potrebno najmanj vsako drugo leto 

pripraviti redno poročilo o problematiki v okolju na osno"1 

sistema kazalcev za spremljanje stanja in sprememb v okolji 
Namen poročila je tudi prispevati k uresničevanju sklep"' 
problemske konference RK SZDL »Ekologija, energija, varče- 
vanje«, ki je potekala spomladi 1987 in katere zaključni dokU' 
ment je bil v Skupščini SR Sloveniji sprejet skupaj s 
omenjenim poročilom Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

Poročilo prikazuje stanje in spremembe kakovosti okoli3 

v Sloveniji ter podaja oceno izvajanja dogovorjenih usmerite* 
in nalog, katerih cilj je varstvo in izboljšanje okolja. Osnovfl' 
namen poročila je torej enak namenu Poročila o stanju na 
področju razreševanja problematike varstva okolja iz leta 
1986. S tem se postopoma izpolnjuje cilj o trajnem in sistema' 
tičnem spremljanju dogajanj v okolju. S tem se tudi zagotavlj8 

osnova za spremljanje učinkovitosti politike varstva okolj3 

v Sloveniji. 

1.2. OPREDELITEV OKVIRA IN VSEBINE 
POROČILA 

Problematika zdravega in človeka vrednega življenja in pre- 
živetja v okolju je, povsem upravičeno, v središču zanimanja 
in skrbi najširše javnosti v Sloveniji. Verodostojna, sistema- 
tična in predvsem pravočasna informacija o stanju in spre- 
membah v okolju širi polje za odločanje pomembnih informa- 
cij. Poročilo o stanju na področju varstva okolja se vključuje 
v proces kvalitativne preobrazbe odločanja o razvoju in želi 
tudi s tem prispevati k zatonu za naravno ravnovesje rušilne in 
usodne prakse odločanja, ki je družbo privedla do roba ekolo- 
ške katastrofe. 

Po obravnavi zadnjega celovitega poročila o stanju prt 
razreševanju problematike varstva okolja v SR Sloveniji se je 
zanimanje za problematiko in za stalne informacije o njej še 
povečalo. Večajo se zahteve po učinkovitejšem in hitrejšem 
odpravljanju vzrokov in posledic in tudi zahteve po odgovor- 
nosti tistih, ki so zadolženi za razreševanje okoljevarstvenil1 

vprašanj družbenega razvoja. Zaradi tega je poročilo obšif; 
nejše in se v težnji po celovitem prikazu problematike ni 
moglo povsem izogniti ponavljanju tudi nekaterih že znanih 
ugotovitev, navedenih v poročilu o stanju okolja v Sloveniji i* 
leta 1986 oziroma v številnih kasneje pripravljenih gradivih 
(npr. poročilo o izvajanju sklepov problemske konference, 
informacija o aktivnostih Republiškega komiteja za varstvo 
okolja, informacija o onesnaženosti obalnega morja, in 
drugih). 

Vsebinski okvir poročila iz leta 1986 je razširjen. Poleg 
področij varstva zraka, varstva voda, varstva pred hrupom ter 
ravnanja z odpadki in nevarnimi snovmi vključuje še proble- 
matiko onesnaženosti tal in gozdov, ogroženost rastlinstva in 
živalstva, kakovosti hrane in pitne vode, ogroženosti naravne 
in kulturne cfediščine in zdravja ljudi ter obremenitve okolja 
zaradi ionizirajočih sevanj. Za vse te elemente je, glede na 
razpoložljive podatke, podana ocena najnovejšega stanja ter 
sprememb v tistem obdobju, za katerega so razpoložljivi 
podatki.Poročilo ne vključuje problematike odlaganja nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov, ker je bila ta predmet 
posebej obširne obravnave na Skupščini SR Slovenije. 

Zasnova poročila izhaja iz predpostavke, da spremembe in 
stanje okolja izvirajo v pretežni meri iz dejavnosti (v glavnem 
gospodarskih) družbe in iz bolj ali manj učinkovitega odgo- 
vora družbe na te pritiske. Ta odgovor obsega pravne, eko- 
nomske, ožje okoljevarstvene ter druge ukrepe. V skladu 
s takšnim izhodiščem, je poročilo vsebinsko razdeljeno v tri 
osnovna poglavja, ki pokrivajo stanje in spremembe v okolju, 
pritiske na okolje ter odziv družbe na probleme v okolju. 

Stanje in spremembe kakovosti okolja: prikazano je stanje 
in spremembe kakovosti vseh najpomembnejših sestavin oko- 
lja. Prvič je uporabljen sistem kazalcev na ravni OECD. Tem 
kazalcem so dodani še nekateri drugi kazalci, ki so pomembni 
za prikaz slovenskih razmer. Uporabljeni sistem kazalcev 
zaenkrat ni popoln in se šele uvaja. S potrebnimi dopolni- 
tvami pa bi moral postati osnova poročanja o kvaliteti in 
spremembah okolja. 

Pritiski na okolje: obravnavane so tiste dejavnosti, ki so 
posebej pomembne z vidika stanja kakovosti okolja in ki bodo 
v dobršni meri, s svojim nadaljnjim razvojem, vplivale na 
kakovost okolja bodočih generacij. 

2 poročevalec 



Odziv družbe: poglavje obravnava odziv družbe na pro- 
bleme onesnaženosti in ogroženosti okolja in vkljčuje vse 
Pomembne elemente glede oblikovanja, izvajanja ter sprem- 
inja izvajanja politike varstva okolja. V tem poglavju je 
Najbolj izrazit povdarek na opravljenem delu v zadnjih treh 
Mih. Poglavje posveča posebno pozornost tudi usklajenemu 
inšpekcijskemu nadzoru in podaja pregled konkretnih ugoto- 
vitev in izrečenih ukrepov za večino obravnavanih onesnaže- 
valcev voda in zraka. V posebnem poglavju je na sintezni 
način podan pogled na osnovne naloge politike varstva okolja 
v naslednjem obdobju. 

Poročilo o stanju na področju varstva okolja v SR Sloveniji 
se zaključuje z ugotovitvami, stališči, predlogi in sklepi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z nadaljnjim reše- 
vanjem ekološke problematike. 

Poročilo samo, še posebej pa zbrana dokumentacija, bo 
tudi ena izmed podlag za pripravo srednjeročnega plana za 
obdobje 1991 - 1995. 

1.3. VIRI PODATKOV IN PREGLED 
SODELUJOČIH INSTITUCIJ 

Pri pripravi poročila so s svojimi prispevki sodelovali Repu- 
bliški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republi- 
ški komite za kulturo, Republiški komite za zdravstvo in soci- 
alno varstvo, Republiški komite za energetiko, Republiški 
komite za industrijo in gradbeništvo, Republiški komite za 
Promet in zveze, Zavod SR Slovenije za statistiko, Republiški 
sanitarni inšpektorat, Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, Razisko- 
valna skupnost Slovenije, Biotehnična fakulteta Univerze 
v Ljubljani, Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Urbani- 
stični inštitut SR Slovenije in Restavratorski center Slovenije. 

Za izdelavo poročila je bilo posebej pomembno sodelova- 
nje Zavoda SR Slovenije za statistiko, ki je s podatki in 
analitičnimi prispevki sodeloval pri večini vsebinskih podro- 
čij- Omeniti je potrebno tudi dragoceno analitično gradivo, 
katerega je na osnovi obširne ankete pripravil Republiški 
komite za industrijo, ki je prvič odprlo vpogled v ekološko 
Problematiko slovenske industrije. To gradivo je v tem poro- 
čilu izkoriščeno samo deloma in bo obdelano kasneje 
v posebni analizi. 

V poročilo so bili vključeni tudi podatki iz raziskave 
"Naravni viri kot razvojni dejavnik«, katere izdelavo je financi- 
ral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za potrebe priprave 
Planskih aktov naslednje generacije. 

2. PREGLED IZVAJANJA 
Najpomembnejših nalog na 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA 
V OBDOBJU 1986-1989 

2.1. ORIS Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA 
POMEMBNIH ZNAČILNOSTI OBDOBJA 1986 
-1989 

Resnost posledic nesorazmerij med naravo in družbo je 
v Sloveniji že vse od začetka sedemdesetih let izhodišče 
Zahtev za sanacijo ekološko najbolj prizadetih okolij in druž- 
beno odgovornejši odnos do neobnovljivih in obnovljivih 
naravnih virov. Prizadevanja za zmanjšanje ter odpravo posle- 
dic v dosedanjem razvoju nakopičenih ekoloških problemov 
so že dalj časa, s spreminjajočo se intenzivnostjo, v ospredju 
pajširših družbenih prizadevanj. Potrebno je ugotoviti, da je 
Ovajanje politike varstva okolja odvisno od značilnosti posa- 
meznega obdobja družbeno-gospodarskega razvoja. Tako je 
na učinkovitost izvajanja politike varstva okolja v obdobju 
1986- 1989, katerega obravnava to poročilo odločilno vplival 
Predvsem proces politične in gospodarske reforme. Ob tem 
Pa so pomembne še nekatere druge okoliščine, ki jih lahko 
razvrstimo v vsaj tri tipična in za varstvo okolja pomembna 
obdobja: 
- v obdobju prevlade dogovornega načina razreševanja 

ekološke problematike je bila vsaka korenitejša in za varstvo 
okolja posebej pomembna pobuda praktično onemogočena 

(problem velikih porabnikov energije, problem velikih svinj- 
skih farm, problem političnega izražanja okoljevarstvenega 
interesa itd.). Prevladovalo je deklarativno reševanje proble- 
matike, ki je temeljilo na predpostavki nekonfliktnosti uveljav- 
ljanja okoljevarstvenega interesa. V tem času, na primer, ni 
bilo mogoče uveljaviti nobene od proučevanih različic zakona 
o varstvu zraka; 

— v obdobju postopnega rušenja sistemskih blokad in 
iskanja boljših rešitev, še posebej po problemski konferenci 
»Ekologija, energija, varčevanje«, so spremembe planskih 
aktov napovedale korenitejše posege v razvojne usmeritve. 
Zagotovljeni so bili čeprav skromni vendar pomembni začetni 
pogoji za programsko delo, ki sicer ni dajalo neposrednih 
rezultatov, zagotovilo pa je podlage za prehod v operativno 
fazo izvajanja dogovorjenih nalog; 

— v obdobju uveljavljanja novih rešitev po sprejetju 
amandmajev k Ustavi SR Slovenije, je bila s sprejetjem zakona 
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja januarja 
1990 zagotovljena dodatna materialna podlaga za pospešeno 
odpravo v dosedanjem razvoju nakopičenih problemov, 
postavljeno pa je bilo tudi izhodišče za uvajanje učinkovitih 
ekonomskih omejitev in spodbud. 

2.2. PREGLED OPRAVLJENIH NALOG 
V tem pregledu je naveden samo del najpomembenjših 

nalog, ki so bile opravljene v obdobju 1986 - 1990. Druge 
naloge so zaradi funkcionalnosti smiselno obravnavane in 
vključene v drugih poglavjih poročila. 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil predlog 
zakonske rešitve glede zagotavljanja in uporabe sredstev 
za varstvo okolja. Zakon je Skupščina SR Slovenije sprejela 
januarja 1990. 

Zakon zagotavlja materialno podlago za hitrejše izvajanje 
programov varstva okolja, v prvi fazi predvsem hitrejše 
odpravljanje v dosedanjem razvoju nakopičenih žarišč ones- 
naževanja in ogrožanja okolja. 

2. Že od leta 1986 se vrstijo aktivnosti glede sprememb 
Zakona o varstvu zraka. Namen sprememb je bil uveljaviti 
sodobne rešitve na področju sistema varstva zraka ter še 
posebej razrešiti vprašanja organiziranosti in financiranja 
V zvezi z vsebino sprememb omenjenega zakona so se poka- 
zali veliki problemi in dileme sistemske narave, ki jih predla- 
gatelj zakona ni uspel razrešiti. Junija 1988 je bila zato Komi- 
siji Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja 
poslana v obravnavo Informacija o problemih v zvezi s pri- 
pravo sprememb in dopolnitev zakona o varstvu zraka, na 
podlagi katere je bil sprejet sklep o ustavitvi postopka spremi- 
njanja zakona o varstvu zraka do sprejetja sprememb republi- 
ške ustave, ko bodo znani sistemski pogoji. Po sprejetju 
amandmajev k Ustavi skupščine SR Slovenije je delo na 
novelaciji zakona ponovno steklo . 

3. Pripravljene so osnovne rešitve za novelacijo Zakona 
o ravnanju z odpadki. Ta predpis se pripravlja vzporedno 
s pripravo Zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi. 

Zakonske rešitve so oblikovane v delovni obliki in priprav- 
ljene za oblikovanje končnega predloga. 

4. V pripravi je sprememba zakonodaje, s katero bo uveljav- 
ljena sodobna praksa obvezne ocene vplivov na okolje. 
Predvideva se, da bodo te spremembe predložene v obrav- 
navo Skupščini SR Slovenije v letu 1990. 

5. V začetku leta 1988 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel Odlok o mejnih količinah in koncentracijah škodljivih 
snovi, ki se smejo spuščati v zrak (emisija), ki je bistveno 
zaostril normative glede na odlok iz leta 1978 in jih uskladil 
s sodobnimi evropskimi predpisi. Odlok glede na posamezne 
vrste emitiranih snovi določa stopnjo prekoračitve dopustnih 
vrednosti in terminsko opredeljuje obveznosti onesnaževal- 
cev za njihovo sanacijo. Pred sprejetjem je noveliran Odlok 
o mejnih In kritičnih koncentracijah škodljivih snovi v zraku 
(imisija - onesnaženje). 

6. Aprila 1988 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel 
noveliran Odlok o razvrstitvi območij v SR Sloveniji 
v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka. 

7. Januarja 1989 je Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora sprejel Pravilnik o vsebini sanacijskih pro- 
gramov na področju varstva zraka z namenom, da se pospeši 
izdelavo sanacijskih programov za najbolj ogrožena območja 
(III. in IV. območje onesnaženosti zraka). 
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8 V juliju 1987 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel Koncept ravnanja s posebnimi odpadki, ki vsebuje 
nevarne snovi, ki opredeljuje razvojno politiko na tem 
področju za celotno republiko, ter operativni načrt za njegovo 
izvedbo. Koncept ravnanja s posebnimi odpadki je začrtal 
usmeritve tehničnih rešitev le za del dejavnosti ravnanja 
z odpadki, julija 1989 pa |e bila sprejeta še Zasnova ravnanja 
z odpadki v SR Sloveniji kot dokument, ki zaokrožuje obseg 
in cilje delovanja na tem področju, s tem da daje največji 
povdarek financiranju, organiziranosti in pridobivanju primer- 
nih lokacij za sodobno ravnanje z odpadki. 

9. Vzporedno z vključitvijo nalog varstva tal pred onesnaže- 
vanjem v spremembe in dopolnitve planskih aktov republike 
za obdobje 1986-1990 so se povečale tudi aktivnosti na tem 
področju. Naročena je ekspertiza za strokovne podlage za 
izdelavo Zasnove varstva tal v SR Sloveniji pred onesnaže- 
vanjem. Inicirano je delo na pripravi predpisov. 

10. V pripravi so strokovne podlage za izboljšanje stanja 
slovenskih vodotokov Mure, Drave, Soče, spodnjega toka 
Save, ter obalnega morja s pritoki. Zasnove programov čiš- 
čenja za vse omenjene vodotoke in obalno morje je obravna- 
val Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spomladi 1989. Pro- 
grami teh sanacij kakovosti voda bodo postali sestavni del 
planskih aktov republike za obdobje 1991-1995. 

11. Pripravljen je sistem nadzora nad ravnanjem s poseb- 
nimi odpadki v SR Sloveniji, v tem okviru pa je izdelana tudi 
Evidenca posebnih odpadkov v SR Sloveniji (stanje 87/88), ki 
bo uporabna od junija 1990 in je njeno dopolnejvanje v teku. 

12. Republiški urbanistični inšpektorat je, v okviru akcije 
usklajenega inšpekcijskega nadzora, skupaj s pristojnimi 
inšpekcijskimi organi in drugimi organizacijami leta 1986 
opravil pregled onesnaženosti kraških jam ter opuščenih 
gramoznic, glinokopov in drugih površinskih kopov ter s tem 
v zvezi pripravil posebno poročilo. 

13. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v prvi polovici leta 
1986 sprejel Program usklajenega inšpekcijskega nadzora 
za zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti okolja v SR 
Sloveniji. Namen programa je bil osredotočiti aktivnosti in 
ukrepe, predvsem pristojnih inšpekcijskih organov, na 
odpravljanje glavnih virov onesnaževanja voda in zraka na 
območjih prednostne sanacije, opredeljenih v planskih aktih 
republike. 

V letih 1987 in 1988 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
obravnaval in sprejel Poročili o izvajanju omenjenega pro- 
grama, ki sta pokazali, da je program povečal sistematičnost 
in učinkovitost nadzora nad viri onesnaževanja. Poročili je 
obravnavala tudi komisija za varstvo človekovega okolja 
Skupščine SR Slovenije. 

14. V okviru ter na podlagi programa akcije usklajenega 
inšpekcijskega nadzora, ki se je v letu 1988 usmeril v obrav- 
navo stanja in ukrepov na celovitih območjih republike, so 
bila pripravljena naslednja celovita poročila o stanju po posa- 
meznih problemskih območjih: 

* Poročilo o stanju in problemih na področju varstva 
okolja in urejanja prostora v Skupnosti obalnih občin Koper, 
Izola in Piran (1988), 

* Poročilo o problematiki Bohinjskega jezera (1988), 
* Poročilo o kakovosti okolja v Zasavju (1989) ter 
* Poročilo o ogroženosti Šaleške in Mežiške doline 

(1989). Omenjena poročila je obravnavala Komisija Skupš- 
čine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja, predstavljala 
pa so tudi podlago za razpravo o problematiki v prizadetih 
družbenopolitičnih skupnostih. 

15. V letu 1988 in 1989 je nastajalo, v okviru prizadevanj za 
reorganizacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
njegovih upravnih organov, gradivo Predlog sprememb orga- 
nizacije in pristojnosti Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora, ki je tudi ena od podlag za 
reorganizacijo državne uprave. V tem sklopu so v teku tudi 
spremembe v organizaciji inšpekcijskih organov - v smislu 
večje koncentracije pristojnosti na ravni republike. 

16. V skladu s temeljnimi cilji in nalogami družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990 je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije konec leta 1986 sprejel poseben Program 
ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save zaradi izgradnje 
HE na Savi, ki je v izvajanju. S tem programom je tudi 
Slovenija pričela izvajati organizacijsko in finančno najtežje 

in najkompleksnejše programe varstva okolja, katere lahko 
primerjamo s podobnimi projekti v Evropi. 

17. V okviru aktivnosti za približevanje Evropi 1992 je bita 
opravljena posebna analiza razlik med okoljevarstveninfl' 
pogoji v SR Sloveniji in Evropski skupnosti po letu 1992 in bo 
podlaga za oblikovanje programa za odpravo teh razlik. 

18 Februarja 1990 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel Uredbo o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zer"' 
Ijišč in gozda, Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa Pravilnik o normativih, analitskih postopkih in 
metodah ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije te' 
pogojih za uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu in gozdar- 
stvu. 

3. STANJE IN SPREMEMBE 
KAKOVOSTI OKOLJA 

3.1. KAKOVOST ZRAKA 

3.1.1. Splošna ocena 

Zaradi naravnih razmer in značilnosti dosedanjega razvoja 
je zrak večine slovenskih mest in industrijskih središč preko- 
merno onesnažen. Ob neugodnih vremenskih razmerah 
dosega onesnaženost zraka kritične razsežnosti. Prekomerna 
onesnaženost zraka povzroča resne posledice na zdravju 
ljudi, povzroča hitrejše propadanje materialnih in kulturnih 
dobrin ter je eden najpomembnejših dejavnikov zatečenega 
obsega in intenzivnosti propadanja gozdov. 

3.1.2. Stanje onesnaženosti zraka 

Najbolj onesnažen zrak v Sloveniji imajo naslednja 
območja: Zasavje (Trbovlje, Hrastnik, Zagorje), Mežiška 
dolina (Črna, Žerjav, Mežica), obrobje Šaleške doline (Zavod- 
nje nad Šoštanjem), Celje, Maribor, Ljubljana in Škofja Loka 
- Trata. Ta območja so uvrščena v najslabši, IV. razred 
onesnaženosti zraka. Razvrstitev območij glede na onesnaže- 
nost zraka je razvidna iz tabele 1 v prilogi. V zadnjih dveh letih 
je bil vzpostavljen informacijski sistem za varstvo zraka 
z alarmno funkcijo, ki obsega že večino krajev v IV. območju 
onesnaženosti zraka. 

3.1.2.1. Onesnaženost zraka po posameznih območjih 
Zasavje: Glavni vzrok za kritično onesnaženost zasavskih 

mest (Trbovlje, Zagorje, Hrastnik) v kurilni sezoni je raba 
domačega premoga v individualnih kuriščih in toplarnah. Na 
drugem mestu je emisija, ki jo spušča v zrak industrija. Emi- 
sija S02 v mestu Trbovlje, na primer, ni posebno velika, saj je 
enakega velikostnega reda kot v Ilirski Bistrici. Vendar so, 
zaradi različnih reliefnih in klimatskih razmer, koncentracije 
S02 v Trbovljah za en velikostni red večje. Zasavske doline so 
namreč ozke s prevladujočimi šibkimi vetrovi. Pogosto se 
pojavlja temperaturna inverzija, ki sicer ščiti doline pred škod- 
ljivim vplivom emisije iz visokega dimnika TE Trbovlje. Kljub 
temu emisija iz lokalnih kurišč za ogrevanje, ki uporabljajo 
nekakovosten premog, zadostuje za visoko onesnaženost 
zraka. Vpliv TE Trbovlje na onesnaženost zraka je najbolj 
občuten v višjih legah Zasavja. Gre predvsem za območja, 
porasla z gozdom, in za višje ležeče vasi in zaselke (Dobovec, 
Kovk).Šaleška dolina: Glavni viri onesnaževanja zraka v Šale- 
ški dolini je TE Šoštanj (TEŠ). Vsi ostali viri so v primerjavi 
s TEŠ zanemarljivi. V Šoštanju, predvsem pa v Titovem Vele- 
nju, zrak ni močno onesnažen, saj jezero hladnega zraka, ki 
se pogosto pojavlja, ščiti dno doline pred vplivom škodljivih 
emisij iz visokih dimnikov TEŠ. Zaradi daljinskega ogrevanja 
iz termoelektrarne so lokalne emisije v Titovem Velenju zelo 
majhne. Povsem drugačna slika onesnaženosti zraka je v viš- 
jih legah na pobočjih nad Šaleško dolino. Pospešno propa- 
dajo obsežna območja gozdov, zdravstveno in ekonomsko so 
ogrožene neposredno prizadete vasi in zaselki na vplivnem 
območju emisij iz TEŠ (Zavodnje, Graška gora, Veliki vrh). 
Škodljivi vplivi TEŠ se pojavljajo tudi širše, na primer na 
Pohorju. 

Mežiška dolina: Emisija S02 v mežiški dolini je za dva 
velikostna reda manjša kot v sosednji Šaleški dolini. Mežiška 
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dolina je namreč mnogo ožja in globlja kot Šaleška. Dimni 
plini iz topilnice svinca v Žerjavu pogosto ne prebijejo plasti 
zraka s temperaturno inverzijo, zato se pojavljajo visoke kon- 
centracije S02, škode so še večje zaradi prisotnosti prahu, ki 
vsebuje težke kovine, predvsem svinec. Ogrožena so naselja 
v dolini (Črna, Mežica, Žerjav), predvsem pa gozdovi in kmetje 
na pobočjih nad dolino. T.i. »Dolina dimnikov« ali tudi 
»Dolina smrti« nad Žerjavom je znana kot eno ekološko naj- 
bolj degradiranih območij v Sloveniji. Problem ima tudi med- 
narodno razsežnost, saj je degradirano območje v neposredni 
bližini državne meje z Avstrijo. Sanacijski program za varstvo 
zraka v Rudniku in topilnici svinca Mežica že uspešno uresni- 
čujejo, kar je velika prednost v primerjavi z Zasavjem in 
šaleško dolino. Emisijo prahu so močno zmanjšali že pred 
desetimi leti, v zadnjih letih pa je poudarek na postopnem 
zmanjševanju emisije S02. Cilj pa je ukinitev primarne proiz- 
vodnje svinca, ki je glavni vir S02, 

Celjska kotlina: Največja onesnaževalca zraka v Celjski 
kotlini sta Cinkarna in EMO. V Cinkarni so, ob drugih emisi- 
jah, najpomembnejše emisije S02, v tovarni EMO pa fluoridi. 
Pomembna je tudi emisija kotlovnic za ogrevanje in drobnih 
kurišč, ostale industrije ter prometa z motornimi vozili. Naj- 
bolj je onesnažen center in vzhodni del mesta. V Celju so se 
med prvimi v Sloveniji zavedali ogroženosti zaradi onesnaže- 
nega zraka in sprejeli ukrepe za varstvo zraka. Podatki meri- 
tev onesnaženosti zraka že kažejo pozitivne rezultate sana- 
cije. 

Ljubljana: Največji onesnaževalec zraka je TE-TO Ljub- 
ljana (TE-TOL). Analize podatkov o onesnaževanju in o ogro- 
ženosti zraka ter o meteoroloških razmerah pa kažejo, da 
TE-TOL razmeroma malo vpliva na onesnaženost zraka 
v Ljubljani. Zaradi visokega dimnika se škodljive snovi iz 
toplarne v večini primerov porazdelijo na širšem območju. Ob 
pojavu temperaturne inverzije dimni plini iz toplarne prebijajo 
zaporno plast zraka in ne vplivajo na onesnaženost zraka 
v Ljubljani. Na onesnaženost zraka najbolj vplivajo kotlovnice 
in drobna kurišča za ogrevanje ter promet z motornimi vozili. 
Najbolj onesnaženo je središče mesta, proti obrobju pa ones- 
naženost zraka postopoma pada. Zaradi širjenja omrežja 

daljinskega ogrevanja, izgradnje mestnih obvoznic in uvaja- 
nja zemeljskega plina na račun manj kvalitetnih goriv se 
onesnaženost zraka zlasti v središču mesta zmanjšuje. 

Maribor: V Mariboru ni posebej velikih virov onesnaževanja 
zraka. Večina industrije je v zadnjem obdobju prešla na upo- 
rabo zemeljskega plina. Kljub temu se onesnaženost zraka ne 
zmanjšuje in postaja vse bolj pereč problem mesta. Vzrok za 
to je predvsem v uporabi nekakovostnega domačega pre- 
moga za ogrevanje v individualnih kuuriščih ter v vplivu vse 
gostejšega, tudi tranzitnega, prometa z motornimi vozili. 

Ostala področja onesnaženosti zraka: Občasno je zrak 
zelo onesnažen še na nekaterih drugih, majših območjih. Vsi 
ti kraji oz. območja še niso indentificirani. Gre predvsem za 
območja v neposredni bližini industrijskih obratov. Nekaj 
takih primerov so delno že sanirali ali pa je v teku izvajanje 
sanacijskih ukrepov (Ravne na Koroškem, Jesenice, Škofja 
Loka - Trata, Anhovo). Občasno je prekomerno onesnažen 
zrak na območjih nekaterih slovenskih zdravilišč kot npr. 
v Laškem, Rimskih toplicah, Rogaški Slatini ter Topolščici. 
Poseben primer so območja v neposredni bližini prometnih 
cest. Motorna vozila onesnažujejo zrak z ogljikovim monoksi- 
dom, z neizgorelimi ogljikovodiki in s svinčenimi spojinami. 
Vozila z diesel motorji onesnažujejo zrak s sajami in z žveplo- 
vim dioksidom. Ob sončnem in toplem vremenu se v onesna- 
ženi atmosferi pojavijo fotokemijski procesi. Produkti teh 
procesov so zelo škodljive snovi, ki jih imenujemo s skupnim 
imenom fotokemijski smog. Meritve koncentracij ozona potr- 
jujejo, da se fotokemijski smog pojavlja tudi pri nas. Poleti je 
v tem pogledu posebej problematična okolica ceste ob Obali. 

3.1.2.2. Spreminjanje onesnaženosti zraka po območjih 
Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom ter dimom 

v obdobju od leta 1970, mecena na podlagi celoletnih povpre- 
čij, kaže težnjo stalnega zmanjševanja. K temu je v začetku 
sedemdesetih let pripomogel prehod od premoga na tekoča 
goriva, ter pospešeno uvajanje plina v osemdesetih letih. 
Gibanje povprečnih letnih imisijskih koncentracij žveplovega 
dioksida in dima na izbranih točkah, ki potrjujejo trditev, je 
prikazano na tabelah 2 in 3. 

Tabela 2 
IMISIJSKE KONCENTRACIJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA (S02) V OBDOBJU 1970 
DO 1988 

Mesto Število Srednja letna imisi.j ska koncentracija 
merjenja merilnih mest (ug/m3) 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 .1988 

Ljubljana 7 185 135 120 115 95 100 70 
Trbovlje 1 "" 24 5 2o0 195 180 1 
Kranj .1 - - 95 55 '55 60 45 
r.rnrvnol 4 1 - 20 35 30 20 10 

Vir : Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 
Opomba: <_as merjenja je 1. januar do 31. december 
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Tabela 3 
IMISIJSKE KONCENTRACIJE TRDNIH DELCEV (DIM) V OBDOBJU 1970 DO 
1988 

Mesto Število Srednja letna imisijska koncentracija 
merjena merilnih mest (ug/m3) 

1970 1975 1980 1985 1986 .1987 198B 

Ljubljana 7 100 80 50 40 30 30 25 
Zagorje 1 - - 130 45 40 40 40 
Kranj 1 - - ' 45 15 20 20 20 
Rimske t. 1 - 20 15 10 15 15 

Vir : Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 
Opomba: čas merjenja je 1. januar do 31. december 

V okviru opisane spodbudne težnje spreminjanja kakovosti 
zraka pa ostaja bolj ali manj nespremenjen problem preko- 
merne onesnaženosti zraka na posebej občutljivih območjih 
v kritičnem obdobju leta - v kurilni sezoni. V tabelah 4 in 
5 v prilogi so podatki o onesnaženosti zraka z žveplovim 
dioksidom in dimom za 32 krajev v Sloveniji za obdobje 1977/ 
78 do 1988/89. Iz podatkov je razvidno, da velikih sprememb 
v onesnaženosti zraka ni bilo. Uvrstitve v posameznih letih 
- upoštevajoč onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom 
- kažejo na relativno poslabšanje v Mariboru, v Kamniku, 
v Šentjurju pri Celju in v Idriji. Na drugi strani se kakovost 
zraka izboljšuje v Celju. Precej se je zmanjšala tudi onesnaže- 
nost zraka z žveplovim dioksidom na Jesenicah in Ravnah na 
Koroškem. Zmanjševanje emisije v topilnici svinca pa je pri- 
spevalo k manjši onesnaženosti zraka v Mežici in v Žerjavu. 

3.1.3. Viri onesnaževanja zraka 

Pregled emisij S02 in N0x po glavnih skupinah virov ones- 
naževanja je za obdobje 1980 - 1988 prikazan v tabelah 6 in 7. 
Izračun je opravljen na osnovi potrošnje goriv v letih 1980, 
1985, 1986, 1987 ter 1988. Izračun je opravljen po metodolo- 
giji izdelave bilance in katastra S02 in NOx v Jugoslaviji, ki jo 
je predlagal zvezni HMZ po naročilu Instituta za procesno 
tehniko, energetiko in tehniko okolja na Strojni fakulteti 
v Sarajevu. Emisijski faktorji, ki so bili uporabljeni pri računa- 
nju, so prilagojeni kvaliteti goriv v Sloveniji in so na vpogled 
v dokumentaciji Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

Tabela 6 
EMISIJA S02 PO GLAVNIH SKUPINAH 0NESNA2EVALCEV ZRAKA (v t/lato) 

Skupina 1980 1985 1986 1987 1988 

Mobilni viri 
Termoe1ek tr„ 
Široka potr. 
Tehnološki viri 
I n d u s t r i j a 

SR Slovenija 

t/km2 
kg/prebivalca 

2401 
148320 
28570 

2673 
52056 

11.6 
123.5 

2459 
171236 
26270 

2800 
37394 

234819 240159 

11.9 
121.7 

2814 
172774 
30229 
2836 

35185 

2791 
160053 
25460 

2201 
27183 

243838 

12.0 
123.1 

10.7 
109.4 

2851 
162466 

16452 
848 

27054 

217688 209671 

10.4 
105.1 

Vir : Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
Zavod SR Slovenije za statistiko, 1989 

Tabela 7 
EMISIJA N0x PO GLAVNIH SKUPINAH ONESNAŽEVALCEV ZRAKA (v t/lato) 

Skupina 1980 1985 1986 1987 1988 

Mobilini viri 26139 26314 30185 31427 32776 
Termoelektr. 9281 12084 11915 11505 11048 
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Široka potr. 
Tehnološki viri 
Industrij a 

1341 
267 

5964 

9.11 
280 

4735 

1165 
284 

4817 

1157 
220 

4162 

912 
85 

4741 

SR Slovenija 

t/km2 
kg/prebivalca 

42992 

2.1 
22.6 

44323 

2.2 
22.5 

48366 48472 49562 

2.4 
24.4 

2.4 
24.4 

2.S 
24.9 

Vir Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
Zavod SR Slovenije za statistiko, 1989 

Emisija S02 je od leta 1980 do 1986 rahlo naraščala (od 
234.819 ton/l na 243.838 ton/l) in nato v letih 1987 in 1988 
padala (217.689 ton/l na 209.671 ton/l). Celokupne emisije S02 
so se glede na stanje iz leta 1980 zmanjšale za ca. 11%. Iz 
tabel 6 in 7 je razvidno postopno zmanjševanje vrednosti za 
nekatere tipične kazalce. Od leta 1980 do leta 1988 se je 
zmanjšala količina S02 na prebivalca od 124 na 105 kg (pri- 
merjava z drugimi državami: Vel. Britanija 84, ZR Nemčija 52, 
Avstrija 47, Švica 20 kg/prebivalca - podatki za leto 1980) ter 
količina S02 na km2 od 12 na 10 ton (Vel. Britanija 19, ZR 
Nemčija 13, Italija 12, Avstrija 4, Švica 3, Švedska 1 t/km2 
- podatki za leto 1980). Padanje emisij ima delno vzrok 
v toplejših zimah v zadnjih dveh letih, delno pa v pospeše- 
nemu uvajanju zemeljskega plina - še posebej v industriji. 
Tako se je poraba zemeljskega plina v industriji povečala od 
539.106 m3 v letu 1980 na 652.106 m3 v letu 1988. Zmanjšanje 
emisij S02 v široki potrošnji v letu 1988 gre pripisati zmanjša- 
nju porabe manj kvalitetnih premogov na račun povečane 
porabe lahkih olj. 

Emisija NOx je naraščala od ca 43 tisoč ton leta 1980 na ca 
50 tisoč ton leta 1988 Po grobih ocenah dve tretjini emisije 
NOx prispevajo mobilni viri. Celokupne emisije NOx so glede 
na stanje iz leta 1980 porasle za 17%. Povečanje emisij duši- 
kovih oksidov gre predvsem na račun večjih emisij v prometu 
(mobilni viri) ter deloma elektroenergetiki. V tabelah 9, 10, 11, 
12 in 13 v prilogi so prikazane emisije po skupinah onesnaže- 
valcev glede na porabo energentov. V tabeli 8 v prilogi so 
prikazane emisije S02 in NOx v industriji po panogah glede na 
porabo energentov za leto 1988 Po teh podatkih so največji 
emitenti S02 v letu 1988 črna (ca.13%) in barvna metalurgija 
(ca. 18%) ter gradbena industrija (ca. 12% celokupnih emisij 
S02 v industriji). Podobno velja za dušikove okside, kjer je 
črna metalurgija udeležena s 17%, barvna z 12%, gradbena 
z 18% ter skupina ostale industrije z 12% deležem celokupnih 
letnih emisij. V tabeli 14 so prikazani vsi večji točkasti viri 
onesnaževanja zraka v Sloveniji za leto 1988. 

Večji del emisij (predvsem tistih, ki so povezane z ogreva- 
njem bivalnih in delovnih prostorov) je v hladni polovici leta. 

Tabela 14 
PREGLED VEČJIH VIROV ONESNAŽEVANJA ZRAKA V SLOVENIJI 
(v tonah/leto) 

ZA LETO 1988 

Vir onesnaževanja S02 NOx PRAH 

69,0 
41 

900 

CINKARNA 2183 
EMO 
KIDRIČEVO 8877 

RUSE (1987) 
MEŽICA (1987) 1560 
VIDEM KRŠKO 6720 
IBM ZAGORJE 
TKI HRASTNIK 
STEKLARNA HRASTNIK 
TE-TO LJUBLJANA (87) 20921 
TE - ŠOŠTANJ (1987) 84670 
TE - TRBOVLJE (1987) 30258 
CEMENTARNA TRBOVLJE 260 
SALONIT ANHOVO 9 

ŽELEZARNA JESENICE 330 

45,8 
116 

10 

400 6400 
12,4 

102 

ŽELEZARNA RAVNE 65 
ŽELEZARNA STORE (1987) 5, 
TERMIKA SKOPJA LOKA 46, 

TOK ILIRSKA BISTRICA 
LESONIT ILIR. BI STR I CA .146 

1087 
2092 
8467 
1210 

216 
250 

72 
78 
6,2 

OSTALO 

40,8 (S03) 
137 (HF) 

10 (HCL) 
13 katran 

2,5 Pb 
.154 org.sp. 

1358 apno 

fluor. 
1281 
2937 

731 
1200 

166 
182 

4515 
416 

1,7 

.19,1 

14,8 HF 
36,7 Fe203 
24 fluor. 

16 
15 

fenol 
formal- 
dehid 

3,9 fenol 
5 formal- 

dehid 

Vir: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 



3.1.4. Specifična področja in problemi varstva 
zraka 

3.1.4.1. Zaščita ozonske plasti 
Leta 1985 je bila na Dunaju podpisana mednarodna kon- 

vencija o zaščiti ozonske plasti, v Montrealu pa - 16.9.1987 
- protokol h konvenciji v zvezi s snovmi, ki vplivajo na 
tanjšanje ozonske plasti v stratosferi. Aneks k protokolu ome- 
nja naslednje snovi: CFC-11, CFC-12. CFC-113. CFC-114. 

CFC-115, halon-1211, halon-1301, halon-2402. Protokol 
zahteva 50% zmanjšanje naštetih snovi do leta 1998, glede na 
stanje leta 1986. SFRJ še ni podpisala in ratificirala te medna- 
rodne konvencije, procedura pa je v teku. 

Izvozna industrija mora zamenjati škodljive freone z dru- 
gimi ustreznimi plini, tudi zaradi tega ker bo v bodoče izvoz 
izdelkov, ki bodo vsebovali te snovi na razvita tržišča nemo; 
goč. V tabeli 15 so prikazane količine CFC-11 in CFC-12, ki 
jih uporablja industrija hladilne tehnike in industrija farma- 
cevtskih in kozmetičnih izdelkov pri nas. 

Tabela 15 
PROIZVODNJA IN EMISIJA CFC-11 in CFC-12 V SLOVENIJI* 

leto 

1980 
1705 
.1986 
1987 
1.930 
.1.989** 

CFC 11 
proizvodnja emisija 

(t) (t) 

CFC-12 
proizvodnja emisija 

(t) (t) 

650 
1002 

971 ,5 
1139 
.1.313 
1333 

927 
734 
991,5 
758 
966 

1000 

Vir : Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
1989 

Opombe: * -•podatki so samo za farmacevtsko in kozmetično 
industrij o 

**   načrtovano za leto 1989 

Iz tabele 15 vidimo, da se v Sloveniji uporaba in s tem tudi 
emisija CFC-11 in CFC-12 še ne zmanjšuje, povsod pa se 
načrtuje zmanjševanje uporabe CFC-jev v naslednjih letih in 
zamenjava okolju škodljivih surovin z manj škodljivimi. Vse 
potrebne surovine se uvažajo. 
3.1.4.2. Kislost padavin 

Kisle padavine se pojavljajo predvsem pozimi. Najnižja 
vrednost pH (stopnja kislosti) v dnevnem vzorcu padavin 
v Ljubljani je bila 3.9 leta 1985 (pH čiste vode v stiku z zrakom 
znaša 5.6). Na merilni postaji na Mašunu, ki je vključena 
v mednarodno mrežo spremljanja vplivov daljinskega tran- 
sporta škodljvih snovi z zrakom, je okrog 35% padavin kislih. 
Kislost padavin (pH) za izbrana območja v obdobju 1970 do 
1988 je prikazana v tabeli 16. 

Tabela 16 
KISLOST PADAVIN (pH) 

Za dodatno ilustracijo je v tabelah 17 in 18 prikazana za iste 
časovne preseke vsebnost sulfatnih in nitratnih ionov. V vsaki 
tabeli so podatki prikazani za območja z največjo koncentra- 
cijo teh snovi. 

Podatki kažejo sorazmerno stabilnost z nihanji, ki jih pov- 
zročajo deloma meteorološki pogoji, deloma pa uspešna 
sanacija močnih lokalnih izvorov onesnaževanja (Anhovo, 
Celje). 

Območje* Število Srednja letna vrednost pH 
merilnih 1970 1975 1.980 .1985 1986 
mest .1972 

1987 1988 

A.Portorož 1 
B L... j u b 1 j a n a J. 
C.Jezersko 1 
D.Mašun 1 

V i r 
Opombe 

6,84 6,50 
6,73 6,50 
6,89 6,80 

7 ,29 
7.34 
7.35 
7,47 

(1981) 

6,60 
6,34 
6, 52 
6, 50 

5,83 
6,08 
6,37 
5,72 

5,92 6,28 
6,06 6,25 
6,21 5,90 
5,84 6,43 

Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 19B9 
* območja A, B, C so območja z najbolj kislimi 

padavinami v SR Sloveniji 
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Tabela 17 ^ 
KONCENTRACIJA SULFATNIH IONOV (S042~) V PADAVINAH 

Območje?* Število Srednja .letna koncentracija S04J" (g/m2) 
merilnih .1970 1975 1980 1985 1986 .1.987 1988 
mest 

A.Trbovlje 1 - - - 4,71 4,45 3,56 2,57 
B.Anhovo 1 -- - 3,25 1,62 1,38 1,73 1,79 
C.Celje 1 - - 2,51 1,62 1,66 1,52 0,96 
D - Mašun 1 -   0,55 0,9.1 0,79 .1,08 1,17 

(1981) (j un.■■ 
dec . 

Vir : Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 
Opomba : * Območja A, B, C so območja z največjo koncentracijo 

sulfatnih ionov v padavinah v BR Sloveniji 

Tabela 18 
KONCENTRACIJA NITRATNIH IONOV (N03~) V PADAVINAH 

Območj e* Stevilo 
meri 1ni h 
mest 

Srednja letna koncentracija N03 (q/m2) 
1970 1975 .1980 1985 1986 .1987 1988 

A.Anhovo 1 
B.Ljubljana 1 
C.Portorož 1 
D.Mašun 1 

(1971) 0,31 0, 53 
0,15 

0,23 
0,24 
0,20 
0,11 

(.1981: 

0,39 
0,26 
0,24 
0,20 

0 ,42 0 
0,26 0 
0,26 C) 
C), 23 0 

48 
25 
29 
26 

0,44 
0,22 
0,27 
0,22 

( j un . -- 
dec . ) 

Vir ; Hidrometeorološki zavod SR 
Opomba : * Območja A, B, C so območja 

S1 ovenije, 
največjo 

1989 
končentracij o 

nitratnih 
(Anhovo : 

tonov v 
pH 7-9) 

padavinah v SR Sloveniji 

3-1.4.3. Učinek tople grede 
Ogljikov dioksid je skupaj z nekaterimi drugimi plini ključni 

dejavnik, ki določa strukturo atmosfere. Vsebnost teh plinov 
v atmosferi, še posebej pa C02, prispeva k dvigu temperature 

na zemlji. Ocena svetovnih emisij C02 znaša ca. 5 mrd. ton. 
Vsebnost C02 v atmosferi je porasla od 280 ppm leta 1750 na 
343 ppm leta 1984. Ocenjuje se, da se je temperatura na zemjli 
v zadnjih 100 letih dvignila za 0,3° C. Ocena emisij C02 v letu 
1988 po skupinah je prikazana v tabeli 19. 

Tabela 19 
OCENA EMISIJ OGLJIKOVEGA DIOKSIDA (C02) ZA LETO 1988 V SRS 

C) o rivo 

k o k s 
antraci t 
č. premog 
r.premog 

e1ektroenerg i. n d u s t r i j a š i r . p o t. mobilni skupaj 
viri 

1253665 

286182 
174656 

9393 
294133 2695.1.8, 

.286182 

.174656 
9393 

.1.29 1817445 
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1 i. g n i t. 
beri c .i. n 
kerozin 
.1 a h . o 1 .j e? 
d i z e 1 
m a:: u t 
zeni „ p 1 in 

4398045 

SKUPAJ 

435251 
351207 

6488.1.68 

132020 

282245 

547088 
1428994 

3154711 

285708 

644959 

113.171 

1675787 
84238 

.1150171 

4815773 
1675787 

84238 
927204 

1150171 
1032339 
1893372 

.1313356 2910325 .13866360 

Vir s Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 

Skupna e m is ij a 
kar znaša 6,95 

C02 v zrak je bila leta 1.988 13.866.560 tone/leto, 
tone C02 na prebivalca in 684,5 tone C02 na/l km2. 

Skupna emisija C02 v zrak je bila leta 1988 13.866.560 tone/ 
leto, kar znaša 6,95 tone C02 na prebivalca in 684,5 tone C02 
na/1 km2. 

3.2. KAKOVOST POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH 
VODA TER MORJA 

3.2.1. Splošna ocena 

Stanje kakovosti površinskih vodotokov se je v zadnjih letih 
pod vplivom spreminjanja hidroloških razmer, nekaterih 
uspešnih sanacij kakor tudi nenadnih onesnaženj močno 
spreminjajo. Brez upoštevanja teh nihanj ostaja še naprej 
aktualna ugotovitev, da ostaja onesnaženost najbolj onesna- 
ženih vodotokov v glavnem nespremenjena, da pa se slabša 
kakovost v preteklosti neonesnaženih odsekov vodotokov. 
Med posebej zaskrbljujočimi so podatki o slabšanju kakovosti 
večine podtalnic v Sloveniji, saj so te aktivni ali predvideni viri 
za oskrbo s pitno vodo pretežnega dela prebivalcev. 

3.2.2. Kakovost površinskih in podzemnih voda, 
jezer ter obalnega morja 

3.2.2.1. Kakovost večjih podtalnic 
Kakovost podtalnic je bila, na osnovi razpoložljivih analiz, 

do zadnjega desetletja praktično neoporečna. Zaradi vedno 
številnejših opozoril se je pričelo, v obdobju 1986 - 1990, 
z obširnejšim izvajanjem sistematičnih meritev kakovosti. 
V okviru posebnega programa meritev sta Zavod za zdrav- 
stveno varstvo Maribor in Univerzitetni zavod za zdravstveno 
varstvo Ljubljana pričela z raziskavami, ki že imajo značaj 
rednih katastrov kakovosti podzemnih voda. Za območja pod- 
talnic Sorškega polja, Ljubljanskega polja, Dravskega polja in 
deloma tudi Murskega polja že potekajo sistematične razi- 
skave. Z meritvami se je pričelo tudi v Celjski kotlini in Krško 
- Brežiškem polju.V nadaljevanju so prikazani rezultati dose- 
danjih raziskav po posameznih območjih podtalnic. V tem 
poročilu zaradi pomanjkanja celovitih podatkov ni posebej 
prikazana problematika kakovosti vodnih virov na kraškem 
območju, čeprav so ti zaradi specifičnosti kraškega območja 
izjemno občutljivi na enkratne (havarije) ali trajne (npr. odla- 
gališča odpadkov) oblike onesnaževanja. Nekateri vodni viri 
na kraškem območju so tako že močno onesnaženi (npr. 
Krupa). 

Sorško polje: podtalnica Sorškega polja je močno onesna- 
žena s pesticidi, herbicidi, nitriti, fenolnimi snovmi, mineral- 
nimi olji, živim srebrom, amonijakom, organskimi topili ter 
kloriranimi fosfornimi spojinami. Pesticidi so se pojavili šele 
pri drugi meritvi v letu I988. Zlasti kažejo meritve na stalen 
izvor PCB-jev. Kvaliteta vode niti na enem odvzemnem mestu 
ni ustrezala pravilniku o pitni vodi. Glede na izvor in smer 
širjenja pesticidov njihova prisotnost ni posledica uporabe 
v kmetijstvu. Analize kažejo, da sta osnovna vira onesnaženja 
industrija v okolici Kranja in Škofje Loke. Posebej je potrebno 
izpostaviti onesnaženje v vodnjakih Iskre Telematike in Iskre 

Kibernetike. Rezultati meritev radioaktivnosti so bili v mejah 
normale. 

Ljubljansko polje: meritve podtalnice Ljubljanskega polja 
kažejo na prisotnost fenolnih snovi, trikloretilena, tri in šest 
valentnega kroma ter mineralnih olj. Pokazale pa so tudi, da je 
bila voda le v enem od sedmnih vodnjakov, v katerih so 
izvajali meritve, oporečna. Prisotnost pesticidov v podtalnici 
ljubljanskega polja ni bila ugotovljena, pa tudi ne večja vseb- 
nost nitratov. To tudi v tem primeru kaže, da kmetijstvo nima 
bistvenega vpliva na kakovost podtalnice. Vse analize doka- 
zujejo, da je onesnaženje industrijskega izvora, pri čemer se 
onesnaženje pojavlja zlasti ob industrijskih conah na sever- 
nem delu Ljubljane. Meritve radioaktivnosti so pokazale, da je 
ta v mejah normale. 

Dravsko polje: podtalnica Dravskega polja je močno ones- 
nažena s pesticidi. Skoraj polovica vzorcev je neprimernih 
zaradi previsoke vsebnosti pesticidov. Če ne bi imeli izredno 
visokega normativa za atrazin, bi bilo izkazanih za neprimerne 
še veliko več vzorcev. Zlasti je ogrožena kakovost vode 
v Brunšvigu in okolici ter na območju črpališča v Šikolah, 
Kidričevem in Bohovi s tendenco gibanja proti vzhodu v smeri 
črpališča Skorba. Kjer se nahaja atrazin v nižjih koncentraci- 
jah je verjetno razlog uporabe v kmetijstvu, višje koncentra- 
cije pa kažejo na to, da so posledica industrijske proizvodnje 
pesticidov na tem območju. Na več odvzemnih mestih je bila 
opažena bakteriološka oporečnost vode. Vsi ostali kontami- 
nanti, čeprav so nekatere meritve pokazale občasno presega- 
nje mejnih vrednosti, v primerjavi s pesticidi niso pomembni. 
Kljub dokaj nizkemu krovnemu sloju in razvitemu kmetijstvu 
ni zapažena večja prisotnost nitratov in fosfatov. Rezultati 
meritev radioaktivnosti so bili v mejah normale. Problematika 
onesnaženja podtalnice Dravskega polja v letu 1989 je 
obdelana v poglavju 3.2.3. 

Mursko polje: analize podtalnice na Murskem polju kažejo, 
da ni bilo večjega vpliva industrijskih onesnaževalcev, razen 
v enem primeru, kjer so bila ugotovljena industrijska topila. 
Vsebnost pesticidov je bila opažena le občasno in mejne 
vrednosti presežene v treh vzorcih. Čeprav je bila polovica 
odvzetih vzorcev neprimernih, ni šlo v nobenem primeru za 
večja problematična odstopanja od veljavnih normativov. 
Kakovost podtalnice Murskega polja je torej dobra in jo je 
potrebno posebej skrbno varovati. Tudi rezultati meritev 
radioaktivnosti kažejo, da je ta v mejah normale. 

3.2.2.2. Kakovost površinskih vodotokov 
Kakovost površinskih vodotokov v Sloveniji se nepreki- 

njeno in sistematično spremlja po programu raziskav, ki je 
bil leta 1986 dopolnjen s parametri, pomembnimi za kom- 
pleksno oceno stanja in ugotavljanja sprememb. Na osnovi 
tega programa opravlja Hidrometeorološki zavod raziskave 
kakovosti površinskih voda ter ob koncu leta izdela obsežno 
poročilo s prikazom stanja. 

Rezultati stanja in sprememb kakovosti vodotokov v Slo- 
veniji so prikazani v tabeli 20 v prilogi, ki prikazuje primerjavo 
kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji za leta 1986,1987 
in 1988 ter v tabeli 21 v prilogi, ki prikazuje kvaliteto vodoto- 
kov z dolžino kakovostnega razreda. Prikaz parametrov kako- 
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vosti izbranih vodotokov je prikazan v tabeli 21 A v prilogi. Na 
osnovi teh podatkov so v nadaljevanju povzete osnovne ugo- 
tovitve. 

Stanje kakovosti površinskih voda v Sloveniji v letu 1988 se 
ni bistveno spremenilo glede na stanje v prejšnjih letih. Naj- 
bolj onesnaženi vodotoki oziroma odseki vodotokov so bili 
na: Ledavi, Ščavnici, Savi, Sori, Kamniški Bistrici, Ljubljanici, 
Rinži, Paki, Voglajni, Sotli, Korenu, Hublju, Notranjski Reki in 
Rižani. 

Vsebnosti kovin so bile tako v vodi kot v suspendiranih 
delcih in sedimentu nižje kot v prejšnjih letih. V letu 1988 so 
bile v precej vzorcih izmerjene nižje vsebnosti kovin kot 
v prejšnjih letih, kar je verjetno posledica hidrometeoroloških 
razmer. Kljub temu je za posamezne reke specifično onesna- 
ženje s kovinami ostalo praktično nespremenjeno. Soča je 
onesnažena s svincem, cinkom in živim srebrom, Idrijca pa 
z živim srebrom. Reka Drava že iz Avstrije priteče onesna- 
žena s svincem in cinkom, reka Meža pa onesnaženje s tema 
dvema kovinama še poveča. V Savi ugotavljamo splošno 
onesnaženost s kovinami. Izmerjene so bile tudi precej visoke 
koncentracije cinka, svinca in živega srebra v reki Savi 
v Radečah. 

Pesticidi se pojavljajo predvsem v SV Sloveniji, Savinjski 
dolini in na Krškem polju. Poliaromatski ogljikovodiki se 
pojavljajo v močno urbaniziranem okolju (Ljubljana, Maribor) 
in okolju kjer so locirani premogovniki - termoelektrarne: 
Paka, Sava pod zasavskim bazenom. Analize fenolnih snovi 
kažejo splošno onesnaženost v vseh vodotokih. 

Rezultati osnovnih fizikalno-kemijskih analiz kažejo, da se 
je v povodju reke Drave in Mure izboljšala kakovost Mure in 
sicer v Ceršaku in Petanjcih. V mejnem profilu z Avstrijo je 
bila kakovost Drave nespremenjena glede na prejšnja leta, 
prišlo pa je do poslabšanja stanja na Mariborskem otoku. 
V povodju Save se je poslabšalo stanje na odseku Medno 
- Šentjakob ter stanje Sore pod izlivom iz čistilne naprave 
Skofja Loka. Poslabšala se je tudi kakovost Savinje nad 
Celjem, še posebej na zajemnem mestu v Medlogu. Bolj 
onesnaženi sta bili tudi Voglajna in Hudinja. Do izboljšanja je 
prišlo v Kamniški Bistrici pod Domžalami. V povodju Soče je 
bila v letu 1988 nekoliko boljša kakovost Soče pod Plavami. 
še vedno je nespremnjeno stanje kakovosti Koritnice (ones- 
naževanje iz italjanske strani). Poslabšala se je kakovost 
Rižane v Kubedu, nekoliko pa se je izboljšala pod Dekani. 

3.2.2.3. Kakovost Bohinjskega in Blejskega jezera 
Bohinjsko jezero: sistematično raziskovanje in monitoring 

jezera se je pričelo v letu I986 - nosilec raziskav je Biotehni- 
ška, fakulteta VTOZD za biologijo. Podatki kažejo, da se stanje 
jezera postopoma poslabšuje. Znaki za to so: vedno pogo- 
steje se pojavljajo različne prevleke na jezeru (organsko ones- 
naženje, tudi anorganski delci); v letu 1986 in 1988 so ostajale 
velike količine fosforja v jezeru, leta 1987 pa je fosforja več 
odteklo kot pa priteklo; prozornost vode se je zmanjšala (leta 
1985 je bila 7 m, leta 1988 pa 4 m); prvič v tem obdobju je bila 
opažena riba koreselj, ki je značilna za onesnažene vode; dno 
v zalivu pri avtocampu in v Ukancu je popolnoma poraščeno 
z vodnimi rastlinami, kar kaže na povečano količino hranilnih 
snovi v jezeru na teh mestih; povprečna koncentracija fos- 
forja je 0,03 mg/l (maximalno dovoljena koncentracija za 
mezotrofne vode je 0,02 mg/l); množično se pojavljajo alge 
značilne za onesnažene vode. V letu I988 se je prvič pojavila 
tudi Oscillatoria rubescens, ki povzroča značilno cvetenje 
Blejskega jezera. 

Kvaliteta jezera se slabša predvsem zaradi povečanja 
dotoka hraniv, predvsem fosforja (neurejena kanalizacija, 
greznice, kmetijstvo). Podatki, ki vzbujajo zaskrbljenost so 
tudi večje količine fosforja, ki v jezero pridejo z »neonesnaže- 
nimi« pritoki. Vzrok za to je verjetno v izpiranju matične 
kamenine na račun kislega dežja. Na podlagi dejstva, da se 
v Bohinjskem jezeru pojavljajo tudi že nekateri organizmi, ki 
so značilni za Blejsko jezero lahko sklepamo, da je biološko 
ravnotežje delno že porušeno. 

Blejsko jezero: spremljanje kakovostnega stanja Blejskega 
jezera se je začelo že v šestdesetih letih. Na Bledu deluje 
limnološka postaja, ki opravlja monitoring jezera že vrsto let. 
Leta 1964 je bil zgrajen sistem za izpiranje jezera z umetnim 
dotokom čiste reke Radovne. Na ta način proces slabšanja 

kakovosti jezera ni bil ustavljen. Leta I980 je bil vgrajen prvi in 
leta I98I še dva cevovoda za črpanje globinske vode. Ob tem 
posegu se je zmanjšala količina amonijaka in silicija. Ko je 
bila sanirana tudi kanalizacija Bleda se je količina fosforja 
bistveno zmanjšala in je v treh letih prišlo do hitrega izboljša- 
nja Blejskega jezera, stanje se je tudi močno stabiliziralo. 
Povprečne vrednosti fosforja, amonijaka in silicija so v kon- 
centracijah, ki so značilne za srednje evtrofna jezera. Glede 
na rezultate bioloških raziskav stanje Blejskega jezera ni več 
kritično, čeprav je količina hranljivih snovi (odpadne vode) še 
vedno velika. Z reguliranjem pretoka v jezeru ter z zmanjševa- 
njem negativnega vpliva človeka na ožjem območju jezera, bo 
Blejsko jezero doseglo oz. obdržalo mezotrofno stanje. 

3.2.2.4. Stanje kakovosti obalnega morja 
Kakovost obalnega morja je slaba s težnjo k poslabševanju. 

To ogroža, omejuje ali celo onemogoča prehrambeno in 
rekreacijsko namembnost obalnega morja. Kakovost morja 
spremljajo Inštitut za biologijo - Morska biološka postaja 
Piran, Zavod za socialno medicino in higieno Koper ter Hidro- 
meteorološki zavod SR Slovenije. 

Zaradi izliva močno onesnažene reke Rižane ter industrij- 
ske in luške dejavnosti je najbolj onesnaženo območje Kopr- 
skega zaliva. Kvaliteta vode na tem območju spada v III. 
kakovostni razred. Notranjost Piranskega zaliva ogrožajo 
neposredni izpusti komunalnih odplak, tudi iz turističnih 
naselij s področja Savudrije na Hrvaški strani. Rezultate razi- 
skav v pogledu sanitarne mikrobiologije na slovenskem delu 
obalnega morja, ki je namenjen za kopanje kažejo, da je 
skoraj polovica raziskanega področja oporečna in da ni izklju- 
čena prepoved kopanja na določenih območjih v letu 1990. 
Na takšno stanje opozarja tudi ponavljajoče se prekomerno 
cvetenje morja v poletnih mesecih ter pomori pridnenih rib ter 
drugega življa zaradi pomanjkanja kisika.V Jadransko morje 
se izlivajo z naše strani reka Rižana, Dragonja in nekaj manj- 
ših pritokov, z Italijanske strani pa Vipava, Soča in Timav. 
Absolutno največji onesnaževalec tega dela Jadrana pa je 
reka Pad. 

Raziskave kakovosti vodotokov kažejo, da je ob izlivu v naj- 
slabšem, IV. kakovostnem razredu reka Rižana. Reka Reka je 
v Veliki dolini v III. kakovostnem razredu, reka Vipava pri 
Mirnu v II. - III. kakovostnem razredu in reka Soča v Solkanu 
v II. kakovosntem razredu. Neposredno vpliva na kakovost 
obalnega morja predvsem reka Rižana. Glede emisij odpad- 
nih voda v morje je na podorčju obalnih občin registriranih 
117 uporabnikov pitne in tehnološke vode, ki vodo onesnažu- 
jejo z okoli 223.000 enotami onesnaževanja. Ti onesažujejo 
vodo predvsem z organskimi snovmi, težkimi kovinami in 
drugimi strupenimi snovmi. Neposredno nevarnost onesnaže- 
nja morja predstavljajo poleg industrije in pritokov tudi emi- 
sije, ki jih povzročajo prebivalci in turisti v turistični sezoni ter 
morski promet, v zadnjem času pa je treba računati tudi 
z dejavnostjo marin, kmetijsko dejavnostjo ter vplivom neure- 
jenih komunalnih odlagališč. 

Obremenjenost pritokov in odplak s težkimi kovinami je bila 
v letu 1988, glede na prejšnje leto, nekoliko višja pri kadmiju, 
cinku in bakru, delno se je znižala vsebnost živega srebra in 
svinca. Vse raziskave vsebnosti težkih kovin so nižje od zah- 
tev za I. in II. kakovostni razred, vendar meritve živega srebra 
v sedimentu kažejo trend naraščanja koncentracije. Ta trend 
je razviden predvsem proti osrednjemu delu Tržaškega zaliva 
kjer se v večji meri sedimentira z živim srebrom obogatena 
snov iz zlivnega območja reke Soče. 

Glede na takšno stanje so že v teku določene aktivnosti za 
načrtno reševanje problematike onesnaženosti obalnega 
morja. Potekajo štirje programi spremljanja stanja kakovosti 
obalnega morja, ki so usklajeni z medrepubliškimi in meddr- 
žavnimi standardi in sporazumi. Te programe izvaja Inštitut za 
biologijo Univerze v Ljubljani. V izdelavi je "Program ukrepov 
za izboljšanje kakovostnega stanja obalnega morja in prito- 
kov«, v katerem bodo zajeti vsi večji onesnaževalci in bo 
posredovan v potrditev Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije v februarju 1991 po uskladitvi planskega procesa za 
naslednje srednjeročno obdobje. 

poročevalec 11 



3.2.3. Posebni pojavi in problemi na področju 
varstva voda 

3.2.3.1. Sanacija posledic onesnaženosti Dravskega polja 
Julija in avgusta 1989 je prišlo do kontaminacije podtalnice 

na Dravskem polju. Ugotovljena je bila onesnaženost vod- 
nega zajetja v Sikolah, Kidričevem, Marjeti, Trničah, Prepolju 
in Skorbi. V pitni vodi so bile prekoračene dovoljene koncen- 
tracije pesticidov (predvsem alaklora). Brez pitne vode je 
ostalo ca. 75.000 prebivalcev. Glede na nastale ekološke 
posledice je Skupščina SR Slovenije v juliju 1989 sprejela 
Zakon o zagotavljanju dela sredstev za nujno oskrbo s pitno 
vodo na Dravskem polju v letih I989 in I990 (Uradni list SRS, 
št. 27/89) s katerim se zagotavlja tudi del sredstev za izgradnjo 
regionalnega vodovoda kot sestavnega dela regionalnega 
vodovoda za oskrbo s pitno vodo na Dravsko - Ptujskem 
polju. Zakon tudi določa izdelavo in sredstva za sofinancira- 
nje izvajanja celovitega programa odkrivanja vseh obstoječih 
virov emisij, ki ogrožajo podtalnico tega območja in s tem 
dolgoročno sanacijo stanja na celotnem Dravskem polju. 
V izvajanju je »Program identifikacije in sanacije onesnaženja 
talne vode Dravskega polja«, ki vključuje vse elemente, ki so 
potrebni za ugotovitev stanja in vzrokov onesnaženja ter za 
postopno izvedbo ukrepov sanacije podtalnice na Dravskem 
polju. Vzporedno z izvajanjem tega programa se bo izvajala 
tudi sanacija že ugotovljenih virov onesnaženja - Jame pri 
Križu in Kozoderčeve jame, sanacija gudrona na Pesniškem 
dvoru ter deponij gudrona pri Bohovskih vodnjakih in v Lim- 
buški dobravi. 

3.2.3.2. Reka Reka 
Leta 1982 je bil podpisan Družbeni dogovor o sanaciji 

kakovosti voda notranjske Reke. Do konca leta 1990 naj bi 
izboljšali kakovost Reke iz 4. v 2. do 3. kakovostni razred. Ta 
naloga je zaradi vpisa Škocjanskih jam v seznam svetovne 
naravne dediščine dobila še poseben pomen. V okviru tega 
programa se je, zaradi izpeljanih nalog v tovarni Lesonit 
(prehod na suhi postopek), Transportnem podjetju v II. 
Bistrici (kanalizacija meteornih vod in lovilci maščob), 
Tovarni organskih kislin (izgradnja lastne industrijske čistilne 
naprave) ter rekonstrukcije glavnega povezovalnega kolek- 
torja in izgradnje glavnega kolektorja do bodoče komunalne 
čistilne naprave, od leta 1981 do 1988 zmanjšala količina 
odpadne vode za 19%, dnevna obremenitev s KPK za 51% in 
dnevna obremenitev z BPK 5 za 46%. Čistilna naprava 
v Tovarni organskih kislin bo prispevala, ob predvidoma dose- 
ženem polnem obratovanju v letu 1990, k zmanjšanju celo- 
kupnih emisij glavnih onesnaževalcev Reke do konca leta 
1990 za cca. 90%. 

Kakovost Reke se od leta 1980, po podatkih Hidrometeoro- 
loškega zavoda SR Slovenije, postopoma izboljšuje. V letu 
1988 celo na najbolj kritičnem zajemnem mestu pri Topolcu ni 
bilo zabeleženih anaerobnih pogojev v vodotoku. 

Stvarno je pričakovati, da bo po usposobitvi čistilne 
naprave Tovarne organskih kislin voda Reke že v okvirih 3. 
kakovostnega razreda ter po izgradnji komunalne čistilne 
naprave v okviru končnega cilja - med 2. in 3. kakovostnim 
razredom. 

3.2.3.3. Problematika kakovosti stoječih voda 
Na območju Slovenije imamo že danes približno 77 različ- 

nih (po nastanku, namenu in velikosti) oblik stoječih voda 
(naravna in umetna jezera, akumulacije in drugo). V zvezi s to 
kategorijo voda, še posebej z umetno vzpostavljenimi stoje- 
čimi vodami, je potrebno opozoriti, da se z njo pogosto ne 
gospodari ustrezno. To pa je pogosto tudi razlog, da se ne 
doseže končna namembnost teh akumulacij. S podatki 
o kakovosti vseh naravnih in umetnih akumulacij ne razpola- 
gamo v zadostni meri (npr. triglavska jezera). Ugotovljeno je 
tudi nepravilno oz. nekontrolirano gospodarjenje s stoječimi 
vodami s strani ribičev, ki v jezerih poskušajo vzgajati neav- 
tohtone vrste rib, kar praviloma poruši naravno ravnovesje 
v teh (primer: Velenjsko jezero, Blejsko jezero). Navedena 
problematika terja čim hitrejši sistematični pristop, vključno 
z vzpostavitvijo rednega sistema spremljanja stanja in spre- 
memb kakovosti stoječih voda. 

3.2.3.4. Program sanacije kakovosti Save 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v oktobru 1986 leta 

sprejel program ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save kot 
enega od pogojev za pričetek obratovanja HE na Savi. V pro- 
gram je vključena sanacija osmih velikih industrijskih onesna- 
ževalcev reke Save in izgradnja enajstih komunalnih ČN. Tako 
je v program vključena sanacija naslednjih industrijskih ones- 
naževalcev: IUV - usnjarna Šmartno, REK - separacija 
Zagorje, Cinkarna Celje, Iskra Trbovlje, Agroemona - farma 
prašičev Ihan, TKI Hrastnik, REK Trbovlje, EMO Celje ter Utok 
Kamnik. Komunalne čistilne naprave so predvidene v: razširi- 
tev CČN v Domžalah, izgradnja CČN Vrhnika, pričetek izgrad- 
nje I. faze komunalne CN Ljubljana, CČN Velenje - Šoštanj, 
CČN Trbovlje, CČN Laško, CCN Radeče, CČN Litija, CČN 
Zagorje ob Savi, CČN Hrastnik, CČN Celje. 

Glede na pogoj za pričetek obratovanja HE Vrhovo (kako- 
vost reke Save II. - III. kakovostni razred) je bil pripravljen 
predlog prioritetnih objektov, kjer so vključeni vsi industrijski 
onesnaževalci. Poleg komunalnih ČN, ki so že v gradnji (Vrh- 
nika, Domžale, Velenje - Šoštanj, Ljubljana) je ključnega 
pomena za sanacijo reke Save pravočasna izgradnja CCN 
v Trbovljah, Celju in Laškem. 

Na osnovi dosedanjih aktivnosti je stanje glede izpeljave 
objektov naslednji: 

1. Industrijske ČN in dopolnilni objekti: večji del programa 
sanacije emisij industrijskih onesnaževalcev bo ob zagotov- 
ljenih sredstvih izveden roku. V kolikor ne bodo v tovarni EMO 
Čel|e in UTOK Kamnik izvedli sanacije emisij do predvidenega 
roka, bo uveljavljana prepoved izpuščanja škodljivih snovi 
v vode, pri REK Trbovlje pa bo prepovedano izpuščanje emi- 
sij, ki nastajajo ob pranju komercialnega premoga. 

2. Komunalne ČN in glavni kolektorji: gradnja komunalnih 
ČN poteka še vedno prepočasi. Dosedanje napredovanje pri 
izvajanju del kaže, da bodo zgrajeni naslednji objekti: na KCN 
Domžale je že v teku gradnja II. faze povečanja ČN za 100 000 
PE; dela pri gradnji KCN Ljubljana potekajo v skladu s načrti, 
podobno velja za izgradnjo KČN v Vrhniki in Velenju. Oprav- 
ljena študijsko raziskovalna dela so pokazala, da je gradnjo 
KČN Laško mogoče preložiti v naslednje srednjeročno 
obdobje, če bo do leta 1990 Pivovarna Laško zgradila objekte 
za predčiščenje tehnoloških, odplak. Pripravljalna dela 
potrebna za pričetek gradnje KČN v Litiji, Zagorju in Hrastniku 
kažejo, da ni več realno pričakovati, da bodo ti objekti 
zgrajeni do konca leta 1990. 

Nikakršnih možnosti ni več, da bi bilo mogoče do konca 
leta 1990 zgraditi KČN v Celju. Investitor ni izpolnil niti mini- 
malnih pogojev, ki bi še omogočali dosego tega cilja. 

3. Poleg komunalnih in industrijskih ČN, ki so bile vključene 
v Program ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save, sta bila 
naknadno vključena še dva pomembnejša industrijska 
objekta predčiščenje v tovarni usnja Šoštanj in predčišče- 
nje v Pivovarni Laško. 

Na podlagi ugotovljenega stanja ocenjujemo, da obstajajo 
strokovno tehnični in organizacijski pogoji, da je mogoče do 
konca leta 1990 v predvidenem obsegu zgraditi KČN v Vrhniki, 
Domžalah, Ljubljani, Trbovljah in Radečah ter objekte za 
predčiščenje tehnoloških odplak Pivovarne Laško. S temi 
ukrepi bo doseženo 79% zmanjšanje komunalnih odplak od 
celotnega programa gradenj komunalnih naprav do konca 
leta 1990. Tako zmanjšanje komunalnih odplak zagotavlja 
zmanjšanje vsebnosti organskih snovi v Savi do mere, ki 
uvrščajo ta odsek reke Save v II. — III. kakovostni razred. 
Zato bo mogoče v naslednje srednjeročno obdobje preložiti 
izgradnjo KCN v Litiji, Zagorju, Celju in Laškem. 

3.3. ONESNAŽENOST TAL 

3.3.1. Splošna ocena 

Onesnaženost tal je največkrat posledica kopičenja škodlji- 
vih snovi v daljšem obdobju. Izvor onesnaženja je posamični 
onesnaževalec ali pa gre za součinkovanje večih onesnaže- 
valcev. Onesnaženje tal in s tem posredno vegetacije povzro- 
čajo: neustrezno ravnanje s posebnimi odpadki, emisije in 
vsebnost škodljvih snovi v zraku, kompostirane odpadne 
snovi, oporečne vode uporabljene v kmetijstvu, gošče komu- 
nalnih in drugih čistilnih naprav s previsoko vsebnostjo škod- 
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Ijivih snovi, gnojnica in gnojevka, ki se ne uporablja na ustre- 
zen način, neustrezna raba fitofarmacevtskih sredstev, rud- 
ninskih gnojil in drugo. 

Zaradi pretiranega onesnaževanja tal se na ogroženih 
območjih kopičijo toksične snovi v tleh in negativno vplivajo 
na fizikalne, kemične in biološke procese v tleh. Na preko- 
merno onesnaženih tleh pridobljena hrana vpliva na prehran- 
sko verigo živali in človeka. Izpiranje škodljivih snovi iz tal 
povzroča onesnaženje podtalnice. Za okolje so problematični 
predvsem toksični elementi, težko razgradljive organske spo- 
jine in patogeni organizmi. 

3.3.2. Zakonska ureditev področja 

Področje varstva tal pred onesnaženjem v Sloveniji ni ure- 
jeno, vendar je priprava in sprejem ustrezne zakonske rešitve 
predvidena že za leto 1990. V okviru Izršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije je bila že v letu 1989 naročena strokovna pod- 
laga za oblikovanje omenjenega zakona. Navesti je potrebno, 
da zamik v pripravi zakonskih rešitev za razvitimi Evropskimi 
državami ne presega 5 let, saj je to problemsko področje 
sorazmerno novo tudi v Evropi. Pomembno pa je tudi to, da 
smo v Sloveniji pričeli z ugotavljanjem onesnaženosti kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč ter vegetacije, kar je podlaga za 
ureditev zakonskih določil na tem področju in uvajanje mini- 
malne tehnologije gnojenja in uporabe kemičnih sredstev. 
Z dosežki na teh področjih pa bo mogoče zagotoviti takojšnje 

Na osnovi metode, ki je bila uporabljena in testirana na 
območju občine Celje, bo potrebno v najkrajšem času ugoto- 
vi stopnjo onesnaženosti tal na najbolj obremenjenih 
Področjih Slovenije in sicer na naslednjih potencialno najbolj 
ogroženih območjih: Ljubljanski kotlini, Šaleški dolini, 
Zasavju, Mežici, Mariboruin Ptujskem polju, Prekmurju, Kra- 
nju in na Sorškem polju, obalnih občinah, Jesenicah, Novem 
mestu in Krškem. 

Pogoj za razreševanje problematike onesnaženosti tal bo 
'dentifikacija onesnaževalcev in snovi, ki onesnažujejo tla in 
vegetacijo. 

3-4. OGROŽENOST GOZDOV 

3.4.1. Splošni podatki o gozdovih 

V Slovenije je po podatkih zadnjega popisa 1.045.366,88 ha 
9ozdov ali 51% vse površine Slovenije. Polovica gozdov so 
mešani, preostalo listnati in iglasti gozdovi. Gozdnost ozemlja 
e po občinah v SR Sloveniji precej razlikuje - ekstremna 

Prin?era sta občina Kočevje s 83% gozdnatosti, ki še narašča n občina Murska Sobota s 25 - 30% gozdnatosti, ki še upada. 

izvajanje zakonskih rešitev, zaradi česar je relativni zaostanek 
za Evropo še manjši. 
3.3.3. Onesnaženost tal na območju občine Celje 

Na osnovi javnih opozoril o problemu kontaminacije tal 
v celjski regiji, je občina Celje v letu 1988 naročila posebno 
raziskavo v zvezi z onesnaženostjo tal na ozemlju občine. 
Raziskavo so opravili Biotehniška fakulteta (VTOZD za agro- 
nomijo, Katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo), 
Kemijski inštitut Boris Kidrič in Zavod za zdravstveno varstvo 
Maribor - Center za varstvo okolja. To je prva sistematična 
preiskava onesnaženosti tal v SR Sloveniji. 

Po rezultatih raziskave koncentracije selena (Se), živega 
srebra (Hg), titana (Ti), bakra (Cu), in kroma (Cr) v vseh 
preiskusih preiskovalnih vzorcev ne presegajo dovoljene 
meje. Podobno velja tudi za potencialno škodljive organske 
snovi. Nekoliko povišane so le vsebnosti DDT, DDE in TDD na 
nekaj mestih. Dovoljene koncentracije v tleh, ki so prikazane 
v tabeli 22, presegajo predvsem kadmij (Cd), svinec (Pb) in 
zink (Zn), na nekaterih mestih pa so nekoliko povečane tudi 
vsebnosti fluoridov, arzena (As) in niklja (Ni). Sistematični 
pregled podatkov ob upoštevanju lastnosti tal, sprejema 
v rastline in potencialno škodljivega učinka na človeka in 
živali nakazuje, da sta predvsem problematična kadmij (Cd) in 
svinec (Pb) v središču mesta in bližnji okolici. Povečane 
koncentracije cinka in fluoridov na nekaterih mestih, zaradi 
večje tolerantnosti rastlin in človeka do teh elementov, so 
manj problematične. 

) 

Zaradi zaraščanja obdelovalnih površin se gozdnatost pove- 
čuje, vendar gre pri tem za nekvalitetna grmišča. Gozdov je 
3,6% več kot jih je bilo pred 10 leti. V SR Sloveniji je 
391.105,12 ha gozdov (37%) v družbenem lastništvu, ostalih 
654.161,75 ha (63%) pa je v zasebni lasti okrog 250.000 lastni- 
kov. 

V tabelah 23, 24, 25 in 26 so osnovni podatki o gozdnem 
fondu, površini gozdov glede na vrsto gozdov, okvirni podatki 
o ohranjenosti gozdov in realizaciji blagovne proizvodnje 
v gozdarstvu v letu 1981. 

Tabela 22 
VSEBNOST NEKATERIH KOVIN.V VZORCIH TAL NA OBMOČJU OBČINE CELJE 

Kovina vsebnost elementa normativi EGS 
na območju Celja in dežel Alpe-Adria 

(mikro g/g suhe snovi) (mikro g/g suhe snovi 

Baker 5,6 - 100 100 
Zink 5'5 - 3010 300 
Svinec 15 - 8.10 .100 
Krom 4,8 - 61,1 100 
Kadmij 0,1 - 21,4 2 
Nikelj 1,9 - 76 60 
Arzen < 1 - 85 20 

Vir : Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 1989 
Opomba: vsi vzorci so bili vzeti v letu 1989 
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Tabela 23 
OSNOVNI PODATKI O GOZDNEM FONDU V SLOVENIJI 

lesna zaloga 193 .957 .'307 m3 186 m3/ha 
letni prirastek 4.931.305 m3 4,72 m3/ha 
10 - letni etat 33.785.911 m3 ' 32 m3/ha 
10 — letna akumulacija 15.527.139 m3 14,9 m3/ha 

Vir : Popis gozdov 198.1, Republiški komite? za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano., 1989 ■ 

Tabela 24 
POVRŠINA GOZDOV PO VRSTAH V LETU 1980 V SLOVENIJI 

Vrsta gozdov „ Površina Delež vseh površin 

Gozd o vi i. g 1 a v c ecv 2 ,, 030 k m 2 .10 7» 
Gozdovi listavcev 3.507 km2 .17 7 
Mešani gozdovi 4.917 km2 24 '/. 

SKUPAJ 10.454 k m 2 5.1. 7. 

Vir s Popis gozdov 1981, Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano,, 1989 

Tabela 25 
GOZDOVI GLEDE NA STOPNJO OHRANJENOSTI 

Ohranjenost gozdov Površina Delež vseh površin 

0 h r a n j e n i. g o z d o v i 600 .728,97 h a 57 7. 
S p r e m e n j e n i g o z d cd v .i 208 . 68 5 , 73 h a 20 7. 
1 z m e n j a n i g o z d o v i 74 . 431, 77 h a 7 7. 
M a 1 o d o n o sni ga z d o v i 107.494,94 ha 1 (j 7. 
Grmišča 5.836,69 ha 1 7. 
T raj no v a r o va1n i 
gozdovi 48.188,78 ha 5 7. 

SKUPAJ .1. . 045 . 366 , 88 ha 100 7. 

Vir : Projekt Naravni viri kot razvojni, dejavnik - gozd in gozdni 
prostor (fazno poročilo), Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo pri Biotehniški, fakulteti v Ljubljani, 1989 

Tabela 26 
REALIZACIJA BLAGOVNE PROIZVODNJE V GOZDARSTVU V SR SLOVENIJI ZA 
LETO 1988 

hlodi za 
prede1avo 

les za 
c e .1 u 1 o z o 

.10 s z a 
p1ošče 

drugo 
teh.1. 

les za 
drva 

skupaj 88/ 
87 

ig 1avc i 
1 istavei 

994.303 
332.787 

350489 
68.228 

12.215 
217.331 

225.058 
62.059 

810 
197.109 

1585.875 
977. 5.1.4 

94 
106 

SKUPAJ 1328.090 418.717 229.546 290.117 197.919 2463.389 98 

V i r : R K z a k m e t i. j s t v o s g o z d a r s t v o i n pr e h r a n o , 198 9 
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3.4.2. Obremenjenost gozdov v Sloveniji 

Gozdovi v Sloveniji so vse bolj obremenjeni z različnimi 
negativnimi vplivi, ki povzročajo slabitev, postopno odmiranje 
in, v najhujših primerih, propadanje in končni propad gozd- 
nega ekosistema. Veliko je strokovnih dokazov, da je onesna- 
žen zrak eden najpomembnejših vzrokov današnje stopnje in 
obsega pojava propadanja gozdov - ocenjuje se, da je za 
60% vseh poškodb krivo onesnaženo ozračje in posredno tudi 
za preostalih 40%. Omeniti je potrebno še vrsto drugih nega- 
tivnih dejavnikov, ki doprinašajo in predvsem pospešujejo vse 
večjo poškodovanost gozdov. Poškodbe gozdov, ki jih pov- 
zroča preštevilna divjad v vseh razvojnih fazah gozda (stalež 
je najvišji ravno v območjih s hirajočimi sestoji jelke) so 

ponekod že akutne. Med vzroki prekomerne obremenjenosti 
gozdov je potrebno omeniti pašo domače živine, posledice 
širitve urbanih površin in infrasturkture. Tudi zaradi poruše- 
nega ravnotežja v naravi je vse več naravnih ujm (žled, snego- 
lomi, vetrolomi) in raznih drevesnih bolezni. 

Analize rezultatov celovitih popisov leta 1985 in 1987 so 
pokazale, da je stopnja poškodovanosti gozda zaskrbljujoča, 
saj je ca. 44% vseh drevesnih vrst poškodovanih (podatki 
popisa iz leta 1989 še niso obdelani). V Sloveniji je le še 5,9% 
zdrave jelke in 21,8% zdrave smreke - to sta tudi najbolj 
poškodovani drevesni vrsti (sledijo bori, najmanj poškodovani 
so nekateri listavci). Podrobnejši podatki o poškodovanosti 
posameznih drevesnih vrst so prikazani v tabeli 27. 

Tabela 27 
POSKODOVANOST POSAMEZNIH DREVESNIH VRST V LETU 1987 

drevesne 
vrste O 

sto p n j a poS k o d o v a n o s t .i 
2 3 4 1-4 4 

smreka 
jelk a 
bukev 
bor - J 
hrast 

21,8 
.5,9 
82, 4 
40,8 
72, 5 

38,9 
14,3 
10,6 
-:r O c: •-.».jL. <| \J 
14,0 

21 ,8 
22,0 
4,1 

15,2 
6,6 

10, 5 
28,1 

1,9 
5,2 
4 , 5 

7,0 
29,7 

1 ,0 
6,3 

78 
94 
17 
59 
27 

39,3 
79,8 
7,0 

26,7 
13.5 

vse vrste 56,3 20,2 11,4 6, 7 b. S 43 7 23,6 

k 
za 

gozd in 
gozdno in 

Viri : Projekt Naravni viri kot razvojni dejavn: 
gozdni prostor (fazno poročilo), Inštitut 
lesno gospodarstvo pri Biotehnični fakulteti v Ljubljani, 
1989 

Opomba: * rdeči in črni bor 
Delež stopnje poškodovanosti dreves po gozdnogospodar- 

skih območjih v Sloveniji, zajeti so vsi biotski in abiotski 
vzroki, je prikazan v tabeli 28. 

Tabela 28 

DELE2 STOPNJE POŠKODOVANOSTI DREVES 
GOZDNOGOSPODARSKIH OBMOČJIH V LETU 1987 

PO 

gozdr.ogosp. 
abncfja 

iecg.ro5en 

l 

I. stopnja 
<caio 
ogroženi 7. 

II. stopnja 
oqroieni 

'/. 

III. stopnja 
zelc 
oqroieni 1 

IV. stopnja 

v propadanju 
sicupaj 

Tolftin 
Bled 
Kranj 
Ljubljana 
Postojna 
Kofevje 
Novo aesto 
Brežice 
Celje 
Nazarje 
Slovenj Sradec 
Maribor 

73.1 
49,6 
57,0 
57,3 
66.3 
63,0 
77 P / -j i \J 
79.5 
51.6 

21.7 
25.3 
62.4 

13.3 
27.5 
30.7 
Ti t; 

17.8 
15.4 
11.6 
9,4 

19,0 
30,8 
32.4 
19,3 

5,5 

11,5 
17,2 

11.5 
6,1 
6,7 
7.3 
5,0 

13.6 
24.7 
19,0 
9.4 

3,8 
5.7 
8.8 
5,4 
5,3 
6.9 
3,9 
3,3 
8,6 

17 / I..,i 
13,5 
4,6 

4.4 
5,7 

6,2 
4,6 

4,6 
6,0 
3,6 

2,6 
7,2 
9.5 
9,9 
3,9 

10,2 
5.5 

1C,0 
11,6 

4.6 
5.4 
9.5 
5,C 
5.5 
6,3 
7.6 

3.7 
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Kurska Sobota 88,' 
ras 58,2 

6,9 
15,7 

2,3 
12,4 

0,4 

7,B 

2,0 
5,8 

2,9 
6,6 

Slovenija 56,3 20,; 11.4 6.7. 5,5 100,0 

V i. r ; 
P r d p a d a n j e g o z d o v v S1 o v e n i j i 
g a s p o d a r s t v o p r i B i o t e h n i č n i 

5,5% vseh dreves je v IV stopnji poškodovanosti kar 
pomeni, da bomo v najkrajšem času izgubili vsako 18 drevo. 
Ta izguba je koncentrirana bolj v območjih velikih onesnaže- 
valcev zraka in območjih z več občutljivimi iglavci. Na nazar- 
skem in slovenjgraškem gozdnogospodarskem območju je 
skoraj 80% poškodovanega gozda z visokim deležem močno 
poškodovanih in uničenih dreves. 

Glede na stopnjo poškodovanosti dreves lahko gozdno 
gospodarska območja razdelimo v 4 skupine : 

- najvišja stopnja poškodovanosti : Slovenj Gradec, 
Nazarje, Kranj 

- zelo visoka stopnja poškodovanosti : Celje, Kras, Ljub- 
ljana, Bled 

- visoka stopnja poškodovanosti : Maribor, Kočevje, Po- 
stojna 

- najmanjša stopnja poškodovanosti : Murska Sobota, 
Brežice, Novo mesto, Tolmin. 

Razvrstitev je pri tem pogojena tudi z deležem jelke, smreke 
in listavcev v gozdni strukturi. 

Katastrofalno prizadetost naših gozdov in predvsem 
vzročno povezanost z onesnaženim ozračjem potrjujejo tudi 
žveplene, lišajske, klorofilne in citogenetske bioindikacijske 
analize, ki se zelo uspešno opravljajo v naši republiki. 

Na osnovi analiz Inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani 
citogenetska bioindikacija smreke na območju Slovenije ned- 
voumno kaže, da so poškodbe genetskega materiala že pri- 
sotne, ko vizuelni znaki poškodovanosti dreves še niso opazni 
(meja med 2. in 3. razredom genetske ogroženosti približno 
sovpada z mejo nad 0. in 1. razredom vizuelne ogroženosti). 
Analize kažejo čedalje večje število sprememb in poškodb 
kromosomov, ki so najverjetneje posledica vse večjih količin 
genotoksičnih polutantov v okolju (med drugim tudi pestici- 
dov, insekticidov, težkih kovin, konzervansov, pa tudi S02, 
NOx in fotoksidantov). 

Citogenetske analize smreke v Sloveniji so pokazale, da 
glede na število poškodb genetskega materiala v letu 1988 
prevladuje 3. razred (= zelo ogrožena), kar pomeni zelo 
zmanjšano vitalnost in sposobnost reprodukcije ter močno 
povečano občutljivost na neugodne življenske pogoje, 
bolezni, škodljivce in vsak naslednji klimatski ali emisijski 
stres. Na podlagi podatkov strokovnjakov sklepajo, da je 60% 
smrek na slovenskem resno genetsko ogroženih, kar preko 
28% pa v genetskem propadu 

Po genetski poškodovanosti smreke močno izstopajo imi- 
sijska območja industrijskih središč, npr. Zgornja Mežiška 
dolina, Šaleška dolina, Dravska dolina, zgornje Savinjska 
dolina, okolica Celja, Ljubljane, Maribora, Kranja, Škofje Loke 
in Krškega ter zaradi svoje specifičnosti Žirovski vrh. 

Primerjava podatkov iz popisov gozdov v letih 1985 in 1987 
kaže nekoliko manjšo ogroženost v letu 1987 vezano na 1. 
stopnjo ogroženosti - del malo ogroženih dreves se je »pre- 
selil« med zdrave. V nedvomno ogroženih gozdovih se ni nič 
spremenilo. Številna opažanja iz manjših lokalnih raziskav 
v letu 1988 (Zasavje, Gorenjska, Šaleška in Mežiška dolina) so 
kazala optimistične izboljšave, ki pa so se z močnimi poškod- 
bami podmladka razblinile. 

Primerjava rezultatov bioindikacijskih preiskav smreke 
v obdboju 1985-87 in 1988 kaže, da se je zgolj odstotek 4. 
razreda genetske ogroženosti (= v propadanju) od 8,28% 
povečal na 28,12% (čeprav ni nujno, da se je onesnaženost 
povečala). Strah vzbuja dejstvo, da se v zadnjih dveh letih 
izrazito slabša stanje v legah nad 1000 m nadmorske višine. 

, I n š t. i t. u t. z a g o z d n o i n .1 e s n o 
f a k u 11 e t '.i v L. j u b 1 j a n i , 19 (B 7 

3.5. OGROŽENOST RASTLINSTVA IN 
ŽIVALSTVA 

3.5.1. Splošno o ogroženosti rastlinstva in 
živalstva Rastlinstvo in živalstvo sestavljata z naravnim 
okoljem usklajeno in uravnoteženo celoto. V tem izjemno 
občutljivem ekosistemu vsaka sprememba katerega koli člena 
v spletu odnosov, torej tudi v sistemu odnosov med naravo in 
družbo, potegne za seboj spremembo celotnega ekosistema. 
Te spremembe, še posebej tiste, ki jih povzroča človek s svo- 
jimi dejavnostmi, vodijo zelo pogosto v regresivni smeri, 
v aktunih primerih pa v degradacijo celotnega ekosistema. 

3.5.2. Ogroženost rastlinstva 

Podatki o ogroženih rastlinah se v Sloveniji zbirajo 
podobno kot v drugih deželah v t i. rdečih seznamih po 
mednarodni klasifikaciji Mednarodne zveze za varstvo narave 
(IUCN). 

Višje rastline - praprotnice in semenke: v Sloveniji raste 
približno 3000 vrst praprotnic in semenk. 342 vrst oz. 12% 
slovenske flore je mogoče na osnovi opravljenih raziskav 
uvrstiti med ogrožene. V skupino izumrlih in domnevno izu- 
mrlih vrst spada 30 vrst, med prizadete 34 vrst, med ranljive 
(po oceni) 77 vrst. Med ogroženimi rastlinami so najštevilč- 
nejše redke rastline - 189 vrst. Posebej ogrožena območja so 
Slovenska Istra, Ljubljansko barje , okolica Ptuja, območja 
z visokimi barji (Pokljuka, Jelovica, Pohorje, Zelenci pri Rate- 
čah, Ljubljansko barje), poplavni logi (Mura, Krka). 

Nižje rastline: z vidika ogroženosti so večinoma še neobde- 
lane. Dostopne raziskave kažejo, da je izmed še nepoznanega 
števila lišajskih vrst, po oceni ogroženih 84 vrst - od tega 
2 vrsti lahko štejemo za izumrle, 4 pa prizadete, 50 med 
ranljive in 16 med redke. 

Rastlinske združbe: v Sloveniji pregleda nad ogroženostjo 
rastlinskih združb ni. Na splošno je znano, da so najbolj 
ogrožene in delno že uničene združbe vsakovrstnih močvirij, 
suhih travišč in slanišč. 

3.5.3. Ogroženost živalstva 

Ocena ogroženosti živalskih vrst je izdelana na podlagi 
»Rdečih seznamov« za posamezne živalske skupine. V zad- 
njih dveh letih so bile obdelane le nekatere skupine, tako da 
popolnega pregleda nad stanjem živalstva še nimamo. 

V naravni potek nastajanja, ohranjana in izumiranja vse bolj 
posega človek. Kot glavni vzrok ogrožanja favne ih flore je 
vsestransko onesnaževanje okolja (vode, zraka in tal) s strupi, 
odplakami in odpadki, mineralnimi gnojili idr. Uničevanje in 
spreminjanje biotopov s posegi v prostor, (vključno z meliora- 
cijami in regulacijami voda, zasipavanjem mlak, izsekavanjem 
gozdov ter požiganjem travišč in grmovij) negativno vpliva na 
razmoževanje in ohranjanje vrst. Kot pomemben vzrok ogro- 
žanja vretenčarjev pa kaže omeniti še prevelik izlov, bodisi za 
zbirke ali komercialne namene. 
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Tabela 29 

PREGLED STANJA 0GR02EN0STI POSAMEZNIH SKUPIN NA PODLAGI 
RDEČIH SEZNAMOV 

registrirane izumrI a prizadeta ranljiva redka neopredeljena nezadostne 
vrste v SRS 

takspnoiska 
skupina 

vrsta oz. 
domnevno 
izu.vrsta 
E>: (Ex?) 

vrsta vrsta vrsta vrsta poznana 

MOLLUSCA 
(mehkužci) 

-gastropoda 
(poini 

-bivalvia 
(školjke) 

VERTEBRAT A 
(vretenčarj i) 
-:yc lostostata 

iobloustke) 
-pisces 

(ribe) 
-asiphibia 

(dvoživke) 
-repti i ia 

(plazilci) 
-aves 

(ptiči) 
-nammalia 

(sesalci) 

331 

314 

(7 

ti g 

2B 

193 

65 

1 

1 

1 (4) 

6 (2) 

18 

7 

21 

2 

29 

9 

51 

27 

75 

27 

16 

1 

7 

17 

14 

Opomba : Zaradi množičnosti živalskih vrst so obdelane le 
nekatere skupine oz. posamezne živalske vrste. Znani so 
tudi podatki o ogroženosti posameznih vrst znotraj 
taksonomske skupine Annelida (kolobarniki) in Arthropoda 
(členonožci), ki pa jih zaradi nepopolnosti podatkov ne 
navajamo, imajo pa vsekakor veliko vlogo pri ohranitvi 
ravnotežja znotraj ekosistema. 

3.6. OGROŽENOST S HRUPOM 

3.6.1. Splošna ocena 

Hrup predstavlja resen problem današnje civilizacije. 
Vedno bolj prodira spoznanje, da hrup ni samo vprašanje 
udobja, ampak da je prerasel v zdravstveni problem in ga je 
treba uvrstiti med ključne probleme varstva okolja. Merljive 
Škode v ZR Nemčiji zaradi hrupa ocenjujejo na 16 mrd. DEM, 
kar je tretjina vseh merljivih škod zaradi degradacije okolja 
v tej državi in približno 2% družbenega bruto proizvoda. 
Resnost problema stopnjujejo opozorila, da se bo ogroženost 
s hrupom v okolju stopnjevala v prihodnjem obdobju zaradi 
Širjenja v manj hrupna področja in zaradi večje gostote virov 
hrupa. Do leta 2000 je pričakovati za priblišno 1/3 več motenih 
prebivalcev zaradi hrupa. Za ilustracijo razsežnosti problema- 
tike prekomernega hrupa v okolju je v tabeli 30 naveden delež 
prebivalcev, katerih bivanje je resno moteno ob preseganju 
določene ravni hrupa v zunanjem okolju. 
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Tabela 30 
DELE2 RESNO MOTENEGA PREBIVALSTVA GLEDE NA RAVEN HRUPA V ZUNANJEM 
OKOLJU V DEŽELAH OECD 

Raven hrupa 
Leg ( dB ( A ) ) 

45 
55 
65 
75 
85 

Delež resno motenih prebivalcev 
C/.) 

O 
10 
25 
50 

100 

Vir : The State of the Environment 1985, OECD, 1985 
Največ ljudi je prizadetih zaradi hrupa iz prometa, predvsem v evropskih državah OECD izpostavljeni hrupu posameznih 

cestnega. V tabeli 31 je prikazan delež prebivalstva (v%), ki so vrst prometa. 

Tabela 31 
DELE 2 PREBIVALSTVA (V 7.) V EVROPSKIH DRŽAVAH OECD, KI SO 
IZPOSTAVLJENI HRUPU POSAMEZNIH VRST PROMETA 

Vrsta prometa 
55 

Raven hrupa (Leq(dB(A)) 
55 - 65 65 

Cestni 
Železniški 
Letalski 

49,3 
94, 5 
96,8 

37,8 
4,1 
2,6 

12,9 
1,4 
0,5 

Vir : The State of the Environment 1985, OECD, 1985 

3.6.2. Stanje ogroženosti s hrupom v Sloveniji 

Ogroženost s hrupom predstalja tudi v Sloveniji resen pro- 
blem. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da da obstoječa 
zakonodaja - zlasti za nove posege v prostor, rekonstrukcije 
in podobno - ta problem že v dobršni meri obvladuje. Varstvo 
pred hrupom je v postopkih za pridobitev dovoljenj za posege 
v prostor varstvo pred hrupom dosledno uveljavljano, za kar 
skrbijo pristojni organi sanitarne inšpekcije. 

Pomanjkljivost naših predpisov v zvezi s hrupom je, da niso 
predpisane emisijske vrednosti hrupa, ki ga povzročajo raz- 
lični viri hrupa v okolju, niti ni priporočil ali drugih neobveznih 
kriterijev. Izjema so vozila, ki se uporabljajo v cestnem pro- 
metu. Zanje veljajo zahteve, ki jih predpisuje »Pravilnik 
o napravah, opremi, dimenzijah in skupnih težah vozil v cest- 
nem prometu« (Ur l. SFRJ, št. 20/75). Predpisane dovoljene 
vrednosti pa niso v skladu s sodobnimi težnjami za zmanjša- 
nje emisije hrupa motornih vozil, ker so za 6 do 12 dB(A) višje 
od ravni, ki jih priporoča OECD za obdobje 1985-1990. 

Hrupa v zunanjem okolju v Sloveniji ne zasledujemo siste- 
matično. Ocena stanja v tem poročilu je tako narejena na 
podlagi podatkov iz slučajnih raziskav ter podatkov, ki so 
dobljeni na osnovi reševanja posameznih lokalnih problemov. 
V oceni so upoštevani podatki o prebivalstvu iz registra prebi- 
valstva Zavoda SR Slovenije za statistiko. Rezultati so, čeprav 
pomanjkljivi, prvič sumirani in javno predstavljeni. 

Zbrani podatki o prebivalcih, ki so ogroženi zaradi hrupa 
posameznih vrst prometa v Sloveniji so prikazani glede na 
vpliv hrupa, ki ga povzroča cestni promet posebej za urbano 
in neurbano okolje, glede na vpliv hrupa, ki ga povzročajo 
železnice in glede na vpliv hrupa, ki ga povzročajo letalski 
promet v bližini letališč. Predstavljeni rezultati so samo prva 
in groba orientacija za oceno problematike. Rezultati zaje- 
majo samo ogroženost s hrupom v dnevnem času in ne 
zajemajo podatkov o ogroženosti zaradi hrupa iz industrijskih 
objektov. Za lažjo interpretacijo rezultatov je v tabeli 32 pona- 
zorjeno, kaj pomenijo posamezne ravni hrupa v zunanjem 
okolju za ogroženo prebivalstvo. 

Tabela 32 
VPLIV HRUPA V ZUNANJEM OKOLJU NA OGROŽENO PREBIVALSTVO 

Raven hrupa (dB(A)) Motnja 

55 
60 
65 
70 
75 

moteno spanje pri odprtih oknih 
moteno spanje in pogovor pri odprtih oknih 
moteno spanje in pogovor pri zaprtih oknih 
splošne pritožbe prebivalcev 
možnost okvare slušnih organov pri 
daljši iz postav 1 j enosti 

Vir : Dokumentacija 
1990 

RK za varstvo okolja in urejanje prostora, 
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3 6.2.1. Ogroženost prebivalstva zaradi hrupa cestnega 
P'ometa 

Urbano okolje: rezultati meritev ravni hrupa v mestih 
kažejo, da je hrup med najbolj akutnimi problemi tudi v naših 
in ne samo v svetovnih urbanih okoljih. Stanje v gosto naselje- 
nih okoljih pri nas je podobno stanju v svetu, kakršno nava- 
jajo podatki OECD, kjer ocenjujejo, da je ca 15% prebivalstva 
izpostavljeno zunanjemu dnevnemu hrupu nad 65 dB(A), kar 
smatrajo danes kot absolutno zgornjo tolerančno mejo. Več 

kot 50% prebivalstva pa je izpostavljeno dnevnemu hrupu nad 
55 dB(A), torej nad mejo, ki jo smatrajo kot cilj pri nadaljnji 
urbanizaciji. 

V tabelah 33, 34, 35 in 36 so prikazani rezultati analize 
ogroženosti prebivalstva s hrupom glede na posamezne ravni 
hrupa v Ljubljani, Mariboru, Celju in Sežani. Pri interpretaciji 
rezultatov je potrebno upoštevati, da so ti dobljeni iz fragmen- 
tarnih razpoložljivih podatkov in da lahko služijo samo prvi in 
okvirni orientaciji stanja ogroženosti s hrupom. 

Tabela 33 
GROBA OCENA DELE2A OGOROZENEGA PREBIVALSTVA GLEDE NA RAVEN HRUPA 
V ZUNANJEM OKOLJU V LJUBLJANI 

Raven hrupa 
Leq(dB(A)) 

O - 2 
98 -• 100 
94 - 100 
72 - 100 
42 - 94 
37 - 68 

4 - 55 

Vir : Analiza podatkov za porodilo, Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za 
s t a t i s t i k o, 1989 

Opomba: v analizo so vključeni rezultati meritev za leta 1975, 
1978, 1984, 1985, 1986, 1987 .in 1988 v katere je bilo 
zajetih od 1 do 87. prebivalcev Ljubljane. 

Delež prebivalcev, zajetih z meritvami 
() 

< 50 
> 50 
> 55 
> 60 
> 65 
> 70 
> 7 5 

Tabela 34 
GROBA OCENA DELEŽA OGOROZENEGA PREBIVALSTVA GLEDE NA RAVEN HRUPA 
^ ZUNANJEM OKOLJU V MARIBORU 

Raven hrupa Delež prebivalcev, zajetih z meritvami 
Leq(dB(A)) ("/•') 

50 0 4 
50 96 - 100 
55 83   95 
60 81 - 95 
65 33 - 84 
70 17 - 64 
75 O - 45 

Vir : Analiza podatkov za porodilo, Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za 
statistiko, 1989 

Opomba; v analizo so vk 1 judeni rezultati meritev za leta 1984, 
.1985, 1986, 1987 in 1988 v katere je bilo zajetih od 1 do 
5 7» p i'- e bivalcev M a r i b o r a . 
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Tabela 35 
GROBA OCENA DELE2A OGOROZENEGA PREBIVALSTVA GLEDE NA RAVEN HRUPA 
V ZUNANJEM OKOLJU V CELJU 

Raven hrupa Delež prebivalcev, zajetih z meritvami 
L.eq ( dB ( A ) ) ("/.) 

> 60 100 
> 65 89 
> 70 0 

Vir : Analiza podatkov za poročilo, Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za 
statistiko, .1989 

Opomba: v analizo so vključeni rezultati meritev za leta 1984 in 
1987 v katere je bilo zajetih ca. 27. prebivalcev v 
okolici novega odseka magistrale II. 

Tabela 36 
GROBA OCENA DELE2A 0G0R02ENEGA PREBIVALSTVA GLEDE NA RAVEN HRUPA 
V ZUNANJEM OKOLJU V SEŽANI 

Raven hrupa Delež prebivalcev, zajetih z meritvami 
Leg ( dB ( A ) ) ("/.) 

50 5 
50 9-5 
55 8.1 
6'.J /4 
65 69 
70 0 

Vir : Analiza podatkov za poročilo, Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za 
statistiko, 1989 

Opomba: v analizo so vključeni rezultati meritev za leta 1981 v 
kateri je bilo zajetih ca. 37. prebivalcev. Meritve so 
obsegale tudi hrup železniškega prometa. 

Neurbano okolje: rezultati na podlagi posamičnih analiz 
kažejo, da je razmeroma velik del območij okrog magistralnih 
in ostalih glavnih cest neprimeren za dejavnosti, ki zahtevajo 
mirno okolje (npr. za bivalna in rekreacijska območja, bolniš; 
niče, šole, VVZ ipd.. Po približnih ocenah sezonski počitniški 
promet poveča neuporabno površino okrog nekaterih cest 
skoraj za 3 - krat. 

V tabeli 37 so prikazani rezultati analize ogroženosti prebi- 
valstva s hrupom glede na posamezne ravni hrupa na primeru 
nekaterih območij občine Nova Gorica in sicer v Globnem, 
Plavah, Rodežu, Desklab, Močilih in Prelesju. 
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Tabela 37 
GROBA OCENA DELE2A OGOROtENEGA PREBIVALSTVA GLEDE NA RAVEN HRUPA 
V ZUNANJEM OKOLJU NA NEKATERIH OBMOČJIH OBČINE NOVA GORICA 

Raven hrupa Delež prebiva 1 c:ev , zajetih z meritvami 
Leq (dB (A) ) ("/. ) 

> 50 100 
> 55 55 
> 60 34 
> 65 26 
> 7 O o 

Vir : Analiza podatkov za porodilo. Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora, Zavod SRS za 
statistiko, 1989 

Opomba: analiza je zajela ca. 17. prebivalcev občine. 

Prognoza obremenitev s hrupom zaradi prometa do leta 
2000: hrup cestnega prometa je odvisen od gostote in sestave 
prometa, hitrosti in emisije posameznih vozil. V obdobju do 
leta 2000 lahko pričakujemo v skladu z dosedanjimi izkuš- 
njami rast cestnega prometa, čeprav bolj umirjeno kot doslej. 

V razvitih državah ocenjujejo porast cestnega prometa do 
leta 2000 od 35 - 50%, kar pomeni za ca 2 dB(A) večji hrup iz 
tega vira. Na drugi strani pa pričakujejo zmanjšanje emisije 
hrupa vozil, kot to zahtevajo perspektivni tehnični normati- 
vi-Do leta 1990 načrtujejo v svetu zmanjšanje emisije posa- 
meznih vrst cestnih vozil in sicer za: 
osebna vozila 4-5 dB(A), 
motorna vozila 3-8 dB(A), 
težka vozila 5-10 dB(A). 

Ce bo doseženo povprečno zmanjšanje emisije hrupa posa- 
meznih vozil za ca. 5 dB(A), hrup cestnega prometa, kljub 
njegovemu zmernemu povečanju, ne bi smel bistveno naraš- 
čati. Zaradi opisanega zmanjšanja emisij hrupa je pričakovati, 
da se bo pri prostem širjenju hrupa okrog cest ali avtocest 
Pomaknila sedanja meja ogroženosti na ca 2 - kratno odda- 
ljenost od sedanje.Upoštevati pa je potrebno, da je realno 
Pričakovati učinke tehničnih ukrepov na vozilih najprej po 
letu 1990, življenska doba avtomobilov pa presega 5 let. 
3-6.2.2. Ogroženost prebivalstva zaradi hrupa železniškega 
Prometa 

Na osnovi opravljenih raziskav hrupa železniškega prometa 
je mogoče ugotoviti, da so poprečne imisije hrupa podnevi in 
Ponoči praktično enake. Na standardni oddaljenosti 25 m se 
9'bljejo povprečno okrog 64 dB(A) +/- 3 dB(A). Pri prostem 
Širjenju hrupa ob odprti progi lahko na standardni oddaljeno- 
sti 25 m od železniške proge se raven hrupa ocenjuje na 66 
dB(A) podnevi in ponoči. 

Hrup železniškega prometa je bil merjen le v manjšem 
obsegu. V letu 1983 je bil merjen hrup v občini Ljubljana 
~ Center v okviru analize vpliva ljubljanskega prometnega 
Središča na hrup v okolju in zajema okolico železniške postaje 
s spremljajočim funkcionalnim programom. Meritve so zajela 
Ca 2 % prebivalcev občine Ljubljana - Center in so pokazale. da je hrupu Leq > 60 dB(A) izpostavljeno 100% od z meritvami 
Ujetih prebivalcev, hrupu Leq > 65 in > 70 dB(A) pa 30% 
Prebivalcev. Raven hrupa ni nikjer presegala 75 dB(A). 

V letu 1987 so bile opravljene meritve hrupa v občini Ljub- 
ljana - Moste Polje v okviru raziskav obremenjenosti okolja 
s hrupom ljubljanskega železniškega vozlišča. Z meritvami je 
bilo zajetih ca 11% prebivalcev občine Ljubljana - Moste 
"olje. Meritve so pokazale, da je hrupu Leq < 50 dB(A) 
''Postavljeno 2% z meritvami zajetih prebivalcev, hrupu Leq 

50 dB(A) 98%, hrupu Leq > 55 dB(A) 96%, hrupu Leq > 60 
°B(A) 67%, hrupu Leq > 65 dB(A) pa 11% prebivalcev. Nikjer 
ni bil hrup večji od 70 dB(A). 

V letih 1987 in 1988 je bil izmerjen hrup ob železniški progi 
Škofja Loka - Jesenice na območju Jesenic, Žirovnice, 
Radovljice, Lesc, Podnarta, Kranja in Škofje Loke. Meritve so 
pokazale, da so poprečne emisije hrupa podnevi in ponoči 
praktično enake. Na standardni oddaljenosti 25 m od železni- 
ške proge lahko predpostavimo raven hrupa Leq = 66 dB(A). 
Maksimalno dovoljeno raven hrupa Leq 55 dB(A) za stano- 
vanjsko okolje v dnevnem času je mogoče pričakovati na 
oddaljenosti ca 120 m, raven hrupa Leq = 45 dB(A) za stano- 
vanjsko okolje v nočnem času pa na oddaljenosti ca 450 m od 
železniške proge. 

Prognoza obremenitev s hrupom zaradi železniškega pro- 
meta do leta 2000: na osnovi programskih usmeritev do leta 
2000 se predvideva poprečna letna stopnja rasti v potniškem 
prometu 1,3% in v tovornem prometu 1,7%. Dolžina vlakov se 
ob nepredvideni rekonstrukciji postaj, kar bi imelo za posle- 
dico povečanje potovalne hitrosti, ne bo spremenila. V tem 
obdobju se ne predvidevajo nabave lokomotiv z boljšimi teh- 
ničnimi lastnostmi, ki bi vplivale na večjo vlečno moč in 
spremembo dolžine vlakov. Že današnja izkoriščenost prog je 
preko dovoljene meje, zaradi česar se ne predvideva bistveni 
porast števila potniških in brzih vlakov. Na osnovi prognoze 
železniškega prometa je mogoče sklepati, da se bo hrup 
povečal za ca 1 dB(A), kar ne predstavlja bistvenega poveča- 
nja ogroženosti prebivalstva s hrupom. Z dograditvijo 
obvozne proge za tovorni promet v ljubljanskem vozlišču in 
hitre proge Jesenice - Ljubljana - Dobova se bo kapaciteta 
bistveno povečala in adekvatno tudi hrup, vendar se to predvi- 
deva šele po letu 2000. Predvideva se, da bo takrat hrup 
dosegel raven ca 70 dB(A) v nočnem času na oddaljenosti 25 
m od osi zunanjega tira. 

3.6.2.3. Ogroženost prebivalstva zaradi hrupa letalskega 
prometa 

Hrup je bil merjen samo v okolici letališča Ljubljana - BrriTR 
1981. leta na najbolj ogroženih najbližjih naseljih. Na več 
lokacijah (Šenčur, Mengeš, Domžale, Voglje) je bil hrup leta- 
lišča nižji od ozadja. Raven hrupa je bila najvišja v Vodicah 
(NEF = 29; NEF je vrednost za oceno vpliva letališča na 
okolje), sledijo Žeje (NEF = 22) in Moste (NEF = 20). V času 
meritev hrup letalskega prometa v okolici letališča Ljubljana 
- Brnik po mednarodnih predpisih za letališča torej ni ogro- 
žal prebivalstva v najbližjih naseljih v dnevnem času. 
Potrebne pa so restrikcije nočnega letenja, ko je hrup ozadja 
bistveno nižji kot podnevi.Naši predpisi ne zajemajo hrupa 
letalskega prometa oz. specifičnih ukrepov za varovanje pred 
hrupom letal, kot so se uveljavili v svetu na večjih letališčih 
(nočne omejitve letov, takse vezane na imisijo hrupa). 

Prognoza obremenitev s hrupom zaradi letalskega pro- 
meta do leta 2000: letališče Brnik predvideva izgradnjo nove 
vzletno-pristajalne steze, kar bi zahtevalo novo proceduro 
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vzletanja in pristajanja. Zaradi mednarodnih predpisov, ki 
zahtevajo od proizvajalcev bodočih letal in motorjev zmanjša- 
nje hrupa pri izvoru bo letalska flota v prihodnosti znatno 
manj hrupna od današnje, zaradi česar hrup letalskega pro- 
meta v najbližjih naseljih ne bo bistveno povečan. 

3.7. ODPADKI 

3.7.1. Splošna ocena 

Odpadki so še vedno neizogibni del pretežnega dela dejav- 
nosti družbe ter resen ekonomski, ekološki, tehnično-ogra- 
nizacijski, socio-psihološki in razvojni problem. Sedanji 
sistem ravnanja z odpadki vseh vrst je obremenjen z značil- 
nostmi preteklega, teži problema nedoraslega, deloma pa 
celo nevzpostavljenega sistema ravnanja z odpadki. Neure- 
jeno stanje na področju ravnanja z odpadki je eden najresnej- 
ših izvorov onesnaževanja in stopnjujoče se ogroženosti oko- 
lja iz tega izvora v Sloveniji. 

3.7.2. Stanje ravnanja z odpadki 

3.7.2.1. Stanje ravnanja s komunalnimi odpadki 
V sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov je vklju- 

čeno približno 65% prebivalcev ter prebivalci vseh naselij 
z nad 1000 prebivalci. S postopno rastjo deleža prebivalcev, ki 
so vključeni v redno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, 
se povečuje tudi količina zbranih odpadkov. S tem pa se 
stopnujejo tudi ekološki problemi, saj pretežni del tehničnega 
sistema za ravnanje s komunalnimi odpadki ne ustreza nače- 
lom sodobnega ravnanja z odpadki. 

V tabeli 38 v prilogi so prikazana odlagališča komunalnih 
odpadkov, njihov pravni status, zmogljivost, lokacije ter koli- 
čine odloženih odpadkov. Obstoječa javna odlagališča razpo- 
lagajo z 7.000.000 m3 prostega deponijskega prostora, kar ne 
zadošča potrebam. V letu 1987 ie v SR Sloveniii nastalo 

Tabela 41 
LETNA KOLIČINA POSEBNIH ODPA1 
ODPADKOV LETA 1987 

320.000 t oz. 1.800.000 m3 komunalnih odpadkov. Največ 
odpadkov zberejo v ljubljanskih občinah - 52.000 t/letno 
Sledijo mariborske občine s 29.000 t/letno, občina Kranj 
z 11.000 t/letno itd.. V obdobju 1981-1987 so se količine 
komunalnih odpadkov povečale za 5%, najbolj v ljubljanski 
regiji -? za 10%. Letne količine komunalnih odpadkov v Slove- 
niji po regijah so prikazane v tabeli 39 v prilogi. Deleži s kate- 
rimi so občine udeležene v skupni količini komunalnih odpad- 
kov so prikazani kartografsko na sliki 1 v prilogi. Sestava 
komunalnih odpadkov je prikazana v tabeli 40 v prilogi. Pre- 
vladujejo organske snovi in biomasa z 41% , sledijo anorgan- 
ske snovi z 18%, papir in karton s 15% itd.. Ostalih snovi kot 
so umetne mase, steklo, kovine, tekstil je 10 % in manj. 

Samo tretjina odlagališč ima urejen pravni status. 

3.7.2.2. Stanje na področju ravnanja s posebnimi odpadki 
V praksi ravnanja s posebnimi odpadki v minulih treh letih 

ni bilo posebnih sprememb. Te so bile bistveno večje pri 
ustvarjanju izhodišč in predpogojev za ureditev tega področja 
in zagotavljajo občutne premike v naslednjih letih, deloma pa 
že v letu 1990. 

V praksi poteka ravnanje s posebnimi odpadki v okviru 
posameznih industrijskih monodeponij, odlagališč komunal- 
nih odpadkov ter na druge, pollegalne in ilegalne načine. 
Takšno ravnanje s stališča varstva okolja ne ustreza. Izboljša- 
nje pravnih osnov ter poostritev nadzora je sicer prispevalo 
k večjemu redu, ne more pa nadomestiti neizgrajenosti 
ustreznega tehničnega sistema. 

V letu 1989 je bila izdelana evidenca posebnih odpadkov za 
Slovenijo. Evidenco sta, na pobudo Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora in Gospodarske zbornice 
Slovenije, izdelala Kemijski inštitut Boris Kidrič ter Fakulteta 
za naravoslovje in tehnologijo - VTOZD kemijsko izobraževa- 
nje in informatika. Po tej evidenci je v Sloveniji okoli 800.000 
t in 1.600.000 m3 posebnih odpadkov. Letne količine poseb- 
nih odpadkov v Sloveniji po kategorijah odpadkov v letu 1987 
so prikazane v tabeli 41. 

V SLOVENIJI PO KATEGORIJAH 

Kategar, Vrsta odpadka Količina odpadka 

tone m3 

I . 
II . 
III. 

Posebno nevarni odpadki 
N e? v a r n i odpadki 
Posebni o d p a d ki 

447 
24.118 

740.384 

4.293 
385.573 

1.160.872 

SKUPAJ 764.949 1.550.738 

i r Sistem nadzora nad ravnanjem s posebnimi odpadki v SR 
Sloveniji - Evidenca posebnih odpadkov za SR Slovenijo, 
Kemijski inštitut Boris Kidrič in Fakulteta za naravoslovje 
in tehnologij o VTOZD za informatiko, 1989 

V skupni količini posebnih odpadkov je največ odpadkov 
III., za okolje manj nevarne kategorije. Za okolje nevarnejši 
kategoriji I. in II. posebnih odpadkov (nevarni in posebno 
nevarni odpadki) sta udeleženi s približno 10% deležem. 

Po količinah posebnih odpadkov v tonah je na prvem mestu 
občina Ravne na Koroškem z 235.000 t/leto, druga je občina 
Ptuj z 192.000 t/leto in tretja občina Maribor s 160.000 t/leto. 
Po volumnu posebnih odpadkov v m3 je redosled občin 
naslednji: Maribor s 593.000 m3/leto, Ptuj s 509.000 m3/leto, 
Murska Sobota s 183.000 m3/leto itd.. Ocena letnih količin 
posebnih in nevarnih odpadkov v Sloveniji po regijah so 
prikazane v tabeli 42. Na sliki 2 v prilogi so prikazane količine 
posebnih odpadkov po občinah v SR Sloveniji. 
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Tabela 42 
LETNE KOLIČINE POSEBNIH ODPADKOV PO REGIJAH V LETU 1987 

Zap. 
št. 

Reg ij a Stevi1 o 
proizv. 

K D1 i č i n a od p a d k a 
tone m3 

1. Pomurska regija 35 
2. Mariborska regija .131 
3. Koroška regija 55 
4. Celjska regija 106 
5. Zasavsko revirska regija 53 
6. Dolenjska regija 46 
7. Ljubljanska regija 189 
8. Kraško notranjska regija 24 
9. Gorenjska regija 62 

10. Severno primorska regija 53 
11. Obalno kraška regija 32 
12. Posavska regija 75 

SKUPAJ 861 

9 .888 
592.350 
■65. 566 

1 ^ ^ ^ 
3 .474 

796 
581 
150 
584 
.198 
956 

2.424 

764.949 

v!) 
8 

10 
i~yyr 

209 , 
, 130, 

14, 
56., 

1 , 

31 , 
5, 

34, 
4, 
1 , 

60. 

359 
048 
982 
020 
820 
309 
468 
342 
078 
655 
727 
895 

1.553.783 

Vir : Sistem nadzora nad ravnanjem s posebnimi odpadki v SR 
Sloveniji - Evidenca posebnih odpadkov za SR Slovenijo, 
Kemijski inštitut Boris Kidrič in Fakulteta za naravoslovje 
in tehnologijo VT0ZD za informatiko, 1989 

Po številu delovnih organizacij v katerih nastajajo posebni 
odpadki je ljubljanska regija prva, mariborska druga in celjska 
tretja. V večini regij sistem ravnanja s posebnimi odpadki še ni 
vzpostavljen. V SR Sloveniji je postavljen samo en regijski 
objekt t.j. odlagališče posebnih odpadkov v Metavi pri Mari- 
boru. 

3.7.2.3. Specifična področja in problemi ravnanja z odpadki 
Odpadki iz velikih termoenergetskih objektov: v termo- 

energetskih objektih nastajajo znatne količine pepela in žlin- 

dre. Količine odpadkov, ki nastajajo v TE Trbovlje, TE-TO 
Ljubljana in TE - Šoštanj so prikazane v tabeli 43. V obdobju 
1984-1987 so količine pepela in žlindre spremljale dinamiko 
porabe premoga v teh objektih. Razlog nihanj je tudi v spre- 
menljivi kvaliteti premoga, ki se uporablja v termoelektrarnah 
in toplarnah v SR Sloveniji. 

Odpadki te vrste zaradi svojih količin in lastnosti postajajo 
specifičen in pomemben okoljevarstveni problem tudi v Slo- 
veniji. S tem v zvezi so posebej pomembne aktivnosti v zvezi 
z odlaganjem odpadkov v opuščenih rudniških rovih (Velenje, 
Zasavje). 

Tabela 43 
ODPADKI PEPELA IN 2LINDRE IZ PROIZVODNJE ENERGIJE 
TERMOENERGETSKIH OBJEKTIH V SLOVENIJI (V TONAH) 

VELIKIH 

Odpadek 

1984 
pepel 
i 1 .i. n d r a 
skupaj 

1985 
pepel 
ž 1indra 
skupaj 

1986 
pepel 
i 1indra 
skupaj 

Trbovlje Ljublj 

241000 

241000 

175000 

175000 

182000 

182000 

Šoštanj 

977000 

977000 

1004000 

1004000 

148998 
55898 

204896 

1016000 

1016000 

Skupaj Inde>; 

1218000 

1218000 

1179000 

1179000 

1346998 
55898 

1402896 

100 

97 

115 
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1987 
pepe 1 
±1 indra 
skupaj 

234000 

234000 

191942 
65967 

257909 

792000 

782000 

1207942 
65967 

1273909 105 

1988 
pepe 1 
i 1 indra 
skupaj 

116000 127945 
53957 

116000 * 18.1902 

877000 

877000 

112094 5 
53957 

1174902 96 

Vir : Anketa za potrebe porodila, Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora, 1989 

Opomba: # podatki za prvih 8 mesecev 
* * skupaj .indeks, 100-1984 

Gošče iz komunalnih čistilnih naprav: skupna zmogljivost 
komunalnih čistilnih naprav znaša okrog 1,000.000 populacij- 
skih ekvivalentov. Letna količina nastalih gošč je cca 50.500 
m3 in vsebujejo povprečno 15 % suhe snovi. 

Dispozicija gošč delujočih čistilnih naprav je naslednja: 
31% (15) odvaža na komunalne deponije, 
29% (14) odvaža na kmetijske površine, 
8% (4) odlaga v bazen za shranjevanje, 
4% (2) odlaga na lastne deponije, 
27% (13) nima predvidenega načina odvoza ali poskusno 
obratuje. 

Eden bistvenih problemov odlaganja gošč s stališča varstva 
okolja je previsoka vsebnost za okolje škodljivih snovi, še 
posebej težkih kovin. To bistveno zožuje možnosti za uvajanje 
ekonomsko in ekološko ustreznejšega ravnanja kot je odlaga- 
nje na odlagališčih. Razlog neustrezne kakovosti blata je 
predvsem v neurejenem predčiščenju industrijskih odplak 
(tabela 44 v prilogi). 

Problematika črnih odlagališč: število registriranih črnih 
odlagališč s količino odloženega materiala, lokacije in ukrepe 
proti črnim odlagateljem kaže tabela 45 v prilogi. V časovnem 
obdobju 1981-1987 se je število znanih črnih odlagališč 
povečalo za 38 %, kar gre deloma tudi na račun uspešnega 
odkrivanja takšnih odlagališč. Zanimiva je ugotovitev, da se je 
število črnih odlagališč praviloma najbolj povečalo v tistih 
občinah, ki so zmanjšale število urejenih odlagališč. To kaže, 
da prebivalci še vedno raie odlagajo odpadke na neurejenih 

odlagališčih, v bližini svojega bivališča oz. delovnega mesta, 
kot pa na bolj oddaljenih in urejenih odlagališčih. Na nelegal- 
nih odlagališčih je v Sloveniji odloženih cca 800.000 m3 
odpadkov. Gre predvsem za komunalne odpadke, odpadni 
gradbeni in kosovni material. Za okolje najnevarnejša so črna 
odlagališča posebnih odpadkov. 

Odpadki se nelegalno odlagajo predvsem v kraške jame, 
površinske kope in na gozdne ter kmetijske površine. Tako 
odloženi odpadki onesnažujejo površinske in podtalne vode 
ter druge naravne vire v okolju. 

Inšpekcijske službe so proti črnim odlagateljem ukrepale 
z izdajanjem ureditvenih odločb, prijav in prepovedi, vendar 
z nezadovoljivimi učinki. 

V občinah izvajajo sanacijo črnih odlagališč z zbiranjem in 
odovozom na urejena odlagališča in s prekrivanjem z zemljo. 
Financiranje krijejo s sredstvi iz različnih virov. 

Sekundarne surovine: prvi cilj ravnanja z odpadki je zmanj- 
šanje njihovih količin. K doseganju tega cilja bistveno pripo- 
more zbiranje oziroma, pridobivanje surovin iz odpadkov, ki 
ima v Sloveniji že sorazmerno dolgo tradicijo. 

Leta 1978 je bila ustanovljena borza odpadkov pri Gospo- 
darski zbornici Slovenije, ki brezplačno posreduje intormacije 
med imetniki in porabniki industrijskih ostankov. Največ zani- 
manja je za različne plastične materiale in jeklene odpadke, ki 
so uporabni za embalažo ali mehansko predelavo, lesne ter 
papirne odpadke. Pregled o zbranih sekundarnih surovinah 
v SR Sloveniji za obdobje 1985 - 1988 prikazuje tabela 46. 

Tabela 
ZBRANE 
tonah) 

46 
KOLIČINE SEKUNDARNIH SUROVIN ZA OBDOBJE 1985 1988 (v 

vrsta surovin 1985 
k cd 11 c: i n e v ton a h 

1986 1987 1988 
sestava indeks 
1988(7.) .1.988/86 

jeklo in litine 
(jekl. odpadki) 
barvne kovine 
baker in njegove 
z 1 i tine 
aluminij in 
njegove zlitine 
svinec in njegove 
zlitine 
cink in njegove 
z 1 itine 
papir 
plasti ka-regenerat 
(termoplasti) 

272728 
16215 

84210 

2715 

59660 

7063 

3042 

380 
89197 

23.12 

293395 

7663' 

6932 

2688 

358 
80613 

x..J. s... 

367291 

6222 

5709 

2974 

340 
80027 

1715 

75.1 

1 «3 

1.2 

0.6 

0 „ 1 
16.4 

0 „ 4 

141 

88 

90 

98 

89 
90 

74 
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steklo 17448 17516 17427 
guma 3248 3439 2369 
teksti1-regenerat 4244 5841 5445 
ostalo " 6549 945 '753 

16283 
2453 
5234 

780 

0. 5 
1 .1 
0.2 

93 
71 
90 
83 

SKUPAJ 407357 395718 419855 489028 100.0 .1.24 

Vir : Poročilo o realizaciji zbiranja sekundarnih surovin za 
obdobje 1985-1988, Gospodarska zbornica Slovenije - Odbor 
za sekundarne surovine, 1989 

Opombe: * podatki skupaj za Dinos in Surovino 

Indeksi zbranih sekundarnih surovin so v prikazanem 
obdobju 1986-88 naraščali samo za jeklo in litine, pri vseh 
ostalih materialih pa je opazen rahel padec. Zmanjšanje zbra- 
nih količin si lahko razlagamo s krizo v prodaji in z zahtevami 
Po višji kvaliteti zbranih surovin. 

V zadnjem obdobju so se, poleg prvotne dejavnosti pro- 
meta s sekundarnimi surovinami, močno razvile tudi dejavno- 
sti predelave odpadkov v sekundarne surovine, v prvi vrsti 
'istih, ki so komercialno atraktivni (kovine, tekstil, papir, pla- 
stika, odpadna olja in kadavri, ipd ). Razvojne usmeritve 
delovnih organizacij pa so naravnane na razširitev njihove 
dejavnosti na področje tistih odpadkov pri katerih so za prido- 
bivanje sekundarnih surovin potrebni zahtevnejši postopki 

(galvanski odpadki, organska topila, maščobe organskega in 
mineralnega izvora ipd ). 

3.8. KAKOVOST HRANE IN PITNE VODE 

3.8.1. Kakovost pitne vode 

3.8.1.1. Količine in razmestitev vodnih virov 
Slovenija je relativno bogata z vodnimi viri. Glavni vir za 

oskrbo s kakovostno pitno vodo so podtalnice m izviri. 
V tabeli 47 so navedeni podrobnejši podatki o rezervah pitne 
vode v Sloveniji, v prilogi pa podatki o rezervi in skupni porabi 
pitne vode. 

Tabela 47 
REZERVE PITNE VODE V SLOVENIJI (V L/SEK) - STANJE 31.12.1988 

vodno območje I* II* III* skupaj 

Mura ' 1382 
Drava 4990 
Savinja~5ot.la 830 
Dolenjska 900 
Ljubi janica-Sava 5510 
Gorenjska 5055 
Soča 430 
Primorska 20 

1099 
3746 
4336 
7425 
7085 
4672 
2645 

130 
10 

340 
20 
20 
20 

40 

1512 
6099 
4916 
5256 

12955 
12160 

5002 
2705 

3,0 
12, 1 
9,7 

20,4 
25,6 
24,0 
9,9 
5,3 

S1 oven ij a 19117 50908 580 50605 1007. 

Vir : Republiška vodna uprava, 1989 
Opombe: #1 vodonosniki z intergranularno poroznostjo 

II - vodonosniki z razpoklinsko in kraško poroznostjo 
III - vodonosniki v terciarnih sedimentih 

3-8.1.2. Poraba pitne vode 

Poraba pitne in kvalitetne tehnološke vode dosega v Slove- 
li nekaj nad 15 m3/sek. Od skupno porabljenih količin gre za 
Preskrbo prebivalstva le nekaj nad 6 rrr/sek ali manj kot 
Polovico. Ostalo porabi industrija. Normativi porabe pitne 
ode kažejo, da pri nas z njo ne gospodarimo racionalno in 
™očno presegamo svetovne normative. Podrobnejši podatki 
logjOrab' P'*ne v°de v Sloveniji so prikazani v tabeli 48 v pri- 

3-8-1.3. Kakovost stanja vodooskrbnih sistemov 
Na vodovodno omrežje je bilo leta 1988 priključeno 76% 

prebivalstva. Delež se v primerjavi z letom 1984 bistveno ne 
spreminja. V tem obdobju se je količina odvzete vode pove- 
čala za ca 45 mio. m3/pitne vode/leto, zaradi česar se je 
izkoriščenost razpoložljivih virov z 28% povečala na 31% ter 
poraba na prebivalca iz 237 m3/leto na 247 m3/leto. Podrob- 
nejši podatki so razvidni iz tabele 49 v prilogi. 

V skladu s pravilnikom o higienski neoporečnosti pitne 
vode (Ur. list SFRJ, št. 33/87) se opravlja tudi sistematični 
nadzor nad večjimi pa tudi manjšimi vodovodi v SR Sloveniji. 
Boljši in pogostejši je nadzor nad večjimi vodovodi, ki so 
v upravljanju komunalnih podjetij, nad manjšimi je večinoma 
povsod nezadosten. V tabeli 50 so prikazani podatki o rezulta- 
tih pregledov vodovodov v letu 1988. 
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Tabela 50 
PREGLED VODOVODOV IN PREISKUS PITNE VODE V LETU 1988 

\ 
vodovodi iteviI o 

vzorcev 
kemično 
oporečni neoporečni 

bakteriološko 
oporečni neoporečni klorirani r.ek lorirani 

medobčinski 
in regionalni 13487 
druugi javni 5732 
vaški 2864 
SKUPAJ 22083 

82 4179 
-103 1829 

86 618 
271 6626 

206 9020 16 22 
373 3427 140 307 
557 1603 128 1091 

1136 14050 284 1420 

Vi i r 
R e p u b 1 i š I-:; i s a n i t: a r ni in & p e k t o r' a t., F' r i. s peve k 
(tipkopis ) , .1989 

a poročilo 

3.8.1.4. Kakovost vodooskrbe 
Kakovost vodooskrbe je na posameznih območjih republike 

tako različna, da splošne ocene kvalitete oz. ogroženosti po 
mnenju Republiškega sanitarnega inšpektorata ni moč dati. 
Območji Dolenjske in Bele krajine imata tipične kraške vodne 
vire brez čistilnih naprav za pitno vodo, vodovod v Suhi krajini 
pa jo ima, a ni usposobljena, vodovodi zato po nalivih kalijo in 
je na zajetjih voda mikrobiološko oporečna ter predstavlja 
epidemiološko nevarnost. Vodovodi v Celju, Gornji Radgoni 
in Krškem imajo prekoračene koncentracije nitratov (v 
območju širših varovalnih pasov so kmetijske površine za 
intenzivno obdelavo, naselja pa imajo tudi neurejeno kanali- 
zacijo). Na območju Maribora je zaskrbljujoče občasno pojav- 
ljanje organskih topil in pesticidov v nekaterih vodnih virih. 
Na območju Ljubljane je stalen problem vpliva reke Save na 
kvaliteto in količno podtalnice Ljubljanskega polja. Snovi, ki 
se pojavijo v Savi, se lahko pojavijo v pitni vodi nekaterih 
črpališč ljubljanskega vodovoda. V Zasavju je pomanjkanje 
pitne vode trajen problem. Velika izboljšava v preskrbi s pitno 

vodo je bila na obalnem področju dosežena z vrtinami nad 
Rižano, kjer so dogradili tudi ČN za pitno vodo. 

I 
3.8.2. Kakovost hrane 

Nadzor nad živili in predmeti splošne rabe je v pristojnosti 
občinskih organov sanitarne inšpekcije, nadzor nad živili 
živalskega izvora pa tudi veterinarske inšpekcije. Republiški 
sanitarni inšpektorat nadzoruje delo občinskih organov sani- 
tarne inšpekcije, daje smernice za opravljanje nadzora in nudi 
strokovno pomoč. Poleg inšpekcijskih organov nadzorujejo 
proizvodnjo živil in predmetov splošne rabe tudi Zavodi za 
socialno medicino in higieno. 

Po podatkih inšpekcij je v Sloveniji 12 263 objektov za 
proizvodnjo živil in promet z njimi. Večina teh objektov je 
pregledana vsako leto, posebna pozornost je posvečena tudi 
prodaji živil izven objektov. Ugotovitve zdravstvenega nad- 
zora nad proizvodnjo in prometom živil in živali v letu 1988 so 
prikazane v tabeli 51. 

Tabela 51 
REZULTATI 
PROMETU V 

ZDRAVSTVENEGA 
LETU 1988 

NADZORA NAD PROIZVODNJO ŽIVIL IN 2IVALI V 

preiskave proizvodnja živil 
št.vzorcev št.oporečnih 

živila v prometu 
št.vzorcev š t.oporeč n i h 

o r g a n o .1. e p t i č n e 
mikrobiološke 
na pesticide 
n a t. e i k e k o v i n e 
na aditive 
o stale kem i čn e 
ari a liže 

2525 84 
1580 ' 21.8 

4.1 O 
48 O 

155 4 

476 92 

22083 1969 
2625 388 

24 O 
98 32 
16 3 

1099 156 

Vir : Republiški sanitarni inšpektorat. Prispevek za poročilo 
(tipkopis), 1989 

Če ocenjujemo zdravstveno kvaliteto (neoporečnost), ki se 
proizvajajo oz. so v prometu v naši republiki, menimo, da se 
nadzor nad mikrobiološko neoporečnostjo vrši v zadovolji- 
vem obsegu, saj upravni organi skupno s preventivnimi zdrav- 
stvenimi in drugimi pooblaščenimi strokovnimi institucijami 
pregledajo skupno več kot 40 000 vzorcev živil, kar pomeni 20 
vzorcev na 1000 prebivalcev. 

Tak obseg nadzora nad mikrobiološko neoporečnostjo živil 

se izvaja predvsem na račun obsežnega internega nadzora, 
kajti lastniki živil so zainteresirani za ustrezno mikrobiološko 
kvaliteto živil, saj so posledice tovrstne oporečnosti akutne, 
pojavljajo se lahko masovno v obliki epidemij z vsemi zdrav- 
stvenimi in ekonomskimi posledicami. 

Delež oporečnih živil se letno giblje od 15-20%. Ugotav- 
ljamo, da je več oporečnih živil iz skupne termično obdelanih 
živil, z dodatno ročno obdelavo, kar pomeni, da kot vzrok 
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prednjači osnovno higiensko neznanje. 
Posledica mikrobiološko oporečne hrane je bilo 35 epide- 

mij okužb in zastrupitev s hrano. Število epidemij, okužb in 
zastrupitev s hrano je bistveno manjše kot v letu poprej, kar je 
gotovo tudi zasluga intenzivnejšega nadzora nad obrati druž- 
bene prehrane in gostinske dejavnosti. 

V epidemijah je zbolelo 2615 oseb, od katerih jih je več kot 
polovica iskalo zdravniško pomoč, 88 pa je bilo hospitalizira- 
nih. Na srečo ni nihče umrl. Inkriminiran obrok je zaužilo 
15080 oseb. Inkriminirana živila so bila v glavnem termično 
obdelana. Vzroki nastanka epidemije so bili različni: v skoraj 
40% neprimeren transport, v skoraj polovici primerov so bili 
ugotovljeni neprimerni oprema in naprave, pravtako pa tudi 
neprimerno higiensko stanje. Za razjasnitev vzroka epidemij 
je bilo odvzetih 392 vzorcev živil, od katerih jih je bilo 20% 
oporečnih in 759 brisov, od katerih je bilo pratako 20% opo- 
rečnih. Osebje je v glavnem imelo opravljen higienski pregled 
in tečaj iz higienskega minimuma. 

Sanitarna inšpekcja je bila obveščena v 24 urah po odkritju 
bolnikov, 2 epidemiji pa smo odkrili čisto slučajno.Skoraj 
polovici obratov je bila izročena prepoved uporabe prostorov, 
opreme, naprav in pribora in skoraj polovici obratov so bile 
izdane ureditvene odločbe za odpravo pomanjkljivosti ter 
dezinfekcijo. V 6 primerih so bile dane prijave sodniku za 
prekrške, v 6 primerih pa prijave za gospodarski prestopek. 

Nadzor nad kemijskimi elementi zdravstvene neoporečnosti 
živil je bil bistveno manjši, kot nadzor nad mikrobiološko 
neoporečnostjo. Posebno nezadovoljiv je nadzor nad neopo- 
rečnostjo živil v smislu ugotavljanja kontaminantov kot posle- 
dice onesnaženja okolja, tehničnih in tehnoloških procesov 
pridelave in predelave živil ter drugih zdravju škodljivih snovi, 
kot so toksične kovine in nekovine, ostanki pesticidov, PCB, 
aditivi, mikotoksini, ostanki zdravil ipd., ki vstopajo v prehran- 
sko verigo in se preko živil neposredno vnašajo v organizem. 
Zato ni mogoče podati realne ocene zdravstene neoporečno- 
sti živil. Pri odvzemu živil ni vedno upoštevan teritorialni 
princip vzorčenja in niso zajete vse skupine živil. 

Problematična je tudi zdravstvena oporečnost zaradi neu- 
strezne sestave, ki vplivajo na biološko in hranilno vrednost 
živil. Pogosto živila ne ustrezajo zahtevam pravilnikov o kvali- 
teti, saj se pri proizvodnji vedno bolj uporabljajo surovine 
slabše kvalitete, tudi tehnologija se ne prilagaja sodobnim 
zahtevam predelave živil. Delež oporečnih živil zaradi neu- 
strezne kvalitete je izredno visok, celo do 30%. 

Posebej veterinarske inšpekcijske službe pregledujejo tudi 
prisotnost bioloških ostankov v živilih živalskega izvora - gre 
za pregledovanje klavnih živali in mesa ter mleka, jajc in rib, ki 
so lahko nosilec škodljivih agensov na zdravje ljudi. 

V letu 1988 je bilo pregledanih 2330 vzorcev govejega, 
svinjskega in perutninskega mesa in organov, mesa divjadi, 
sladkovodnih in morskih rib, jajc ter surovega mleka in mleč- 
nih izdelkov. Odvzem vzorcev je tako zasnovan, da odraža 
stopnjo kontaminacije živali, živil in okolja na območju 
celotne SR Slovenije. Pregledovali so vsebnost pesticidov 
~ kloriranih ogljikovodikov, pesticidov - organofosfatov, 
Polikloriranih bifenilov, kovin in nekovin (arzen, svinec, kad- 
mij, živo srebro, fluor), hormonov, antibiotikov, sulfonamidov. 
V zvezi s Černobilsko katastrofo je bilo tudi v letu 1988 
Pregledanih na stopnjo radioaktivne kontaminacije 47 vzro- 
cev mesa, mleka, rib, jajc in medu (cezij -137 in -134). 

Rezultati preiskav kažejo, da se stopnja kontaminacije živil 
živalskega izvora s kloriranimi ogljikovodiki iz leta v leto po 
malem manjša, prav tako ni problematična kontaminacija 
mleka, rib in jajc. Poliklorirani bifenili so prisotni v mesu (oz. 
maščobnem tkivu) govedi, prašičev, perutnine, divjadi, rib, pa <udi v mleku (čeprav daleč izpod naših nerealnih jugoslovan- 
skih toleranc). V mesu klavnih živali je v večini vzorcev vseb- 
nost arzena, svinca, kadmija in živega srebra pod predpisa- 
nimi normativi. Pač pa so glede kadmija problematične led- 
vice starejših govedi in prašičev; ledvica divjadi se zaradi 
vsebnosti kadmija ocenjujejo kot neuporabna za prehrano 
'ludi ne glede na območje ali starost divjadi. Za mleko je 
Potrebno v bodoče večjo skrb posvetiti nadzorstvu nad vseb- 
nostjo svinca v mleku molznic, ki se pasejo ob magistralnih 
cestah. Preiskave hormonov kažejo, da pri nas niso problema- 
tični. Antibiotiki so bili ugotovljeni v 4 vzorcih od 416 skupno 
Poiskanih, sulfonamidi so bili ugotovljeni v 1 vzorcu. 

Stopnja kontaminacije živil živalskega izvora s cezijem 

-137 in 134 se je v letu 1988 še naprej nižala, tako da so 
ugotovljene vrednosti daleč izpod toleranc, ki jih predpisujejo 
WHO ali države EGS. 

Če vzamemo živila živalskega izvora kot indikatorje onesna- 
ženega okolja, se ugotovljena kontaminacija ne kaže kot 
posebej problematična. Ugotovimo pa lahko posamezna kon- 
taminirana območja kot npr. celjsko regijo. Pri domači perut- 
nini so na nekaterih območjih neužitna ledvica in |etra zaradi 
vsebnosti kadmija, zaradi visoke vsebnosti fluora v kosteh 
perutnine in jajcih s teh področij, so potrebne dodatne prei- 
skave. 

3.9. VPLIVI ONESNAŽENOSTI OKOLJA NA 
ZDRAVJE PREBIVALSTVA 

Negativni vplivi zaradi onesnaženega okolja na ogroženih 
območjih so dejavnik nastanka množičnih zdravstvenih 
okvar. Še posebej so ogrožene posamezne, posebej občut- 
ljive skupine prebivalstva (bolniki, starejši ljudje, otroci). Kla- 
sičnim zdravstveno ekološkim problemom (pitna voda, hrana, 
zrak, odpadki, nalezljive bolezni) se ogroženost prebivalstva 
in dokazane posledice stopnjujejo prav zaradi sodobnih 
zdravstveno ekoloških problemov. 

Zakon o evidencah na področju zdravstva (Uradni list SFRJ 
22/78 in 18/88) v 7. členu določa, da evidence o stanju in 
ukrepih za varstvo in izboljšanje človekovega okolja vodijo 
organizacije združenega dela na področju zdravstva, organi 
uprave in druge organizacije združenega dela, ki se v okviru 
svoje dejavnosti ukvarjajo s problemi varstva okolja, in se 
pomembni podatki obvezno vpisujejo v osnovno medicinsko 
dokumentacijo. Tako zahtevanih podatkov, celovito za vso 
Slovenijo, še ni na razpolago. 

V teku so priprave za kontinuirano spremljanje in ocenjeva- 
nje zdravstvnega stanja prebivalstva. Univerzitetni zavod za 
zdravstveno in socialno varstvo vzpostavlja povezavo zavodov 
z računalniškim sistemom, ki je predpogoj za izvajanje te 
naloge. Velika ovira za izvajanje je, da v SR Sloveniji ni 
enotnega računalniško podprtega informacijskega sistema za 
spremljanje posameznih parametrov okolja. 

3.10. VPLIVI ONESNAŽENOSTI OKOLJA NA 
STANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 

Po zakonu o naravni in kulturni dediščini so naravne in 
kulturne deiščine nepremičnine, premičnine in njihove sku- 
pine, območja in posamezni deli narave, ki imajo za SR 
Slovenijo ali njeno ožje območje kulturno, znanstveno, zgo- 
dovinsko ali estetsko vrednost. Slovenija je pravzaprav 
v celoti zelo bogata z objekti in območji naravne in kulturne 
dediščine, katera sicer še ni popolono ovrednotena, vendar 
pa spoznana ni priznana, kar zahteva veliko odgovornost za 
njeno vzdrževanje in ohranjanje. Človek, ki je dediščino spoz- 
nal za znamenitost in jo delno (so)ustvaril, je hkrati njen 
največji sovražnik, ki jo uničuje z oblikami svojega ravzoja in 
življenja, malomarnostjo, nepoznavanjem in vse bolj tudi 
posredno z onesnaževanjem okolja. Kako velika je nevarnost 
pri nas, postaja vse bolj evidentna v zadnjem času, ko so 
posledice vse bolj vidne in propadanje vse hitrejše. 

3.10.1. Naravna dediščina 

Naravna dediščina je del narave in kot takšna podvržena 
celokupnim pritiskom njenega razvrednotenja. Slika prizade- 
tosti naravne dediščine v Sloveniji zaradi onesnaževanja ni 
popolna. Degradacijske posege v nepremično naravno dediš- 
čino lahko ločimo na tiste, ki jo neposredno poškodujejo ali 
uničujejo in tiste, ki vplivajo posredno na njeno stanje. 

V Sloveniji imamo naslednje prevladujoče oblike neposred- 
nega ogrožanja naravne dediščine: 

- zasipanje kraških jam, vrtač, mlak, mrtvih rokavov rek ali 
drugih biotopov sladkih voda z odpadki in trdimi odpadnimi 
snovmi; 

- sekanje samotnih dreves in grmovne dediščine na poljih 
ob agromelioracijskih posegih ter odstranjevanje obsežnih 
zarasti ob regulacijah voda. 

Nekateri primeri posrednega poškodovanja ali uničevanja 
naravne dediščine pa so : 
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- sušenje dreves, nasadov in celih spomenikov oblikovane 
narave na območjih z močno onesnaženim zrakom ; 

- prizadetost biotopov tekočih in stoječih voda ter morja in 
bbalnega pasu zaradi komunalnih tehnoloških odplak ter 
izpad občutljivejših rastlinskih in živalskih vrst in s tem razpad 
prehranjevalnih verig ; 

- izpiranje mineralnih gnojil na poroznih tleh povzroča 
evtrofikacijo tekočih ali stoječih voda ; 

- spremembe flore in favne ob cestah zaradi soljenja cest 
v zimskem času in drugo. 

3.10.2. Kulturna dediščina 

Onesnaženost okolja prispeva k propadanju in razvrednote- 
nju tudi kulturne dediščine. Zaradi pomanjkanja celovitih 
analiz je mogoče sklepati na obseg in intenzivnost tega pro- 
cesa samo iz analize posameznih primerov propadanja in 
globalnih ocen. 

Največji dejavnik propadanja in razvrednotenja naravne 
dediščine je onesnaženo ozračje in učinek kislih padavin. 
Objekti kulturne dediščine so najbolj izpostavljeni v večjih 
naseljih, kjer so emisije zaradi prometa in emisije S02 pred- 
vsem v zimskih mesecih glavna povzročitelja vse hitrejšega 
propadanja velikega dela arhitekturne dediščine, pa tudi 
kiparske in slikarske dediščine, ki se nahaja na prostem. 
Primer^takšnega procesa je hitro propadanje tudi že obnovlje- 
nih fasad starega mestnega jedra v Ljubljani. Tako je, na 
primer, fasado ljubljanske stolne cerkve potrebno obnavljati 
v čedalje krajših časovnih razmakih. Drug primer zadeva 
poškodovanost kamnitih kipov, posebno v urbanih naseljih. 
Tako je npr. original Stanbovega baročnega kužnega zname- 
nja v Mariboru propadel do te mere, da na njem figure svetni- 
kov niso več prepoznavne - ugotovljeno je, da bi kopija kipa, 
izdelana v enakem materialu (peščenjak) in izpostavljene 
enaki onesnaženosti zraka in padavin, lahko trajala le 30 let. 
Podobno velja za kužno znamenje v Sevnici. Reliefi in obla 
plastike na grobnicah antičnega pokopališča v Šempetru 
v Savinjski dolini bodo kamlu le še kamnite brezoblične 
gmote. S primerjavo starih fotografij in dejanskega stanja 
vidimo, kako je onesnaževanje v povojnih letih poškodovalo 
Orfijev antični nagrobnik na Lackovem trgu na Ptuju. 

Onesnaževanje močno vpliva tudi na vse več objektov kul- 
turne dediščine izven velikih urbanih centrov in slovenskih 
kotlin, za kar so največkrat krive emisije bližnjih industrijskih 
objektov. Primer opaznega propadanja je sicer lepo vzdrže- 
vana gotska cerkev na Ptujski gori, katero z izpusti močno 
ogroža TGA Kidričevo. 

Vedno manj tudi velja trditev, da je še v zemlji zakopana 
arheološka dediščina pred škodljivimi vplivi zavarovana, tudi 
njej vse bolj škodujejo odlagališča odpadkov s svojimi izced- 
nimi vodami, uporaba mineralnih gnojil, onesnaženost pod- 
talnih voda. 

Zaradi onesnaženosti zraka propadajo, na primer, zunanje 
poslikave na ljubljanski stolni cerki in so že nepopravljivo 
poškodovane. Podobno velja, na primer, tudi za srednjeveško 
poslikavo Luxuria na cerkvi Sv. Nikolaja pod Kureščkom ali 
freske sodobnega slikarja Mirka Šubica v Ljubljani. 

3.11. OBREMENITVE OKOLJA ZARADI 
IONIZIRAJOČIH SEVANJ 
3.11.1. Nadzor radioaktivnosti življenskega okolja 
v Sloveniji v letu 1988 

3.11.1.1. Obseg nadzora 
Obseg nadzora je določen s pravilnikom o preiskovanju 

kontaminacije (Ur.l. SFRJ, št. 40/86). Izvajalca nadzornih meri- 
tev radioaktivnosti v življenskem okolju SRS sta Zavod SRS za 
varstvo pri delu, Ljubljana in Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana. 

Program nadzora obsega meritve kontaminacije osnovnih 
elementov biosfere (zrak, padavine, zemlja, trava, pitna voda), 
posameznih elementov prehrambene verige (zelenjava, sadje, 
žito) in nekaterih živil (moka, mleko, meso, sir, jajca, sestav- 
ljeni vzorec otroške hrane). 

3.11.1.2. Rezultati meritev 
V letu 1988 izvršene meritve radioaktivnosti v vzorcih hrane, 

rastlinskega in živalskega porekla kažejo na nadaljnje upada- 
nje koncentracij po černobilski nesreči. Največji padec kon- 
centracij (Cs-137) je ugotovljen v vzorcih mleka in sicer za 
faktor cca 10. Še večji padec koncentracij je opaziti v siru. 
Tudi v vzorcih mesa je opaziti znatno zmanjšanje koncen- 
tracij. 

Meritve koncentracij gama sevalcev in Sr- 90 v treh plasteh 
zemlje kažejo, da se večina Cs-134/Cs-137 (70) nahaja v prvi 
plasti 0-5 cm, medtem ko je Sr-90 dokaj enakomerno poraz- 
deljen po vseh treh plasteh. 

Na podlagi izmerjenih koncentracij radionuklidov v posa- 
meznih elementih biosfere in koncentracij radionuklidov 
v vzorcih hrane rastlinskega in živalskega porekla, so izraču- 
nane letne efektivne doze sevanja za otroke do 5 let starosti in 
odrasle za celotno obdobje spremljanja kontaminacije, od 
1986 do 1988. Letna efektivna ekvivalentna doza sevanja 
zaradi ingestije znaša za otroke do 5. leta starosti v letu 1986 
od 0,3 do 0,9 mSv, v letu 1987 60 uSv, v letu 1988 pa 20 uSv. 
Letna efektivna doza sevanja zaradi ingestije znaša za odrasle 
v letu 1986 do 70 uSv do 0,26 mSv, v letu 1987 0,1 mSv, v letu 
1988 pa 20 uSv. 

Doze sevanja zaradi izpostavljenosti naravni radioaktivnosti 
znašajo po UNSCEAR poročilu 2 mSv/leto, od tega 1,4 mSv/ 
leto zaradi ingestije, 0,6 mSv/leto pa zaradi inhalacije. 

Primerjava te vrednosti z dozami zaradi černobilske konta- 
minacije v letu 1986 kaže, da te znašajo 10-20% vrednosti 
doz zaradi ingestije hrane, ki vsebuje naravne radionuklide. 

Meritve radioaktivnosti življenjskega okolja Slovenije v letu 
1988 kažejo, da niso bile prekoračene meje letnega vnosa 
umetnih radionuklidov v organizem, predpisane v pravilniku 
o največjih mejah kontaminacije človekovega okolja in 
dekontaminaciji (Ur.l. SFRJ, št. 8/87). 

Letne efektivne evivalentne doze sevanja zaradi vnosa 
radionuklidov v organizem so izpod vrednosti predpisanih 
s Pravilnikom o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje (Ur.l. 
SFRJ, št. 40/86). 

3.11.2. Nadzor radioaktivnosti v okolici rudnika 
Žirovski vrh 

3.11.2.1. Obseg nadzora 
Program meritev radioaktivnosti obsega merjenja specifič- 

nih aktivnosti radionuklidov v zraku, površinskih voda, sedi- 
mentih, vodni bioti, hrani, krmi in zemlji in merjenje zuna- 
njega gama sevanja. 

Merska mreža je postavljena glede na lokacijo virov ones- 
naževanja in zajame tudi mesta, do koder se vpliv rudnika ne 
zaznava več. 

Nadzorovano področje obsega predvsem nižje ležeče nase- 
ljene predele do razdalje 3 km od centralnih obratov rudnika. 

Program nadzora izvajata pooblaščeni organizaciji Inštitut 
Jožef Štefan in Zavod SRS za varstvo pri delu. 
3.11.2.2. Rezultati meritev 

Pri vseh vrstah vzorcev je povišana specifična aktivnost 
v okolju RUŽV očitna, le pri ribah in hrani so variacije rezulta- 
tov zaradi izredno nizkih koncentracij radionuklidov zelo 
velike, tako da ponekod celo presegajo razliko koncentracij 
med rudniškimi in referenčnimi vzorci. 

Dodatna izpostavljenost sevanju zaradi obratovanja rud- 
nika je v letu 1988 ocenjena na 0.59 mSv in se ne razlikuje 
bistveno od ocen v zadnjih treh letih. Ta vrednost predstavlja 
torej približno 10% efektivne ekvivalentne doze, ki so jo prebi- 
valci prejemali zaradi naravne radioaktivnosti v življenjskem 
in bivalnem okolju RUŽV. 

Izpostavljenost naravnim virom sevanja znaša za povpreč- 
nega prebivalca iz okolice rudnika okoli 5.2 mSv na leto, kar je 
več kot dvakratnik vrednosti za svetovno povprečje (2.4. mSv). 
Ocena temelji na meritvah, ki so bile opravljene v letih 
1987-1988 in so zajele merjenje zunanjega gama sevanja na 
prostem in v hišah, merjenje koncentracij radona in kratkoži- 
vih radonovih potomcev na prostem in v značilnem bivalnem 
okolju RUŽV. 

Skupna izpostavljenost prebivalcev iz okolice Rudnika 
urana Žirovski vrh je v letu 1988 znašala torej okrog 5.2 mSv 
od naravnih virov sevanja in 0.59 mSv zaradi obratovanja 
RUŽV, skupaj torej 5.8 mSv. Pri tem ni upoštevana prejeta 
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doza sevanja zaradi černobilske kontaminacije niti medicin- 
ska uporaba sevanj. 

3.11.3. Nadzor radioaktivnosti v okolici jedrskih 
objektov 
3.11.3.1. Nuklearna elektrarna Krško - z obsegom nadzora 
in rezultati meritev 

Obseg nadzora: redni radiološki nadzor Nuklearne elek- 
trarne Krško vsebuje nadzor inventarja tekočih in plinastih 
emisij ob izvoru ter neodvisen nadzor vnosa radiounuklidov 
v širše okolje (imisij). Nadzorovano področje okolja obsega 
v prvi vrsti 12-kilometerski pas okoli objekta, kjer se pričaku- 
jejo najvišje vrednosti imisij in je mogoče potencialno najprej 
zaznati spremembe - pri reki Savi in podtalnicah pa je razšir- 
jen tudi na področje SR Hrvatske od Jesenic na Dolenjskem 
do Podsuseda (sotočna razdalja od objekta 30 km). Kot refe- 
renčne točke, pomembne za nezgodno pripravljenost, zlasti 
pri detekciji zračnega prenosa joda in aerosolov, so v pro- 
gramu vsebovana tudi merilna mesta v SR Hrvatske na večjih 
razdaljah (od 14 km do 27 km) v smeri proti Zagrebu ter 
v njegovi širši zapadni okolici (pasivni TL dozimetri v loku 
dolžine 45 km). 

Kontinuiran nadzor emisij opravlja po uvedenih rutinskih 
postopkih radiološka služba NEK ob dpolnilnih primerjalnih 
meritev zunanjih pooblaščenih organizacij. Redni nadzor imi- 
sij pa so opravile na osnovi potrjenega letnega programa 
zunanje pooblaščene organizacije Inštitut »Jožef Štefan« in 
Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane ter Inštitut »Ruder 
Boškovič« - Center za istraživanje mora in Institut za medi- 
cinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba. 

Rezultati meritev imisij: učinki splošne černobilske ones- 
nažitve okolja z dolgoživejšimi radionuklidi, kot tudi učinki 
njihove tehnološke koncentracije v lokalnih virih emisij (indu- 
strija z masovno predelavo onesnaženih surovin) so se med 
letom 1988 v splošnem ustalili na ravni druge polovice leta 
1987 ali nekoliko nižjem, pri poljščinah pa v povprečju prak- 
tično padli na pred černobilsko raven. 

Vse ugotovitve in kvantitavno ocenjene obremenitve okolja 
zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi. Ocene povečanja efektivne 
doze referentnega človeka upoštevajo povečane obremenitve 
ob najbolj neugodnih predpostavkah in maksimalni izpostav- 
ljenosti. Tako ocenjene obremenitve posameznikov iz privze- 
tih kritičnih skupin prebivalstva, narejene iz posredno ocenje- 
nih imisijskih vrednosti, kot tudi računsko-modelno na pod- 
lagi podatkov o letnih emisijah NEK-a, pa dajejo v letu 1988 
vrednosti efektivne doze manjše od 10 uSv/leto oziroma 
manjše od 0,5% letne doze, ki jo povprečno prejme človek 
v normalno obremenjenem okolju od naravnih in umetnih 
virov. Upoštevaje povišane vrednosti splošne onesnaženosti 
po letu 1986 (Černobil), pa je ta prispevek relativno še nižji. 
3.11.3.2. Reaktorski center v Podgorici 

Reaktorski center v Podgorici vključuje več funkcionalno 
ločenih objektov, v katerih se nahajajo, uporabljajo, predelu- 
jejo ali shranjujejo radioaktivne snovi. To so reaktor TRIGA 
(250 kW), laboratoriji za jedrsko kemijo, vroča celica in pre- 
hodno skladišče nizko in srednjeaktivnih radioaktivnih 
odpadkov za male uporabnike v SR Sloveniji. Zaradi nizko 
izpuščenih aktivnosti v okolje (potencialno pomembna so le 
izpuščanja Ar-41 v atmosfero iz prezračevalnega sistema 
reaktorske hale ter radioaktivne snovi v tekočih odplakah iz 
odseka za jedrsko kemijo) predstavljajo meritve emisij na 
izvoru edino osnovo za oceno vplivov na okolje. 

Doza je bila ocenjena na podlagi emisijskih vrednosti, 
modelov razširjanja v okolju in dozimetričnih faktorjev. 
V obeh primerih je konzervativno ocenjena doza na posamez- 
nika iz prebivalstva velikostnega reda 1 uSv/leto. 

4. POMEMBNEJŠI PRITISK! NA 
OKOLJE 

4.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV 

Slovenija meri 20254 km2 in šteje nekaj nad dva milijona 
prebivalcev s povprečno gostoto 99 Ijudi/km2. Slaba polovica 

ali 48,9% (1981) prebivalcev Slovenije živi v mestnih naseljih, 
kjer je tudi 52,7% vseh stanovanj in 54,2% vseh gospodinjste- 
v.Osnovni podatki, ki se nanašajo na število prebivalcev, 
gostoto poselitve, število prenočitev, število ležišč v turistič- 
nih objektih, število mestnega prebivalstva, število stanovanj 
v mestnih naseljih ter število gospodinjstev v mesthnih nase- 
ljih so prikazani v tabeli 52 v prilogi. 

Vpliv prebivalstva na okolje je neenakomeren, kar je deloma 
pogojeno že s samo razporeditvijo prebivalstva. Dve tretjini 
prebivalcev živita v pasu nad 200 do 400 m nad morjem, to je 
v dolinah, kotlinah in ravninah, kjer je tudi slaba polovica 
slovenskih naselij. Tu so največja urbana središča ter večina 
slovenske industrije in prometa. V tem pasu pa so posledično 
tudi zgoščeni največji okoljevarstveni problemi Slovenije. Nad 
višino 600 m živi v Sloveniji le še 100.000 ali 5% ljudi, njihovo 
število pa se ves čas zmanjšuje. Podrobnejši podatki so prika- 
zani v tabelah 53, 54 v priloai. 

Temeljni problem ohranjanja ravnovesja med naravo in 
družbo je koncentracija dejavnosti družbe nad zmogljivostjo 
narave, da ohrani stanje ravnovesja. S tega zornega kota je 
pomembno, da se neenakomerni proces poselitve, kot eden 
ključnih generatorjev problemov v okolju, umirja. Rast manj- 
ših občinskih središč je hitrejša, večja središča (z izjemo 
Ljubljane) pa se razvijajo počasneje oziroma celo nazadujejo. 
Razlike v gostoti poselitve med regijami se zmanjšujejo. 

Vpliv na okolje s strani prebivalstva je trajen in občasen. 
Trajen vpliv: vsako slovensko gospodinjstvo je torej večji 

ali manjši onesnaževalec okolja. Skoraj vsako gospodinjstvo 
(od okoli 600.000) ima vsaj eno motorno vozilo, en pralni stroj, 
hrani in uporablja različne količine nevarnih snovi, uporablja 
različne vrste kurjave za ogrevanje stanovanj itd. Po podatkih 
popisa 1981 je bilo od 585.780 stanovanj 71% ogrevanih. Od 
tega je 30% stanovanj kot kurivo uporabljalo les, 26% premog, 
23% stanovanj je bilo vezanih na daljinsko ogrevanje iz 
toplarn in skupnih kotlarn, 11% stanovanj je za gretje uporab- 
ljalo kurilno olje ali mazut, 6% elektriko in 1% plin. V istem 
letu je bilo na območju naše republike 16.764 družinskih in 
počitniških hiš opremljenih z rezervoarji za tekoče gorivo 
(kurilno olje) med njimi velika večina s prostornino 1000 do 
5000 litrov. Podrobnejši podatki o prodaji pralnih detergentov 
ter pralnih strojev so prikazani v tabeli 55 v prilogi, podatki 
o načinu ogrevanja za leto 1981 v tabeli 56 v prilogi ter podatki 
o rezervoarjih za kurilno olje v tabeli 57 v prilogi. 

V letu 1987 je bilo v Sloveniji prodano 25.350 ton pralnih 
sredstev (ca. 3,5 kg/mese gospodinjstvo). Pralna sredstva 
vsebujejo povprečno 20 do 30% fosfatov - letno znašajo 
emisije v vodotoke samo iz tega vira okoli 8500 ton fosfatov. 
Prodaja pralnih sredstev je med letoma 1970 ir\1987 narasla 
z indeksom 269, prodaja pralnih strojev pa z indeksom 135 (v 
letu 1987 je bilo v trgovini na drobno prodanih več kot 53 tisoč 
strojev). 

Občasen vpliv: turisti predstavljajo pomemben občasen 
izvor pritiskov na okolje. Od leta 1971 do 1988 se je število 
vseh nočitev v Sloveniji povečalo za 62%, število tujih preno- 
čitev pa za 50%. Nočitve tujcev predstavljajo okoli 44% vseh 
nočitev v naši republiki. Leta 1981 je bil ta delež še nekoliko 
višji (47%). V letu 1988 so tujci v vsaki občini ustvarili pov- 
prečno 59596 nočitev ali 163 nočitev dnevno. Med občinami 
so precejšnje razlike. Medtem, ko npr. v Dravogradu in Sev- 
nici (1988) predstavljajo nočitve tujcev le 1% vseh nočitev 
v občini, v Piranu ustvarijo tujci kar 68% vseh nočitev. Tudi 
v rasti števila nočitev so med občinami precejšnje razlike. 
Med leti 1971 in 1988 se je število tujskih nočitev zelo pove- 
čalo v občinah Šentjur pri Celju (indeks 7411), Slovenske 
Konjice (5187), Ljutomer (2021), Žalec (703), Lendava (627) in 
Zagorje ob Savi (513). Za isto obdobje so ustrezni indeksi 
najnižji v občinah Litija (11), Sevnica (25) in Ljubljana-Vi- 
č-Rudnik (37). Vzporedno z gibanjem števila nočitev se je 
v teh letih povečalo tudi število ležišč v gostinskih objektih 
(indeks 135). V letu 1988 jih je bilo 91088 ali povprečno 1401 
ležišče v posamezni občini. Po številu ležišč prednjačijo iste 
občine kot pri številu nočitev, saj sta podatka v neposredni 
zvezi. 
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4.2. KMETIJSTVO 

4.2.1. Kmetijstvo in varstvo okolja 

Kmetijstvo pomembno vpliva na dogajanja in stanje v oko- 
lju. Vsaka njegova dejavnost pomeni poseg v naravni sistem 
in njegovo spremembo. Sodobno kmetijstvo je sposobno tako 
globokih posegov v naravni sistem, da lahko pride do učinkov 
regionalnih in globaJnih razsežnosti. Čeprav je osnovni smisel 
kmetijstva proizvodnja hrane kot ene najpomembnejših 
dobrin za človeka, ni s tem nič manjša odgovornost kmetij- 
stva, da proizvodnja hrane poteka v skladu z zahtevami po 
ohranjanju naravnega ravnovesja. 

V tem delu je orisan samo pritisk kmetijstva na okolje, niso 
pa prikazani zunanjni vplivi na kmetijstvo, ki so posredno tudi 
pomembni za razumevanje stanja v okolju. Tako ni upošte- 
vana problematika družbenega vrednotenja kmetijstva 
v povojnem času, ki je brez dvoma prispevala posredno 
k splošni degradaciji kmetijske krajine. Prav tako niso 
podrobneie analizirane spremembe v strukturi kmetijskih 
površin. Tako se poročilo posebej ne ukvarja s problematiko 
spreminjanja strukture zemljiščnih kategorij z zmanjševanjem 
kmetijskih in še posebej njivskih površin, so pa ti procesi 
ilustruirani v tabeli 58 v prilogi. V tem poglavju tudi ni obdelan 
pritisk drugih dejavnosti na kmetijstvo (npr. prometa, indu- 
strije), razen v kolikor to ni imelo neposrednih učinkov na 
kakovost okolja. 

4.2.2. Osnovni podatki o kmetijstvu 

Kmetijstvu v Sloveniji je bilo leta 1988 po podatkih Zavoda 
SR Slovenije za-statistiko namenjeno 866.231 ha (42,8% od 
2,025.083 ha skupnih površin ). Obseg kmetijskih površin 
v celoti in po vrstah (ha) je prikazan v tabeli 58 v prilogi. 
Kmetijstvo v skupnem družbenem proizvodu SR Slovenije 
prispeva okroq 4% (v SFRJ okrog 12%), ta delež pa se je nižal 

Tabela 64 
PORABA HRANIL V kg/ha V OBDOBJU 

vse od leta 1961 (tabela 59). Število aktivnega prebivalstva 
v kmetijstvu se je zmanjšalo od 31,6% deleža vseh aktivnih 
prebivalcev SR Slovenije leta 1961 na 9,2% leta 1981 (20,4% 
leta 1971). 

4.2.3. Izbrani kazalci pritiska kmetijstva na okolje 

4.2.3.1. Uporaba strojev 
Opremljenost kmetij s stroji narašča. Število dvoosnih trak- ! 

torjev se je povečalo od 1871 leta 1961 do 57.424 leta 1981 
(6146 leta 971). 

4.2.3.2. Raba energije 
Natančno je težko ugotoviti celotno porabo energije v kme- 

tijstvu. Na osnovi razpoložljivih podatkov se je poraba dizel j 
goriva povečala od 22.749 ton leta 1982 na 38.004 tone leta 
1988 in poraba motornega petroleja od 2.104 ton leta 1985 na 
2677 ton leta 1988. Po ocenah je to 2/3 skupne porabe pogon- 
skih goriv, tako da se letno porabi okrog 50.000 ton dizel 
goriva, 5.000 ton bencina, 3.000 ton motornega petroleja, 
8.000 ton motornih in zavornih olj in 50 ton masti. Podrobenjši 
prikaz porabe po letih je prikazan v prilogi v tabeli 60. 

4.2.3.3. Poraba mineralnih gnojil 
Količine mineralnih gnojil, uporabljenih v kmetijstvu se 

stalno povečujejo. V zadnjih osemnajstih letih, za kar obsta- 
jajo podatki, se je količina porabljena nitratnih gnojil celo 
podvojila, medtem ko so se porabljene količine vseh gnojil 
povečale za 63% (tabela 61, 62 in 63). V tabeli 64 je po letih 
prikazana poraba čistih hranil v kg/ha obdelovalne zemlje od 
leta 1970 do leta 1988. Gibanje porabe rudninskih gnojil 
odraža splošno gospodarsko stanje in zmanjšano vlaganje 
v kmetijsko pridelavo in ne odslikava zavestne težnje k zmanj- 
ševanju porabe hranil iz ekoloških razlogov. 

1970 DO 1988 

leto 

1970 
1975 
1980 
1985 
1986 
1987 
1988 

poraba hranil v kg/ha 
obde1ova1ne zem1 j e 

56,60 
64 ,87 

124,31 
121,85 
139,87 
141,48 
135,70 

Vir : Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano., 
Prispevek za poročilo (tipkopis), 1989 

Opomba: izračun je narejen za skupni obseg kmetijskih 
obdelovalnih površin, pri čemer je poraba rudninskih 
gnojil v družbenem sektorju in v kooperaciji neprimerno 
višj a. 

4.2.3.4. Poraba fitofarmacevtskih sredstev 
Poraba fitofarmacevtskih pripravkov je prikazana v tabeli 65 

v prilogi. Poraba fitofarmacevtskih pripravkov je v desetlet- 
nem obdobju 1970-1980 porastla za tretjino ziroma za 34,5% 
in sicerod 1.782 na 2.384 ton s težnjo k umirjanju do ustavitvi 
porasta v osemdesetih letih, ko se spreminja predvsem vseb- 
nost aktivnih snovi. 

4.2.3.5. Kmetijske melioracije 
Melioracije so se v Sloveniji pričele intenzivneje in načrtno 

izvajati v začetku 70. let. Sistemsko je bilo melioriranje kmetij- 
skih zemljišč v Sloveniji urejeno leta 1977, ko so bili sprejeti 
potrebni predpisi in zagotovljeni viri sredstev. Načini, pogoji, 
postopki ter odnosi pri izkoriščanju zemljišč v kmetijske 
namene so določeni v zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter prečiščeno besedilo 17/86). 

V letu 1986 je bil sprejet dolgoročni plan usposabljanja 
kmetijskih zemljišč do leta 2000, ki predvideva osuševanja na 
71.302 ha, namakanje na 31.715 ha, agromelioracije v hribovi- 
tih območjih na 56.162 ha in v nižinskih območjih na 50.546 
ha, zemeljska dela pri obnovi trajnih nasadov na 16.065 ha, 
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komasacije na 125.383 ha in nakup 10.000 ha. 
Ob pričetku intenzivnejšega izvajanja melioracij v postopek 

pripravljanja strokovnih podlag, sprejemanja planskih odloči- 
tev in izvajanja melioracij niso bile vključene institucije, ki 
skrbijo za ohranjanje naravne dediščine. To je bilo odprav- 
ljeno ob sprejemanju novih predpisov po letu 1977. Od leta 
1984 so naravovarstvene službe neposredno vključene v pro- 
ces planiranja in projektiranja melioracij. Prva zahteva za 
zaščito naravnega okolja v zvezi z melioracijami je bila vlo- 
žena leta 1983 ob melioracijah v dolini Pesnice (zaščita 
rastišča močvirskega tulipana). Število takšnih primerov se je 
postopno povečevalo. V javnosti pa so se pojavljali bolj ali 
rnanj stalni protesti proti načinu izvajanja melioracij, ki so 
posegale na za ohranjanje naravnega ravnovesja občutljiva 
področja, že od pričetka 80. let. Protesti so se nanašali pred- 
vsem na izvajanje hidromelioracij, ki po dikciji 101. člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) 
predstavljajo: ureditev režima površinskih voda z regulacijami 
vodotokov, izgradnjo zadrževalnikov in drugih protipoplavnih 
ter protierozijskih objektov; ureditev talnega vodnega režima 
z izgradnjo osuševalnih in namakalnih sistemov. 

Posegi, ki iz različnih razlogov niso upoštevali naravovar- 
stvenih omejitev, so povzročili številne nepotrebne in škod- 
ljive posege v okolje. V skrajnosti so se kot posledica hidro- 
melioracij vodotoki spremenili kanale z zravnanimi in zasu- 
timi meandri ter na golo posekanim obrežnim rastlinjem, 
zasipavala so se trstišča in dosledno odstranjevali naravni 
vegetacijski fragmenti. V klasično reguliranem vodotoku tako 
Propade več kot 3/4 živalstva. 

Posledice se čutijo tudi v širši okolici, npr. v zniževanju 
ravni podtalnice, klimatskim spremembam, prehitrem odteka- 
nju površinskih vod in prekinjenemu režimu poplavljanja 
vodotokov. Nastali nestabilni biološki sistem zahteva uporabo 
mineralnih gnojil in kemičnih zaščitnih sredstev. 

Sl hidromelioracijami se je tudi posegalo na naravovar- 
stveno posebej vredna mokrišča (močvirja, barja, slanišča, 
prodišča ob rekah, poplavna območja itd.), ki predstavljajo 
najverdnejše živlienske prostore za oarožene rastlinske in 

Tabela 66 
VZROKI, ŠTEVILO PRIMEROV IN 
POGINOV RIB V OBDOBJU 1970 

živalske vrste. V rdeči nseznam ogroženih praprotnic in 
semenk v SR Sloveniji tako najdemo 16, zaradi hidromeliora- 
cij ogroženih rastlinskih vrst. 

V Sloveniji še ne razpolagamo s celovitimi ocenami posle- 
dic in škod povzročenih na okolju zaradi izvedenih hidromeli- 
oracij. 

Na negativne posledice in napake pri izvajanju melioracij je 
Izvršni svet reagiral leta 1986, ko je bila sprožena izdelava 
skupnih navodil o izvajanju melioracij s poudarkom na varo- 
vanju dobrin splošnega pomena. Ta navodila so bila posredo- 
vana vsem izvršnim svetom v občinah v začetku 1987. leta. 
Problemska konferenca SZDL »Ekologija, energija, varčeva- 
nje« je v istem letu opozorila na to, da se je potrebno hidrome- 
lioracij lotevati izredno previdno in le tam, kjer je to nujno 
potrebno in strokovno preverjeno. Na osnovi sklepov pro- 
blemske konference je Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč 
pri Zvezi vodnih skupnosti zelo zaostril kriterije odobravanja 
finančnih sredstev za projektiranje in izvedbo melioracij. Po 
teh kriterijih je tudi onemogočeno pridobivanje družbenih 
sredstev investitorjem, ki že izvedenih hidromelioracijskih 
sistemov redno ne vzdržujejo.V Skupščini SR Slovenije je bila 
septembra 1989 ponovno odprta razprava o posledicah hidro- 
melioracij na okolje, ki še ni zaključena. Jasno pa je, da bo 
potrebno zakonske in podzakonske predpise, ki urejujejo 
planiranje, projektiranje in izvajanje hidromelioracij uskladiti 
z zaostrenimi naravovarstvenimi zahtevami kot tudi revidirati 
že sprejete plane urejanja kmetijskih zemljišč. 

4.2.3.6. Namakanje kmetijskih površin 
Leta 1988 je bilo namakanih 1134 ha, kar je 0,5% njiv in 

vrtov SR Slovenije. Obseg namaknih površin se je povečal od 
393 ha leta 1980 na 1134 ha leta 1988. 

4.2.3.7. Nezgode s kemičnimi pripravki v kmetijstvu 
Po podatkih Zavoda za ribištvo iz Ljubljane o vzrokih pogi- 

nov rib skupno število zastrupitev voda na račun gnojnice in 
organskih odplak v obdobju 1970 do 1988 narašča. V tabeli 66 
so prikazani vzroki poginov rib v tem obdobju. 

DELE2 POSAMEZNIH VZROKOV 

DO 1988 

leto 
Vzrok pogina 

1970 1975 

N X 

1980 

X 

1985 1986 

X 

1987 

N Z 

1983 

N l 

gnojnica, 
anonijak 
betoniranje, 
apno 
organske 
odplake 
galvanske 
odplake 
klor, 

hipoklorit 
pesticidi, 
gnojila 
fenoli, 
naftni der. 
posegi v 
vode (regul.i 

3 23,0 

2 15,4 

5 38,5 

1 7,7 

2 6,3 

1 3,1 

4 12,5 

4 12,5 

2 6,3 

4 12,5 

2 6,3 

3 9,3 

16.2 

9,0 

21.3 

18,2 

9,0 

9,0 

14.3 

5,7 

8.6 

11.4 

17,1 

5.7 

5,7 

i 

22,6 

3,2 

25,8 

3,2 

9,7 

6,5 

3,2 

3,2 

3 8,8 

6 17,6 

7 20,6 

2 5,9 

3 8,8 

4 11,8 

2 5,9 

7 13,2 

3 5,7 

18 33,9 

3 5,7 

3 5,7 

2 3,7 
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lugi, 

kisline 
usnjarske 
odplake 
poaanjkanje 
kisika 
klejiva, 
premazi 
detergenti 
drugi vzroki 
neznani vzroki 

7,7 

7,7 

5 15,6 

i 3,1 

4 12,5 

3,1 

6,0 

;,i 

8,6 

5,7 

9.6 
5.7 

2,9 

O,i 

?,7 

2 6,5 
1 3,2 

2 5,9 

2 5,9 
2 5,9 

D,/ 

1 2,9 3 5,7 

11 20,7 

SKUPAJ 13 100,0 32 100,0 33 100,0 35 100,0 31 100,0 34 100,0 53 100,0 

Vi r Zavod z a r i b i £ t v i... .j u b I j a n a ,, 198 9 

Leto 1983, ki v tabeli 66 rti posebej naznačeno, je bilo za 
vodotoke v Sloveniji najbolj usodno. Na Zavodu za ribištvo so 
tega leta zabeležili kar 100 poginov rib. Sušna leta, kot so bila 
npr. leto 1970 s 64 primeri poginov, 1981 z 62 primeri poginov 
in 1983 s 100 primeri samo poudarjajo posledice izpusta 
neočiščenih odplak v vodotoke. Majhni pretoki torej samo 
pojasnjujejo obseg in intenzivnost posledic, jih pa ne opravi- 
čujejo. 

4.2.3.8. Pritiski na okolje zaradi vzreje živine v Sloveniji 
Slovenija je od nekdaj živinorejsko usmerjena. Stalež živine 

je po posameznih vrstah živali v obdobju od leta 1975 do 1987 
prikazan v tabeli 67 v prilogi. 

Osnovni vzrok velikega pritiska živinoreje na okolje je kon- 
centracija dejavnosti v prostoru. Pri tem imajo govedorejske 
farme v večini primerov svoj obseg prilagojen razpoložljivim 
površinam za pridelovanje krme, zato predstavljajo ekološko 
manjšo obremenitev. Pri perutninskih objektih |e sicer zane- 
marljiva obremenitev vodotokov, so pa drugi vplivi, ki obre- 
menjujejo okolje (hrup, prah, odpadki itd.). 

Problematika velikih prašičerejskih farm: ena največjih 
oblik pritiska na okolje v Sloveniji sploh so velike prašičjerej- 
ske farme. V Sloveniji obratuje devet velikih prašičjerejskih 
farm. Povprečni letni stalež prašičev je 239.000 glav, preraču- 
nano na povprečno težo 50 kg. Onesnaženost odpadnih voda 
vseh devetih farm se giblje med 420.000 - 536.000 populacij- 
skih enot onesnaženja. 

Zaradi velikih negativnih učinkov na okolje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije leto 1986 sprejel moratorij za gradnjo 
novih takšnih objektov. 

Na posameznih farmah različno rešujejo problem onesna- 
ževanja okolja, vendar nobena od farm ne očisti odpadnih 
vod do predpisane stopnje (30 mg BPK5/1). Po podatkih farm 
so že izvedeni posegi : 

a. Merkator - Farma prašičev Stična: gnojevko čistijo 
s predčiščenjem in čiščenjem na centralni čistilni napravi do 
95% oziroma na 200 BPK 5 oziroma 1108 Pe. 

b. Ptuj - farma Draženci: gnojevko čistijo na novo izgrajeni 
čistilni napravi z mehanskim in delno biološkim čiščenjem na 
60% oziroma 200 - 3800 mg BPK 5/1, kar predstavlja I. fazo 
prešičevanja oziroma povprečno obremenitev 27.327 PE. 

c. Gornja Radgona - farma Podgrad: poleg mehanskega 
predčiščenja je izvedena tudi aeracija tekočega dela separi- 
rane gnojevke. Gnojevka se očisti na 60%, pri čemer je priso- 
ten tehnološki problem velikosti oziroma globine zadrževalne 
lagune ter pogojev smradu iz hlevov in lagun. Čistilni učinek 
je do 15.180 PE. Zamude pri izpolnjevanju prevzetih obvezno- 
sti stopnjujejo meddržavno razsežnost problematike. 

č. Ljutomer - farma Cven: samo čiščenje gnojevke je 
z rekonstrukcijo farme doseženo na 95% ali 825 PE, gnojevka 
pa bo po programu uporabljena na njivskih površinah. 

d. Kočevje - farma Klinja vas: z obstoječo tehnologijo je 

doseženo čiščenje gnojevke do 60%, ali 11893 PE, predstavlja 
pa veliko obremenitev za okolje in je zato predvidena fazna 
sanacija obrata. 

c. Krško - farma Pristava: mehansko biološko čiščenje je 
izvedeno in je gnojevka do 95% očiščena oziroma do 1045 PE 
Predviden je gnojilno namakalni sistem. 

d. ABC Pomurka, KG Rakičan — farma Nemščak in Farma 
jezero: obe farmi imata urejeno predčiščenje z zgoščevanjem 
in čiščenjem na čistilni napravi. Čiščenje je do 70% - 80% 
oziroma Nemščak 24.365 PE in Jezera 6.507 PE. 

e. Emona - farma Ihan: nima urejenega čiščenja zaradi 
priključitve na centralno čistilno napravo Študa Domžale. 
Zato je sedaj polna obremenitev 110.783 PE. 

S sanacijo prašičjerejskih farm je predvideno, da bodo do 
leta 1991 farme dokončale objekte predčiščenja in stabiliza- 
cije gnojevke do te stopnje, da jo bo možno uporabljati na 
kmetijskih površinah. Poleg tega bodo na farmah Nemščak, 
Jezero in Ihan (oziroma čistilna naprava Domžale) delno 
pokrivale potrebe po energiji s proizvodnjo bioplina. Zahte- 
vani normativi za živinorejske obrate predvsem z vidika var- 
stva okolja še niso oblikovani in sprejeti. 

4.3. ENERGETIKA 
4.3.1. Energetika in varstvo okolja 

Energija je ena najpomembnejših usmerjevalnih sestavin 
razvoja vsake družbe. Je pomembna dejavnost kot takšna in 
je ključna vhodna in omejitvena komponenta večine dejavno- 
sti družbe, še posebej kmetijstva, industrije in transporta 
Z vidika varstva okolja je usodnega pomena dejstvo, da je 
celoten energetski ciklus, ki vključje pridobivanje, pretvorbo, 
transport in porabo energije ter odlaganje odpadkov v vsaki 
od naštetih faz, pomemben dejavnik vpliva na okolje. 

Proizvodnja električne energije je povezana z znatnimi 
vplivi na okolje. V Sloveniji tako, na primer, proizvodnjo 
termoenergije spremlja skoraj 60% celokupnih emisij žveplo- 
vega dioksida ter ogromne količine pepela. 

4.3.2. Spremembe energetske politike po 
problemski konferenci »Ekologija, energija, 
varčevanje« 

Po problemski konferenci SZDL o energiji, ekologiji in 
varčevanju je tudi na področju energetskega gospodarstva 
prišlo do premikov miselnosti o potrebi varovanja našega 
okolja. V prvi polovici lanskega leta je republiška skupščina 
sprejela Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdoboje od leta 1986 do leta 2000 ter Spre- 
membe in dopolnitve družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje do leta 1986 do 1990 V obeh dokumentih je poglavje 
o energetiki oblikovano na novo in v njem so naslednje 
najpomembnejše spremembe: 
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- energetika je s svojimi ekološkimi in ekonomskimi omeji- 
tvami med ključnimi vzvodi za prestrukturiranje gospodar- 
stva; 

- zaradi spremenjenih svetovnih gospodfarskih tokov ni 
smiselno vztrajati pri doseganju maksimalne energetske 
neodvisnosti z izkoriščanjem domačih energetskih virov za 
vsako ceno; 

- kakovost okolja bomo izboljšali tudi s postopnim zmanj- 
ševanjem rasti porabe goriv s ciljem približevanja ničelni rasti 
po letu 2000; 

- opredeljena je letna rast rabe končne energije s stopnjo 
1,5% do leta 2000 (prej 2,9% letno). Takšno znižanje zahteva 
prestrukturiranje gospodarstva in racionalno rabo energije 
v vseh sektorjih porabe; 

- rast rabe primarne energije je predvidena po povprečni 
letni stopnji 1,8%; 

- izkop domačih premogov se ne povečuje in ne presega 
. ravni iz začetkja tega srednjeročnega obdobja; 

- velika pozornost je dana varstvu okolja in v zvezi s tem 
rabi čistejših energetskih virov (med drugim alternativnim in 
obnovljivim) in dograditvi čistilnih naprav pri termoelektrar- 
nah, pri čemer Slovenija še vedno ni uvozila niti tone kako- 
vostnega premoga za potrebe varstva okolja; 

- uporabniki bodo pokrivali celotne družbeno priznane 
stroške energije, vključno s stroški varstva okolja; 

- večji poudarek je dan na primerjavi učinkov vlaganj 
v racionalno rab energije pri uporabnikih z učinki vlaganj 
v nove proizvodne objekte. Zahtevana je prednost za investi- 
cije, ki bodo dolgoročno dajale ugodnejše rezultate. 

- obstoječi energetski sistem bomo dograjevali tudi 
z objekti pri uporabnikih, predvsem z objekti za kombinirano 
proizvodnjo toplotne in električne energije. 

Sprememba v pogledu na energetiko, ki jo je povzročila 
problemska konferenca nadomešča tradicionalni pogled na 
energetiko kot posebej pomembno gospodarsko panogo. 

Po problemski konferenci in v skladu z njenimi sklepi je bil 
sprejet zakon o moratoriju za gradnjo jedrskih elektrarn do 
leta 2000. 

4.3.3. Izbrani kazalci pritiska energetike na okolje 

4.3.3.1. Proizvodnja primarne energije 
V prilogi zbrani kazalci ilustrirajo stanje in razvoj z vidika 

varstva okolja posebej zanimivih gibanj. V tabeli 68 ter pripa- 
dajočih diagramih 1 in 2 v prilogi je prikazana potrebna in 
proizvedena primarna energija po virih v Sloveniji za obdobje 
1980 - 1989. Iz podatkov je razviden s stališča varstva okolja 
sorazmerno ugoden trend, katerega bistvena poudarka sta 
upadanje pomena premoga in stopnjevanje vloge plina. 

4.3.3.2. Proizvodnja električne energije 
Proizvodnja električne energije v celoti in po virih je prika- 

zana v tabeli 70 in pripadajočega diagrama 4 v prilogi. Z veča- 
njem potreb uporabnikov po električni energiji se je povečala 
tudi proizvodnja in spreminjal delež električne energije glede 
na način proizvodnje (hidro, termo, nuklearna, sovlaganja). 
Tako se je delež hidroelektrarn v proizvodnji električne ener- 
gije znižal od 40% v letu 1975 in 1980 na 29,2% v letu 1988, 
delež klasičnih termoelektrarn od 54,9% v letu 1975 na 37,2% 
v letu 1988. Po pričetku obratovanja JE Krško je njen delež 
v proizvodnji električne enrgije okoli 18%, delež proizvodnje 
električne energije v objektih izven SR Slovenije na osnovi 
sovlaganj pa je v lanskem letu dosegel že 10,7% vse proizve- 
dene električne energije. 

4.3.3.3. Raba končne energije 
Podatki o rabi končne energije po virih energije in sektorjih 

rabe so navedeni v tabeli 69 in pripadajočem 3 diagramu 
v prilogi. Iz podatkov izhaja, da sicer delež rabe končne 
energije v industriji pada, vendar je še vedno zelo visok, saj je 
v letu 1988 znašal 46,9%. Osnovni razlog za to je struktura 
slovenskega gospodarstva z močno razvitimi panogami, ki so 
velike porabnice energije. V prometu se raba energije količin- 
sko povečuje, razen v obdobju med letom 1980 in 1985, ki 
smo v SFR Jugoslaviji imeli ukrepe omejevanja rabe tekočih 
goriv v prometu (par - nepar, boni). Delež prometa v celotni 

rabi končne energije je po padcu zaradi omejitvenih ukrepov 
šele v lanskem letu dosegel delež, ki ga je promet v rabi 
končne energije zavzemal še leta 1975. V sektorju prometa je 
potrebno ugotoviti, da je pretežni del energije porabljene 
v individualnem cestnem prometu, medtem ko je delež želez- 
nice in javnega cestnega transporta manjši. Delež ostale rabe, 
kamor spadajo poleg gospodinjstev tudi kmetijstvo in druž- 
bene dejavnosti, se je od leta 1975, ko je odjemal 26% vse 
končne rabe energije, povečeval tako, da je med leti 1985 in 
1988 znašal med 29,8 in 32%. Ugotovimo lahko, da je delež 
električne energije postopoma naraščal. V letu 1975 je bil njen 
delež 17,6%, v letu 1988 pa 22,4%. V tem letu je pričela 
obratovati nova jeklarna na Jesenicah, z večjo zmogljivostjo 
je pričela obratovati tudi TGA Kidričevo. 

4.3.3.4. Raba trdnih goriv 
Od leta 1975 do leta 1980 je raba trdih goriv padla za 4,7%. 

To je bila posledica povečevanja rabe naftnih derivatov in 
pričetka uvajanja zemeljskega plina. Med tem letom in letom 
1985 je prišlo do ponovnega uvajanja premoga, tako da je 
njegov delež v letu 1985 znašal 24%. To je bila posledica 
takratne energetske politike, katere eden od osnovnih ciljev je 
bil zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti predvsem od 
surove nafte in temu ustrezno zadovoljevanje potreb po ener- 
giji v kar največji možni meri z domačimi viri energije. V zad- 
njem obdobju je zaradi vse večje ekološke zavesti ponovno 
prišlo do zmanjševanja rabe premoga, tako da je njegov delež 
v končni energiji v letuu 1988 znašal okoli 16%. 

4.3.3.5. Raba tekočih goriv 
Raba tekočih goriv je bila po letih dokaj neenakomerna. 

Njen delež v celotni koriščeni energiji je leta 1975 dosegel kar 
53% in je do leta 1985 padel na vsega 35,3%. To je bilo v prvih 
letih upadanja rabe naftnih derivatov predvsem posledica 
začrtanega nadomeščanja uvozdnih tekočih goriv z domačim 
premogom, v naslednjih letih pa je tekoča goriva začel nado- 
meščati tudi zemeljski plin, ki smo ga pričeli uvažati iz Sovjet- 
ske zveze. Po letu 1985 je začel delež rabe tekočih goriv 
ponovno naraščati, in sicer zaradi večanja potrošnje v pro- 
metu in ostali porabi. Delež ekološko ugodnega zemeljskega 
plina postopoma narašča in je v lanskem letu dosegel 16,2%. 
Slovenija vse potrebne količine naftnih derivatov uvaža ali iz 
tujine ali iz drugih predelov Jugoslavije. Torej smo na tem 
področju v celoti odvisni. 

Primerjalni kazalci: v tabeli 71 v prilogi je prikazana pri- 
marna in končna energija na enoto družbenega proizvoda in 
na prebivalca. Podatki kažejo, da stanje na tem področju ni 
ohrabrujoče. Tako raba primarne energije kot raba končne 
enrgije na enoto usvarjenega družbenega proizvoda je v zad- 
njem obdobju naraščala in opozarja, da je prestrukturiranje 
gospodarstva v smeri proizvodnje visoko vrednih izdelkov 
tista naloga, ki bo med drugim doprinesla k zmanjšanju rabe 
energije. Raziskave opozarjajo, da vsaka stagnacija ali naza- 
dovanje v gospodarstvu nujno pomeni tudi večanje rabe ener- 
gije na enoto družbenega proizvoda ali na enoto fizičnega 
proizvoda. Kljub metodološkim problemom, ki ovirajo medna- 
rodne primerjave, je v tabeli 72 in pripadajočem diagramu 
5 v prilogi prikazana primerjava o potrebni primarni energiji 
na prebivalca. 

4.4. INDUSTRIJA 

4.4.1. Splošni podatki o industriji 

Industrija je po svojem deležu ena najpomembenjših 
gospodarskih dejavnosti. V Sloveniji je industrijski sektor leta 
1987 ustvaril 47% celotnega družbenega proizvoda in zapo- 
sloval 45% aktivnega prebivalstva. Največji delež, preko 36%, 
predstavljajo kovinske panoge (proizvodnja kovinskih izdel- 
kov, strojev in naprav - tudi kmetijskih in električnih, promet- 
nih sredstev, ladjedelništvo), sledita kemijska proizvodnja (ca 
10%) in tekstilna industrija (nekaj manj kot 10%). V primerjavi 
s stanjem iz leta 1985 se povečuje delež barvaste metalurgije, 
kemijske proizvodnje, papirne in usnjarsko-predelovalne 
industrije, delež ostalih pa pada V tabeli 73 je prikazana 
struktura slovenske industrije v letih 1980 in 1988 
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Tabela 73 
STRUKTURA SLOVENSKE INDUSTRIJE GLEDE 
PROIZVOD V LETIH 1980 IN 1988 (7.) 

NA USTVARJENI DRUŽBENI 

i n d u s t r i j s k a p a n o g a delež 1980 delež 1988 

črna metalurgija 
b a r v a s t. a m e t a 1 u r g i j a 
nekovine (+ proizvod, 
g r a d b e n e g a m a t e r i a 1 a ) 
k a v i n s t:; e p a n og e 
( + e 1 ek t.ro in d . ) 
kemija in proizvodnja 
kavčuka 
1 e s n o p r e d e 1 o v a 1 n a 
industrij a 
p ap irn a in d ustri j a 
t b k s t i 1 n a i n d u s t r i j a 
usnjarsko prede 1 ovalna 
industrij a 

2,85 
1 ,42 

6,49 

36,97 

9,04 

11 ,36 

10,09 

3.0 

2,27 
2,23 

4.95 

36,24 

10,21 

7,85 
T 9T. 
9.96 

3,31 

Vir 

Opomb# 

Republiški komite za industrijo in gradbeništvo, 
P r i s pe ve k z a pa r oč i .1 o (t i p k o p i s ) , 1989 
Obravnavane industrijske dejavnosti ne zajemajo 
elektrogospodarstva, pridobivanje premoga, proizvodnje 
naftnih derivatov, živilskih proizvodov pijač, krmil in 
tobaka. 

Analize rezultatov ekonomske uspešnosti našega celotnega 
gospodarstva v zadnjih letih kažejo zelo nizko gospodarsko 
rast, ko se družbeni proizvod na delavca v gospodarstvu 
družbenega in zasebnega sektorja v povprečju ni povečal, 
razpoložljiva sredstva za reprodukcijo niso dohajala niti 
potreb enostavne reprodukcije. Ustvarjene investicije 
v osnovna sredstva neprekinjeno realno padaja že drugo 
srednjeročno obdobje, v letu 1988 je bila njihova udeležba 
v DP le 16,7% (1980-31,4% in 1985-21,7%). Vsi ti trendi 
veljajo tudi za sektor industrijske proizvodnje, tako da je bil 
realni družbeni proizvod indstrije v letu 1988 pa dobra 2% 
nižje kot leta 1985. S stališča varstva okolja so ti podatki 
pomembni vsaj zaradi dvojega. 

Osnovni podatki o poslovanju po industrijskih panogah za 
leto 1988 so, za ilustracijo, prikazani v tabeli 74, medtem ko so 
osnovni podatki o gibanju fizičnega obsega proizvodnje 
posameznih industrijskih panog v Sloveniji prikazani v tabeli 
75. Osnovni problem varstva okolja - tudi v Sloveniji - je 
strukturni problem za katerega je značilen nadpovprečni 
delež ekološko agresivnih dejavnosti. Pri tem je potrebno 

Tabela 74 
OSNOVNI PODATKI 0 POSLOVANJU 
INDUSTRIJSKIH PANOGAH 

opozoriti, da se v primerjavi z letom 1980 povečuje delež 
panog, ki so v splošnem ekološko agresivne: papirna, usnjar- 
ska, kemična industrija in druge. 

Podatki o ekonomski uspešnosti uokvirjajo stvarne možno- 
sti kvalitativne preobrazbe industrije. Drugo, na kar opozar- 
jajo ti podatki pa so objektivno zmanjšane možnosti za sana- 
cijo izvorov ogrožanja okolja. Na drugi strani pa je dejstvo, da 
pomeni agresivna politika varstva okolja tudi hitrejše odprav- 
ljanje navedenih ozko ekonomskih problemov. Takšna poli- 
tika pa seveda ni nekonfliktna in terja najširši družbeni kon- 
senz o ciljih.. 

V razvitih državah je v zadnjem desetletju že prišlo do 
upadanja tadicionalnih industrij (usnje, tekstil, jeklarstvo), ki 
so za okolje zelo problematične oz. njihva ekološka »nespo- 
sobnost« zelo draga ; v prostoru so nove industrijske panoge 
(mikroelektronika, biotehnologija itd ), ki pa prinašajo tudi 
nove negativne ekološke učinke. Močno je v porastu tudi 
industrija, ki proizvaja tehnologijo za čisto okolje (v državah 
OECD v Evropi zaposluje čez 1,5 mio ljudi). 

ZA LETO 1988 PO 

St. orga- it. zapo- odpisanost akumulacija reprodukcija DP na akumulacija 
nizacij slenih opreee sposobnosti sposobnosti delavca na delavca 

('/.) (Z) ("/.) (000 din) (000 dir.) 

industrija 
(skupaj) 1.649 387.337 71.9 ' 4.3 9.3 25.696 2.508 
(371} drna 
metalurgija 31 9.517 61.9 0.9 7.2 34.112 954 
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18 

95 

(230+372) 
barvasta met. 
nekovine (290+ 
361+362+369) 
proiz. kovinskih 
izdelkov, strojev 
in opreme 486 
kenijska ind. in 
predel, kavčuka 143 

proiz. lesa in 
lesnih izdlkov 

(vklj. pohuitvo) 
(33) 
proiz. papirja 
in papirnih 
izdelkov (341) 

proiz. tekstila 
in oblatil 

(321+322) 
usnjarsko predel, 
industr. in proiz. 
obutve (323+324) 48 

7.310 

17.930 

145.162 

28.451 

160 34.169 

36 10.990 

55 58.611 

16.111 

65.4 

78.0 

78.2 

85.8 

82.4 

79.5 

83.1 

81.5 

3.8 

5.6 

3.9 

14.8 

3.5 

9.3 

5.3 

5.8 

10.0 

8.4 

8.4 

22.2 

9.0 

18.7 

10.7 

11.0 

36.907 

24.970 

23.461 

38.B02 

21.936 

32.146 

17.840 

17.721 

2.B87 

2.128 

1.578 

B.195 

1.267 

5.059 

1.193 

1.398 

Vir : Republiški komite ;:a industrijo in gradbeništvo, 

Prispevek z a poročilo (i: i p k opis) , 1989 

Tabela 75 
gibanje fizičnega obsega proizvodnje posameznih industrijskih 
PANOG V SR SLOVENIJI (indeks) 

industri j s k a panoga 1978 1980 1985 1988 

trna metalurgija 100 
barvasta metalurgija 100 
n e k cd v i n e (■+• p r o i r. v . 
g r a d b e? n e g a m a t. e r i a 1 a ) 10 O 
kovinske panoge 
( + e 1 e k t r o i n d u s t r i j a ) 10 O 
kemija .i n p r e d e .1 a v a 
kavčuka 100 
1esno p redel ova1na 
industrija 100 
p a p i r n a i n d u s t r i j a .10 O 
t. e k s t .i. 1 n a i n d u s t r i j a 10 O 
u snj a r s ko predelovalna 
industrij a 100 

99.2 
99.2 

107.0 

112.0 

1.1.1. . 2 

113 . O 
121 .6 
108.6 

106. 5 

Vi. i Zavod SRS a statistiko, 1989 

106.9 
117.0 

106.6 

130.7 

124.8 

109. 9 
134.4 
121 . 6 

124.7 

101,2 
122.9 

119.6 

124.7 

127.9 

104.2 
140.0 
115.7 

119.6 

Za izvajanje politike varstva okolja so pomembni tudi 
podatki o številu zaposlenih po posameznih industrijskih 
panogah. Ti podatki (za leto 1986) so prikazani v tabeli 76. 
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Tabela 76 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH V POSAMEZNIH INDUSTRIJSKIH PANOGAH V LETU 1986 

industrij ska 
panoga 

£tevi1o 
zaposlenih 

število delavcev število indeks 
:: visoko izobrazbo ostalih 1978/86 

črna 
metalurgija 9.306 
barvasta 
metalurgija 6.024 
nekovine ( + 
proizv. gradb. 
materiala 19.631 
kovinske pa- 
noge (+ ele- 
ktroindust. 145.657 
kemija in proiz. 
k a vč u k a 26.863 
lesno predel. 
industrija 34.473 
papirna 
industrija 9.837 
teksti 1na 
industrija 57.984 
usnj arsko 
predel, ind. 16.918 

447 

288 

344 

4.475 

1 .514 

602 

204 

543 

193 

8.859 109.5 

5.736 95.1 

19.287 

141.182 

25.349 

33.871 

9.633 

105.0 

117.5 

111.8 

100 

100. 7 

57.441 • 109.8 

16.725 119.0 

SKUPAJ 326.693 8.610 318.083 

Vir Zavod 5RS za statistiko, 1989 

4.4.2. Industrija in varstvo okolja 

Industrijska dejavnost je pomemben porabnik naravnih 
virov in energije. Industrijska proizvodnja je eden glavnih 
onesnaževalcev okolja. 

4.4.2.1. Izpeljani projekti za varstvo okolja v industriji 
Industrija je po letu 1976 izpeljala vrsto investicij za varstvo 

okolja. Na osnovi anktete RK za industrijo in gradbeništvo so 
v tabeli 77 v prilogi navedene pomembenjše investicije za 
varstvo okolja v obdobjih 1976-1980, 1981-1985 ter 
v obdobju 1986-1990. 

Zaradi nepopolnih podatkov popolna kvalitativna ocena teh 
vlaganj ni smiselna, zagotovljen pa je prvi celovit vpogled 
v prizadevanja slovenske industrije na tem področju. 

4.4.3. Pomemebnejši kazalci pritiska na okolje 

Iz ankete RK za industrijo in gradbeništvo so povzeti neka- 
teri za varstvo okolja najpomembenjši podatki, ki ilustrirajo 
pritiske na okolje po posameznih dejavnostih. Pregled ni 
celovit, daje pa prvič celovitejši vpogled v to problematiko. 

Črna metalurgija: Zaradi sprememb v strukturi proizvodnje 
in prehoda na bolj kakovostne izdelke ter nadomestitvijo 
proizvodnje v SM pečeh s proizvodnjo v elektropečeh se je 
povečala raba električne energije od 19.855 TJ leta 1978 na 
30.647 TJ leta 1985. To povečanje porabe električne energije 
pomeni obremenitev okolja zaradi potreb po električni ener- 
giji ter zmanjšanje emisij v okolje na mestih predelave. V pri- 
meru polne cene električne energije ter rentabilnosti proiz- 
vodnje ob tej ceni, takšno povečanje ni vnaprej sporno. Dej- 
stvo pa je, da v ceno električne energije stroški varstva okolja 
še niso vgrajeni v polni meri. Tega dejstva v nadaljevanju, pri 
drugih velikih porabnikih električne energije, ne ponavljamo. 

Slovenske železarne sicer ugotavljajo, da se porabe elek- 
trične energije in vode na enoto proizvoda približuje porabi 
v zapadnih jeklarnah. 

Medtem ko v Sloveniji še niso odpravljeni problemi emisij 
v okolje prve generacije, se v svetu že ukvarjajs problemi 
naslednje generacije kot je - na primer - problem odpadkov 
ob pranju dimnih plinov. 

Barvna metalurgija: njen delež v Sloveniji narašča. Poraba 
energije se je od leta 1978 povečala Od 14.775 TJ na 15.637 TJ 
leta 1985. Pizični obseg proizvodnje je presegel indeks 
porabe energije. Barvasta metalurgija ogroža vse elemente 
okolja. Kljub nespornim rezultatom (Mariborska livarna, Rud- 
nik Mežica idr.) ta panoga ostaja pomemben onesnaževalec 
okolja. 

Primerjava s svetom pokaže od primera do primera različno 
stanje. Tako, na primer, tehnologija taljenja in litja zlitin 
v Impolu ne teče sklenjeno in povzroča visoke občasne emi- 
sije škodljivih emisij v vzrak. Tehnologija Mariborske Livarne 
se razvija kontinuirano in je ekološko primerljiva z Evropo. To 
velja tudi za novo elektrolizo TGA Kidričevo, kar pa ne zmanj- 
šuje dejstva, da še vedno obratuje tudi ekološko nesprejemljiv 
obrat stare elektrolize. Cena aluminija na mednarodnem trgu 
tega ne more opravičevati. 

Nekovine: porast porabe energije presega porast fizičnega 
obsega proizvodnje. Proizvodnja nekovin je v glavnem loci- 
rana v bližini večjih središč in pomeni pomemben lokalni izvor 
pritiska na vse elemente okolja. Nekateri od obratov so pose- 
bej problematični zaradi vplivov na okolje. Prepoved obrato- 
vanja iz ekoloških razlogov grozi Steklarni Boris Kidrič v Rog. 
Slatini, Tovarni tesnil v Trebnjem ter Steklarni Hrastnik. Kot 
primer navajamo tudi grožnjo s prepovedjo obratovanja Gori- 
škim opekarnam po letu 1992, saj so dopustne emisije fluora 
prekoračene za 4 do 5 kratno. 

Mednarodne primerjave za panogo niso ugodne. V tovarni 
tesnil v Trebnjem pričakujejo prepoved uporabe tesnil na 
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osnovi azbesta. Alternativni materiali so 3 - 5 krat dražji. Pri 
uporabi nekaterih mineralnih surovin se v svetu uporabljajo 
'enolformaldehidne smole z bistveno nižjimi količinami pro- 
stega formaldehida. Tehnološki zaostanek za razvitim svetom 
ie v splošnem izrazit. 

Kovinske panoge: dejavnost je beležila po drugi vojni 
nagel razvoj, sedaj se njen delež giblje okrog 36%. 

1 — kovinska predelava: eden največjih okoljevarstvenin 
Problemov te panoge so znatne količine žlindre in škaje. 
Predelavo spremljajo znatne emisije škodljivih snovi v zrak. 

V splošnem se ne v proizvodnji ne uporabljajo materiali, ki 
so v tujini prepovedani. Okoljevarstvena oprema zaostaja za 
Podobno opremo v razvitem svetu. 

2 — Strojna industrija: dejavnost ogroža vse elemente oko- 
'ia. Zradi vplivov na okolje je vrsta surovin in materialov 
zamenjanih ali opuščenih (Elkom, Mostovna, Panonija in 
drugi). 

Primerjava s svetom daje heterogeno oceno. Pomembna 
Judi za industrijo v Sloveniji bo prepoved uporabe epoksi 
katranskih in katranskih zaščitnih sredstev. 

3 - Proizvodnja prometnih sredstev: dejavnost ogroža vse 
Cemente okolja. Zradi vplivov na okolje je vrsta surovin in 
Jflaterialov zamenjanih ali opuščenih (Vozila Gorica, TVT 
Boris Kidrič, Avto Radgona in drugi). 

Tehnologija varstva okolja za svetovnimi dosežki zaostaja, 
Jfled drugim še posebej pri lakirnicah, ki v svetu že zagotav- 
'lajo 100% čiščenje emisij v zrak. 

4 - Proizvodnja električnih strojev in aparatov: dejavnost 
ogroža vse elemente okolja, saj je najtesneje povezana z upo- 
rabo vrste kemikalij in površinsko zaščito. Ne najmanj 
Pomemben problem so galvanski mulji. Zradi vplivov na oko- 
'ie je vrsta surovin in materialov zamenjanih ali opuščenih 
(Tovarna gospodinjskih aparatov Gorenje, Elrad, PAP in 
drugi). V omenjeni tovarni v sestavu Gorenja so porabo Fre- 
0r>a 11 zmanjšali za 50%. 

Zaostanek za tehnološkimi dosežki s področja varstva oko- 
'ia v svetu je v splošnem znaten. 

Kemija in predelava kavčuka: panoga beleži nagel razvoj 
Po II. svetovni vojni in je v porastu. Porast proizvodnje pre- 
Se9a porast porabe energije. Panoga ogroža vse elemente 
okolja, pomembna je tudi stopnja rizika za okolje v primeru 
nesreč. Panoga je izrazito vezana na vodne vire. 
. V svetu je ta dejavnost bolj koncentrirana kot v Sloveniji kar 
i® sicer za okolje (v tem trenutku) ugodna okoliščina, vendar 
•endenčno predstavlja potencialni pritisk na okolje. 

Lesnopredelovalna industrija: slovenska tradicionalna 
industrijska panoga z upadajočim deležem. Zaradi prestruk- 
turiranja proizvodnje rast porabe energije presega rast proiz- 
v°dnje. Panoga ogroža vse elemente okolja. 

Razlike za svetom so v dosežkih, ki zadevajo varstvo okolja, 
znatne. 

Papirna industrija: panoga je vezana na dovolj vode in lesa 
in'6 v P°ras,u- Za proizvodnjo 1 kg papirja je potrebnih do '00 litrov vode. Dejavnost ogroža vse elemente okolja, pre- 
težni del podjetij je močan onesnaževalec okolja. 

Primerjave s svetom kažejo velik razkorak. 

Tekstilna industrija: njen delež stagnira, razmerie med 
porabo energije in obsegom proizvodnje se izboljšuje. Dejav- 
nost ogroža predvsem vodo in zrak, glede slednjega je 
pomemben prehod na plin v vrsti podjetij te panoge. Zaosta- 
nek za tehnologijo v svetu je v splošnem 10-15 let. 

Usnjarskopredelovalna industrija: tradicionalna panoga 
slovenske industrije s porastom deleža. Razmerje med 
porabo energije in porastom proizvodnje je usklajeno. Dejav- 
nost je pomemben onesnaževalec okolja. Poseben problem 
so odpadne vode in odpadki. Na kilogram predelanih kož 
pride 50 do 100 litrov odpadnih voda. Prepoved obratovanja 
grozi obratu Šoštanja Industrije usnja Vrhnika ter mokrim 
obratom UTOK Kamnik.Primerjava s svetom zaradi heteroge- 
nih podatkov ni mogoča. 

4.5. PROMET 

4.5.1. Promet in varstvo okolja 

Potreba po transportu blaga je pretežno »izvedena« in 
posredno odraža stopnjo razvitosti oz. potreb po transportu 
vseh dejavnosti družbe. Pomen transporta za gospodarsko in 
vsakodnevno življenje je nesporen. Za dežele OECD se oce- 
njuje, da promet ustvari povprečno 4 do 8% družbenega bruto 
proizvoda ter 2 do 4% delovnih mest. 

Na drugi strani povzroča promet pomembne negativne 
učinke na okolje. Učinki izvirajo iz dveh osnovnih izvorov. 
Prvič gre za učinke, ki so povezani z izgradnjo objektov in 
naprav za vse vse oblike prometa. V tej skupini gre predvsem 
za porabo tal in drugih naravnih resursov. V drugi skupini so 
pa učinki, ki spremljajo odvijanje vseh oblik prometa, kot so 
nesreče, onesnaževanje zraka in vode, povzročanje preko- 
mernega hrupa, onesnaževanje morij ob izlitjih predvsem 
nafte, raba energije in surovin. Za dežele OECD se ocenjuje, 
da znašajo neinternalizirani družbeni stroški samo zaradi 
cestnega transporta (road transport) okoli 5% družbenega 
bruto proizvoda. 

4.5.2. Cestni promet 

4.5.2.1. Osnovni podatki 
Slovenija je bila v vseh svoji zgodovini in je še vedno 

pomembno križišče mednarodnih kopnih poti. V Sloveniji je 
nekaj nad 14.000 km kategoriziranih cest, od tega 153 km 
avtocest. Hiter razvoj vseh kategtoriziranih cest v obdobju 
1970 - 1988 ponazarja tabela 78 v prilogi. Mednarodna pri- 
merjava razširjenost cestnega omrežja glede na površino in 
število prebivalstva je prikazana v tabeli 79 medtem ko je 
podobna primerjava med posameznimi deželami članicami 
DS Alpe-Jadran po posameznih kategorijah cest prikazana 
v tabeli 80. Iz tabel je razvidno, da je razširjenost cestnega 
omrežja, njegova gostota glede na velikost ozemlja in število 
prebivalstva v SR Sloveniji ciser nekoliko večja v primerjavi 
s SFR Jugoslavijo, da pa je v primerjavi z navedenimi drža- 
vami občutno manjša. Tudi v primerjavi z deželami DS Alpe- 
-Jadran slika ni ugodnejša. 

Tabela 79 
gostota cestne infrastrukture glede na površino in prebivalstvo v 
letu 1987 

Država km cest/100 kv.km km cest/lOOOP 

Avstrija 
ZRN 
* ta 1 i. j a 
SFRJ 
SR Slovenija 

: World Road Statistics - LJRF, Edicion 1987 

128,21 
197,4.1. 
100,10 
47,25 
69,74 

14,20 
8,05 
5,27 
5,20 
7,31 
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Tabela 80 
GOSTOTA CESTNE INFRASTRUKTURE 
PREBIVALSTVO V LETU 1901 

GLEDE NA TERITORIJ IN NA 

Dežel a 
Repub1 i ka 

Gornj a 
Avstrija 
Bavarska 
Koroška 
Hrvaška 
Furlanija - 
J u 1 i j s k a k r . 
Sa 1 zburg 
GIoveni j a 
Stajerska 
Tridentinska- 
G o r r i j e F- o a d i ž j e 
Venete 

POVPREČNE 
VREDNOST I 

km avtocest 
100 kv.km 

km g 1.cest 
.100 k v. km 

km avtocest 
1000 pr. 

•km g 1 . cest 
100 pr. 

i| / 
, 60 
,67 
,27 

„91 
,62 
,45 
, 46 

r 
,37 
, 27 

1,47 30,90 0,12 2,62 

Gostota avtocest glede 
1981 in 1987 

na teritorij in na prebivalstvo v letih 

Država 

Avstriji a 
ZRN 
I ta 1 i j a 

SR Slovenija 

km AC/100 
1981 

k v . k m 
1987 

km AC/1000 P 
1981 1987 

1 ,25 
2,83 
1. , 96 
0, 19 
0,45 

1 ,64 
3,38 
1 ,99 
O, 4 
0,71 

0,14 
0,12 
0,10 
0,02 
0,0 S 

0,18 
0,14 
0,11 
0,04 
0,07 

Vir Skupno poročilo o osnovni prometni infrastrukturi, DS 
Alpe -Jadran, Morld Road Statistics 1983-1987 (IRF) 4.5.2.2. 

4.5.2.2. Osnovni kazalci pritiska cestnega prometa na okolje 
Povečevanje prometa na cestah: promet se zlasti na avto- 

cestnih cestah iz leta v leto povečuje. Po manjšem zastoju 
v začetku osemdesetih let beležimo v zadnjih letih ponovno 
rast tako števila vozil v prometu kot tudi rast prevoženih 
kilometrov. Podatki so prikazani v tabeli 81 in 82 v prilogi. Iz 
priloge je tudi razvidno, da je dnevno v prometu vseh naših 
cestah približno ena petina vozil tujih. Podrobnejši podatki so 
razvidni iz tabele 83 v prilogi. 

Zaključek obdobja hitre motorizacije: podatki o številu 
registriranih motornih vozil v Sloveniji, prikazani so na tabeli 
84 v prilogi, kažejo na zaključek obdobja hitre motorizacije. 
Po intenzivni rasti vseh vrst vozil v sedemdesetih letih bele- 
žimo v osemdesetih letih le nekaj procentno rast osebnih 
vozil, občuten padec števila motornih koles in stagnacijo 
v rasti tovornih avtomobilov in avtobusov. Rast števila special- 
nih in priklopnih vozil je še vedno znatna. V okviru teh spre- 
memb se ne namenja dovolj pozornosti zagotavljanju pogojev 
za razvoj kolesarskega prometa, še posebej v mestih. 

Visoka dosežena stopnja motorizacije: v Sloveniji imamo 
eno osebno vozilo na 3,6 prebivalca in smo blizu evropskim 
standardom. V Avstriji pride eno vozilo na 3,1, v Italiji na 2,8 in 

v ZR Nemčiji na 2,4 prebivalca. V primerjavi s SFR Jugoslaviji 
(7,1) in drugimi državami, kot n pr. Madžarsko (7,9), Grči)0 

(8,7) in Demokratično republiko Nemčijo (5,3), je stopnja 
motorizacije v naši republiki bistveno višja. 

Višje emisije zaradi slabe kakovosti vozil: le 44% vozil )e 

starih manj kot pet let, 26% vozil od 6 do 10 let, 19% vozil o<> 
11 do 15 let in 11% vozil nad 15 let. 

Naraščanje potniškega prometa: na slovenskih cestah 
kljub določenim nihanjem, potniški promet še vedno narašča 
Podrobnosti prikazuje tabela 85 v prilogi. S stališča varst^ 
okolja je potrebno pojasniti padec števila prepeljanih potni' 
kov, kljub povečanju prevoženih potniških kilometrov, v zad; 
njih dveh letih. Eden izmed razlogov je tudi v neustrezn' 
politiki cen pogonskih goriv v preteklem obdobju, ki je cel° 
spodbujala okoljevarstveno najmanj ugodno obliko prevoz3 

potnikov z osebnimi vozili. 
Stagnacija prevoza blaga: pregled prevozov blaga P° 

izvoru in namembnosti, prepeljanje količine in opravjeno del° 
je prikazan v tabelah 86 in 87 v prilogi. Prevoz blaga v cestne^1 

promet v Sloveniji stagnira, raste pa prevožena pot. Količin® 
prepeljanega blaga in opravljeno delo v tranzitu tako domačij 
kot tujih prevoznikov pa nenehno narašača, kar deloma tud1 
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°dslikava učinkovitost prehoda prevoza blaga v tranzitu iz 
cest na železnico. 

Slaba kakovost cestnega omrežja in vozil kot generator 
Pritiska na okolje: slaba kakovost cestnega omrežja ter slaba 
kakovost vozil prispevata svoj delež k številu nesreč, številu 
ranjenih in mrtvih. Nesporni so negativnih učinkih na naravno 
ln kulturno okolje, predvsem v večjih mestih. Večja je poraba 
9oriva ob hkratni večji emisiji škodljivih snovi. 

Avtoceste in varstvo okolja: načrtovana izgradnja avtocest v Sloveniji (to poročilo se ne more opredeljevati za ali proti 
lovim avtocestam), nedvomno pomeni velik poseg v prostor 
ln okolje in z znatnimi pozitivnimi in negativnimi učinki na 
okolje. 

Med pozitivnime učinke sodijo: izboljšanje pogojev za 
[^moteno odvijanje notranjega in tranzitnega prometa; 
Zboljšanje varnosti prevoza potnikov in blaga, zlasti prevoza 
nevarnih snovi; razremenitev urbanih središč tranzitnega in 
Mednarodnega prometa, skrašanje potovalnih časov in mož- nost večje disperzije gospodarskega razvoja zaradi izboljša- 
la prometnih povezav in s tem zmanjševanje negativnih 
Vinkov vsake koncentracije dejavnosti na okolje. 

Negativni učinki izgradnje avtocest so zgoščeni v dveh 
skupinah. V prvi je nesporno večji vpliv emisij cestnega pro- 
meta na okolje v bližini same avtoceste. Avtocesta praviloma 
Poseže na ekološko neobremenjena območja in je v direkt- nem nasprotju s ciljem, da se ohrani kvaliteta neonesnaženih 
°bmočij. V drugi skupini so negativne posledice samega 
Posega v naravo in se nanašajo na izgubo kmetijskih zemljišč, 
9ozdov, razdiralne posege v naravne krogotoke ipd.. 

Vgradnja avtocestnega sistema torej prinaša negativne 
Posledice za okolje, ki so neizogibne in jih je mogoče samo 
tanjšati v sprejemljive okvire. Minimiranje teh posledic pa 
^ora biti temeljno vodilo že v samem projektiranju trase 
avtocest. V zvezi s tem naj omenimo, da predlagana trasa 
avtoceste Bratstva in enotnosti v največji možni meri poteka 
°b obstoječi trasi sedaj dvopasnovne ceste, ki bo rekonstru- 

Tabela 88 
ŠTEVILO IN POSLEDICE NESREČ PRI 

število razlitij 
Leto in razsut i. j mrtvi 

i 

1979 14 
1980 12 
1981 6 
1982 19 
1983 18 
1984 17 
1985 13 
1986 30 
1987 21 
1988 25 

SKUPAJ 179 17 

I7g 2adnjih 10.ih letih se je na cestah v SR Sloveniji zgodilo 
nev Prorrietnih nezgod z udeležbo vozil, ki so prevažala 
bilo,0 snovi. V teh nezgodah je 17 ljudi umrlo, 89 ljudi je 
I telesno poškodovanih, razlilo pa se je kar 310.909 
razsi frne snovi v 80-ih primerih je prišlo do razlitja ali 
Prim >. nevarnih snovi na cesti ali njeni okolici, v 46—ih er|n pa se je razlila večja količina nevarnih snovi. 

4'5 3- Železniški promet in ogrožanje okolja 

dolžina železniških prog v SR Sloveniji je 1050 km, od tega 

irana v en vozni pas nove avtoceste. S takšnim pristopom se 
zagotavlja kar najmanjši poseg na nova zemljišča. V načelu ni 
sprejemljivo načrtovanje avtocestnega sistema brez vzpored- 
nega vzpostavljanja sistema minimiziranja negativnih učinkov 
na okolje, ki vključuje zakonsko omejevanje emisij, zmanjše- 
vanje vsebnosti škodljivih snovi v gorivu, omejevanje hitrosi 
vožnje in omejevanje časa vožnje (n pr. prepoved vožnje 
tovornjakov v nočnem času), posodobitev proizvodnje doma- 
čih vozil, zmanjšanje tovornega prometa s preusmerjanjem 
tovornega prometa s cest na železnico, v povečanju oprtnega 
in kombiniranega prevoza blaga ipd. 

Preusmerjanje prometa s cest na železnice: uresničevanje 
tega, za varstvo okolja posebej pomembnega programa, je 
vezano predvsem na ustvarjanje pogojev za večji prevoz po 
železnici. V minulem obdobju je bilo zgrajenih okoli 70 km 
industrijskih tirov, usposobljena je bila soška proga za tran- 
zitni prevoz blaga iz luke Koper, uveden je bil oprtni prevoz na 
relaciji Ljubljana-Munchen in predviden za relacijo Šentilj 
- Dobova - Zagreb, uveden je bil poseben kontejnerski vlak 
Koper - Slzburg, močno je bil povečan obseg storitev pri 
prevozu vagonov v dostavnem cestnem prometu do končnih 
uporabnikov, izboljšana je vključenost blagovno transportnih 
centrov v prevoz blaga po železnici, uveden je računalniško 
ožpodprt informacijski sistem za vodenje prometa. Kljub 
navedenim akcijam željenih učinkov še ni, tudi zaradi omeje- 
nih materialnih možnosti. Z modernizacijo železniškega 
omrežja je potrebno nadaljevati tudi zaradi tega, da se 
z izgradnjo avtocestnega sistema v Sloveniji ne bi tranzit med 
Zapadno Evropo, Bližnjim vzhodom in Srednjim vzhodom 
v celoti preusmeril na ceste, kar bi povečalo negativne vplive 
na okolje. 

Nesreče pri prevozu nevarnih snovi po cestah: po podatkih 
organov za notranje zadeve je v tabeli 88 prikazano število in 
posledice nesreč v obdobju 1979-1988, v katerih so bila 
udeležena vozila, ki so prevažala nevarne snovi : 

PREVOZU NEVARNIH SNOVI PO CESTAH 

p os 1 eclice raz 1 . 
p o š k o d o v a n i t e k o č i ri e 

4 5 

9 32.200 1 
1 2.870 1 
2 2 900 1 
8 55■694 1 

11 87.020 .1 
9 45.075 1 
6 7.050 1 

20 60.850 1 
6 17.545 1 

27 8.705.1 

89 310.909 .1 

je 332 km dvotirnih in 491 km elektrificiranih prog. Podatki 
o prepeljanih potnikih in potniških kilometrih v posameznih 
letih so prikazani v tabeli 89 v prilogi. Po nekaj letni rasti je 
z letom 1986 število potnikov začelo ponovno upadati, pred- 
vsem zaradi zmanjšanja števila prepeljanih potnikov v medna- 
rodnem prometu. Prevoz blaga v zadnjem desetletju z, manj- 
šimi nihanji, ohranja doseženo raven. 

Navkljub sprejeti politiki o preusmerjanju tovorov s cest na 
železnico, ki jo je oblikovala Skupščina SR Slovenije leta 
1977, je iz primerjalnih podatkov razvidno, da je delež želez- 
nice v skupno prepeljanem blagu ni povečal in še vedno 

O 
O 
0 
1 
1 

4 
4 
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znaša le eno petino vseh prepeljanih količin, medtem ko se )e 
delež železnice v skupno opravljenem transportnem delu od 
leta 1980 počasi, a zanesljivo zmanjševal in danes znaša le še 
42%. Podrobnosti so razvidne iz tabele 90 v prilogi. 

Prevoz nevarnih snovi: po statističnih podatkih Skupnosti 
jugoslovanskih železnic se prepelje po železnici 2,2 mio ton 
nevarnih snovi, kar je približno 10 % celotnega obsega letnih 
prevozov blaga na območju Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana. Pregled obsega prevoza po posameznih letih in vrstah 

Tabela 92 
ŠTEVILO IZLITIJ NAFTE IN NJENIH 
UVEDENIH SODNIH POSTOPKOV 

leto žtevilo i;: litij 

1980 24 
1981 12 
1982 17 
1983 11 
1984 7 
1985 5 
1986 12 
1987 9 
1988 5 

SKUPAJ .102 

Vir : Luž k a kapetanija Koper, .1989 

Od leta 1980 do danes v obalnem morju na območju SR 
Slovenije, ni bilo nobene večje oziroma velike polucije. Vsa 
onesnaženja z olji so bila omejena na količine po nekaj sto 
litrov. Tako je bilo v večini primerov te količine možno očistiti 
ali pa so se v nekah dneh razpršile, zaradi delovanja morskih 
valov in vetra. Skupno sta bila v osmih letih evidentirana 102 
primera onesnaženja morja z nafto ali njenimi derivati, najpo- 
gosteje v mešanici z odpadnimi ladijskimi vodami. V večini 
primerov so naftni madeži izvirali iz ladij, ki so plule mimo 
naših voda v druge luke tržaškega zaliva. Uvedenih je bilo 22 
sodnih postopkov zaradi nedovoljenega onesnaženja morja. 
Od leta 1983 dalje se vodi proti znanim storilcem tudi odškod- 
ninski postopek za povrnitev stroškov čiščenja in povrnitev 
škode na mroski flori in fauni. 

4.6. TURIZEM 

4.6.1. Turizem in varstvo okolja 

Pospešena rast turizma je v preteklem desetletju, ob pozi- 
tivnih ekonomskih in drugih učinkih, povzročila tudi 
pomembne negativne vplive na okolje. 

4.6.1. Splošni podatki o turizmu 

Slovenija ustvari s turizmom okrog 3% družbenega proiz- 
voda. Turistični promet dosega v Sloveniji ok. 9 milijonov 
prenočitev (2.7 mio gostov). S stališča pritiska na okolje je za 
Slovenijo pomembno veliko število izletnikov in potnikov, ki 
samo potujejo preko našega ozemlja (ca. 20 mio. letno). 

4.6.2. Izbrani kazalci pritiska turizma na okolje 
Zgoščevanje turističnih zmogljivosti na turistično najbolj 

atraktivnih in okoijevarstveno občutljivih območjih: raba 
prostora za turizem se po svoji, ozko pogojeni notranji logiki 
- brez delovanja ustreznih korektivov, zgošča v najbolj atrak- 
tivnih in občutljivih delih narave. Zaradi tega prihaja ne samo 
do negativnih vplivov na okolje, ampak se uničuje naravni 

je prikazan v tabeli 91 v prilogi. 
Železniško gospodarstvo Ljubljana s 1.12.1988 vpeljalo 

posebno evidenco vseh nepravilnosti, ki so povezane s pošilj* 
kami nevarnih snovi. 

4.5.4. Pomorski promet in ogrožanje morja 
. 

V tabeli 92 so prikazani podatki o izlitjih nafte in njeni" 
deHvatov iz ladij od leta 1980 dalje. 

DERIVATOV V MORJE IN ŠTEVILO 

ž t e v i 1 o s o d n i h p o s t o p k o v 

4 

T* 

resurs te dejavnosti. Ta pojav se še posebej zaostruje ot> 
investicijskih namerah za izgradnjo ali povečanje prenočitve' 
nih in gostinskih ter pripadajočih infrastrukturnih objektov i" 
naprav v gorah in ob morju. 

4.6.3. Regionalne zaostritve po posameznih 
območjih 

Obalno območje: osnovni problem razvoja z vidika varst^ 
okolja je neusklajenost med zmogljivostjo okolja oz. prostor3 

ter različnimi, tudi medsebojno izključujočimi, dejavnosti111 

- med katere sodi tudi turizem. Tipičen primer takšne neuS' 
klajenosti, ki razvrednoti turistično ponudbo kot celoto, \e 

turistična raba prostora ob morju. Posamezni elementi, ki n® 
bi dopolnjevali oziroma bogatili turistično ponudbo in pospe' 
ševali turistični promet, nanjo v bistvu negativno vplivajo, k®' 
ne upoštevajo osnovnih atraktivnosti prostora : naravni11 

danosti, kulturne dediščine, kakovosti življenja in tradicj 
domačega prebivalstva. Tako se v istem prostoru, katere^ 
vabljivost je naravna in kulturna dediščina ter kakovost^ 
storitve, širijo aktivnosti, ki te temeljne atraktivnosti turi 
degradirajo. Ob propadanju Pirana, starih reprezentančni'1 

zgradb v Portorožu, ki pomenijo image kraja ter s sočasn" 
širitvijo marine, izgradnjo novih gostinskih objektov, 5 

zožuje prostor, morska obala in čistoča morja. Zmanjšuje s® 
tudi vrednost kraja zaradi onesnaževanja s hrupom, ki 9' 
povzroča cestni promet, letališče, športne naprave, dodatn" 
pa še neprimerne in med seboj nevsklajene zabavne pri red1' 
tve itd. Poleg turistične poselitve pa narašča tudi obremenit®. 
prostora z vikendi in stanovanjskimi naselji, kar vse skup3' 
spodkopava tiste privlačnosti turizma, po kakršnih naraš^' 
povpraševanje. . . 

Alpski svet: to območje sodi med najbolj občutljiv 
naravne sisteme, ki ne prenesejo nekritične rabe naravi1 

virov - tudi za turizem. Zgostitev prenočitvenih zmogljivo® 
v gorah ter izgradnja rekreacijskih objektov in naprav (np'_ 
priprava obsežnih terenov za smučarske proge), sta pome"1 

ben poseg v naravno ravnovesje ter izvor onesnaževanja ' 
ogrožanja okolja. Poseben problem so vedno novi doda'11 
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objekti, ki negativne učinke na okolje stopnjujejo. V zadnjem 
času postaja aktualen problem novih atraktivnih dejavnosti 
kot na primer: širitev objektov in naprav za zagotavljanje 
smuke na umetnem snegu, t.i. mountain bike (gorsko kolo), 
jadranje z motornimi zmaji ipd.. 

Območja arhitekturne in ostale kulturne dediščine: nase- 
lja in stara mestna jedra se v splošnem še vedno preveč 
zanemarjajo ob sočasni gradnji novih objektov in dodatni 
nesmotrni rabi prostora. Še vedno je tudi zakoreninjena 
miselnost, da pomeni turistična raba kulturne dediščine, 
Posebej starih mest ipd. ustvarjanje nekakšnih muzejskih 
naselij, mrtvih mest. Umetna turistična naselja kot nasprotni 
Pol vsebinsko bogatim starim mestnim jedrom, so posledica 
množičnega, industrijskega tipa razvoja turizma. Ta umetna 
naselja dodatno obremenjujejo okolje in so z narodnogospo- 
darskega ter s turističnega vidika vse manj zanimiva. 

5. ODZIV DRUŽBE NA PROBLEME 
ONESNAŽEVANJA IN 
ONESNAŽENOSTI OKOLJA 

5.1. VARSTVO OKOLJA V PLANSKIH AKTIH 

V spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana SR Slo- 
venije so bile vključene strateške usmeritve glede nadaljnega 
razvoja energetike (vključno z razvojem jedrske energetike in 
Premogovništva). 

V družbenem planu SRS in dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana za obdobje 1986-1990 pa so bile z dopolnitvami 
konkretizirane nove naloge s področja varstva okolja s pov- 
darkom na saniranju gozdov, varstvu tal in problematiki emisij 
'z prometa, poleg tega pa je bila vključena tudi naloga, da 
Morajo občine pripraviti celovite programe nalog varstva oko- 
lja za svoje območje. 

Za potrebe priprav planskih dokumentov za naslednje sred- 
njeročno obdobje je bila v okviru nacionalnega paketa razi- 
skav in ekspertiz, katere finansira Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, vključena tudi vrsta raziskav s področja ravnanja 
z naravnimi viri in varstva okolja. 

5.2. PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 

5.2.1. Zvezni predpisi 

V tabeli 93 v prilogi je prikazan pregled zveznih predpisov, 
ki so sprejeti, v pripravi ali v postopku novelacije. V zvezi 
s Predpisi, ki se pripravljajo na novo ali ki so v novelaciji je 
Potrebno opozoriti, da pri njihovi zasnovi obstoje resne kon- 
ceptualne razlike. Tako zaradi teh razlik še vedno ni priprav- 
ljena sprejemljiva različica zveznega zakona o varstvu zraka, 
niti sprejemljiva različica zveznega zakona o vodah. 

Na zvezni ravni je v strokovni fazi priprava Strategije varstva 
°kolja Jugoslavije. Ta dokument bi moral zagotoviti temeljna 
'zhodišča politike varstva okolja za vprašanja, ki so v interesu vse države in mednarodne skupnosti. 

5-2.2. Republiški predpisi 

Slovenija je v obdobju 1975 - 1981 zaključila sprejemanje 
Prve generacije predpisov s področja varstva okolja. Z njimi 
So bila pokrita praktično vsa, v tistem času pomembna in 
Poznana področja varstva okolja. V tabeli 94 v prilogi je 
Pregled veljavne republiške zakonodaje na področju varstva 
okolja. Prva generacija predpisov je bila obremenjena z dvemi 
''Pi problemov. Prvi tip so problemi, ki jih najdemo pri razvoju 
Pravne ureditve na področju varstva okolja v večini držav. 
Jrrugi tip pa so problemi pogojeni s širšimi značilnostmi 
družbenega okvirja v času nastajanja teh prepdisov. 

Med problemi prvega tipa je najbolj značilna nepokritost 
Posameznih področij varstva okolja kot so, na primer: pro- 
blematika varstva tal pred onesnaževanjem, prepoved upo- a°e določenih substanc v proizvodnji in porabi, katere upo- 
raba lahko povzroča probleme lokalnih ali celo globalnih 
[azsežnosti (npr. uporaba CFC) in drugi. V naši zakonodaji je 
Posebej neustrezno pokrita presoja vplivov na okolje, tako da 
®e naše rešitve bistveno razlikujejo od rešitev, ki so uveljav- 
lene na območju Evropske skupnosti. 

Velik razkorak med normativnim na eni ter dejanskim ureja- 
njem zadev na drugi strani je osnovna značilnost druge sku- 
pine problemov. Razpoložljive analize kažejo, da je bil eden 
bistvenih razlogov za takšno stanje v uveljavljenem modelu 
samoupravnega načina razreševanja problematike razmerja 
med naravo in družbo. Takšen model se je izkazal kot neučin- 
kovit, saj ni bilo utemeljeno pričakovati, da bodo onesnaže- 
valci sami od sebe odpravljali vzroke in posledice onesnaže- 
vanja okolja in se o tem enakopravno sporazumevali s priza- 
detimi. Dogovorni pristop k oblikovanju pravnega sistema na 
področju varstva okolja je prispeval k neučinkoviti organizira- 
nosti ter k nedorečenemu in s politiko varstva okolja neuskla- 
jenim sistemom spodbud in sankcij. 

Po letu 1986 so se, na podlagi in upoštevaje opisane ugoto- 
vitve, izpeljele številne spremembe in dopolnitve veljavne 
zakonodaje na področju varstva okolja. Pomembno novela- 
cijo pomenita nova odloka na področju varstva zraka, sprejeta 
v letu 1988 - Odlok o razvrstitvi območij v SR Sloveniji 
v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka in še 
posebej Odlok o mejnih količinah oz. koncentracijah škodlji- 
vih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (emisija). Sedanji je 
bistveno zaostril normative glede na odlok iz leta 1978 in jih 
uskladil s sodobnimi evropskimi predpisi, poleg tega pa glede 
na posamezne emitirane snovi določil tudi termisnko oprede- 
ljene obveznosti emitentov. V začetku leta 1989 pa je bil 
sprejet še Pravilnik o vsebini sanacijskih programov na 
področju varstva zraka. 

Od leta 1986 so v pripravi spremembe in dopolnitve zakona 
o varstvu zraka, pa tudi zakon o vodah. Da bi zakonsko uredili 
tudi problematiko varstva tal pred onesnaženjem, katera se 
vse bolj drastično kaže na območju cele republike, se je v letu 
1989 intenziviralo tudi strokovno delo na pripravi zasnove 
varstva tal v SR Sloveniji pred onesnaženjem.Dopolnila slo- 
venske ustave, sprejeta septembra 1989, prinašajo nekatere 
sistemske spremembe, ki zahtevajo in hkrati omogočajo 
posodobitev vrste predpisov tudi na področju varstva okolja. 
Dopolnitve slovenske ustave vsebujejo tudi določbo, da je 
z zakonom ali aktom pooblaščenega organa možno prepove- 
dati uporabo energije, snovi ali tehnoloških postopkov, ki so 
škodljivi za zdravje ljudi ali človekovega okolja. Ustavni zakon 
za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SR Slovenije 
določa, da se republiški zakoni, ki niso v skladu z amandmaji, 
z njimi uskladijo do konca leta 1990. 

Dodatni vidik, ki ga je potrebno in smotrno upoštevati pri 
spremembah zakonodaje na področju varstva okolja, je prila- 
gajanje mednarodnim predpisom. Evropska skupnost tako 
postopno ureja enotne minimalne pogoje varstva okolja, kot 
del pogojev gospodarjenja, ki so (bodo) bistveno ostrejši kot 
so okoljevarstveni pogoji v SR Sloveniji. Ti pogoji bodo po 
letu 1992 bistveno vplivali na možnosti vključevanja v Evropo 
na gospodarskem področju ter na možnosti posrednega 
»izvoza umazanije« k nam, če tega ne bomo pravočasno 
preprečili. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v letu 1989 
sprejel sklep, da se pripravi zakonodajni program prilagajanja 
SR Slovenije nastajanja notranjega trga na območju ES. Na 
ravni Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora je že izdelana delovna zasnova operativnega načrta 
aktivnosti za prilagoditev predpisov varstva okolja direktivam 
Evropske skupnosti. 

5.2.3. Predpisi na ravni občin in posebnih DPS 

Na podlagi republiških zakonov občinske skupščine s svo- 
jimi predpisi podrobneje urejajo nekatera vpršanja s področja 
varstva voda, ravnanja z odpadki, varstva zraka in varstva pred 
hrupom v bivalnem in naravnem okolju. Odgovori občin 
v anketi 1989 kažejo, da je večina občin s svojimi odloki 
zavarovala vodne vire oz. določila varstvene pasove za zaščito 
pitne vode na svojem območju. Opozoriti pa je potrebno, da je 
še vedno ca. tretjina vseh za oskrbo s pitno vodo pomembnih 
vodnih virov brez ustrezne pravne zaščite. Praktično vse 
občine imajo sprejete odloke o obveznem zbiranju, odvozu in 
odlaganju odpadkov. Le 9 občin je s posebnimi odloki zavaro- 
valo pred hrupom posamezne dele svojega naravnega in 
bivalnega okolja (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in 
bivalnem okolju te predpise določa le kot možnost in ne kot 
obveznost). Najbolj zakrbljujoče je dejstvo, da je med 31 
občinami, ki imajo po Odloku o razvrstitvi območij v SR 
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Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva 
zraka na svojem teritoriju območja III. in IV. območja onesna- 
ženosti (nad dovoljeno in nad kritično mejo), le 7 občin 
spre|elo odloke o varstvu zraka oz. ga v 2 pripravljajo. Podrob- 
nejši pregled občinskih predpisov s področja varstva okolja je 
prikazan v tabeli 95 v prilogi. 

5.3. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Delitev pristojnosti: izvajanje inšpekcijskega nadzorstva 
nad izvajanjem sprejetih odločitev oz. predpisov je ena od 
najpomembnejših kontrolnih funkcij upravnega sistema. Nad- 
zor nad stanjem okolja oz. nad spoštovanjem predpisov na 
področju varstva okolja izvaja vrsta resornih inšpekcijskih 
organov. V tabeli 96 v prilogi so prikazane pristojnosti inšpek- 
cijskega nadzora na področju varstva okolja. 

Pristojnosti nadzora nad varstvom okolja so razdeljene, 
vendar često nejasno razmejene kar objektivno zamegljuje 
odgovornost za nadzor nad izvajanjem predpisov s področja 
varstva okolja. Pojav nejasne delitve dela med službami na 
področju varstva okolja je tipičen za določeno stopnjo razvoja 
v organiziranju družbe na tem področju - stanje v Sloveniji ni 
nekaj posebnega. Pomembno je, da bo reorganizacija služb 
skladna s sodobnimi oblikami v svetu. 

Število in izobrazba inšpektorjev: v tabeli 97 v prilogi je 
prikazan pregled števila inšpektorjev na republiški in občinski 
ravni in stopnja njihove izobrazbe. Glede na obseg nalog oz. 
pristojnosti, je število inšpektorjev za posamezna področja 
relativno majhno, na nekateih področjih pa se njihovo število 
zmanjšuje (npr. urbanistična inšpekcija). Po zakonu bi morali 
imeti vsi inšpektorji visoko izobrazbo, po sedanjem stanju je 
takšnih le polovica. 

Obseg delovanja inšpekcijskih služb: kazalec delovanja, 
ne pa tudi učinkovitosti inšpekcijskih služb, je število oprav- 
ljenih pregledov in izdanih odločb ter prijav kršiteljev. Podatki 
za leto 1988 so prikazani v tabeli 98 v prilogi. 

Akcija usklajenega inšpekcijskega nadzora: Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je leta 1986 sprejel poseben Program 
usklajenega inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje onesnaže- 
nosti okolja v SR Sloveniji, katerega glavni namen je bil bolj 
osredotočiti in poenotiti aktivnosti in ukrepe predvsem pri- 
stojnih inšpekcijskih organov na odpravljanje glavnih virov 
onesnaževanja vode in zraka na v planskih dokumentih repu- 
blike opredeljenih območjih prednostne sanacije. Aktivnosti 
usklajenega inšpekcijskega nadzora so povečale sistematič- 
nost in učinkovitost nadzora nad viri onesnaževanja in dajejo 
prve rezultate predvsem v boljšem rednem spremljanju emisij 
škodljivih snovi, pa tudi v izdelanih sanacijskih programih in 
pričetih sanacijah. Akcija je seveda še bolj razkrila zaostrene 
ekonomske in socialne probleme onesnaževalcev, kar inšpek- 
cijske organe zadržuje, da ne ukrepajo dosledno (npr. ukinja- 
nje proizvodnje). Z načrtovano reorganizacijo tudi inšpekcij- 
skih služb bo potrebno celotno akcijo prevrednotiti glede na 
predlagane rešitve, saj ne bi bilo smotrno, da akcija zameg- 
ljuje pristojnosti in odgovornost posameznih inšpekcijskih 
služb 

V prilogi II so osnovni podatki o ugotovitvah in izrečenih 
ukrepih inšpekcijskih ogledov do 30.9.1989 pri onesnaževal- 
cih voda in zraka, ki so bili vključeni v poostren inšpekcijski 
nadzor. 

5.4. ZAGOTAVLJANJE EKONOMSKIH IN 
DRUGIH POGOJEV VARSTVA OKOLJA 

5.4.1. Ekonomski pogoji 

Zagotavljanje z vidika varstva in izboljševanja okolja smotr- 
nih ekonomskih pogojev obsega uveljavljanje takšnih pravil in 
pogojev, ki vzpodbujajo k saniranju obstoječih virov onesna- 
ževanja in uveljavljanju za okolje sprejemljivih novih investi- 
cij, po drugi strani pa gre za restriktivne ekonomske ukrepe, 
ki proizvajalce in uporabnike odvračajo od postopkov in pro- 
izvodnje proizvodov, ki okolje ogrožajo. Poseben problem je 
problem sanacije v dosedanjem razvoju nakopičenih proble- 
mov, katerih brez družbene pomoči ni mogoče razrešiti 
v željenem času in obsegu. 

Ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije so omogočili 

oblikovanje in sprejem rešitev na področju zagotavljanja i" 
uporabe sredstev za varstvo okolja. Izhajajoč iz zaključkov 
problemske konference SZDL »Ekologija, energija, varčeva- 
nje«, da naj se za financiranje najbolj perečih ekoloških pro- 
blemov zagotovijo sredstva tudi na podlagi vzajemnosti in 

solidarnosti, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oblikoval 
predlog Zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za var- 
stvo okolja, katerega je januarja 1990 sprejela Skupščina SP 
Slovenije (Uradni list SRS, 2/1990). S tem zakonom se zago- 
tavlja materialna podlaga za pospešeno odpravljanje nakopi- 
čenih žarišč onesnaževanja in ogrožanja okolja. Zakon 
z zagotavljanjem ugodnih kreditov za izvajanje dogovorjeni!1 

programov varstva okolja omogoča realno podlago za 
odpravo najtežjih ekoloških problemov do leta 1995. Z dogra* 
jevanjem zakonskih rešitev se bo zagotovila obremenitev vseh 
oblik onesnaževanja okolja ter s tem vzpostavil okvir ekonom- 
skega pritiska na zmanjšanje emisij v okolje. Tako dodatno 
zbrana sredstva bo mogoče na drugi strani uporabiti za spod- 
bude pri izvajanju dogovorjenih programov varstva okolja. T® 
rešitve bodo, v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije, obli' 
kovane še v letu 1990. 

Na področju davčne politike so bile leta 1983 uvedene v S° 
Sloveniji skladno z zakonom o davkih občanov davčne olaj* 
šave za vlaganje sredstev v izgradnjo malih hidroelektrarn' 
katere so bile v letu 1985 razširjene tudi na vlaganje sredstev 
v druge alternativne energetske vire. 

Za vlaganje sredstev v sanacijo virov onesnaževanja okolj® 
je bila v letu 1989 uvedena davčna olajšava za zavezance 
davka iz kmetijske in gospodarskih dejavnosti, ki znaša do 
30% od odmerjenega davka za dobo do 3 let. Zavezanci davka 
iz kmetijske in iz gospodarskih dejavnosti, ki so obdavčeni p° 
dejanskem dohodku, lahko pod določenimi pogoji uveljav- 
ljajo znižanje davčne osnove do 60% tudi za vlaganje lastni 
sredstev v nabavo čistilnih naprav ter drugih energetsko ter 

ekološko neoporečnih naprav. 
V zvezi z davki je potrebno pripomniti, da federacija P° 

zveznih organih ureja temelje davčnega sistema, ki so 
pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega trga. Z® 
varstvo okolja pomembnejši je zvezni zakon o obdavčevanj 
proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72 f1 

41/88). V skladu s tem zakonom lahko kupujejo uporabni*' 
družbenih sredstev opremo za opravljanje svoje dejavnost' 
(kot so čistilne naprave, vodne turbine itd.) brez plačila p<0' 
metnega davka. V letu 1988 je bilo na pobudo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije uveljavljeno znižanje stopnje temell' 
nega prometnega davka od prometa neosvinčenega bencina 
(stopnja je za 12,30% nižja). Že v letu 1987 je Izvršni sv®> 
Skupščine SR Slovenije uveljavljal tudi pobudo za zmanjšanj® 
stopnje temeljnega prometnega davka za osebne avtomobil® 
z katalizatorjem, ki ni bila sprejeta. Kljub nasprotovanju je bi'3 

v letu 1988 ukinjena veljavna oprostitev plačila prometneg® 
davka od gradbenega termoizolacijskega materiala in drugi11 

proizvodov za varčevanje z energijo. Ob sprejemanju noveg® 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu s® 
bodo vsi ti predlogi ponovno uveljavljali, poleg tega pa tu«1 

pobuda za nižje davčne stopnje prometnega davka za papf' 
nate vrečke. . 

Na področju carinske politike je v letu 1989 Zvezni izvrši11 

svet uveljavil pomembne carinske olajšave za uvoz tist® 
opreme za varstvo okolja, ki se ne proizvaja v Jugoslaviji. 

Ljubljansko banka - združena banka pri odobravanju kr®' 
ditov oz. izdajanju garancij za investicijske programe v sklop11 

preverjanja družbeno-ekonomske upravičenosti uporabi)3 

kriterij vplivov na okolje kot izločilni kriterij pri vseh obravn®^ 
vanih investicijah (strokovno delo opravlja Inštitut za ekonO' 
miko investicij LB-ZB v sodelovanju s SEPO pri Inštitut 
Jožef Štefan). 

5.4.2. Organiziranost in njena učinkovitost 

Na podlagi programa aktivnosti za racionalizacijo in pov®^ 
čanje učinkovitosti dela državne uprave in strokovne ekspef" 
tize o možnostih reorganizacije inšpekcijskih služb oz. p1"®' 
nosa pristojnosti na republiške organe, so že v teku aktivnos' 
za spremembe resornih zakonov v tej smeri. V zaključni fazi |® 
gradivo, ki obsega izhodišča in poglavitne rešitve, problema' 
tiko kadrov in sredstev za delo republiških inšpekcij, sestav^ 
del gradiva pa so tudi teze za spremembo 27 področnin 
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'akonov. Cilj predlaganih sprememb je večja racionalnost in 
kvaliteta inšpekcijskega ukrepanja, ki bi zagotavljali dosledno 
spoštovanje zakonitosti. Ocenjuje se, da bi koncentracija 
Inšpekcijskih pristojnosti omogočila tudi boljšo opremljenost 
ln večji vpliv na kvaliteto kadrov. 

Te spremembe bi izboljšale tudi učinkovitost odkrivanja in 
Pogona v primerih, ko onesnaževanje okolja ogroža zdravje 
^udi in družbeno lastnino oz. povečalo učinkovitost izvajanja 
bazenskih postopkov in postopkov o prekrških. 

5-4.3. Raziskovalna dejavnost 

. Celotnega pregleda nad znanstveno - raziskovalnim delom 
lr> nad razvojnimi ekspertizami na področju varstva okolja ni 
Mogoče predstaviti, ker se za to potrebni podatki ne vodijo na 
®nem mestu. Raziskovalno delo na področju varstva okolja 
'inancira predvsem Raziskovalna skupnost Slovenije s svojimi 
Posebnimi razskovalnimi skupnostmi, družbenopolitične 
skupnosti in njihovi upravni organi, občinske raziskovalne 
skupnosti, pa tudi posamezne delovne organizacije, ki potre- 
bujejo strokovne ekspertize za sanacijo svojih vplivov na 
°kolje. Pomembno pa je ugotoviti, da je bila v tem srednjeoč- nern obdobju opravljena vrsta raziskav in analiz, ki so nepo- 
sredno povezane z razreševanjem najbolj perečih problemov 
varstva okolja (npr. ravnanje z odpadki, razreševanje proble- 
matike onesnaževanja tal ipd ).V tabeli 99 v prilogi je prikazan 
Seznam raziskav na področjuu varstva okolja, (so)tinanciranih 
s strani Raziskovalne skupnosti Slovenije in posebnih razi- 
skovalnih skupnosti. . 

. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po letu 1986 sofinan- Clral vrsto ekspertiz s področja varstva okolja, ki so prikazane 
v tabeli 100 v prilogi. 

Na ravni občin je bila opravljena vrsta raziskav in ekspertiz 
*a potrebe varstva okolja. Predvsem gre za ekspertize v zvezi 
2 specifičnimi problemi varstva in izboljševanja okolja na 
Posameznem območju (največ analiz in raziskav se nanaša na 
Vodne vire in problematiko odpadkov), za celovite analize 
stanja onesnaženosti in konkretne rešitve problemov. Podatki 
Po občinah so bili zbrani v letu 1989 s posebno anketo in so 
razvidni iz tabele 101 v prilogi. 

^a izdelavo strokovnih podlag za pripravo planskih doku- 
mentov republike za obdboje 1991-1995 je Izvršni svet 
jpupščine SR Slovenije naročil tudi projekt Naravni viri kot 
Qeiavnik razvoja (koordinator: dr. Dušan Plut). 

f;5- UREJANJE PROSTORA V FUNKCIJI 
VARSTVA OKOLJA 

Spoznanje, da je kvalitetno urejanje prostora eden bistve- lh instrumentov celovitega in učinkovitega varstva okolja, je 
Prispevalo, da so bila že v zakone s področja urejanja pro- 
jora v letu 1984 vgrajene neketere pomembne okoljevar- 
jvene zahteve. Te zahteve so se nanašale na upoštevanje 

-p^Jka varstva okolja v vseh fazah (od planske do izvedbene), 
ako je bila omogočena in zahtevana prevera sprejemljivosti 
akega, še posebej pa ekološko spornega, posega v prostor, 

endar pa, glede na tedanji splošni sistemski okvir, ta dolo- 
in t za^onih n'so bi,a v operativnem smislu dovolj razdelana .. 'ako žal niso v celoti zagotavljala doseganje ekoloških 

lev. Podrobneje je ta problematika obravnavana v Poročilu 
*ureianiu prostora, ki ga je konec leta 1987 sprejela Skupš- 

"a SR Slovenije, 
sol 3 sP°znania ,er izkušnje in bistveno sprememnejni P'Ošni sistemski okvir je izhodišče za dograjevanje zakono- 

!e s področja urejanja prostora. Z vidika varstva okolja je 
ipomembenjša sistemska ureditev presoj vplivov na okolje 
vsakem posegu v prostor in to na način, kot je uveljavljen 

tVropski skupnosti. 

®-J- ZBIRANJE PODATKOV POMEMBNIH ZA 
AKTIVNO VAROVANJE OKOLJA 

Pod3 t
a^'vno varovanje okolja so najpomembenjši pomembni oatki o stanju okolja ter o izvorih ogrožanja okolja. 

Hid3 P0<*r°čju spremljanja stanja in sprememb v okolju 
in s

rorne,eor°loški zavod SR Slovenije redno spremlja stanje Premembe kakovosti vode in zraka. V Sloveniji se redno 

spremlja stanje in spremembe v zvezi s propadanjem gozdov 
(Inštitut za gozdno in lesno gospoadrstvo). Raziskave, katere 
je opravila Biotehnična fakulteta na območju občine Celje, so 
osnova za vzpostavitev rednega sistema za spremljanje stanja 
in sprememb kakovosti tal. Redno se spremlja kakovost hrane 
in pitne vode. 

Bistveno slabše je stanje glede zbiranja podatkov o izvorih 
ogrožanja okolja. Z vzpostavijo evidence o ravnanju s poseb- 
nimi odpadki je sicer zapolnjena pomembna podatkovna 
vrzel. Zaskrbljujoče je dejstvo, da v Sloveniji ni zaživel sistem 
zbiranja podatkov o emisijah škodljivih snovi v zrak, kar je 
posebej opredeljeno v zakonu o varstvu zraka. V Sloveniji še 
vedno ni katastra onesnaževalcev voda, katerega nadomešča 
približna ocena onesnaževanja v enotah onesnaževanja (E) 
po onesnaževalcih. Razlog takšnemu stanju je tudi v dejstvu, 
da v Sloveniji v preteklosti ni bilo ustreznega ali pa pa sploh ni 
bilo vzpostavljenega sistema ekonomske obremenitve ones- 
naževalcev, kar je s sprejetjem Zakona o zagotavljanju sred- 
stev za varstvo okolja preseženo. 

Ob podatkih pomembnih za spremljanje stanja in spre- 
memb v okolju (monitoring) se v okviru služb s področja 
statistike in geodezije spremljajo tudi drugi podatki, ki so 
pomembni za celovito varstvo okolja in so kot ena izmed 
osnovnih podatkovnih podlag tudi tega poročila. Analiza sta- 
nja glede zbiranja podatkov za aktivno varstvo okolja opo- 
zarja, da bo morala biti ena prednostnih nalog v naslednjem 
obdobju vzpostavitev skupne baze podatkov za spremljanje in 
razvoj okolja, ki bo na voljo vsem uporabnikom. 

6. OSNOVNE NALOGE POLITIKE 
VARSTVA OKOLJA V NASLEDNJEM 
OBDOBJU 

Predpogoj za oblikovanje in vodenje učinkovite politike 
varstva okolja je pravilna ocena stanja v okolju. Vsaka nepra- 
vilna ocena vodi v izbor ukrepov, ki niso samo malo ali 
neučinkoviti, ampak lahko posredno celo pozročijo hitro 
poslabšanje kvalitete okolja ter s tem za določeno obdobje 
onemogočijo ali vsaj bistveno otežijo preoblikovanje odnosov 
med naravo in družbo. 

6.1. Ocena stanja 
Trend slabšanja kakovosti okolja v Sloveniji kaže vse znake 

umirjanja, kar je tesno povezano z vzporednim umirjanjem 
nagle urbanizacije in industrializacije v povojnem obdobju. 
Obdobje naglega porasta obremenjevanja okolja je zaklju- 
čeno. Posledica tega obdobja je v splošnem prekomerno in 
na najbolj prizadetih območjih celo kritično onesnaženo oko- 
lje, ki že neposredno ogroža zdravje ljudi in kvaliteto življen- 
sko pomembnih naravnih resursov. 

6.2. Osnovne naloge politike varstva okolja 
Vsaka politika varstva okolja mora biti celovita in kot taka 

vsebovati nujne kratkoročne ukrepe za zmanjšanje najresnej- 
ših posledic stanja, dolgoročnejše programe sanacije nakopi- 
čenih žarišč onesnaževanja iz preteklih obdobij in celovito 
zasnovo mehanizmov za upravljanje družbenega razvoja 
v smeri ciljev politike varstva okolja. 

Iz gornje ocene stanja okolja v Sloveniji ter upoštevaje 
ugotovitve in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k temu poročilu izhajata dve osnovni nalogi politike varstva 
okolja v naslednjem obdobju in sicer: 

- v skladu z zahtevami varstva okolja pospešeno preobliko- 
vati sistem usmerjanja družbenega razvoja; 

- takojšnje saniranje tistih žarišč onesnaženja, ki nepo- 
sredno ogrožajo zdravje ljudi in življensko pomembne 
naravne resurse, ter zagotoviti postopno odpravo ostalih, 
v dosedanjem razvoju nakopičenih žarišč onesnaževanja in 
ogrožanja okolja. 

6.2.1 Preoblikovanje sistema usmerjanja 
družbenega razvoja 

Za ukrepe te skupine je pomembno, da morajo temeljiti 
predvsem na mehanizmih upravljanja ter na posegu v celovit 
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sistem proizvodnje in porabe dobrin. Vzpostaviti je potrebno 
sistem ekonomskih omejitev in spodbud ter na drugi strani 
vzpostaviti ostro kaznovalno politko v primeru ravnanj, ki 
bodo nasprotna intreseom varstva okolja. 

S sprejetjem zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za 
varstvo okolja v začetku letošnjega leta je postavljeno prvo 
izhodišče ekonomsko motivacijskega sistema, ki bo moral biti 
še v letu 1990 ustrezno dopolnjen v skladu s sklepi Skupščine 
SR Slovenije. Dejstvo je, da je z zakonom prvič, čeprav frag- 
mentarno, oblikovana družbeno dogovorjeno cena okolja. 
Drugo izhodišče, na katerem mora temeljiti ekonomski moti- 
vacijski sistem za doseganje naravovarstvenih ciljev razvoja, 
je problikovanje davčnega sistema s ciljem, da postanejo za 
okolje obremenilni proizvodi v primerjavi z okolju prijaznimi 
tržno nezanimivi. Ker gre v večini primerov za zvezno pristoj- 
nost, bo potrebno posebej skrbno pretehtati Strategijo var- 
stva in izboljšanja kakovosti okolja Jugoslavije, ki bo v krat- 
kem v javni razpravi. 

Uvedba ostrih in brezkompromisnih instrumentov v primeru 
nespoštovanja predpisov s področja varstva okolja bo uveljav- 
ljena ob spremembah in dopolnitvah vseh predpisov 
s področja varstva okolja, torej v glavnem še v letu 1990. S tem 
bo uveljavljeno izhodišče, da je interes za zdravo okolje kon- 
flikten in da ni realno pričakovati, da bo prišlo do prostovo- 
Ijenga in splošnega spoštovanja okoljevarstvenih 
zahtev. 

6.2.2. Nujni sanacijski posegi 

Nujni sanacijski posegi so: 
- posegi za takojšnje zavarovanje zdravja ljudi in ogroženih 

življensko pomembnih naravnih resursov; 
- postopno odpravo ostalih v dosedanjem razvoju nakopi- 

čenih žarišč onesnaževanja in ogrožanja okolja. 

6.2.2.1. Takojšnji ukrepi za zavarovanje zdravja ljudi ter 
življensko pomembnih naravnih resursov (kratkoročne 
naloge) 

1. Stanje v okolju še posebej ogroža zdravje ljudi na območ- 
jih kritične onesnaženosti zraka. Z namenom, da se prepreči 
ali vsaj bistveno zmanjša pojav kritičnih koncentracij primesi 
v zraku, je potrebno najbolj ogroženim območjem takoj zago- 
toviti potrebne količine premoga z nizko vsebnostjo žvepla ter 
hkrati s cenovno politiko destimulirati nadaljno porabo s sta- 
lišča varstva okolja nekvalitetnih vrst premoga. Skupščine 
občin bi morale uveljaviti določbo 34. člena Zakona o varstvu 
zraka, da s posebnim predpisom prepovedo uporabo goriv, ki 
močno onesnažujejo zrak - ko to narekuje stanje onesnaže- 
nosti zraka. 

2. Z namenom, da se zaustavi slabšanje kakovosti podtalnic 
v Sloveniji ter zagotovi varstvo njihove kakovosti, se takoj 
prepove obratovanje vsem, ki posredno ali neposredno ones- 
nažujejo podtalnice, za kar so zadolžene pristojne inšpekcij- 
ske službe. Hkrati se zagotovi vse potrebno za pričetek sana- 
cije odlagališč odpadkov, ki so vir onesnaževanja podtalnic. 
To sanacijo se izpelje na stroške povzročitelja odpadkov ali 
z aktiviranjem rezerviranih sredstev za sanacijo v okviru eko- 
loškega sklada. 

6.2.2.2. Postopna sanacija največjih problemov do leta 1995 
ter pričetek preobrazbe ustroja proizvodnje in porabe 
(dolgoročnejše naloge) 

1. Odprava najtežjih obstoječih problemov v okolju: do leta 
1995 je potrebno izpeljati štiri osnovne programe varstva 
okolja: program čiščenja dimnih plinov iz velikih termoener- 
getskih objektov, zasnovo ravnanja z odpadki, izboljšanje 
kakovosti vodotokov prednostne sanacije ter odpravo vzro- 
kov in posledic onesnaževanja in onesnaženosti tal. Ti pro- 
grami imajo del materialne podlage zagotovljen v zakonu 
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja. Stro- 
kovne podlage so v glavnem pripravljene. Obstoje vsi pogoji, 
da se ti programi izpeljejo do leta 1995. Z izvedbo teh progra- 
mov bi odpravili enega najpomembnejših vzrokov propadanja 
gozdov (z zamnjšanjem emisij škodljivih snovi v zrak iz velikih 
termoenergetskih objektov), bistveno zmanjšali pritisk na kva- 
liteto podtalnic in tal (razrešitev problema ravnanja z odpadki) 
ter prispevali k ponovni vzpostavitvi naravne funkcije vodoto- 
kov. 

2. Odprava posledic odločitev, ki so bile sprejete v pogoi' 
količinskega modela razvoja. Te odločitve so v naravni siste" 
vnesle žarišča bodisi prevelike porabe naravnih virov, bodi® 
emisije, ki na tehnično možen in ekonomsko sprejemljiv na£'f 
niso obvladljive. Med takšna žarišča sodijo vse velike prašič 
rejske farme, vsi veliki porabniki energije in drugi. Za dose<Jc 

cilja bo potrebno, kjer to še ni doseženo, takoj določiti rrtei' 
dopustnih vplivov na okolje ter vzpostaviti polno ceno pro'f 

vodnih dejavnikov. Stvar administrativnega ukrepanja bo 
stavitev tistih proizvodenj, ki ne bodo spoštovale rokov l> 

uskladitev svojih obremenitev okolja z dopustnimi. Stvar t(f1 

presoje vsakega onesnaževalca pa bo, ali bo proizvodni® 
rentabilna ob polni ceni vhodnih surovin. Omenjeni ekolo$* 
pogoji poslovanja morajo biti določeni še v letu 1990, medte1* 
ko bi morala biti do leta 1994 ta žarišča onesnaževanja okoli' 
odpravljena. 

3. Nadaljevati je potrebno s povezovanjem monitoringov*' 
spremljanje stanja in sprememb v okolju z ukrepi na |e 

osnovi. Državne in družbene evidence je potrebno spremen'1 

in prilagoditi za večnamensko rabo tudi za potrebe varsW! 

okolja. Posebej je potrebno zaostriti disciplino poročanj1 

z uvajanjem obveznosti dajanja podatkov ter ureditvijo k#"1 

v primerih nespoštovanja teh obveznosti. Pri teh prizadel 
njih je smotrno upoštevati Zvezno republiko Nemčijo kot vZO1 

za izgradnjo takšnega sistema, EUROSTAT pa kot nad 
gradnjo. 

6.3. Učinki politike varstva okolja 

Izpeljava osnovnih nalog politike varstva okolja bo nep^ 
sredno prispevala k dvigu kvalitete življenja. S kratkoročnfj 
ukrepi bo zagotovljeno neposredno zmanjšanje ogroženo* 
zdravja ljudi ter zmanjšan občutek ogroženosti zaradi stanj 
okolja. S postopnim aktiviranjem tudi drugih ukrepov se bod 
ti, sicer v glavnem nemerljivi učinki, še stopnjevali v pozit'" 
nem smislu. 

Na mikro ravni bo dosledno izvajanje politike varstva okoli 
povzročilo tudi negativne učinke, še posebej socialne 0 

prepovedi obratovanja onesnaževalcev. Na makro ravni P 
politika varstva okolja zagotavlja vsaj nevtralizacijo teh neg3 

tivnih učinkov, saj se s predlaganimi programi za varstv 

okolja preko razvoja novih gospodarskih dejavnosti (tehno^ 
gije za varstvo in sanacijo okolja) odpira možnost za nov 
delovna mesta - po nekaterih ocenah celo za 50.000 delovn1 

mest. 
Ureditev temeljnih evidenc - katastrov, zemljiške knjige !( 

drugih podlag za celovito oblikovanje in spremljanje izvajani' 
politike varstva okolja bo terjalo bistveno večje stroške " 
narodnogospodarski ravni, ki pa bodo kompenzirani z rez" 
tati učinkovitejše politike varstva okolja. 

V razvojnem smislu bo politika varstva okolja vzvod ' 
kazalec uspešnosti gospodarske in politične reforme. Vzv° 
zaradi tega, ker so zahteve varstva skladne z dobršnim delo1! 
zahtev gospodarske reforme. To se nanaša na smotrno rt" 
naravnih virov, na uvajanje sodobnih tehnologij itd. Mo^ 
bitno slabšanje stanja v okolju bo kazalec neuspešno* 
v izvajanju reformnih prizadevanj, ali vsaj resnih napak v nle 

nem izvajanju (npr. slabšanje okolja kot posledica uvoz 

umazanih tehnologij). 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, PREDLOGI 
IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
K POROČILU O STANJU NA 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA V SR 
SLOVENIJI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v zvezi s problem^ 
tiko varstva in izboljšanja kakovosti okolja sprejel že vrs' 
ugotovitev, stališč in sklepov, ki so v večini še vedno aktuain 
To velja še posebej za ugotovitve, predloge in sklepe lzvr 

nega sveta Skupščine SR Slovenije k Poročilu o stanju 
področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja / 
leta 1986, kakor tudi za Stališča Izvršnega sveta Skupščine 5 
Slovenije do načina uresničevanja temeljnih ciljev in Pr 
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jamskih usmeritev političnega in družbenega programa 
SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja 
j2 julija 1987. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije teh oprede- 
litev zato ne ponavlja, ampak jih v nadaljevanju samo nadgra- 
luje. 

'• UGOTOVITVE 

1- V primerjavi z letom 1986 je še vedno aktualna ocena, da s'a stopnja in obseg onesnaženosti okolja visoka in na najbolj 
°9roženih območjih tudi kritična, da pa se je naglo slabšanje 
kakovosti okolja zaustavilo. Posebej zaskrbljujoča sta nevar- 
nost pojava kritične onesnaženosti zraka ob neugodnih vre- 
menskih razmerah ter onesnaženja virov pitne vode - še 
Posebej podtalnic - zaradi neustreznega ravnanja z kemič- 
nimi pripravki v kmetijstvu, odpadki ali nenadnih izlitij nevar- 
nih snovi. 
. 2. Ob sicer še vedno slabemu stanju v okolju so se bistveno 
'boljšali predpogoji za učinkovito izvajanje politike varstva 
^olja. Še posebej po problemski konferenci »Ekologija, 
energija, varčevanje« so se okrepila okoljevarstvena prizade- 
vanja na vseh ravneh, kar je prispevalo k izoblikovanju in 
Uveljavitvi okoljevarstvenega interesa v družbi kot legitim- 
nega in enakopravnega političnega interesa. 

3- Povečana skrb za izvajanje programov varstva okolja je 
ra*galila togost mehanizmov varovanja okolja. To je v pogojih 
sPlošne demokratizacije družbe pospešilo pripravo in uvelja- 
vitev ustreznih sistemskih, normativnih, organizacijskih in 
drugih rešitev. Na ta način so se bistveno zmanjšale sistemske 0vire za hitrejše izvajanje politike varstva okolja. Na drugi 
stani pa so se zaradi gospodarske krize objektivno zmanjšale 
Materialne možnosti za hitrejše odpravljanje problemov 
v okolju. 
. 4- Pri odpravi vzrokov in posledic onesnaževanja okolja so 
Dlli v preteklem obdobju doseženi naslednji pomembnejši 
reZultati: 

* večja koncentracija sredstev ter učinkovitejša organizira- 
nost sta omogočila oblikovanje ter pričetek izvajanja pro- 
9rama za izboljšanje kakovosti Save, ki ga je po zahtevnosti 
Mogoče primerjati s podobnimi okoljevarstvenimi projekti 
v Evropi; 

* kljub manjši zamudi sanacija reke Reke napreduje, tako 
£a meritve njene kakovosti kažejo izboljšanje. Vsi znaki 
*a*ejo, da je zaustavljeno propadanje Blejskega jezera ter da 
Se Postopno izboljšuje kakovost reke Mure; 

* sanacijski programi za čiščenje dimnih plinov iz velikih 
ermoenergetskih objektov so izdelani. Prva korenita zmanj- ania emisij v zrak je mogoče pričakovati že v letu 1990; 

* zagotovljen je tudi drugi vir za oskrbo Slovenije z zemelj- 
K|m plinom. S tem je izpolnjen pogoj za preusmeritev iz 

pr®mogov z veliko vsebnostjo žvepla na zemeljski plin; 
* zagotovljene so najpomembnejše podlage za postopno 

Rešitev problematike ravnanja s posebnimi odpadki; 
pravočasno smo spoznali problem varstva tal, se nanj a*vali in pričeli z aktivnostmi za izboljšanje stanja; 

* boljše je spremljanje stanja in sprememb v okolju. 
5. Ob pozitivnih premikih, ki so nesporni in očitni, se vedno 

streje zarisuje problematika odprave posledic nekaterih 
g 'ofcitev v pogojih preživelega količinskega modela razvoja. ,emi odločitvami so bile v prostor in okolje umeščene tiste 
^ oizvodnje, katerih koncentracije emisij v okolje ni mogoče 
ok fon°™ko razumen način uskladiti z zahtevami varstva 
de? ' ^ed takšne sodijo velike prašičerejske farme, pretežni ' velikih porabnikov energije, proizvodnja komercialnega 
„ ®Moga, nekatere panoge kemične industriji in industrije 
na l materiala, vsi veliki izvori emisij odpadnih voda 
nek aškem obm°čiu in nekatere druge. Strukturni delež p aterih od ekološko bolj spornih dejavnosti (usnjarska, 

Poveč °~Ce'U'0Zna' kemi'na icJr ' se v zacl'1jem obdobju celo 
o®,Vse možnosti za učinkovito izvajanje politike varstva 
nad še niso izkoriščene Zagotoviti je potrebno dosledni ~zor in izvajanje predpisov s področja varstva okolja. 
n. • Med vsemi dejavniki na področju varstva okolja še vedno 
ž 'Peljana delitev dela do te mere, da bi bila zagotovljena 
ne'

ena učinkovitost dela ter odgovornost za rezultate. To pa 
nj *manjšuje primarne odgovornosti onesnaževalcev za sta- v okolju, kot izhaja iz že obstoječe pravne ureditve. 

8. V letu 1989 so bile vpeljane carinske olajšave na uvoz 
opreme za varstvo okolja kot prvi pomembni stimulativni 
ekonomski ukrep na področju varstva okolja. 

9. Pripravljena so prva izhodišča za izenačitev okoljevar- 
stvenih zahtev v Sloveniji z zahtevami, ki bodo uveljavljene 
v Evropski skupnosti po letu 1992. 

10. Sistem evidenc za potrebe varstva okolja je neusklajen 
in nepovezan ter ne pokriva v zadovoljivi meri potreb sodob- 
nega varstva okolja ter smotrnega gospodarjenja z naravnimi 
viri. 

II. STALIŠČA 

1. Težišče okoljevarstvenih prizadevanj je potrebno usme- 
riti na koreniti zlom sedanjega odnosa med naravo in družbo. 
Zagotovljene so podlage, da do leta 1995 odpravimo največje 
onesnaževalce zraka, izboljšamo kakovost vodotokov in virov 
pitne vode, ki so uvrščeni v programe prednostne sanacije, ter 
vzpostavimo sistem ravnanja s posebnimi odpadki. 

2. Uspeh gospodarske in politične reforme ter odpiranje 
v Evropo ni mogoč brez odprave najtežjih problemov v okolju. 
Aktivnosti za odpravo okoljevarstvenih problemov morajo 
torej postati eden od izhodišč in ciljev reformnih prizadevanj. 

3. Korenita odprava sedanjega stanja v okolju bo terjala: 
* likvidacijo najtežjih onesnaževalcev. Brez izjem bo 

potrebno zaščititi vire pitne vode ter zmanjšati pojav kritičnih 
onesnaženj zraka; 
★ poostren družbeni nadzor nad ca. 100 največjimi onesna- 

ževalci okolja; 
★ prevzetje evropskih pogojev varstva okolja; 
★ nadaljni razvoj spodbud za doseganje okoljevarstvenih 

ciljev. 
4. Poseben problem je sanacija tistih območij, kjer se pre- 

pletata okoljevarstvena in razvojna problematika. Ob pobudi 
nosilcev razvoja na teh območjih ter tudi s pomočjo države je 
potrebno pripraviti ustrezne, z zahtevami varstva okolja 
skladne razvojne programe. Brez odloga pa morajo biti - na 
teh in na vseh drugih ekološko ogroženih območjih - izpe- 
ljani tisti ukrepi, ki zagotavljajo takojšnje izboljšanje razmer 
v okolju (npr. stalna raba kakovostnih premogov z majhno 
vsebnostjo škodljivih snovi). 

5. Z dograjevanjem zakonodaje je potrebno uveljaviti polo- 
žaj varstva okolja kot predpogoja za oblikovanje in sprejema- 
nje vseh odločitev. 

6. Presoja vplivov na okolje mora postati eden temeljnih 
instrumentov izvajanja politike varstva okolja. 

7. Varstvo okolja terja jasno delitev dela, pogojev za delo in 
odgovornosti, seveda v skladu z dejansko zagotovljenimi 
pogoji za delo. 

8. Z dopolnitvami zakona o zagotavljanju in uporabi sred- 
stev za varstvo okolja in drugimi rešitvami je potrebno dogra- 
jevati sistem ekonomskih spodbud in omejitev. 

III. PREDLOGI 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da je 
problematika varstva okolja tesno povezana s širšimi pro- 
blemi družbenega razvoja. Zato predlaga, da si vsi subjekti 
v družbi, v okviru svojih pravic in dolžnosti, prizadevajo za 
zagotavljanje naslednjih predpostavk učinkovitega varstva 
okolja: 

1.1. Uspšno izvajanje gospodarske in politične reforme ter 
reforme države je ključnega pomena za uspešno izvedbo 
politike varstva okolja. Spreminjanje finančnih in snovnih 
tokov, povzročeno z reformnimi premiki, mora biti posebej 
podrejeno varstvu okolja. 

1.2. Vse razvojne zamisli morajo biti zasnovane skladno 
z zahtevami varstva okolja. Evropska usmeritev in merila 
razvoja ter obvladljivost morebitnih ekoloških posledic 
morajo postati merilo vsake odločitve. Te usmeritve in merila 
so poznane in dostopne, zato naj jih nosilci odločanja upošte- 
vajo tudi pred sprejetjem posodobljenih predpisov. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča skupšči- 
nam občin, da s posebnim predpisom prepovedo uporabo 
goriv, ki močno onesnažujejo zrak, ko to narekuje stanje 
onesnaženosti zraka. 
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IV. SKLEPI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije republiškim upravnim 
organom in organizacijam nalaga: 

1 Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora in drugim upravnim organom in organizacijam, da 
v okviru svojih pristojnosti z dopolnitvami in spremembami 
zakonodaje poenotijo in zaostrijo okoljevarstvene pogoje 
v Sloveniji s pogoji v deželah Evropske skupnosti. 

2. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da v roku šestih mesecev po sprejetju ustreznega 
predpisa o sistemu in organizaciji države uprave, oceni smotr- 
nost nadaljevanja akcije usklajenega inšpekcijskega nadzora 
v pogojih nove organiziranosti ter na osnovi te ocene pripravi 
predlog glede oblike in načina poostrenega družbenega nad- 
zora nad največjimi onesnaževalci okolja. 

3. Republiškemu sanitarnemu inšpektoratu ter Republi- 
škemu vodnogospodarskemu inšpektoratu, da z vsemi razpo- 
ložljivimi sredstvi preprečita nadaljne slabšanje kakovosti 
virov pitne vode. 

4. Republiškemu komiteju za energetiko, da preveri upravi- 
čenost sedanjega tarifnega sistema za prodajo električne 
energije ter predlaga v roku 6 mesecev predlog uskladitve 
tarifnega sistema z politko varstva okolja v Sloveniji. 

5 Republiškemu komiteju za energetiko, da v roku treh 
mesecev posreduje vsem območjem kritične onesnaženosti 
informacijo o možnostih in pogojih nabave s stališča varstva 
okolja ustreznega poremoga. 

6. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, da v treh mesecih posreduje Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije poročilo o programu in rokih ekološke 
sanacije velikih prašičerejskih farm. V programu je potrebno 
prednostno obravnavati razselitev farme Podgrad z vidika 
upoštevanja vseh dogovorov z deželo Štajersko. 

7. Republiškemu komiteju za industrijo, da v roku šestih 
mesecev oceni rentabilnost poslovanja največjih porabnikov 
energije ob pogoju polne cene električne energije, v katero 
bodo vgrajeni vsi stroški varstva okolja ter s to oceno seznani 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

8. Republiškemu komiteju za industrijo, da v roku šestih 
mesecev analižira rezultate ankete o industriji in varstvu oko- 
lja ter s svojimi ugotovitvami seznani Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ter Gospodarsko zbornico Slovenije. 

9. Republiškemu komiteju za vzgojo in izobraževanje, 
Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora 
ter Zavodu SR Slovenije za šolstvo, da do konca leta 1990 
zagotovijo vse potrebno za redno izdajanje učnih pripomoč- 
kov s področja varstva okolja za osnovno in srednjo stopnjo 
izobraževanja 

10. Republiškemu komiteju za socialno in zdravstveno var- 
stvo, da v roku enega leta pripravi informacijo o zbiranju 
podatkov o zdravstvenih posledicah zaradi onesnaženosti 
okolja s projektom za redno spremljanje stanja. 

11. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
in Zavod SR Slovenije za statistiko v roku enega leta pripravita 
predlog glede usklajenega vodenja baz podatkov za potrebe 
varstva okolja. 

12. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora in Zavod SR Slovenije za statistiko da pripravita, 
najkasneje v šestih mesecih, posebno publikacijo o stanju na 
področju varstva okolja. 

13. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da skupaj z drugimi upravnimi organi in organizaci- 
jami, pripravi naslednje poročilo o stanju okolja do konca leta 
1991. 

PREGLED VIROV IN UPORABLJENE 
LITERATURE (po poglavjih) 

3.1. Kakovost zraka 
- Dušan Hrček, Naravni viri kot razvojni dejavnik (osnovne 

teze za raziskavo na področju kakovosti zraka), 1989 
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Obdelani podatki 

o 24-urnih koncentracijah S02 in dima v sezoni 1.4 1988 do 
31.3.1989, 1989 

- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Onesnaženo!1 

zraka za območje Dolenjske regije, 1989 

3.2. Kakovost površinskih voda ter morja 
- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostor^ 

Poročilo o izvajanju programa ukrepov za sanacijo kakovosjj 
reke Save ob izgradnji HE na Savi v obdobju 1986-1990, 198' 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prosto^ 
Poročilo o problematiki zaščite obalnega morja, 1989 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostor* 
Informacija o izvajanju programa sanacije kakovosti vod® 
Notranjske Reke, 1989 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostor* 
Poročilo o stanju podtalnic v SR Sloveniji, 1989 

- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Letna poročil 
o raziskavah kakovosti površinskih voda v SR Sloveniji, 1986' 
1987,1988 

- Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Restavracij® 
Blejskega in evtrofizacija Bohinjskega jezera 

- Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Ocenitev stanj8 

in spremljanje procesa evtrofizacije v Bohinjskem jeze'11 

(fazno poročilo) 
- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prosto^ 

Poročilo o uresničevanju aktivnosti pri sanaciji podtalnice n* 
Dravskem polju, 1989 

3.3. Onesnaženost tal 
- Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran" 

Prispevek k poročilu - onesnaženost tal (tipkopis), 1989 
- BTF VTOZD za agronomijo, Katedra za pedologijo, p'e' 

hrano rastlin in ekologijo, Prispevek k poročilu - onesnaži 
nost tal, 1989 

3.4. Ogroženost gozdov 
- Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri biotehni^! 

fakulteti v Ljubljani, Naravni viri kot razvojni dejavnik - goZ" 
in gozdni prostor (fazno poročilo), 1989 

- Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Naravni viri k"1 

razvnojni dejavnik - raziskava na področju bioindikacije C 
faza), 1989 

- Republiški komite za kmetijstvo gozdarstvo in prehran" 
Prispevek k poročilu - ogroženost gozdov (tipkopis), 1989 

3.5. Ogroženost rastlinstva in živalstva 
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščin® 

Prispevek k poročilu - ogroženost rastlinstva in živalstvi 
(tipkopis),1989 

3.6. Ogroženost s hrupom _ Zayod SRS za statistiko, Lju"' 
Ijana, 

- Zavod SRS za varstvo pri delu Ljubljana, Podatki o mefl" 
tvah hrupa, 1989 

- Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljan* 
Podatki o meritvah hrupa, 1989 

- SCT TOZD Projekt Ljubljana, Podatki o meritvah hrup® 
1989 - AERO inženiring, Aerodrom Ljubljana - Brni* 
Podatki o meritvah hrupa, 1989 

- ŽG Ljubljana, Zavod za investicije Ljubljana, Podat*' 
o meritvah hrupa, 1989 

- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Podatki o merl' 
tvah hrupa, 1989 

- Zavod občine Celje za planiranje in izgradnjo, Podati11 

o meritvah hrupa, 1989 
- Projektivno podjetje Kranj, Podatki o meritvah hrup* 

1989 
3.7. Odpadki 

- VTOZD Gradbeništvo in geodezija, Letno poroči'" 
- komunalni odpadki v SR Sloveniji - I. faza' Strokov^8 

osnove za analizo stanja, 1986 
- VSOD Kranj, Komunalni odpadki v SR Sloveniji - II faz* 

Varstvo in humanizacija človekovega okolja ter aosoodarjo' 
nje v prostoru, 1988 

- Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, Prispevki ekol"' 
giji - Elektrofiltri slovenskih termoelektrarn, A Šušterši'1 

dipl.ing., 1987 
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- Kemijski inštitut Boris Kidrič in FNT - VTOZD informa- 
tika, Sistem nadzora nad ravnanjem s posebnimi odpadki 
v SR Sloveniji - Evidenca posebnih odpadkov za SR Slove- 
nijo, 1989 

- VŠOD Kranj, Tehnične zahteve in priporočila za izgradnjo 
ln obratovanje - Raziskovalna naloga, 1989 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Zasnova ravnanja z odpadki v SR Sloveniji, 1989 

- Statistični letopis SRS, Zavod SRS za statistiko Ljubljana 
1981 in 1987 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Anketa za potrebe poročila o odlaganju odpadkov, 1987 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Anketa za potrebe poročila, 1989 

- Gospodarska zbornica Slovenije - Odbor za sekundarne 
surovine, Poročilo o realizaciji sekundarnih surovin v obdobju 
1985-1988 ' 
3-8. Kakovost hrane in pitne vode D ...... K - Republiški sanitarni 
"išpektorat, Ugotovitve sanitarno-inšpekcijskega nadzora nad živili, 1989 

- Republiški sanitarni inšpektorat, Prispevek k poročilu 
stanje vodooskrbe v SR Sloveniji v letu 1988 (tipkopis), 1989 
- Republiška veterinarska uprava, Sistematični veterinar- 

sko - sanitarni nadzor nad biološkimi rezidui v živilih žival- 
skega izbora - surovinah v SR Sloveniji v letu 1988,1989 

3-9- Vplivi onesnaženosti okolja na zdravje prebivalstva 

- Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo 
Ljubljana, Prispevek k poročilu - vpliv onesnaženosti okolja na zdravje ljudi (tipkopis), 1989 

3-10. Vplivi onesnaženosti okolja na stanje naravne in 
kulturne dediščine 

- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
Prispevek k poročilu - ogroženost naravne dediščine (tipko- 
Pis), 1989 

- Restavratorski center SR Slovenije, Prispevek k poročilu 
~ ogroženost kulturne in naravne dediščine (tipkopis), 1989 

3-11. Obremenitve okolja zaradi ionizirajočih sevanj _ 
"nštitut Jožef Štefan Ljubljana, Radioaktivnost v življenskem 
°kolju Rudnika urana Zirovski vrh in izpostavljenost prebival- 
stva v letu 1988, 1989 

~ Inštitut Jožef Štefan Ljubljana, Izvleček poročila iMeritve 
radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, Poročilo 
*a leto 1988, 1989 

- Inštitut Jožef Štefan Ljubljana, Poročilo o nadzoru radio- 
aktivnosti v okolici Reaktorskega centra v Podgorici v letu 

988, 1989 
- Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, Izvleček programa 

?ieritev in nadzor radioaktivnosti v življenskem okolju SR 
Avenije za leto 1988, 1989 

Prebivalstvo in poselitev 
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^•2. Kmetijstvo 

- Republiški komite za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 

Prispevek k poročilu - kmetijstvo (tipkopis), 1989 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Stališča do pobude 

Zelenih Slovenije za moratorij za izvajanje melioracij z dne 
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Tabela 101: Pregled števila pomembnih raziskovalnih nalog 
s Področja varstva okolja, naročenih po občinah po zadnjih 
Petih letih 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objav- 
ljena 

Tabela 1 
Razvrstitev območij glede na 
onesnaženost zraka v srs 

območje - zrak onesnažen pod dovoljeno mejo 
Ajdovščina, Ankaran, Bled, Bohinjska Bistrica, Borovnica, 
°ovec, Brestanica, Brežice, Cerknica, Cerkno, Črnomelj, Dob, 
gobova, Dobrna, Dravograd, Gorenja vas, Gornja Radgona, 
^rosuplje, Hoče, Ivančna Gorica, Izlake, Kanal, Kisovec, 
Kobarid, Kočevje, Kokrica, Komenda, Kostanjevica na Krki, 
pranjska gora, Lenart, Lendava, Lesce, Leskovec pri Krškem, 
"■'boje, Ljubečna, Ljutomer, Logatec, Mengeš, Metlika, Mirna 

Dolenjskem, Miren, Mislinja, Mozirje, Muta, Naklo, Nazarje, 
Oplotnica, Ormož, Piran, Pivka, Poljčane, Polzela, Portorož, 
£ostojna, Prevalje, Rače, Radlje, Radovljica. Rakek, Ravne na 
koroškem, Renče, Ribnica, Rogatec, Senovo, Sežana, Slo- 

Tabclu ^ 

OVBSTITST IRAJEV ? SR SLOVENIJI FO POVPREČNI KONCENTRACIJI SOj V KURILNI SEZONI 

1988/89 1967/88 1986/87 1985/66 1984/65 1983/84 1912/83 198 1/82 1980/8 1 1979/80 1978/79 1977/78 
0 CPk 0 CPk 0 CPk 0 CPk 0 Cl'k 0 CPk 0 CPk D CPk 0 CPk 0 CPk D CPk 0 CPk 

CELJE 6 0.1 1 9 0 08 7 0 17 12 0.10 7 0 20 5 0.2 1 7 0.19 6 0.19 5 0.25 5 0 2 1 5 0.23 5 0 24 
C8M 3 0.17 5 0.09 3 0.21 3 0 20 3 0.25 3 0.25 3 0.27 4 0.23 4 0.26 3 0.3 1 4 0 28 2 0 30 
OOHiAL! 18 0.06 13 0.06 16 0.09 14 0 09 20 0.08 16 0.10 15 0.09 16 0.1 1 14 0. 12 17 0 09 16 0 13 17 0 II 
HPASTHIK 2 0.21 2 o.n 2 0.25 2 0.23 2 0.25 2 0.25 2 0.31 2 o.36 2 0.34 2 0.35 1 039 1 031 
IDp!JA 15 0.07 17 0.04 19 0 07 23 0.06 24 0 07 25 0.05 22 0.06 25 0.06 22 0.08 25 0.06 26 0 07 24 0 06 
1L. BISTRICA 26 0.03 23 0.02 29 0 03 26 0 04 31 0 02 31 0.02 27 0.03 28 0.04 31 0.03 29 0.04 31 0 03 27 0 04 
1Z°M 22 0 0< 24 0.02 30 0.03 28 0.03 29 0.03 27 0.03 28 0.03 29 0.04 27 0.04 30 0.04 28 0 04 28 0 04 
JESENICE 20 0.05 18 0.04 2 1 0.06 24 0.06 16 0.09 2 1 0 07 17 0.07 14 0.12 20 0.09 19 ' 0.09 18 0 1 1 1 1 0 15 
UM* 7 0 1 1 6 0.09 8 0.15 7 0.13 8 0.16 10 0.14 10 0.13 9 0.15 9 0.17 15 0.10 12 0.15 12 0 14 
UDRiem 23 0.04 25 0.02 23 0.06 18 0.08 2 1 0.08 22 0.07 19 0.07 20 0.09 23 0.08 22 0.07 20 0 10 20 0 09 
JopEB 27 0 03 26 0.02 26 0 04 29 0 03 30 0.03 28 0 03 29 0 03 30 0 04 28 0 04 31 0.04 29 0 04 25 0 06 
'PCEVJI 3 1 0.02 30 0.01 3 1 0.03 31 0.02 32 0.02 32 0 02 3 1 0.03 3 1 0.04 30 0.04 28 0.05 24 0.08 18 0 1 ! 

12 0.08 1 1 0.07 13 0.1 1 19 0.07 12 0.1 1 13 0 1 1 II 0.12 13 0.13 II 0.13 9 0. 15 10 0 16 10 0 17 
tP5*0 13 0.08 10 0.07 14 0 10 8 0.13 6 0.2 1 1 1 0.13 12 0 1 1 12 0.13 10 0.17 13 0.12 13 0.15 6 0 22 
Ljubljana 8 o 10 3 0.13 5 0.20 4 o.n 4 0.23 4 0.23 5 0.21 3 0.24 3 029 < 0.24 3 0.29 < 029 
"AR 1 BOR 4 0.13 4 0.10 6 0.17 5 0.17 5 0.22 6 0.20 8 0.15 8 0.17 6 0.20 6 0.20 7 0 2 1 8 0 18 
"EilCA 1 1 0.09 7 0.09 4 0.2 1 6 0.17 9 0.15 8 0.17 6 0.19 5 0.2 1 8 0 18 8 0.17 8 0.20 9 0 18 
BEDV0DE . 9 0.10 12 0.07 10 0.13 4 0.12 13 0.1 1 15 0.10 14 0.09 15 0.1 1 12 0.13 12 0.13 1 1 0.16 13 0.14 
J°V0 NESTO 19 0.06 16 0.05 20 0.06 22 0.06 25 0.05 24 0.05 21 0.06 22 0.07 18 0.10 18 0.09 23 0.08 19 0 09 
PTU' 2 1 0.05 14 0.06 1 1 0.12 16 0.08 15* 0.09 18 0.08 20 0 06 2 1 0.08 17 0.1 1 21 0 08 19 0.10 21 0 08 

28 0.03 31 0.01 28.0.04 30 0.03 26 0.05 26 0.04 25 0.06 24 0.07 25 0.07 24 0.07 25 0.08 23 0 08 
!0S! 32 0.02 28 0.04 30 0.03 32 0.03 32 0.04 32 0.03 32 0.04 30 0.04 29 0 04 
;JV||1CA 29 0.03 27 0.02 24 0.06 21 0.07 22 0.08 23 0.06 26 0.04 23 0.07 26 0.05 26 0.05 21 0 09 
SL. BISTRICA 24 0.04 22 0.03 22 0.06 20 0.07 18 0.09 19 0.08 18 0.07 19 0.10 21 0.09 1 1 0.14 9 0.18 15 0 13 
^ GRADEC 14 0.08 19 0.04 17 0.09 17 0.08 17 0 09 17 0.10 16 0.09 10 0.14 15 0.12 14 0.1 1 14 0.15 16 0 12 
PNTJ0R 5 0.12 8 0.09 12 0.1 1 1 1 0.10 19 0.08 14 0.10 13 0.09 18 0.10 16 0 1 1 16 0.09 15 0. 14 
j*0EJA LOKA 16 0.07 20 0.04 18 0.0« 13 0.10 14 0 1 1 13 0.13 23 0.06 17 0.1 1 19 0.10 20 0.09 
J VELENJE 25 0.04 28 0.02 25 0.06 27 0.04 27 0.04 29 0.03 30 0 03 26 0.06 29 0.04 27 0 05 27 0 07 26 0 05 
"BOVtfE I 0.27 1 0.18 I 0.35 1 0.30 1 0.33 1 0.42 1 0.39 I 0.39 1 0.46 1 0.38 2 0.34 3 0.29 
!rHMKA 30 0.03 29 0.02 27 0.04 25 0.05 23 0.08 20 0.08 24 0.06 27 0.06 24 0.08 23 0.07 22 0.09 22 0.08 
Zagorje 10 0.10 21 o 04 15 0.1015 0.0911 0.15 7 o.ie 9 0.15 11 o.n 13 0.1310 o h i? 0.12 h o h 

17 0.06 15 0.06 9 0.14 10 0.12 10 0.15 9 0 16 4 0.22 7 0.18 7 0.20 1 0.18 6 0.22 7 0.20 

"■ ■■ uirstite* 
P' •povprečna koncentracija i kurilni sezoni 

: Hidrometeorološki zavod SRS, 1989 
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venska Bistrica, Slovenske Konjice, Stari trg pri Ložu, Straža 
§ri Novem mestu, Šempeter v Savinjski dolini, Šenčur, Šentilj, 

entjernej, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 
Šmartno pri Litiji, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tolmin, Titovo 
Velenje, Trebnje, Trzin, Verd, Vir pri Domžalah, Vojnik, Vuze- 
nica, Zreče, Železniki, Žirovnica in Žužemberk. 

III. območje - zrak onesnažen nad dovoljeno, vendar pod 
kritično mejo 
Anhovo, Domžale, Dramlje, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jese- 
nice, Kamnik, Kidričevo, Koper, Kranj, Krško, Laško, Litija, 
Medvode, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Prebold, 
Ptuj, Radeče, Rimske Toplice, Rogaška Slatina, Ruše, Sev- 
nica, Slovenj Gradec, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur pri 
Celju, Škofja Loka, Štore, Tržič, Vrhnika, Žiri in Žalec. 

IV. območje - zrak onesnažen nad kritično mejo 
Celje, Cma na Koroškem, Hrastnik, Ljubljana, Maribor, 
Mežica, Škofja Loka - Trata, Trbovlje, Zagorje in Zavodnje 
nad Šoštanjem. 
Vsa ostala območja v Sloveniji spadajo v območja, na katerih 
je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje (I. območje). 
Vir: Odlok o razvrstitvi območij v SRS v območja onesnaženo- 
sti zraka za potrebe varstva zraka (U. I. SRS, 19/88) 



Tabela 5 

0V8STIT8V KBAJK7 V SE SLOVENIJI PO POVPREČNI KONCKNTRACIJI DIHA V (OBILNI SBZONI 

1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84 1982/83 1981/82 1980/8 1 1979/80 1978/79 1977/78 
0 CPk 0 CPk 0 CPk 0 CPk 0 CPk 0 CPk 0 CPk D CPk 0 CPk 0 CPk 0 CPk D CPk 

CELJE 
C8N4 
DOHJALE 
HRASTNIK 
IDRIJA 
IL.BISTRICA 
IZOLA 
JESENICE 
KAMNIK 
KIDRIČEVO 
KOPER ' 
KOČEVJE 
KRANJ ' 
KRŠKO 
LJUBLJANA 
NARIBOR 
MEŽICA 
MEDVODE 
NOVO MESTO 
PTUJ 
RAVNE 
RUSE 
SEVNICA 
SL.BISTRICA 
SL.GRADEC 
ŠENTJUR 
SKOPJA LOKA 
T.VELENJE 
TRBOVLJE 
VRRNIKA 
ZAGORJE 
IERJAV 

2 
21 

9 
10 

3 
22 
11 
23 

4 
24 
25 
12 
13 
14 
15 
16 
26 

5 
17 

27 O 

0.04 5 
0.03 23 
0.03 11 
0.03 24 
0.04 6 
0.02 25 
0.03 12 
0 02 26 
0.04 8 
0.02 27 
0.02 15 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 28 
0.04 16 
0.03 9 
0.03 17 

.02 29 

7 
14 
13 

2 
3 

28 
29 

6 
20 

8 
30 

7 
19 

1 
31 

0.02 19 
0.02 18 
0.04 10 
0.03 20 
0.04 21 
0.01 30 
0.04 4 
0.03 22 
0.05 1 
0.01 31 

0.04 5 
0.02 22 
0.03 6 
0.02 23 
0.04 7 
0.02 26 
0.03 16 
0.02 27 
0.04 9 
0.02 28 
O'. 03 25 
0.04 8 
0.03 11 
0.03 17 
0.05 2 
0.05 3 
0.02 24 
0.03 12 
0.04 15 
0.03 13 
0.02 29 

0.03 19 
0.03 18 
0.04 10 
0.03 20 
0.03 21 
0.01 30 
0.05 4 
0.03 14 
0.06 1 
0.01 31 

0.05 4 
0.03 20 
0.05 11 
0.03 21 
0.04 7 
0.02 27 
0.03 24 
0.02 22 
0.04 8 
0.02 28 
0.02 16 
0.04 14 
0.04 25 
0.03 15 
0.05 1 
0.05 2 
0.03 23 
0.04 17 
0.03 9 
0.04 12 
0.02 29 

31 
0.03 26 
0.03 18 
0.04 10 
0.03 19 
0.03 5 
0.01 32 
0.05 6 
0.04 13 
0.06 3 
0.01 30 

0.05 6 
0.03 26 
0.04 8 
0.03 2 1 
0.04 14 
0.02 27 
0.02 24 
0.03 28 
0.04 9 
0.02 29 
0.03 25 
0.03 15 
0.02 17 
0.03 10 
0.06 3 
0.06 2 
0.03 22 
0.03 11 
0.04 16 
0.04 12 
0.02 30 
0.02 23 
0.02 19 
0.03 18 
0.04 7 
0.03 20 
O ..05 13 
0.01 31 
0.04 4 
0.04 5 
0.05 1 
0.02 32 

0.06 5 
0.03 25 
0.06 6 
0.04 19 
0.04 7 
0.03 26 
0.03 16 
0.03 27 
0.05 10 
0.03 28 
0.03 22 
0.04 9 
0.04 13 
0.05 2 1 

3 
4 

20 
14* 
11 

0.07 
0.08 
0.04 
0.15 
0.04 
0.05 23 
0.02 29 
0.04 30 
0.04 17 
0.04 24 
0.06 12 
0.04 18 
0.05 8 
0.02 3 1 
0.07 2 
0.07 15 
0.10 1 
0.02 32 

0.07 6 
0. 03 26 
0.07 7 
0.04 15 
0.06 8 
0.03 27 
0.04 22 
0.03 30 
0.05 9 
0.03 28 
0.03 16 
0.05 3 
0.05 12 
0.03 23 
0.08 4 
0.07 5 
0.04 20 
0.05 17 
0.05 10 
0.03 13 
0.03 21 
0.03 29 
0.04 25 
0.03 24 
0.05 11 
0.04 18 
0.06 19 
0.02 32 
0.09 2 
0.05 14 
0.12 1 
0.02 3 1 

0.06 10 
0. 03 23 
0.06 7 
0.05 9 
0.05 4 
0.03 29 
0.03 28 
0.02 24 
0.05 11 
0.03 30 
0.04 19 
0.07 5 
0.05 
0.03 18 
0.06 17 
0.06 3 
0.04 25 
0.04 13 
0.05 12 
0.05 14 
0.04 26 
0.03 27 
0.03 2 1 
0.03 20 
0.05 6 
0.04 22 
0.04 15 
0.01 31 
0.07 2 
0.05 16 
0.12 1 
0.02 32 

0 

0 

8 0 
0 
0 
O 
O 
0 
o 
O 
0 
o 
o 
o 
o 

05 4 
04 22 
06 5 
06 17 
06 7 
03 30 

0.03 25 
04 27 
05 9 
03 28 
04 19 
06 8 
06 11 
04 18 
04 2 
06 6 
04 23 
05 14 
05 13 
05 15 
04 24 
04 29 
04 26 
04 20 
06 10 
04 22 
05 16 
02 31 
08 3 
05 12 
11 1 
02 32 

0.08 5 
0.04 23 
0.07 10 
0.05 6 
0.06 7 
0.02 27 
0.03 26 
0.03 28 
0.06 19 
0.03 29 
0.04 14 
0.06 13 
0.06 11 
0.04 20 
0.09 2 
0.06 3 
0.04 24 
0.05 15 
0.05 8 
0.05 12 
0.04 30 
0.03 25 
0.03 2 1 
0.04 16 
0.06 9 
0.04 22 
0.05 17 
0.02 31 
0.08 4 
0.06 18 
0.14 1 
0.02 32 

0.07 5 
0.04 23 
0.06 11 
0.07 9 
0.06 6 
0.03 24 
0.03 20 
0.03 25 
0.04 10 
0.03 29 
0.05 16 
0.05 15 
0.06 12 
0.04 21 
0.09 2 
0.09 3 
0.04 19 
0.05 13 
0.06 7 
0.06 17 
0.03 26 
0.04 27 
0.04 28 
0.05 18 
0.06 8 
0.04 22 
0.05 
0.02 30 
0.08 4 
0.05 14 
0.12 1 
0.02 3 1 

0.08 8 
0.04 20 
0.06 6 
0.07 21 
0.07 4 
0.04 25 
0.04 16 
0.04 22 
0.06 9 
0.03 26 
0.05 18 
0.05 11 
0.06 10 
0.04 17 
0.10 2 
0.10 3 
0.05 23 
0.06 19 
0.07 12 
0.05 13 
0.04 24 
0.04 27 
0.03 
0.05 14 
0.07 5 
0.04 

0.02 28 
0.08 7 
0.06 15 
0.11 1 
0.02 29 

0.07 
0.05 
0.08 
0.05 
0.08 
0.04 
0.05 
0.05 
0.07 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.05 
0.12 
0.11 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 

0.06 
0.08 

0.03 
0.07 
0.06 
0.14 
0.03 

0... uvrstitev 
CPk..povprečna koncentracija v kurilni sezoni 

Vir : Hidrometeorološki zavod SRS, 1989 

Tabela 8: Emisija S02 in NOx 
v industriji za leto 1988 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objavljena 

Tabela 11: Ocena emisije S02 in NOx 
v Sloveniji za leto 1986 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objavlje'13 

Tabela 9: Ocena emisije S02 in NOx 
v Sloveniji za leto 1980 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objavljena 

Tabela 12: Ocena emisije S02 in NOx 
v Sloveniji za leto 1987 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objavlje^ 

Tabela 10: Ocena emisije S02 in NOx 
v Sloveniji za leto 1985 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objavljena 

Tabela 13: Ocena emisije S02 in NOX 
v Sloveniji za leto 1988 

Zaradi težav pri pripravi gradiva za objavo tabela ni objavlje'1 
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Tabela 20 

PRIMERJAVA KAKOVOSTI POVRŠINSKIH VODOTOKOV V SR SLOVENIJI ZA LETA 
1906 - 1988 

VODOTOK KONTROLNO MESTO SKUPNA OCENA 

1986 1987 1988 

MURA 

SCAVNICA 

LEDAVA 

CRNEC 

DRAVA 

ME 2 A 

MISLINJA 

RADOLJNA 

LOBNICA 

DRAVINJA 

PESNICA 

SAVA DOLINKA 

SAVA BOHINJKA 

Ceršak 
Petanj ci 

Pristava 

Murska Sobota 
Centiba 

Lencfava 

Dravograd - 
zajezi tev 
Dravograd 
E-trezno 
Mariborski otok 
Ptuj 
Ormož 

Podk 1anec 
01 i š k i vrh 

01 i <J> k i v r h 

Ruta 

Ru4e 

Videm 

Zamušani 

Pod koren 
Hrušica \ 
Blejski most 

Sv.Janez 
Bodešče 

BLEJSKO JEZERO Mlino 

SAVA Otode 
Struževo 
Prebačevo 
Medno 
Sentj akob 
Do 1 sko 

3- ( 4 ) 
3--4 

4 
3-4 

3-4 
3 ~4 

1- 
1- 

3-4 

4-3 

4 
3-4 

2- (3) 

__ 

3-4 

1-2 
1 2 

2- (3) 

4 

4 
3-4 

1-2 
1-2 

2- (3) 

3- (4) (4) 3-< 4) 
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TR2ISKA 
BISTRICA 

KOKRA 

SORA 

POLJANSCICA 

SELSCICA 

L i t i j a 
Sava 
Radeče nad Sopoto 
Božtanj 
Krško NEK 
Brežice 
Jesenice 

Podbrezje 

Kranj 

Suha 
Lipica 
Medvode 

Ziri 
Z miner; 

Železniki 
Dolenja vas 

3-4 

2-3 

3- (4 ) 

4 
3-4 

2-3 

3- (4) 
3- (4) 
4 

3-4 
3-4 
4 
3-4 
3-4 

j, 

KAMIMIS K A 
BISTR ICA 

REKA 

SOPOTA 

MIRNA 

. SOTLA 

I z v i r 
Stranje 
Kamnik 
Domžale 
Beričevo 

Breg 

te bn i k 
Radeče 

Pijavice 
Boštanj 

Rogatec 
Rogaška Slatina 
Rakovec 

3-4 
4 

3-4 

-4 

1 
2 
2- (3) 
3- (4) 
4 

4-3 
4 

1-2 
2 
2- (3) 
2-3 
4 

3-4 

r? 

3-4 

3 

3-4 
4 

KOLPA 

RIN2A 

Petrina 
Radenci 
Met I ika 

Kočevje 

•i 

4 

LAHINJA 

LJUBLJANICA 

VEL. 
LJUBLJANICA 

Primostek 

Kom in 
Podpeč 
Livada 
Zal og 

Mir k: e 

"Ti"T 

4— ( 3) 

^ — 

3- (4 ) 

4 

1-2 
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MALA 
LJUBLJANICA 

BISTRA 

BOROVNISCICA 

CERKNIŠKO , 
JEZERO 

CERKNISCICA 

PIVKA 

UNICA 

SAVINJA 

PAKA 

BOLSKA 

VOGLAJNA s 
HUDINJO 

HUDINJA 

KRKA 

VISNJICA 

SOČA 

KORI I NI CA 

IDRIJCA 

M i r k e 

Bistra 

I z: 1 i v 

Dolenje ..jezero 

Dolenja vas 

Poštoj na 

Hasberg 

Luče 
Le tuš 
Braslovče 
Med 1og 
Tremerje 
Laško 
Veliko Si rje 

Pa k a 
Ve 1 enje 
Šoštanj 
Reč ic a 

Dolenja vas 

Ce 1 j e 

Celje 

Gradiček 
Podbukovje 
Srebrniče 
Gornja Gomila 
Podbočj e 
Krška vas 

Trebnja Gorica 

Trenta 
Cezsoča 
Trnovo 
To 1 m-in 
P1 a ve 
Sol kan 

K a I 

Pod r cd tej a 

1-2 

4 

2- ( 3) 
2- (3) 

4-3 

O 

4 
4 
4-3 

4 

3-4 

1 
1 
2-1 
2-1 

3- (4) 

4 
4 
4 3 

2- (3) 

2- ( 3) 

1-2 

..... 

1 — ' 

1-2 

;~r, 4 

4 
4 

3—(4) 3-4 

4 4 

3 3-4 

■ (3) 

1—2 
1-2 
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BACA 

KOREN 

VIPAVA 

HUBELJ 

NOTRANJSKA 
REKA 

RI 2 ANA 

Spodnja Idrija 
Hotepček 

B a č a p r i Modre ju 

Nova Gorica 

Vipava 
Ve 1ike Zabije 
Mi ren 

Aj dov&čina 

Koseze 
To po Ic 
C e r k v e n i k o v m 1 i n 
Matavun 

Kubed 
Dekani 

*•- (   (, ) 

.2- (3) 
4 

1-2 
*")  

4 
4-3 

2—J, 
4 
4 
3-4 

2- (3) 
3-4 

Vir ; Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 

Tabela 21 

KVALITETA VODOTOKOV PRIKAZANIH Z DOLZINAMI KAKOVOSTNIH RAZREDOV 

LETA 
1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 

VODOTOK DOL2 INA KAKOVOSTNI 
(km) RAZRED 

DOL2 INA KAKOVOSTNEGA RAZREDA 
(km) 

MURA 95 I 
I-11,1 I 
II-11 I,I II 36 
III-IV.IV 59 

38 
57 95 95 9 5 9 5 

95 

SCAVNICA 69 I 
I-I I,I I 30 30 30 30 30 30 
II-II I,II I 59,4 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
II I -r IV , I V 9,6 15,6 .15,6 15,6 15, 6 i 5 , 6 i 5 , 6 

LEDAVA 67,3 I 
I-I I,11 28 
II-111,111 19,6 
III-IV,IV 19,7 

17,6 17,6 
9 9 

23,5 17,6 17,6 
3, 1 9 9 

40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 
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DRAVA 149 I 
I-11,11 118 34 
II-111,111 31 115 
III-IV, IV 

34 21 20 34 34 
115 128 129 115 115' 

DRAVINJA 70,6 I 
I-II,II 
II-II I,I I I 
III-IV,IV 44,2 

26,4 31,1 15,5 15,5 15,5 31,1 31,1 
39,5 10 10 10 39,5 39„5 

4 5,1 4 5,1 45,1 

PESNICA 70 
I-1 I,11 15,2 
II-1 I I,I 11 54,8 
III-IV,IV 

35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 
34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 

SAVA !10 I 26 4 4 
I-I I,11 17 66 31 
II-I I I,I 11 149 75 110 
I II--1 V, IV 18 71 71 

LJUBLJANICA 40 I 
1-11,11 
II 111,111 16 
11 I -1V , IV 

27,5 1,5 
2 36, 5 
10,5 2 

4 
31 
110 
71 

1,5 

4 
65 
65 
81 

4 
65 
64 
82 

1 , 5 2 
36 25 

4 
31 
100 
81 

1,5 
36 

37,5 2,5 13 2,5 

SAVINJA 95 I 52 5 
I-II,11 25,5 66 
II-111, III 17,5 9,5 
I II-IV,IV 9,5 

5 5 , 5 5 5 
42,5 42,5 42,5 42,7 42,7 
23,5 23,5 38 23,3 38 
19 19 9,5 24 9,3 

Krka 94 i 3 o 
.1-11,11 63,5 
11-111,111 
111 -1V , I v 

•94 48,5 16,7 16,7 16,7 
45,5 77,3 77,3 77,3 

SOČA 95,5 I 
I -11 , I I 
II -111 , 11 I 
I 11 -1V , IV 

60 
35, 5 

33 33. 33 
47,5 47,5 48 
15 15 14,5 

IDRIJCA 57 I 26 
I-II,I I 16 
II-I I I,III 15 
I 11 -1V , IV 

30 
27 

19 
38 

19 
38 

19 
38 

19 
38 

VI PAVA 50 I 
I -11 , 11 
I I ~ 111 , 
111 -1V , IV 

1,5 
5 19,5 6,5 6,6 6,6 6,5 6,5 

II-II I,III 44 25,5 43,5 43,5 43,5 43,5 4&,5 
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NOTRANJSKA 
REKA 50 I 17,5 

I-11 ,II 21 21 21 17,5 21 21 
II-111,1112,5' 3,5 
II I-1 V,IV 31,5 29 29 29 29 29 29 

Vir ; Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1989 

Tabela 21/a 

PRIKAZ PARAMETROV KAKOVOSTI IZBRANIH VODOTOKOV 

PARAMETER ENOTA 

PRETOK m3/sek 

VODOTOK LETA 
- merno mesto 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1980 

MURA 
- Ceršak 134 153 
~ Petanjci 209 176 

SCAVNICA 
- Pri stava 1,19 0,6^ 

LEDAVA 
- Centiba 

DRAVA 
Dravograd 352 302 262 

- Mariborski otok 
- Ptuj 
- Ormož 

DRAVINJA 
- Vidom 5,3 19,4 4,2 

PESNICA 
~ Zamušani 4,5 2,2 

SAVA 
- Prebacievo 
- Šentjakob 77,5 
- Dolsko 
- Boštanj 
-- Jesenice 

KOKRA 
- Kranj 

-SSCoa. i3.2'»e.» 
KAM.BISTRICA 

- Beri čevo 
LJUBLJANICA _ 

- Zalog 28,9 15-S 

120 91,6 

2,9' 

6,8 5,3 
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SAVINJA 
- Vel.Si rjo 

KRKA 
Karška vas 

SOČA 
- Trenta 
- Tolmin 
- Solkan 

IDRIJCA 
- Hotoščak 

VIPAVA 
- Miren 

Parameter 

Raztopljene snovi 

22,5 43 23,8 

ENOTA 

mg/1 

Vodotok 
- merno mesto 

•^URA 

Ceršak 
Petanjci 
SCAVNICA 
Pristava 
LEDAVA 
Centiba 

Drava 
Dravograd 
Mariborski otok 

' Ptuj' 
- Ormož 

DRAVINJA 
Videm 
PESNICA 
Zamužani 

Sava 
Prebačevo 
Šentjakob 
Dolsko 
Šoštanj 
Jesenice 
Kokra 
Kranj 
SORA 
Medvode 
KAM.BISTRICA 
Beriiievo 
Ljubljanica • 
Zalog 

1970 1975 

269 

LETA 
1980 198! 

249 

>70 

184 

200 
211 

212 

216 

278 

265 

181 

54,9 
217 

39,9 

242 
246 

274 

249 

186 
181 
147 
190 

215 

356 

184 
220 

50,3 23,4 

60 60,2 

9,8 34,6 

6,25 4,4 

1986 1987 1988 

222 

260 

265 

270 

187 
204 

261 

213 

160 
166 
166 
171 

206 

352 

182 
208 
221 

277 

194 

269 

267 

265 

193 
209 

295 

269 

159 
159 
172 
181 

179 

357 

102 
217 
241 

269 

250 s 

283 

283 

296 
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SAVINJA 
- Vel.Si rjg 

KRKA 
- Karška vas 
SOČA 
- Trenta 
- Tolmin 
- Sol kan 

IDRIJCA 
- Hoteščak 

VIPAVA 
Miren 

26! 

148 
164 

198 

231 

288 268 

128 
138 
151 

205 

198 

246 

261 

133 
153 

200 

091 

281 

259 

94 ,3 
169 
131 

171 

198 

PARAMETER ENOTA 

SUSPENDIRANE SNOVI 

VODOTOK 
~ merno mesto 

mg/l 

1970 1975 
LETA 
1980 1985 1986 1987 1988 

MURA 
-- Ceršak 
- Petanjci 

SCAVNICA 
- Pristava 

LEDAVA 
- Centiba 

DRAVA 
- Dravograd 
- Mariborski otok 
- Ptuj 
- Ormož 

DRAVINJA 
- Vidom 

PESNICA 
- Zamušani 

SAVA 
- Prebaifevo 
- Šentjakob 
-- Dol sko 
- Boštanj 
- Jesenice 

KOKRA 
- Kranj 

SORA 
- Medvode 

KAM.BISTRICA 
- Beri (levo 

LJUBLJANICA 
- Zalog 

35,1 

0,51 

1,4 

11,8 

T"? 

9,8 
16,8 

6,1 

10 

19 

11,7 

30,: 

87 
88 

15 

27 

26 
32 
78 
21 

50 

21 

19 
13 
16 

10 

24 

17 

62 
86 

26 

71 

51 
57 
11 
29 

33 

36 

16 
19 
15 

20 

31 

38 

41 

37 

41 

18 
21 
13 
39 

27 

11 

28 
19 
36 
39 
38 

10 

,23 

49 
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SAVINJA 
Vel . Sir je 
KRKA 

- Krška vas 
SOČA 
- Trenta 
- Tolmin 
- Solkan 

IDRIJCA 
- Hoteščak 

VIPAVA 
Miren 

"TO «. %mJ*Lm f 214 37 

16.7 
26.5 

19.8 

14.6 

Parameter enota 

Raztopljeni kisik (o^) mg/i 

Vodotok 
merno mesto 

^URA 
Ceršak 
Petanjci 
SCAVNICA 
Pristava 
LEDAVA 
Centiba 

Drava 
Dravograd 
Mariborski otok 
Ptuj 
Ormož 
DRAVINJA 
Videm 
pesnica 
Zamufeani 

sAVA 

Prebačevo 
Šentjakob 
Dolsko 
Boitanj 
Jesenice 

^ kokra 
Kranj 

SORA 

Medvode 
KAM.BISTRICA 
Beričevo 
Ljubljanica 
Zal og 

1970 1975 

S*' 

7,9 

4,6 

3,8 

9,4 
7,4 

12,4 
9,7 

9,4 11,8 

8,8 

9,8 

9,4 

42 

27 

26 
9,6 10 
14 

10 

<19 

11 

21 

15 

18 

26 

10 
13 
12 

18 

30 

LETA 
1980 1985 1986 1987 1988 

8,6 

10 

6 
8 

3 

5 

7 
8 

11 
8 

12 

12 

10 
9 
8 

10 

8 

8 

7 

7 
7 

4 

4 

8 
8 
8 
8 

8 

8 

10 
9 
7 

9 

9 

7 

7 

7 

9 
10 

4 

6 

7 
9 
9 
9 

11 

10 

11 
9 
8 
9 

10 

10 

6 
9 

7 

6 



SAVINJA 
Vol.Si rje '0 10 9 9 8 
KRKA 

10 11 - Karška vas 
SOČA 
- Trenta 12 11 
- Tolmin 10 11 12 11 13 
- Solkan 11 11 10 11 

IDRIJCA 
- Hoteščak 10 11 10 11 

VIPAVA 
- Miren 8,6 9 11 8 10 

PARAMETER ENOTA 

BPKr mg/l 

VODOTOK 
- morno mosto 

MURA 
- Coršak 
- Potanjei 7 

SCAVNICA 
- Pristava 

LEDAVA 
- Contiba 

DRAVA 
- Dravograd 
- Mariborski otok 2 
~ Ptuj 
- Ormož 

DRAVINJA 
- Vidom 

PESNICA 
■ ZamuSani 

SAVA 
-- Pr ob a (f o vo 
  Contjakob 
-• Dol sko 

BoStanj 
- Jesenice 

KOKRA 
- Kranj 4 

SORA 
- Modvodo 

KAM.BISTRICA 
- Borisovo L 

LJUBLJANICA 
- Zalog 

1970 1975 

11 

1L 

9 

LETA 
1980 1985 1986 1987 1988 

e 

12 

4 
<1 

14 

4 

8 

13 

52 

14 

4 

5 

1 

5 

5 

4 
8 

13 

25 

21 

L 

1 
1 
4 

5 
L 
5 
8 

15 

18 
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SAVINJA 
Vol.Si rjo 
KRKA 
Krška vas 

SOČA 
Tronta 
Tolmin 
Sol kan 
IDRIJCA 
Hotoščak 
VIPAVA 
Miren 

4 5 4 

1 

1 
1 
1 

1 

4 

Parameter 

kpk 

ENOTA 

mg/l 

Vodotok 
"torno mosto 

lURft 

Coržak 
Pctanjci 
SCAVNICA 
Pristava 
LEDAVA 
Contiba 

Drava 
Dravograd 
Mariborski otok 
Ptuj 
OrmoS 
DRAVINJA 
Wdom 
PESNICA 
Zamušani 

Sava 
Prebačovo 

Šentjakob 
Dolsko 

Šoštanj 
Jcscnicc 
Kokra 
Kranj 
SORA 

. Medvode 
KAM.DISTRICA 
Deri čevo 
Ljubljanica 
Zal og 

1970 1975 

82 

60 

24 

5 
10 

7 

34 

35 

16 

LETA 
1980 1985 1986 1987 1988 

51 

27 

30 
29 

44 

18 

16 
11 
13 
11 

17 

19 

21 
26 

9 

76 

80 

26 
28 

o T ia W 

20 

12 
11 
16 
17 

20 

21 

7 
17 
19 

30 

9 

68 

46 

34 

18 
18 

42 

26 

12 
12 
19 
17 

11 

14 

8 
21 
21 
24 
24 

8 
# 

83 

44 

29 
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SAVINJA 
~ Vol.Si rjo 

KRKA 
- Krška vas 
SOČA 
- Tronta 
- Tolmin 
- Sol kan 

IDRIJCA 
- HotoSčak 

VIPAVA 
-™ Mir on 

7 
7 

i: 

12 

25 10 

4 
6 

6 

7 

13 

7 

5 
4 

6 

14 

12 

8 

4 
4 
4 

5 

9 

PARAMETER 

p H 

ENOTA 

VODOTOK 
- morno mesto 

MURA 
- Coršak 
- Potanjci 

SCAVNICA 
- Pristava 

LEDAVA 
•••■ Contiba 
DRAVA 
- Dravograd 

Mariborski otok 
- Ptuj 
- Ormoi 

DRAVINJA 
~ Vidom 

PESNICA 
- Zamušani 

SAVA 
- Proba(1 ovo 
- Šentjakob 
- Dolsko 
- Boštanj 
~ Josonico 

KOKRA 
- Kranj 

SORA 
- Modvodo 

KAM.BISTRICA 
- Bori čevo 

LJUBLJANICA 
-Zalog 

1970 1975 

0 

0 

7 
7 

0 
7 

7 

7 

LETA 
1980 1985 1986 1987 1988 

7 
7 

8 

8 

7 

7 

7 
7 
8 
8 

8 

8 

0 
8 
7 

8 

7 

7 

8 

7 

7 

8 
7 
8 
7 

0 

8 

8 
7 
7 

7 

8 

7 

7 

7 

7 
7 
8 
8 

0 

8 

8 
8 
7 
8 
0 

8 

8 

7 

7 
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SAVINJA 
"" Vol. Si rje 

KRKA 
"" Krška vas 
SOČA 
" Tronta 

Tolmin 
Sol kan 
IDRIJCA 

"" Hotoščak 
VIPAVA 

""" Miron 

S 0 

8 

^LA 38 

LfGALNA ODLAGALIŠČA komunalnih odpadkov 

3 
7 

0 

7 

Q 
8 

8 

8 

8 

8 

3 
8 

8 

8 

8 

8 

8 
3 
8 

8 

8 

V LETU 1931 
lokacija namembnost pravni 

statut 

V L E T U 1987 
lokacija zadostnost na#e»bnost pravni status velikost odloženo 

do leta odlag. «3 #3 

4 

brei 

brei 

lokac, 

brei 

lokacija 
brei 
lokacija 
brei 

brei 
urejen 
brei 

brei 

urejen 
brei 
brei 

brei 

brei 
lokaci ja 

urejen 

brei 
lokacija 

6 

2000 

1993 

1990 

2000 
2000 
1984 

1990 

1990 

1992 

1939 

1938 

2000 

1938 

7 

K-I 

K-I 

K-I 

K 

K-I 

K-I 

K 

K 

K 

K-I 
K 

K-I-P 

K 

10 

povseina 

fr«iice 

Celje 

C^nic8 

smeti K-I 

Vel.obrez. K-I 

Bukovi lak K-! 

Cerknica 

Cr r'0»el j 

Doi '■!«!( 

fiVt>qrad 

Crnosei j 
»eni c 
Vinica 
Vir 

Sor. Radgona 

Kplje 

Ktnik 
; je 

Ostrica 

'lOls 

Jp 5iice 
F'ž*nik 

1» 
| c*vje 

l:°Per 
panj 

Narno 
Ljubevc 

Izola 

4 odlag. 
Duplica 

Moiel j 

Dvor i 
Tenet i se 

K 

K-I 

K-I 

Dravograd K-I 
Crnece 
Apače 
Hrast je 
Grosuplje 

K-I 

K 

K-I 
K 
K 

K-I 

K-I 
K-I 

K-I 

K-I 
K-I 

Stodnisnica 

Dobova 

Bukovi lak 

Rakek • 
Pretrije 
Vrahovici 

Dob 

Koničasto p. 

Hrast je Nota 

Stehan 

Blate 
Raskavec 
Jelsane 

Livade 

Nala Meiaklja 2020 
Duplica 

Hoielj 1990 

Dvori 1995 
Tenet i se 2000 

brei 

urejen 

lokaci ja 

lokaci ja 
gradnja 
lokaci ja 
lokaci ja 

lokaci ja 

brer 

lokaci ja 

urejen 

brei 
bre2 
lokaci ja 

brei 

K-P lokacija 
K-I 

K-I urejen 

K-P brei 
K-I-P urejen 

100.000 

1.200.000 

200.000 

20.000 

100.000 

14.000 

65.700 

60.000 

500.000 

27.000 

1.000.000 
200.000 

55a3/dan 

720.000 
500.000 

Por°čevalec 

K-312.500 
1-312.500 
K-128.000 
1-5.400 
K-720.000 
1-480.000 

K-17,000 
1-3.000 
K-90.000 
1-130.000 
K-14.000 
1-10.000 
K-8.000 
1-4.600 
K-22.000 
1-8.000 
K-40.000 
K-27.000 
K-l50.000 
1-45.000 
P-500 
K-12.000 
1-15.000 

K-21.475 
1-21.475 
K-l1.750 
1-7.450 
ni podatkov 
K-85.000 
1-85.000 

63 



Krško 

Laske 

Lenart 
Lendava 
Uitija 

.-Bežigrad 

.-Center 

.-Moste.P. 
,-Siska 
--Vi c-Rdni k 

jutoier 
ogatec 

Mb.-Petnica 
Mb.-Pobrez. 
Mb.-Rotovz 

St. q'ad 

Laško 
Radeče 

K-I 

K-I 

K-I 
Peti sovci K-! 
Ponovice K-I 
Kresnice 
C. dveh K-I 
cesarjev 

Ljutoser K-I 
Blekova vas K-I 

Nb.-Ruse 
Mb.-Tabor 
Mb.-Tezno 
Metlika 

Hozir je 

Murska Sobota 

Nova Gorica 

Novo »esto 

Or»oz 
Piran 
Postojna 

Ptuj 

Radlje ob Dravi 

Radovljica 
Ravne na Koros. 

Ribnica 

Sevnica 
Sežana 

Slov. Gradec 

Slov, Bistrica 
Slov. Konjice 

Šentjur pri C. 
Skofja Loka 

Pobrezje 
Ruse 
Zg.Velka 

K-I 
K-I 
V-I 

Ho« 

K-I 

K-I 

K-I 

Stara gora K-I 

Zabjak K-I 

Vsaka KS-3 K-I 
Dur i no K-I 
Postojna K 

Rogoznica 
Hajdina 
Gorti na 

Črnivec 
Preval je 

K-I 
K-I 
K-I 

K-I 
K-I 

Mala gora K-I 

SI. Gradec 

Pragersko 

S«arje 

Šentjur 
Draga 

Rog.Slatina > 

lokacija St. grad 

lokacija Hoteaez 
brez Strensko 

brez 
brez 

brez 

Hrastovec 
Pet i sovei 
Ob Savi 

Barje 
Curnovec Lj. 

lokacija Ljutomer 
urejen ni podatkov 

urejen 
brez 
brez 

brez 

brez 

brez 

brez 

brez 

brez 
brez 

urejen 
brez 
brez 

urejen 
brez 

urejen 

urejen 

brez 

urejen 
brez 

brez 
urejen 

Pobrez je 

Bocka 

Rakican 

Stara gora 

Leskovec 

Dobrova 
Dragonja 

lokacija Postojna 

Brstje 

Caravaning- 
Muta 
Črnivec 
Lukovica - 
Hol»ec 
Mala gora 
Na Lo#u 

Sežana 

Mi si i n jska 
dobrova 
Pragersko 
Breg pri 
Konjicah 
ni podatkov 
Draga 

lokacija Tuncovec 

198? 

1990 
2050 

1990 
1989 
1988 

2005 

198B 

1993 

1995 

1998 

1987 

1995 

2000 

1989 
1993 

1990 

1995 

1990 
1989 

1997 
2007 

1992 

2010 

1997 
1990 

2000 

1987 

K-I urejen 

K-I brez 
K-I brez 

K lokacija 
K lokacija 
K brez 

K-I urejen 

K lokacija 

K lokacija 

K-I lokacija 

K brez 

K lokacija 

K-I urejen 

K-I urejen 

K 
K 

K-I-P 

brez 
lokaci ja 

K brez 

K-I brez 

K urejen 
K-I brez 

K lokacija 
K lokacija 

K-I lokacija 

K-I urejen 

K lokacija 
K-I brez 

K-l-P urejen 

K-I brez 

9 ha 

21.000 

300.000 

20.000 
98.000 
sprotno 
odkopavanje 
4.320.000 ni 

K-40.: 
I-37.? 
K-3.1' 
1-4.0* 
K-7.0' 
1-6.0' 
t-bA 
K-75.0 
K-150' 

80.000 K-70.1 

3.250.000 K-1.05! 

140.000 

135.000 

12.000 

450.000 

12.000 
400.000 

K-3.0' 
1-16.« 
K-45.' 
1-15 
1-10 

K-1.01: 
1-1,0' 
K-40.'. 
I-10.' 
K-9.0' * 

jf K-80«1 
ni ocenjeno K-250'i 

1-70.* 
P-3O0 

50,000 K-5.0*' 

100,000 

170.000 
100.000 

100.000 
30.000 
v podatkih 

356.000 

400.000 
350.000 

100.000 

350.000 

K-30'5 
I-24-* 
K-200'1, 
K-4O0J 
I'J5' 
K-10'J 
K-I." 
za K'{ 

1-120;! 

K"3' j 
1-40', 
K-150' 
K-50 
1-120 

K-30.; 
1-20.5 
K-2j(i; 
1-60' 
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Tolun 
Bovec 

Kovor 

Tunjice 

K-I 
K-I 

K-I 

K 

K-I 

Ločnica 
Ruardi 

K-I 
K-I 

urejen 
brei 

brei 
brei 

Bovec 
Sui i d 
Vol ce 
Ne: s 
Cvi bJje 

lokacija Hudo 

urejen Skale 

brei Sinja Gorica 

urejen 
brei 

Lomi c a 
ni podatkov 

1995 
1997 
1999 
19S3 
1990 

2000 

1939 

1990 

1990 

K-I 
K-I 
K-I 

K 
K*I 

l»lec 
Igorje 

1   
skupaj 

'-'genda : K - ko«unalni odpadki, I - industrijski odpadki, P - posebni odpadki 

s Vprašalnik RKV0UP o urejanju odlagališč odpadkov v SR Sloveniji, 1997 

urejen 
urejen 
urejen 
brei 
brez 

K-I-P urejen 

K-I ni.up.dov. 

K-I-P brei 

K-I urejen 

200.000 

150.000 

115.000 

151.300 

165.000 

K-750.000 
1-750.000 
F-200 t 
K-55.000 
K-10.000 
1-8.000 
K-12.000 
1-12.000 
K-56,000 
1-39.000 
K-20.400 
1-12.100 
P-9.300 
K-45.000 

17.237.500 10.136.595 

TABELA 39 

LETNA KOLIČINA KOMUNALNIH ODPADKOV PO REGIJAH SRS 1981, 1987 

regija 1991 
količina odpadkov število 

v tonah prebivalcev 
31.3.1981 

1987 
količina odpadkov število indeks<87/81) 
v tonah prebivalcev (odpadki) 

30.6.1987 

Po#urska 
Podravska 
Savinjska 

Koroška 
Zasavska 
Posavska 
Ljubljanska 
Dolenjska 
Notranjska 
Obalno-kraska 
Soriška 

Gorenjska 

SKUPAJ 

20871 
51234 
39013 

11191 
7409 

11589 
7522! 
15724 
7934 

149.00 
13931 

28680 

130442 
320215 
243834 

69945 
46304 
72432 

470130 
93276 
49589 
93127 

118320 

179250 

1891364 

21111 

40993 

11767 
7595 

11642 
32752 
16344 
3060 

15396 
19252 

30364 

131946 
328425 
256240 

SI.Konjice 
vključene tu 

73546 
47470 
72764 

517202 
102153 
50372 
99349 

120322 
Idri ja 
vključena tu 

139773 

101,1 
102,5 
105,1 

105,1 
102,5 
100.5 
110,0 
103,9 
101.6 
106.7 
101,6 

105,9 

302697 
0.16t/preb. 

318313 
0.16t/preb. 

1939462 105,2 

Vir jI, Varstvo in husaniiacija Človekovega okolja tegospodarjen je 
v prostoru - komunal ni odpadki v SRS II. faza, VI OD Kranj, 1983 

2. Statistični letopis, 1933 

p0f0Če valeč 65 



TABELA 40 

Sf STAVA KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJ I 1.987 

vrst: a sest a v i ne d e 1 ez I et n a k o 1 i c i n a od p a d k o v 
X n a s t a 3 o z a j e t o 

papir - karton 
umetne mase 
ste k 1 o 
kovi ne 
teksti I 
org.snovi+biomasa• 
a rt o r g a n s k e sn o v i 

.15 
tO 

4 
41 
1.8 

45000 
30000 
15000 
21000 
1 2000 

123000 
54000 

301 50 
20100 
1 '"K>50 
1 4070 
8040 

824 1 0 
36180 

SKUPAJ 100 300000 ?o :i ooo 

Vir : Poročilo o delu z'a leto 1988, Komunalni odpadki v 3R': 
VžOD Kranj, 1989 

II. faza) 

TABELA 44 

KOLIČINE GOSC KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV Z ZMOGLJIVOSTJO NAD 1000 E 

IME ČISTILNE NAPRAVE ZMOGLJIVOST IZKORISTEK GOSCA LETNO SUHA SNOV 
(E) l «3 7. 

Črni vrh 
Škofljica 
Polhov gradeč 
Ribnica 
Mokronog 
Senožeče 
Horjul 
Dobrova 
Stari trg 
Sežana 
Selnica ob Dravi 
Cerknica 
Železniki 
Matena 
I? 
Struzevo 
Ormož 
Mart janci 
Črna 
Race 

Dobrna 
Crnuce 
Logatec 

Cerkno 
2iri 
Radenci 

Trebnje 
Metlika 

66 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1200 
1725 
1500 
2000 
2000 
2000 
2500 
2500 
2300 
2800 
3000 
3000 
3200 
3200 
3200 

<000 
4000 
4000 

5000 
5000 
6000 

6000 
9000 

30 
50 
30 
100 
o 

100 
33 
27 
40 
100 
25 
50 
0 

50 
50 
80 

0 
70 

0 
80 

0 
100 

30 
0 
0 

0 
100 

37 
60 
72 

500 
0 

280 
h 
72 

400 
770 

0 
600 
120 
0 
32 
0 
0 
0 

2708 
50 

800 
544 
200 

30 
250 
300 

60 
50 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 

• 0.00 
20.00 
0.00 
0.00 
0.00 

20.00 
0.00 
0.00 
7.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 

20.00 

0.00 
0.00 
3.50 

13.00 
3.00 
4.00 

30,00 
0,00 

DISPOZICIJA 
G0SCE 

odvoz po kmet. površinah 

OPOMBE 

bazen za shranjevanje 
odvoz na kmetijsko površino 

' v poskusne« obrat"* 
odvoz na nerodovitne površine 
shranjeval ni bazen 
shranjeval ni bazen 
odvoz na odlagališče 
odvoz na nerodovitne površine preobremenjena 

odvoz na odiagaiisce 
odvoz na kmet. površino 

na centr. čistilno napravo 

odvoz na kmet. površino 
odlagališče kos.odpadkov 
delno odvoz na kmet. površino 
pri individualnih lastnikih 
komunalno odlagališče 
komunalna deponija 
delno kmet. površine deino 
odlagališča za smeti 
komunalna deponija 
odvoz na V,met, površino 
kompostiranje 

komunalna deponija 
komunalna deponi ja 

preobremenjena 

ne obratuje 
v rekonstrukciji 

preobremenjena 

preobremenjena 
hidravlična 
CN je preobremeni' 

poročev 

. 



^ftsuplje 
Sfntvid - Brod 
T°l»in 
'yancna Gorica 
P°stojna 

^°cev je 
piran 

Pšenice 
Nurska Sobota 
Nt»o testo 
^idovsci na 
Sko*ja Loka 
Koper 
"r»nj 
S("tralna CN Ptuj 
D°»zale 
Tr®bnje 
"^ronog 
C«rkno 

10000 
10000 
12500 
13400 
15000 
19750 

20000 
20000 
30000 
40000 
45000 
50000 
55000 

100000 
100000 
106.000 
200000 

6000 
1000 
5000 

25 
100 
60 

0 
70 
86 

100 
100 
43 

0 
0 

100 
o 
o 

80 
0 
o 
o 
o 

30 

50 
200 
358 
700 
2000 
2400 

1700 
0 
o 

1500 
6080 
6000 
3700 
0 

4000 
0 

13000 
60 
0 
30 

0,00 
30.00 
5.90 

19.50 
4.50 
6.00 

7.50 
1.00 
0.00 

12.00 
23.00 
7.00 
8.00 
0.00 

27.00 
0.00 

23.00 
30.00 
0.00 

13.00 

preobremenjena 
komunalna deponija 
v odvoz v usedalne lagune 
odvoz po kmetijskih površinah preobretenjnž 
odvoz po kmetijskih površinah 
odvoz na kmet. površino 
in komunalno deponijo 
odvoz na kmetijske površine 
občinsko odlagališče 
komunalna deponija 
odlag. v opuščeno strugo potoka 
komunalna deponija - deponiranje 
komunalna deponija 
odovz na kmet. površino 

začasna lastna deponija 

delno odvoz na kmet. površino 
deponija kom. odpadkov 

odvoz na komunalno odlagališče 

preobremenjena 
preobremenjana 

preobremenjana 

v poskusnem 
obratovanju 

skupaj 942.775 66 50.400 14.9 

Vprasalanik RKV0UP za pripravo Poročilo o stanju na področju varstva okolja, 1989 

TaBELA 45 

NA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 

v letu v letu \W 
C!f>a 1981 kraške jase 

število 
st.vrsta odpad, 

površinski kopi 

st.vrsta odpad. 

4 

druga neurejena skupno količina odloz. ukrepi proti 
odlagališča število materiala »3 črnih odlagal, 
st.vrsta odpad. 

način 
saniranja 

5 6 8 

°*zale 

Dr s 

Gor «ia 

19 

15 

3 komunalni 
gradbeni 

29 komunalni 
kosovni 
gradbeni 

• r-oaei j jo 40 gradbeni 
komunalni 
kosovni 

ay°grad 9 1 komunalni 
gradbeni 

3 komunalni 
gradbeni 

7 komunalni 
kosovni 
gradbeni 

3 gospodinj., 
kosovni 
1 komunalni 
gradbeni 

1 gradbeni 

4 komunalni 
gradbeni 

7 komunalni 
industri jski 

.6 gradbeni 
komunalni 
kosovni 
4 gospodinj., 
kosovni 

3 komunalni 

10 

46 

750 

43 150.8820 

5.000 

2.400 

50.000 

mandatni post. odločba KS, 
post.o prekršku sredstva inspek. 
mandatna kazen onesnaževalci 

sami 

odločba, o san. sredstva KS 
prijava sodniku 
za prekrške 
predlogi, sredstva KS in 
odločbe SNS, prekrivanje 

prijava sod., 
san.na str.odi. 
odi, o odstran. 
prijava sodniku 

prepoved odlag. 
upravno-kazen. 
postopek 

sredstva SKIS 
Domžale 
izravnava, 
humus, 
sredstva DO 
stalnih virov ni 
krajevni samo- 
prispevek 

* Por°ievalec 67 



Grosuplje 5 

Hrastnik 5 

Idrija 5 
II. fistr i ca 12 

Izola 

Jesenice 

Kasni k 

Kočevje 

Koper 

Kranj 

Krško 

Laško 

Lenart 

Logatec 
Lendava 

Litija 

Ljub!jana 

Ljutoter 

Mar i bor 

Hetlika 

Hoz i r je 

H, Sobota 

68 

20 

1 komunalni 

10 komunalni 
gradbeni 
20 komunalni 
2 komunalni 
kosovni 
industrij. 

15 

62 

2 komunalni 

0 
2 komunalni 
kosovni 
industri j. 
0 

i vse 

4 komunal ni 
industri jski 

1 komunalni 

vse 

15 komunalni 

1 gradbeni 
ramo 
1 bela teh, 

2 bela teh. 
2 gospodinjski razno ' 
kosovni 

99 komunalni 
gradbeni 
jalovina 

2 gradbeni 
komunalni 
kosovni 
2 steklo, kovine 
pločevine 

3 gradbeni 

1 komunalni 4 

10 

20 
12 komunalni 16 
kosovni 
gradbeni 

1 vse 3 

10 komunal ni 14 
kosovni 
10 komunalni 10 

1 

10 3 vse 

- vse 

17 komunalni 17 

15 

28 gradbeni m. 34 
bela teh, 
razno 

50 komunalni 149 

12 avtokaroserije 14 
ploJevina 
steklo 

12 komunalni 15 

1.050 

500 

80 
1.150 

60.000 

150.000 

3.100 

100,000 

30.000 

2.000 

8.240 

22.000 

13 

50 

47.000 

KS sanirati 
odlagališča 
zahtevajo 
sanaci jo 
denarna kazen 
odi. o sanac. 
prijava sodniku 
za prekršek 
sodnik za prek. 
odločba - 
sklep 
odločbe za 
sanaci jo 
odločba za 
saniranje 
ureditvena odi, 
po zakonod. 
sodnik za prek. 
odlocba-sklep 
odločba za 
sanacijo 
mandatna kazen 

odločba o 
prepovedi 
prijava sod. 
odločba za 
odstran, odp., 

sredstva KS 1 

SKIS 

KS s SKIS 
sredstva KS 

SKIS 

sredstva SK'' 

sredstva Sffl 
,1 očiščevalne' 

SKIS ce sten 
ni znan 
sredstva S>'1: 

onesnaževal' 
sami 
ne sanirajo, 
odiag. so »)! 

sredstva KS 
in SKIS 

prijava sodniku ureditvena 
za prekrške 

odločbe o 
odstranitvi - 
56HSC1 j d 

odločba 
stalnih vire" 
krajev, sa®0?' 
SKIS obeint 
Litija 

kazenske sank. stroski SKl-1 

izvaja KPLi 

odločba za 
odstranitev 
odpad, prijava 
sod. za prek, 
predlogi, 
odločbe 

pred. postopka 
o prekršku, 
ureditv. odi, 
za sanacijo 
prepoved odiag. 
upravo-kaz.post 

podlagi se*'1 

kom. inspefc' 

stalnih vin 
krajev. s^c' 
sredstva 
SKIS 
ureditvena 
odločba 
sredstva K-1 

SKIS 
prekr i van je 

KS in SKIS 

, stalnih vif, 
. ni kraj- 

poročev 
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25 

15 

3 

20 

20 

50 

7K fcXW> 

24 

4 

0 

33 
20 

15 

16 

25 

9 komunal ni 
gradbeni 

23 gradbeni 
kosunalni 
kosovni 

17 kosunalni 
kosovni 
gradbeni 

2 kosunalni 

2 kosunalni 
gradbeni 

2 kosunalni 

20 vse 

2 kosunalni 
gradbeni 

2 komunal ni 
gradberu 
20 kosunalni 

4 kosunalni 10 kosunalni 
gradbeni gradbeni 

20 gradbeni 23 gradbeni 
kosunalni komunalni 
kosovni kosovni 
2 kosunalni i kosunalni 
ramo ramo 

0 0 

1 kosunalni 
kosovni 
gradbeni 
7 kosunalni 
ramo 

20 kosunalni 
kosovni 
gradbeni 
10 kosunalni 
ramo 

1 gradbeni 3 kosunalni 
kosunalni 

4 kosunalni 

i vse 

38 kosunalni 

kosunaln: 

5 vse 

3 vse 500 vse 

vse 

12 kosunalni 
gradbeni 

11 gradbeni 
kosunalni 
kosovni 
1 vse 

JL *> 

66 

is 

17 

24 

2 

504 

14 

20 

1.700 

5.570 

10.000 

4.800 

65.000 

1.050 

1.500 

800 

30 

20.000 

1.015 

700 

1.500/1 

700 

17.000 

aandatni post,, 
postopek o 
prekršku 
predlogi, 
odločbe 

odločba o 
odprav, posanj. 
prijava sodniku 
sodnik 2a prek. 
odiocba-sk1 ep 
odločba o sana. 
prijava sod. 
ra prekrške 
odločba o 
odpravi posanj. 
prijava sodniku 
odločba za 
odstranitev 
odpad, prijava 

organizirati 
sistesski 
odvoz 
prijava sod. 
odločba o 
odstr. 
ureditvena 
odločba 
sandatna kazen 

ureditvena odi. 
o sanaciji 
odločba za 
odstranitev, 
prijava sod. 
odločba za 
odstran. odpad, 
prijava sod. 
za prekrške 
v skladu z 
odiokos 

odločba za 
sanacijo 
kontr.preg. 
zahteva za 
odstranitev 
ali sanacija 
sandatni post. 
post. o prek. 
zahtevajo 
sanacijo 
predlogi, 
odločbe 

sredstva inspek, 
odločba KS 

sredstva KS in 
SKIS, 
prekrivanje 
sredstva KS, 
zasip z zesljo 

sredstva KS 

sredstva KS, 
zasip z zesljo 

DO - sredstva 
izravnava+husus 

SKIS 
Radovlji ca 

sredstva DO, 
izravnava+husus 

fin. virov ni 
na razpolago 
onesnaževalci 
sati 
ne sanirajo 

sredstva DO, 
izravnav,a+hu«u5 

sredstva KS 
in SKIS, 
ureditvena 
odločba 
ozelenitev 

sredstva SKIS 

predlog - 
sredstva KS 

sredstva inspek. 
odločba KS 

odločba za 
sanaci jo, 
kontrolni preg. 

sredstva KS in 
SKIS, 
prekrivanje 
sredstva SKIS 

69 



Velenje O 

Vrhniki 
Zsgor je 

Žalec 

40 20 komunalni 
gradbeni 

II gospodinjska 12 
20 1.500/1 

odstraniti 
odloženi 
»aterial 

zahtevajo 
sanaci jo 
prijava sodniku 
za prekrške 

sredsta SKlS 

sredstva KS 

SR SLOVENIJA 574 247 1S0 847 1.274 767.134 

Vir : Vprašalnik ftKVGUP o urejanju odlagališč v SR Sloveniji, 1987 

S 
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