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Vlada Republike Slovenije je na 177. seji dne 11. januarja 
1996 sprejela: 

- PREDLOG POROČILA O STANJU OKOLJA 1995, 

ki ga pošilja v obravnavo. 

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Pavle GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Marko SLOKAR, državni sekretar v Ministrstvu za oko- 
lje in prostor. 
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POVZETEK 

Poročilo je pripravljeno na podlagi 75. in 76. člena Zakona o 
varstvu okolja in je namenjeno sprejemanju v državnemu 
zboru ter kasnejšemu posredovanju zainteresirani javnosti. 
Poročilo sestavljajo trije osnovni sklopi. V prvem, stanje in 
spremembe okolja, so prikazani osnovni podatki o stanju in 
spremembi v okolju, posledicah tega stanja ter izvedenih 
ukrepih v obdobju 1990-1994. Drugi sklop prikazuje izbrane 
podatke pritiskov na okolje in odpira podrobnejši vpogled v 
tiste dejavnosti, ki so bistvenega pomena pri obsegu in inten- 
zivnosti degradacije okolja. V zadnjem sklopu je težišče na 
analizi odziva družbe. Sistematično so analizirani nekateri 
elementi obvladovanja okoljske problematike. 

Stanje onesnaženosti okolja se ni bistveno spremenilo, ven- 
dar so razlike med posameznimi vidiki znatne. Onesnaženost 
zraka z žveplovim dioksidom in dimom upada. Uvedba novih 
meritev je opozorila na problem preseganja mejnih vrednosti 
za ozon. Ob koncu leta 1993 sta bili emisiji žveplovega diok- 
sida in dušikovih oksidov previsoki, glede na obveznosti, ki jih 
je Slovenija prevzela z ratifikacijo žveplovega protokola. Ana- 
liza opozarja na to, da zaostajamo v obvladovanju specifičnih 
emisij in imisij mutagenih, kancerogenih in teratogenih snovi 
iz industrijskih virov. Boljša je kakovost površinskih voda, 
slabša pa se kakovost nekaterih podtalnic in izvirov ter Cer- 
kniškega jezera. Spodbudno je izboljšanje kakovosti Blej- 
skega jezera. Sistematično delo je že dokaj zaokrožilo pozna- 
vanje problematike onesnaženosti tal, ki predstavlja vse 
pozornosti vreden okoljski problem v državi. Naravna dediš- 
čina je pod pritiskom neposrednih in posrednih oblik ogroža- 
nja. Področje hrupa je zapostavljeno in sodi med tista 
področja, kjer ni na voljo niti zadostno poznavanje stanja za 
učinkovit odziv. Problematika ravnanja z odpadki je ostala na 
ravni neustreznih oblik ravnanj. Nov element politike na tem 
področju je izkoriščanje izvoza nevarnih odpadkov, optimi- 
zem pa daje tudi živahen razvoj podjetništva na tem področju. 
Dosežena stopnja degradacije okolja je vir zaskrbljujočih 
posledic. Podatki kažejo, da lahko govorimo tako o vplivih na 
zdravje prebivalstva, kot tudi o degradaciji vitalnih resursov 
kot so npr. viri pitne vode. 

Analiza pritiskov na okolje je sicer pokazala, da se sektorji 
zavedajo pomena obvladovanja vplivov na okolje - da pa je to 
zavedanje še vedno pretežno premalo vključeno v aktivno 

politiko sektorjev. Razlogov za to je več. Delo na poročilu je 
opozorilo tudi na to, da sektorji niso ustrezno kadrovsko 
ekipirani za te naloge. Ugotoviti je mogoče celo, da je mogočs 
govoriti o nekaterih usposobljenih posameznikih, bistveno 
slabša pa je slika, ko analiziramo raven integracije okoljske 
razsežnosti v posamezna področja. 

Kot osnovni element odziva družbe na pobleme v okolju je 
analiza izpostavila Zakon o varstvu okolja. Na operativni ravni 
pa je ugotovljeno upadanje sredstev za varstvo okolj>< 
zamuda pri operacionalizaciji zakona idr. Osamosvojitev je 
prinesla nov kompleks mednarodnih aktivnosti na področju 
varstva okolja. Slovenija mora na tem področju še opredeliti 
svoje mednarodne interese. Pri tem bi veljalo upoštevati mož- 
nosti za njeno uveljavljanje v vlogi mostu med razvitejšim 
delom Evrope ter srednjo in vzhodno Evropo, po drugi strani 
pa zagotoviti, da bodo tovrstne ambicije ostale v mejah real- 
nih zmogljivosti. Odsotnost potrebnih instrumentov zemljiške 
politike in nekonsistentnost obstoječih na področju varstva 
okolja niso ravno zanemarljive. Vlada sicer ex post z določe- 
nimi restriktivnimi instrumenti lahko nevtralizira pritiske zem- 
ljiških lobijev, ki bi skušali pozidati krajinsko zanimiva 
območja. Veliko težje pa bo sanirala incidentne situacije, ki 
bodo nastale kot posledica gradnje na delno opremljenih 
zemljiščih ali kot posledica neurejenih lastninskih odnosov nfl 
zelenih in rekreacijskih površinah v mestih in drugih večjih 
naseljih. Analiza izobraževalnih programov je pokazala na 
pospešeno vključevanje teh vsebin v programe predšolskih in 
osnovnošolskih programov ter srednjih šol. 

UVOD 

Formalna podlaga 

Poročilo je pripravljeno na podlagi 75. člena ZVO (Zakona o 
varstvu okolja) po katerem za zadeve varstva okolja zadolženo 
ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravi poro- 
čilo o stanju okolja v republiki. Poročilo obravnava in sprejrne 
Državni zbor, po sprejetju pa se poročilo objavi tako, da je 
dostopno javnosti. 
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Vsebina v luči zahtev ZVO 

Vsebina Poročila je določena s 76. členom ZVO. Vključenost 

posameznih zakonsko določenih vsebin v posamezna 
poglavja poročila je prikazana tabelarično. 

Vsebina por-očila v primerjavi z zahtevami 76. člena ZVO 

Zahtevani (76. členu ZVO) podatki o: i i. u u 2 1 
2.). 

11. X7 13. 3.4 
Poglavja poročila 

3 J. .I* J.7, ;i(i 3.«* X10. j 11 3 12. j.ij 3 M. 4 5 

stanju in spremembah v okolju ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
ekoloških vplivih na zdravje prebivalstva ❖ ❖ 
škodah v okolju ❖ 
izvajanju nacionalnega programa varstva okolja in 
operativnih načrtov ❖ ❖ ❖ 
sanacijskih programih in drugih izvedenih ukrepih ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
raziskavah okolja in uvajanju novih tehnologij in 
izdelkov ❖ * 

finančnih tokovih na področju varstva okolja ❖ 
delovanju republiških organov in organov lokalnih 
skupnosti ter izvajanju javnih sluib varstva okolja ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
pomembnih mednarodnih dogajanjih na področju 

„varstva okolja ❖ ❖ ❖ 
potrebnih in prednostnih nalogah in ukrepih na 
področju varstva okolja ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 i 
❖ ❖ 

druge podatke, pomembne za varstvo okolja. 
     

❖ ❖ 
5 

T 

Glede na to, da nacionalni program varstva okolja še ni 
sprejet, to Poročilo seveda ne more poročati o njegovem 
Ovajanju. Namen pripravljalca pa je, da pridobi s Poročilom 
Potrebne podatke o stanju okolja kot podlago za pripravo 
nacionalnega programa varstva okolja. 

Konceptualna izhodiiča in metoda dela 
•» 

Konceptualna izhodiftča. Poročilo je pripravljeno v skladu s 
konceptom stanje okolja - pritiski na okolje - odziv družbe 
in je na ta način primerljivo s sodobnim konceptom poročanja 
o stanju okolja. 

Sdka t 
  

' < '£ ! w i'   
Koncept poročila 

STANJE 

OKOLJA 

ODZIV 

DRUŽBE 
i 

PRITISKI NA 

OKOLJE 
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Metoda dela. Poročilo temelji na delnih poročilih nosilcev, ki 
pokrivajo posamezne sklope vodenja politike okolja. Poročilo 
torej sledi načelno opredelitev, da politika okolja ni stvar 
enega samega resorja, ampak da se izvaja v okviru posamez- 
nih sektorjev oz. dejavnosti. V tem smislu poročilo tudi odraža 
stanje usposobljenosti nosilcev pri pokrivanju okoljske raz- 
sežnosti svoje dejavnosti. V okviru posameznih sklopov so 
bila posameznim nosilcem zastavljena naslednja vprašanja: 
Sklop stanje okolja: 
• Kakšno je stanje okolja leta 1993 (oz. v zadnjem letu, za 
katerega so na voljo podatki)? 
• Kateri so najbolj kritični elementi stanja? 
• Kakšne so spremembe v okolju v obdobju 1990 - 1993? 
• Kateri so najbolj kritični elementi sprememb? 
• Kateri dejavniki so povzročili spremembe (uvajanje instru- 
mentov varstva okolja, gospodarski razvoj, pritiski iz tujine, 
drugo)? 
• Opis uspešnih - neuspešnih projektov za izboljšanje sta- 
nja (kakšno je izvajanje sanacijskih programov)? 

Sklop pritiski na okolje: 
• Ali obstoje na ravni posameznih dejavnosti takšni trendi, ki 
imajo lahko negativne ali pozitivne okoljevarstvene učinke? 
• Kako so posamezne dejavnosti obvladovale okoljevar- 
stveno dimenzijo v obdobju 1990 - 1993? 
• Kako so posamezne dejavnosti prilagojene za sprejemanje 
okoljevarstvenih zahtev Evropske unije (ocena prilagojenosti 
oz. pričakovanih učinkov)? 
• Kateri trendi v tujini imajo lahko pomemben okoljevar- 
stveni vpliv v Sloveniji in kako smo na to pripravljeni? 
• Ali in kje so ogrožene predpostavke izvajanja dejavnosti 

zaradi degradacije okolja, ki jo povzroča dejavnost sama ali ki 
jo povzroča druga dejavnost? 
Sklop odziv družbe: 

• Kako smo se v Sloveniji po posameznih segmentih odzvali 
na probleme v okolju? 
• Ali je odziv uspešnen (primerjava nameravane in izpeljane 
vrste odziva)? 
• Kakšna je sprememba položaja varstva okolja v družbi? 
• Ali smo usposobljeni za poročanje o stanju okolja na 
mednarodno primerljiv način? 
• Ali in kako smo sposobni prevzemati mednarodne obvez- 
nosti? 
• Ali obvladujemo proces privatizacije z vidika varstva 
okolja? 
• Ali obvladujemo pričakovani porast investicij v Sloveniji z 
vidika dodatnih pritiskov na okolje? 
• Kako obvladujemo okoljsko dimenzijo makro posegov v 
okolje (npr. avtoceste, male elektrarne ipd.)? 
• Kako obvladujemo spremembo upravne organiziranosti z 
vidika zagotavljanja uspešnega varstva okolja? 
• Kako se dimenzija varstva okolja vključuje v strateške 
dokumente ter v vladne programe? 
Zainteresirana javnost lahko na podlagi soočenja teh vprašanj 
z odgovori tudi presodi obvladovanje problematike na ravni 
posameznih nosilcev. 
Organizacija dela, viri podatkov in pregled sodelujočih insti- 
tucij in posameznikov 
Delo na poročilu je vodil programski svet, katerega so sestav- 
ljali predstavniki vseh, pri pripravi poročila zadolženih, resor- 
jev državne uprave. 

Člani programskega sveta poročila 

Ime in priimek Predstavnik 

Marko Slokar (predsednik) MOP 

Tone Planinšek MOP, HMZ 

Martina Zupan MOP, HMZ 

Bogdan Babšek MOP, IJRSVN 

Janja Leban Gospodarska zbornica 

Davor Lovinčič MOP, UJVRS 

Marta Hrustelj, kmetijstvo 
Jošt Jakša , gozdovi 
Nevenka Bogataj, gozdovi 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Dunja Piškur Kosmač 
Metka Macarol Hiti 

Ministrstvo za zdravstvo 

Peter Skoberne MOP, URSVN 

Josip Korošec Restavratorski center RS 

F.va Košak MOP, Urad za prostorsko planiranje 

Stane Zagoričnik, energetika 
Nataša Pobega, turizem 
Ferdinand Kvas, industrija 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

Miloš Pregelj Ministrstvo za promet in zveze 

Jernej Cimperšek MO, Uprava za zaščito in reševanje 

Irena Perenič Ministrstvo za šolstvo 

Marija Škerlj Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Erik Karič Zavod RS za statistiko 

Jelka Kreigher Zveza društev za varstvo okolja 

Karel Lipič Slovensko ekološko gibanje 

Na operativni ravni je delo usmerjal in"povezoval ROP (redak- besedila, katerega je nato pregledal in dopolnil MOP ter 
cijski odbor poročila). ROP je pripravil delovno redakcijo posredoval v verifikacijo programskemu svetu. 
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Sestava ROP 

dr Fedor Černe predsednik 
mag Jorg Hodalič član 
Helena Senekovič član 

  mag Inga Turk član 
Anita Velkavrh član 

V nadaljevanju je podan pregled nosilcev posameznih poglavij (avtorjev) 

Poglavje Avtor osnovnega prispevka Redakcija besedila 
Kakovost zraka Tone Planinšek, Roža Ciglar, Bojan Rode Helena Senekovič 
Kakovost voda Martina Zupan, Špela Remec Rekar, Jasna Grbovič Helena Senekovič 
Onesnaženost tal Marko Zupan, I.Turk, F Lobnik, V Hudnik, B Vrščaj, 

H.Grčman, P Simončič 
Inga Turk 

Stanje naravne dediščine Peter Skoberne Anita Velkavrh 
Nesreče v okolju Jernej Cimperšek, Primož Marolt Inga Turk 
Hrup Primož Gspan Helena Senekovič 
Odpadki Bogdan Babšek, Mojca Senjur, Janja Leban, Andreja 

Jerina, Miran Medved 
Jorg Hodalič 

Sevanja lonizirna in neionizirna Davor Lovinčič, Peter Gajšek Jorg Hodalič 
Ogroženost gozdov Nevenka Bogataj, Dušan Jure Inga Turk 
Kakovost pitne vode in hrane 

^Elivi onesnaženosti okolja na zdravie prebivalstva 
Ivanka Gale, Peter Otorepec 
Maruša Adamič 

Jorg Hodalič 

Vplivi onesnaženosti na ekosisteme, rastlinstvo in 
.živalstvo 

Peter Skoberne Anita Velkavrh 
vPliv onesnaženega okolja na stanje kulturne ded Josip Korošec Anita Velkavrh 
Vključevanje okoljske dimenzije v sektorske 

-ETograme 
Zoran Kus 

Prebivalstvo in poselitev Eva Košak, Jani Zore Anita Velkavrh 
Kftietijstvo Marta Hrustel Helena Senekovič 
ukoljske značilnosti gospodarstva Bojan Radej Jorg Hodalič 
Energetika Stane Zagoričnik, Bojan Radej Helena Senekovič, 

Jorq Hodalič 
hromet Tomaž Košič, Anton Gunde, Boštjan Paradiž Inga Turk 
' unzem Nataša Pobega Anita Velkavrh 
Zakonodaja Ana Prančič, Dušan Pichler Marko Slokar 
ln'ormacijski sistem varstva okolja Tomaž Banovec, Anita Velkavrh Jurij Režek Jurij Režek 

^tatistika okolja Tomaž Banovec 
^Koljevarstveni vidik prostorskega planiranja Živana Mejač 
Sofinanciranje okolju prijaznih tehnologij Janko Žerjav, Ljubo Žužek Jorg Hodalič 

Marko Slokar 
Organizacija MOP in inšpekcijski nadzor Igor Plestenjak. Ivan Štefelj, kmetijski inšpektorat Marko Slokar 
Mednarodno sodelovanje Emil Ferjančič Marko Slokar 
zemljiška politika v vlogi varovanja okolja Albin Rakar Fedor Černe 
^oljsko izobraževanje Irena Perenič Inga Turk 
_^anstveno raziskovalno delo Marija Žkerlj Helena Senekovič 
Okoijevarstveno obvladovanje proizvodnje in 

^loizvodov 
Fedor Černe Fedor Černe 

^^ladovanje okoljske razsežnosti privatizacije Jorg Hodalič Jorg Hodalič 
gospodarske javne službe Jani Zore, Jorg Hodalič 
_|^kaina samouprava in varstvo okolja Albin Rakar Fedor Černe 
_2^°'levarstvene in naravovarstvene nevladne org 
T   

Manca Šetina 
 e'jni okoljski problemi Zoran Kus 
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Viri podatkov so navedeni k vsaki tabeli. V primeru ko vir ni 
naveden, je vir podatkov identičen z institucijo, katero 
zastopa avtor separata. 

OSNOVNE ZNAČILNOSTI POLITIKE OKOLJA V 
OBDOBJU 1989-1994 

V obdobju 1986—1990, katerega je obravnavalo Poročilo 
1990, je bilo stanje na področju varstva okolja naslednje: 

• trendi naglega slabšanja okolja so bili deloma zaustavljeni, 
pri čemer je zatečeno stanje degradacije okolja pomenilo 
resno grožnjo zdravju ljudi in nemotenemu razvoju; 
• v letih 1986-1987 se je uveljavilo spoznanje, da sta tedanja 
družbena ureditev in pravni sistem glavni oviri za vzpostavitev 
učinkovitejših mehanizmov varovanja okolja; 
• opredeljene so bile osnovne nacionalne prioritete varstva 
okolja in v podporo njihovemu izvajanju je bil oblikovan prvi 
ekološki sklad na območju držav vzhodne in srednje Evrope, 
ki se je polnil z dajatvami onesnaževalcev ter t. i. ekološkim 
davkom; 
• novelirani so bili nekateri ključni podzakonski akti (varstva 
zraka, ravnanja z odpadki idr.), vendar v kontekstu tedanjega 
družbeno gospodarskega in pravnega sistema; 
• zagotovljen je bil drugi vir zemeljskega plina kot predpogoj 
sedanje plinifikacije slovenskih mest z najbolj onesnaženim 
zrakom. 

V obdobju 1990 - 1994 je prišlo na področju politike varstva 
okolja do pomembnih sprememb glede na stanje v letu 1990. 
Na to je vplivala vrsta dejavnikov, med katerimi so najpo- 
membnejši: osamosvojitev Slovenije, korenita sprememba 
pravnega in družbenega okvira, privatizacija, spremenjena 
vloga in pristojnosti državne uprave itd. V opazovanem 
obdobju so bili bistveni naslednji elementi politike okolja: 

• sprejem Zakona o varstvu okolja (ZVO), ki je določil nov 
pravni in sistemski okvir varovanja okolja v državi, v skladu s 
spremenjenimi družbenimi in političnimi razmerami; 
• reorganizacija državne uprave v luči zahtev ZVO; 
• prevzem novih mednarodnih obveznosti, ki sovpada s 
čedalje večjo internacionalizacijo okoljske politike; 
• vključevanje v evropske integracijske procese in prilagaja- 
nje okoljske zakonodaje in predpisov standardom EU; 
• oblikovanje Slovenskega ekološkega projekta, ki je zapol- 
nil prostor v obdobju 1986 - 1990 oblikovanih nacionalnih 
prioritet; 
• ukinjen je bil ekološki sklad in oblikovan novi Ekološko- 
razvojni sklad z drugačnim konceptom glede namena in virov 
financiranja, pač pa v skladu z načeli integralnega proračuna. 

Potrebno je izrecno opozoriti, da proces gospodarske (lastni- 
njenje, denacionalizacija, prestrukturiranje), politične in 

upravne reorganizacije še ni zaključen, prav tako pa ni $ 
zaključen proces reorganizacije lokalne samouprave. Vsi1 

procesi bodo še vplivali na prilagajanje obstoječe okoljsk1 

zakonodaje, prav tako pa bodo spremembam podvrženi tud 
mehanizmi vodenja okoljske politike. S pretežno normativni' 
mehanizmov bo poudarek postopoma prehajal na ekonomsM 
mehanizme varovanja okolja. 

1. STANJE IN SPREMEMBE OKOLJA 

1.1. STANJE OSNOVNIH PRVIN OKOLJA 

1.1.1. KAKOVOST ZRAKA 

1.1.1.1. Stanje In spremembe 

Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije spremlja ones 
naženost zraka od leta 1968. Najprej so merili 24-urne ko" 
centracije SOj in dima, kmalu za tem pa so se pričele kontin" 
irane meritve zaradi visokih povprečnih koncentracij v okoli« 
termoelektrarne Trbovlje. Sedaj dobivamo najkvalitetnejS* 
podatke iz sistema avtomatskih ekološko-meteorološki« 
postaj, ki pa ga je potrebno zaradi starosti 12 let posodobit' 
Le s skrajnimi napori vzdrževalcev dosega 85% podatkov, M' 
je po predpisih pogoj za izračunavanje izvedenih vrednosti 

Za obdobje 1989 - 1994 je v primerjavi z letom 1988 n' 
razpolago bistveno več informacij o kakovosti zraka v Slove- 
niji: 

• po letu 1989 je bil vzpostavljen sistem stalnih postaj ni 
sedanjih lokacijah in povečanem obsegu - ANAS (analitično 
nadzorni alarmni sistem za avtomatsko merjenje onesnažene 
sti zraka); 
• kasneje so se mu pridružili dopolnilni sistemi: eis-te5 
(Ekološki informacijski * sistem Termoelektrarne Šoštanj) 
EIS-TET (Ekološki informacijski sistem Termoelektrarn« 
Trbovlje) in EIS-TETO (Ekološki informacijski sistem Terme 
elektrarne - Toplarne Ljubljana). Poleg 24-urnih merite* 
žveplovega dioksida in dima so bile vpeljane kontinuiran« 
meritve žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, trdnih delce« 
in ozona; 
• poglobilo se je sodelovanje z mednarodnim programoC 
EMEP (program sodelovanja za merjenje in ovrednotenj« 
transporta onesnaženja zraka na velike razdalje v Evropi) ' 
na podlagi njihovih podatkov je mogoče dobiti oceno obre; 
menjenosti našega območja z onesnaženjem, ki prihaja tud' 
od drugod. 

Kakovost zraka v mestih. Onesnaženost zraka z žveplovifl1 

dioksidom in dimom v mestih od leta 1977 upada. Za vsak« 
leto je prikazan povpreček 13 povprečnih letnih koncentracij 
S02 in dima za izbrana mesta. Očitno je upadanje koncentrJ' 
cij od leta 1989 dalje (grafikon 1), pri čemer v letu 1993 prvi' 
od začetka meritev na nobenem mestu iz mreže 24-urnH1 

koncentracij ni bila presežena letna mejna vrednost. 
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^ICl^OK ? Povpreček 13 povprečnih letnih koncentracij SO2 in dima za naslednja mesta: Ljubljana, Maribor. Celje, Kranj, 

Koper. Novo Mesto, Kamnik, Jesenice, Trbovlje, Krško, Ptuj, Šoštanj in Škofja Loka v letih 1988 do 1994 

O 10 

S02 

Ly'r: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

koncentracije S02 okoli termoelektrarn ne kažejo trenda 
"Padanja. Njihova višina je odvisna od emisije iz termoelek- 
trarn in od vremenskih razmer. Preseganja mejnih in kritičnih 
koncentracij, predvsem urnih, se dogajajo preko celega leta. 

Onesnaženost zraka z dušikovimi oksidi na nekaterih lokaci- 
lah v bližini prometnic občasno preseže mejno vrednost. To 
Ve|ja predvsem za območja ob zelo prometnih cestah, saj je 
Promet največji vir emisije dušikovih oksidov. 

Stanje onesnaženosti zraka po posameznih ob- 
močjih 

Najbolj onesnaženo območje je še vedno Zasavje. Trbovlje, 
Igorje in Hrastnik so po onesnaženosti zraka z S02 in 
oiTiom na vsakoletnih razvrstitvah krajev na najvišjih mestih. V|soke koncentracije povzročajo predvsem emisije v mestih 
samih. Vpliv dimnih plinov iz TE Trbovlje je opazen na nad- 
morski višini med 600 in 900 m, kjer je bila z merilnim siste- 

mom EIS TE Trbovlje ugotovljena večkratna prekomerna 
onesnaženost. 

Drugo onesnaženo območje je šaleška dolina z okolico, kjer 
so zaradi emisij iz TE Šoštanj pogosto presežene mejne in 
kritične koncentracije S02. 
Med bolj onesnažena območja spadajo še Ljubljana, Celje in 
Maribor. Visoke koncentracije v Ljubljani in Celju so posle- 
dica slabših razmer zaradi kotlinske lege. Maribor ima boljše 
klimatske razmere, toda visoke emisije zaradi industrije. Pre- 
sežene mejne vrednosti koncentracij onesnaženja so bile 
ugotovljene tudi v nekaterih drugih večjih krajih, kritične pa 
redko. 
1.1.1.1.2. 
ženja 

Stanje onesnaženosti zraka po vrstah onesna- 

Z žveplovim dioksidom (tabeli 4 in 5) je vse leto bolj obreme- 
njena okolica termoelektrarn, pozimi pa večja mesta. 

m Povprečne koncentracije S02 v letih 1988-1994 

leto LJ MB CE KR KP NM KA JE TR KK PT ŠOŠ ŠK.L 
^-1988_ 67 67 49 50 17 33 61 25 124 56 37 37 35 
J989_ 72 71 59 50 19 26 57 25 134 44 30 34 37 
__1990_ 78 66 49 38 17 27 52 23 123 42 38 22 31 
_J991_ 52 76 34 12 25 51 22 88 46 33 17 80 
__[992_ 41 28 33 28 14 16 33 20 53 42 37 18 25 
J993_ 
J994_ 

35 34 46 29 17 22 31 16 48 45 32 20 18 
24 28 36 19 11 12 23 16 46 32 16 17 14 

Opomba: Povprečje letne koncentracije v /L/g/m1 za 13 krajev v Sloveniji: Ljubljana (LJ), Maribor (MB). Celje (CE), Kranj (KR). Koper (KP). 
OVo Mesto (NM). Kamnik (KA), Jesenice ()E), Trbovlje (TR), Krško (KK), Ptuj (PT), Šoštanj (ŠOŠ), Škofja Loka (ŠK.L) 

fei hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 
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Onesnaženost zraka z SO2 v letu 1994 (avtomatske meritve). 

Postaje "o CP 
C 98" cm/24 cm/l d> 125 d>375 u >350 u> 1050 

LJUBLJANA F. 77 29 131 154 799 2 0 12 0 
LJUBLJANA Bež. 86 35 162 132 571 2 0 13 0 
MARIBOR 92 32 135 129 326 1 0 0 0 
CELJE 93 53 221 227 787 18 0 22 0 
TRBOVLJE 91 53 271 251 821 25 0 61 0 
HRASTNIK 89 34 170 182 712 4 0 24 0 
ZAGORJE 92 52 279 300 768 28 0 71 0 
ŠOŠTANJ 98 41 393 589 2940 25 2 218 16 
TOPOLŠICA 97 34 231 313 1591 12 0 83 5 
VELIKI VRH 95 53 414 287 1226 37 0 246 • 4 
ZAVODNJF 95 49 430 734 2431 34 1 233 20 
VELENJE 98 13 79 144 820 1 0 16 0 
GRAŠKA GORA 95 50 455 441 2482 46 1 293 16 
KOVK 86 75 518 494 2057 71 4 448 12 
DOBOVEC 89 31 309 282 2607 19 0 152 12 
KUM 77 12 69 83 833 0 0 13 0 
RAVENSKA VAS 83 36 265 290 1184 16 o 61 2 
VNAJNARJE 87 17 108 98 803 0 0 5 0 

Legenda: 

< S 
C98 

ni/24 
CnVI 

procent veljavnih podatkov T 
povprečna letna koncentracija (pg/mJ) "J 
98. percentil za polurne vrednosti (/Jg/inj) 
maksimalna 24-urna koncentracija (pg/m'®) T 
maksimalna I-urna koncentracija (fjg/m ) 

d> 125 
. d>375 

u>350 
u >1050 

število dni s preseženo 24-urno MIK 125 pg/m3 

število dni s preseženo 24-urno KIK 375 /J g/m3 

število ur s preseženo 1-urno MIK 350 /Jg/m3 

število ur s preseženo I-urno KIK 1050 pg/m3 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Z dušikovimi oksidi je najbolj obremenjena neposredna bli- 
žina prometnih cest v mestnih predelih z gostim prometom. 
Meritve so pokazale na manišo obremenjenost v Zavodnjah in 

Kovku, ki sta na vplivnem območju TE Šoštanj in TE Trbovlje 
(tabela 6) 

Onesnaženost zraka z NO2 v letu 1994 (avtomatske meritve). 

% CP ^98 <-nV24 Cm/l d> 100 u >200 

Ljubljana 72 44 111 105 179 0 0 

Maribor 79 48 116 108 230 2 2 

Celje 80 40 132 136 242 6 0 

Zavodhje 94 12 70 103 198 1 0 

Kovk 65 9 35 32 69 0 0 

Legenda: 
°n procent veljavnih podatkov 
Cp povprečna letna koncentracija (pg/m3) 

98. percentil za polurne vrednosti (jjg/m3) 

C|ii/24 maksimalna 24-urna koncentracija (p g/m3) 
C|ny| maksimalna I-urna koncentracija (pg/m3) 
d> 100 število dni s preseženo 24-urno MIK 100 pg/m3 

u>200 število ur s preseženo 1-urno MIK 200 p g/m3 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP "j 
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Obremenjenost z dimom je največja v mestih in v bližini tiste industrije, ki emitira trdne delce (tabela 7) 

Povprečne koncentracije dima v letih 1988-1994 

I..ETO LJ MB CE KR KP NM KA JE TR KK PT ŠOŠ ŠK.L 
1988 19 28 23 18 19 26 22 13 27 17 23 12 22 
1989 32 25 ' 27 21 19 23 22 13 28 18 22 12 24 

 1990 42 28 29 29 17 26 22 15 32 20 22 14 30 
 1991 29 25 25 12 25 22 12 30 13 19 12 47 

1992 28 11 13 25 9 19 19 11 22 13 19 10 15 
1993 31 17 20 25 9 25 20 10 24 14 23 11 19 
1994 29 17 20 24 9 21 18 14 22 12 21 10 14 

Opomba: Povprečje letne koncentracije v /Jg/m ,za 13 krajev v Sloveniji: Ljubljana (LJ), Maribor (MB), Celje (CE), Kranj (KR|, Koper (KP). 
Novo Mesto (NM). Kamnik (KA). Jesenice (JE), Trbovlje (TR), Krško (KK), Ptuj (PT), Šoštanj (ŠOŠ), Škofja Loka (ŠK.I.) 

V'1": Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

— I 

O*on je največji problem v času intenzivnega sončnega seva- 
nja na področjih, ki so manj onesnažena s primarnimi polu- 
anti. Preseganje mejnih vrednosti je ugotovljeno poleti na 
*»h merilnih mestih. V višjih legah, med 600 in 800 m 
adrnorske višine, nastaja ozon kot posledica sončnega seva- 
la in onesnaženega zraka, ki prihaja iz nižjih onesnaženih 

e9_V mestih, oziroma močno onesnaženih območjih, pov- 
oča sončno sevanje smog, ki ga tvorijo ozon, prosti radikali 
9anskih snovi in dušikovi oksidi, zato nastajajo tam zelo 

visoke, toda kratkotrajne koncentracije ozona. V prizemnih 
zračnih plasteh v naseljenih urbanih področjih, kjer je kon- 
centracija NO predvsem zaradi prometa visoka, se ozon 
ponoči, ko ni sončnega sevanja, s pomočjo NO razgradi. V 
višinah in v veliki oddaljenosti od naseljenih področij, kjer je 
koncentracija NO nizka, so zato nočne koncentracije ozona 
približno enake dnevnim. Visoke koncentracije ozona povzro- 
čajo tudi transporti onesnaženih zračnih plasti od drugod, 
predvsem iz jugozahodne smeri. 

Onesnaženost zraka z ozonom v letu 1994 (avtomatske meritve). 

Postaja nv O O CP C , p/veg C98 Mmax ^"m/24 d> 100 u> 150 

Krvavec 1720 89 105 210 
izbijana Bež. 298 81 41 68 236 133 67 258 
■^vodilje* 770 82 78 99 155 204 152 266 211 
Kovk 600 89 73 93 146 178 145 265 112 
-^£!?hje iez. 390 61 71 198 117 133 191 
-^najnarje 790 87 106 242 171 333 651 

nadmorska višina (m) 
procent veljavnih podatkov 
povprečna letna koncentracija (/L/g/m3) 
povprečna koncentracija v vegetacijski dobi 1. april - 30. september (/Jg/m3) 
98. percentil za polurne vrednosti v enem letu 
maksimalna 24-uma koncentracija 
število prekoračitev 8-urne MIK 100 /L/g/m"* v letu 
število ur v letu s preseženo I-urno MIK 150 /i/g/m3 

maximalna urna koncentracija v letu 

^..Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 
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1.1.1.1.3. Onesnaženost ozadja 
Onesnaženost ozadja je onesnaženost, ki ni posledica lokal- 
nih virov, ampak transporta z oddaljenih krajev - tudi iz 

drugih držav. Po modelu za izračun onesnaženosti ozračja1 

so navedene koncentracije za osrednjo Slovenijo, pri čemer 
odstopanja v ostalih kvadratih niso velika (tabela 9). 

Koncentracije škodljivih snovi brez vpliva lokalne emisije 

ozon poleti povprečni maksimumi med 112 in 120 /Jg/m3 ter pogosto 

preseganje vrednosti 150 /ug/m3 

so2 6-7 /Ug-S/m3 

no2 3-5 /Jg-N/m3 

sulfat v aerosolih 1.6 - 1.8 ng-S/m3 

sulfat v padavinah 1.0 - 1.2 /Jg-S/1 
nitrat v padavinah 0.4 - 0.6 /Ug-N/1 

amonijak v padavinah 0.4 - 0.6 /Jg-N/1 

pH v padavinah nad 5 

kalcij v padavinah 1.0 - 1.5 /Jg-Ca/I 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

ćfaa&AoK 2 Kislost padavin v letih 1988 - 1994 

pilite* v. 

1988 1989 1990 1991 1992 
LETO 

1993 1994 

LJUBLJANA CELJE PORTOROŽ 

Vir-. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

t 
Specifični kazalec stanja onesnaženosti zraka predstavlja 
kislost padavin (grafikon 2) ter količina sulfatnega (grafikon 
3) in nitratnega iona (grafikon 4). 

7 

6.5 

6 

"o. 5.5 

5 

4.5 

4 

' Onesnaženost ozadja je izračunana z modelom Norveškega inštituta 
za atmosferske raziskave, ki je zadolžen za program EMEP. Osnova za 

izračun so vrednosti o letnih emisijah onesnaženja, izračunane po 
metodologiji CORINAR po kvadratih 50 x 50 km za vso Evropo z 
upoštevanjem vremenskih razmer. 
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3 Koncentracija sulfatnega iona v padavinah v letih 1988 • 1994 

1988 1990 
LETA 

LJUBLJANA -a CELJE 

1992 1994 

j  L J UDLJnlNn OCL 

U^Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

PORTOROŽ 

Koncentracija nitratnega iona v padavinah v letih 1988 - 1994 

LJUBLJANA -A CELJE PORTOROŽ 

E~Hi Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 
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1.1.1.2. Viri onesnaženja 

1.1.1.2.1. Emisija SO,, NO, in C02 

Ocena podatkov o emisijah S02 , NO, in C02 temelji na 
podatkih o porabljenih gorivih, ki jih zbira'Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti. Uporabniki so razdeljeni na nasled- 
nje skupine: 

• elektroenergetika - vključeni so vsi člani Elektrogospo- 
darstva Slovenije, toplarne in industrijske termoelektrarne; 

• industrija - kotlovnice; 

• široka potrošnja ter 
• mobilni viri (promet). 

Zbirno so prikazani podatki o emisijah za S02, NO, in C02 v 
Sloveniji po posameznih panogah za leto 1994 (tabela 10). V 
odnosu na referenčno leto 1980 se je skupna emisija S02 v 
Sloveniji zmanjšala za nekaj nad 22%, pri čemer S02 protokol 
h konvenciji predpisuje vsaj 30% zmanjšanje emisije S02 do 
konca leta 1993 glede na stanje v letu 1980. V primerjavi z 
letom 1987, ki je referenčno leto za NO, protokol, se je emisija 
povečala za 6,3%. Ta protokol', ki ga Slovenija ni podpisala, 
pa terja do konca leta 1994 zamrznitev emisij NO, na ravni iz 
leta 1987*. 

Emisije SO2, Nt>x in CO2 v Sloveniji v letu 1994 

Panoga Emisija 

S02 NOx C02 

(t/leto) (*> (t/leto) <*) (t/leto) m H03t/letol Co) 
Termoelektrame-toplarne in daljinsko 
ogrevanje 

] 45.094 82,20 15.991 24,26 927 1,00 5.716 41,32 

Kotlovnice za ogrevanje in široka 
potrošnja 

15.130 8,57 1.924 2,92 5.703 6,14 1.985 14,35 

Industrijske kotlovnice 12.883 7,30 3.432 5,21 726 0,78 1.996 14,43 
Cestni promet 2.982 1,69 41.385 62,78 83.349 89,77 3.930 28,40 
Ostali promet 424 0,24 3.192 4,84 2.141 2,31 208 1.50 
Skupaj 176.514 65.924 92.846 13.836 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Emisije SO* Prispevek deleža emisij S02 iz termoelektrarn - 
toplarn (TE-TO) v letu 1994 k celotni emisiji S02je znašal 82%. 
Za obdobje 1988 je značilno upadanje emisij S02 (grafikon 5). 
Razlogi za takšno gibanje so: 

• zaporedje toplih zim, 
• nemoteno obratovanje JE Krško, 
• uvajanje zemeljskega plina, 

• varčevanje z energijo, 
• zmanjšanje emisij v elektroenergetiki in industriji je 
mogoče pripisati tudi zmanjšanju proizvodnje ter nekaterim 
uspešno izvedenim sanacijskim ukrepom. 

V letu 1992 so se emisije S02 povečale predvsem zaradi 
občasnih ustavitev v JE Krško in posledično povečanemu 
obratovanju termoelektrarn (zlasti v TE Šoštanj). V letih 1993 
in 1994 se je emisija S02 zopet nekoliko zmanjšala. 

2 Opozoriti volja, da se emisija S02 v Evropi zmanjšuje kot posledica 
ukrepov držav, ki so pristopile h konvenciji o onesnaževanju zraKa na 
velike razdalje preko meja v Evropi. 
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5 
Emisija SO2 v Sloveniji, 1988 - 1994 

[viri' Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Emisije NO«. Največji delež v celotni emisiji NO« v obdobju 
1986 - 1994 prispevajo mobilni viri (68% v letu 1994 promet z 
Motornimi vozili). Emisije NO« so po letu 1988 upadle, pred- 
vsem zaradi zmanjšanega prispevka iz TE-TO in iz industrije. 
v letu 1991 se je zmanjšala tudi emisija zaradi prometa (pretr- 

gani prometni tokovi proti Hrvaški in naprej proti jugo- 
vzhodu). V letu 1992 se je emisija NO« malo povečala (v vseh 
panogah, razen v industriji), medtem ko se je v letih 1993 in 
1994 zaradi ponovno povečanega prometa močno povečala 
(grafikon 6). 

Emisija NOx v Sloveniji, 1980 - 1994 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LETO 

H MOBILNI VIRI EZ3 ELEKTROENERG. HHj INDUSTRIJA □ ŠIROKA POTROŠ. 

Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

E"ilsl|a svinca. Promet onesnažuje ozračje tudi s svincem 
(emisija približno 390 ton v letu 1993) ter z ogljikovodiki in 
°9ljikovim monoksidom. Emisija svinca se je v letu 1993 glede 
na Prejšnje leto nekoliko povečala predvsem zaradi večje 
Porabe bencinov (tudi osvinčenega). 

Emisije CO, Vrednosti3 emisije C02 (v 1000 t CO^Ieto) so 
prikazane po izvirih. Razvidno je rahio upadanje emisij C02, 
3 Osnova za izračun emisije C02 je gorenje ogljika v ogljikov dioksid ob 
predpostavki, da ves ogljik v gorivu popolnoma izgori. Pri zemeljskem 
plinu je upoštevano popolno izgorevanje metana v ogljikov dioksid in 
vodo. 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 IVV4 
LETO 

MOBILNI VIRI ELEKTROENERG. BH INDUSTRIJA ŠIROKA POTROŠ. 
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kar je mogoče povezati z zmanjšanjem porabe goriva v termoelektrarnah — toplarnah in v industriji v zadnjem obdobju 
(grafikon 7). 

Emisija C02 v Sloveniji, 1988 - 1994 

15 

10 

MMiai 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

LETO 
MOBILNI VIRI \ I ELEKTROENERC. 11 INDUSTRIJA I I ŠIROKA POTROŠ. 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Emisija VOC4. Prvi izračun za VOC v Sloveniji je bil narejen za 
leto 1988 (to leto je po VOC protokolu referenčno in se nanj 
nanašajo tudi vse nadaljnje omejitve, medtem ko je leto 1990 
referenčno za program CORINAIR5). Po teh izračunih sta 
največja vira emisije NMVOC promet z motornimi vozili in 
barvanje v industriji, saj prispevata 74% k celotni emisiji 
(tabela 11). Prispevek ostalih virov je manjši. Emisija metana 
je obravnavana ločeno in ni predmet omenjene konvencije. 
Pomembna je predvsem kot sopovzročitelj učinka tople 
grede. Celotna emisija metana v Sloveniji v letu 1990 znaša 
okrog 82000 ton - večina teh količin se sprošča kot jamski 
plin pri izkopavanju premoga (57,8%) in kot bioplin iz deponij 
komunalnih odpadkov (39,6%). Ostali viri so bistveno manjši. 

' Protokol UNECE (Ekonomske komisije za Evropo) h Konvenciji o 
onesnaževanju zraka na velike razdalje definira VOC (hlapne organske 
spojine) kot vse ogljikovodikove spojine razen metana, ki so sposobne 
proizvajati NMVOC (fotokemijske oksidante z reakcijo z N02 ob prisot- 
nosti sončne svetlobe). V NMVOC niso vključeni CFC-ji in haloni, ki 
spadajo pod Montrealski protokol v okviru Konvencije o zaščiti ozon- 
ske plasti. 

5 Ocena emisije VOC za Slovenijo je bila narejena tako, da so bile 
upoštevane take kategorije virov onesnaževanja in taki emisijski koefi- 
cienti, kot so definirani po metodologiji CORINAIR - to je po programu 
enotnega evropskega katastra emisije škodljivih snovi v zrak. 

Emisije VOC, NMVOC in metana (CH4) v Sloveniji v letu 1990, razdeljene po 
virih 

Kategorije, virov VOC NMVOC CH4 

(t/leto) (t/leto) (t/leto) 

l. Elektrogospodarstvo 1.665 832 833 

2. Industrija 318 146 172 

3. Široka potrošnja 2.208 1.066 1.142 

4. Mobilni viri 18.663 18.663 0 

5. Kemijska industrija 3.204 3.204 0 

6. Premogovniki 47.313 0 47.313 

7. Procesi v rafinerijah 576 576 0 

8. Pretakanje bencina 2.558 2.558 0 

9. Ind. barvanje 7.596 7.596 0 

10. Živilska industrija 522 552 0 

11. Odpadki 32.445 45 32.400 

Skupaj 117.098 35.238 81.860 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 
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Poraba CFC. Poraba CFC-jev je v upadanju in v letu 1993 
Predstavlja le Se 22% vrednosti iz leta 19866 (grafikon 8). Tudi uPoraba 1,1,1-trikloroetana počasi upada. Glede na refe- 
rentno leto 1989 se je zmanjšala za 20%. Poraba HCFC-jev, ki 

predstavljajo ustrezno nadomestilo za CFC-je v prehodnem 
obdobju narašča, vendar pa bo potrebno njihovo uporabo v 
skladu s Kopenhagenskimi dopolnitvami Montrealskega pro- 
tokola v prihodnjih letih omejevati. 

Trendi porabe ozonu škodljivih snovi v obdobju 1986-1993 

3000 - 

2500 

2000 - 

1500 

1000 - 

500 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
leto 

CFC HCFC 1,1,1-T Rl 

: Zavod RS za statistiko, Ministrstvo za zdravstvo, obdelava: GZS: Center za informacijski sistem, Služba za napredek poslovanja 

SPecififin 
S®ro9e 
^ar9di 

ocen'6 kl'ub skraino skopim podatkom podana vsaj okvirna 
skih o-S,an'a-emisi'in naiboli problematičnih industrij- 

CBr« e eml8ll« ,n mutagenih, teratogenlh in kan- 
2ar°?enlh snovi' Iz stacionarnih Industrijskih virov v RS. 
Ijud N!elike uP°rabnosti teh snovi in nevarnosti za zdravje 

1 onesnaževalcev zraka. 

g^oksid. Uporablja se predvsem za sterilizacijo medicin- 
ob °preme 'n sterilizacijo nekaterih živil. V RS obratuje osem a*°v, za katere je mogoče navesti tri skupine problemov:0 

Dr ?krem®nltve delovne atmosfere. Delovna atmosfera je 
ta h obremenjena v vseh sedmih sterilizacijskih eno- 
nik; 23 katere imamo podatke. Potrebne varnostne ukrepe Kjer ne upoštevajo. Nadzor delovnega okolja je zelo 
Pomanjkljiv. Ukrepi v primeru eksidentnih situacij v nobenem 
* --- oziroma sterilizacijski enoti niso predvideni, niti dolo- 
t>liiinjkar predstav,<a velik P0,encialni riziko za zdravje ljudi v 1 sterilizacije. 

* 0#tankl v steriliziranih materialih. Koncentracije preosta- 
nad e,i,enoksida v materialih so praviloma nepoznane, zato 
zor n?a,eria,i' predno gredo ti v uporabo, ni nobenega nad- 
ki n!' ■r zel° Povečuje rizike za zdravje uporabnikov in tistih, 

"lanipulirajo s temi materiali. 

Ijajo"1'*')® y zrBl<Te so praviloma izjemno visoke in predstav- 
2aLr.v® I i ko obremenitve predvsem v neposredni okolici sterili- 
°kolici obratov' s tem Pa tudi tve9anla za zdravje ljudi v tej 

samo198 Snovi te vrste ie man' Poda,kov in je mogoče podati 0 9robo oceno stanja emisij in imisij. 
Mon< feno?nJleri za polimerne mase. Vinilklorid, epiklorhidrin, 
Sirokr. hid, stiren, akrilati in izocianati predstavljajo 
sistem pa'eto zel° toksičnih snovi, za katere ni vzpostavljen Matičen nadzor emisij in imisij - kljub temu, da je v 

Sloveniji več deset obratov, ki uporabljajo te snovi v tehnolo- 
ških procesih. Le redki od teh imajo instalirane naprave za 
zmanjševanje prekomernih emisij v zrak. 

Klorirani ogljikovodiki. Triklormetan, metilenklorid, trikloreti- 
len, tetraklor-metan idr. se široko uporabljajo kot nadome- 
stek za freone v postopkih razmaščevanja - čeprav so s 
stališča obremenitev okolja na mikro lokacijah bistveno bolj 
toksični od freonov in je uporaba teh snovi neprimerna in 
bistveno bolj tvegana za zdravje ljudi. Sistematičnih podatkov 
o emisijah in imisijah teh snovi v RS ni. 

Mineralna umetna vlakna. Za azbest in ostala steklena izola- 
cijska vlakna (man made fibres) sistematičnih emisijskih in 
imisijskih podatkov ni. 

Po grobi ekspertni oceni so emisi|e kancerogenih snovi iz 
industrijskih virov prekomerne v 50% primerih. Naprave za 
zmanjševanje prekomernih emisij kancerogenih, teratogenih 
in mutagenih snovi so redke (po grobih ocenah 10%). Takšno 
stanje je posebej nevarno za osebe, ki se profesionalno naha- 
jajo v teh okoljih. Emisijski in imisijski monitoring kanceroge- 
nih, mutagenih in teratogenih snovi je zelo pomankljiv, ravno 
tako tudi inšpekcijski nadzor. Kataster problematičnih ones- 
naževalcev še ni izdelan. 

e V letu 1993 so podjetja nadaljevala z izvajanjem programov opušča- 
nja ozonu škodljivih snovi, kar se odraža tudi v količinah uvoženih oz. 
uporabljenih snovi. 

1 Problematične mutagene, teratogene in kancerogene snovi, ki jih 
slovenska industrija emitira v okolje, so klasificirane po IARC (Interna- 
tional agency for research on cancer). 

8 Vir: študijska naloga: Ekološki problemi in perspektive uporabe 
etilenoksida za sterilizacijo v slovenski industriji in zdravstvu (Zavod 
Republike Slovenije za varstvo pri delu, 1994) 
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1.1.1.2.2. Pregled po največjih Individualnih onesnaževalcih 
zraka 

Termoelektrarne in toplarne 

V letu 1993 se je skupna emisija SO, iz treh slovenskih 

termoelektrarn9 nekoliko povečala glede na leto 1991 
(136.393 t) in je znašala 145.094 t, v letu 1994 pa se je 
zmanjšala na 119.7301. Emisijski podatki vseh treh termoelek- 
trarn kažejo na bistveno višje vrednosti emisijskih koncentra- 
cij glede na predpisane mejne vrednosti. 

Pregled emisij SO2 , NOx in trdnih delcev v TE-TO v letu 1994 t/leto 

SO, NOx trdni delci 

TE ŠOŠTANJ 80516 9483 4917 

TE-TO LJUBLJANA 10577 1663 452 

TE TRBOVLJE 28637 1977 1813 

Skupaj 119730 13123 7182 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije. MOP 

Industrijski viri 

Podatki o virih onesnaževanja se zbirajo: 

• anketno s popisom na vprašalnikih v skladu z Navodilom o 
organizaciji evidence nad emisijo škodljivih snovi v zrak in o 
vsebini in načinu vodenja katastra virov onesnaževanja zraka; 

• na podlagi meritev emisije kot posledica tehnoloških pro- 
cesov, ki so bile opravljene v opazovanem obdobju10 

• na podlagi metodologije iz leta 1989 so izračunane emisije 
S02 in NO, iz porabljenih goriv. 

Prikazan je pregled večjih industrijskih virov onesnaževanja 
zraka v Sloveniji za leto 1994 (tabela 13). V preglednici manj- 
kajo podatki za nekatere velike onesnaževalce zraka, ker ti 
niso na voljo. Velika večina virov emisije žveplovega dioksida 
je prostorsko razporejena na območju Zasavja in štajerske, 
medtem ko je emisija dušikovih oksidov največja ob najbolj 
prometnih cestah. 

V zadnjih nekaj letih prihaja pri mnogih podjetjih (vse žele- 
zarne, papirnica Videm, Gorenje, Plama Podgrad itd.) do' 

deljenja posameznih tehnoloških enot na različne »d. o. o«. 
Te v veliko primerih nimajo več osebe, ki bi bila zadolžena za 
ekologijo, tako da je velikokrat zelo težko priti do podatkov, 
oziroma njihova kvaliteta ni zadovoljiva. Zaradi tega tudi slika 
emisij iz proizvodnih organizacij postaja manj realna. 

Hidrometeorološki zavod tudi zelo težko sledi nastajanju 
različnih d. o. o., zato bi bilo morda smotrno razmisliti, da bi 
se vsi podatki, potrebni za izračun emisij iz podjetij, zbirali 
sočasno z ostalimi podatki o industriji na Statističnem uradu 
RS. 

Tabela 13 kaže preglednico večjih industrijskih virov onesna- 
ževanja zraka v Sloveniji za leto 1994. V preglednici manjkajo 
marsikateri veliki onesnaževalci zraka, za katere ni na voljo 
podatkov. Podatki o nekaterih škodljivih snoveh preprosto 
manjkajo, drugi niso sistematično zbrani. 

'Podatki o emisijah iz TE-TO temeljijo na kontinuiranih meritvah 
emisije ter mesečnih bilancah porabe goriva in proizvodnje energije. 

'"Celotna slika tehnoloških emisij je zelo pomanjkljiva, saj imajo 
podjetja-onesnaževalci običajno pomanjkljive meritve ali pa jih sploh 
nimajo. 
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Preglednica večjih industrijskih virov onesnaževanja zraka za leto 1994. 

Delovna organizacija Emisija (tyleto) 

so2 NOx Prah Org.spoj. Ostalo 

Cinkarna Celje 763.3 47.8 78,0 15.6 (SO-,) 

_EMO_Celje 41.5 4.8 29.6 0.4 (HF) 

'AI.UM Kidričevo 1277,0 98.9 9.7 7.9 3.1 (HF) 
TDR Metalurgija 220.7 68.7 751.5 

_I°pilnica svinca Meiica 766.4 19.8 5.7 
Vi<lem Papir 3248,0 -304.6 

-i^CEL Krško 1270,0 132.3 104.5 
IGM Zagorje (1993) 16.4. 5.4 4.9 (apno) 
Steklarna Hrastnik 47.8 6.6 6.6(HCL), 1 7(HF) 

JTW Hrastnik 19.5 0.5(HF), 0.7(CI2) 

Cementarna Trbovlje 120.9 150.2 33.7 
Jalonit Anhovo (1993) 37.6 398,0 51.3 3.6 

Ji ACRONI d.o.o. 6,0 14.9(Fe,0-,). 2.l(HCI) 
^■J Energetika 66,0 91.6 

J^lezarna Ravne (1993) 43.6 55.9 264,0 6 (HF) 
Jeklo d.o.o. 5.1 

Livarna Vezir d.o.o. 1.3 0.7 100.3 79 (dimni plini) 

-i!jNCSTOR d.o.o. 5.3 •» 
-ISill'o Škofla Loka 60.3 7.1 6.9 80,0 1 (H2S), 1,8 (CO) 

Ilirska Bistrica 126.8 23.7 21.9 l.l 
_C°l°r Medvode 4.2 4.0 28,0 

Ji2_Kranj 4.3 64,0 540,0 20 (vulkaniz. plini) 
Jadnik Hg Idriia 7.6 0.9 5,0 

Novo mesto 3.4 28.5 36.5 

Novoterm (1993) 1.3 12.5 
Revoz Novo mesto 21.2 432.4 3,3 (delci laka) 

Jlelios Domžale 3.5 3.3 23.5 

-SiLBegunje 3.8 23.4 
Jurija Lendava 372.4 168,0 328,0 
-JlHli^retani - Plama d.o.o. 51.8 4.7 

-il!)10Plasti - Plama d.o.o. 74.1 
  

Maribor 65.7 21.5 1.2 29.3 

-^Hnje goso. aparati 14,0 344.2 

notranja oprema 9.8 188.2 
  

*~SJS?!"alna energ. Ljubljana 185.3 60.7 

404,0 31.1 7.1 1900 (CO) 
''OMBA: Proizvodne organizacije, ki imajo za imenom v oklepaju letnico 1993, niso pravočasno poslale izpolnjenih obrazcev za izračun 

^Tlls'j| zat° podatki o emisijah veljajo za leto 1993. 

■^^Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 
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1.1.2. KAKOVOST VODA 

1.1.2.1. Splošna ocena kakovosti voda 

Prikazani podatki temeljijo na monitoringu kakovosti voda, 
katerega izvajanje je leta 1992 z reorganizacijo državne-1 

uprave v celoti prevzel HMZ (Hidrometeorološki zavod RS)". 
Pred tem je raziskave kakovosti jezer, morja in podtalnice 
vodila Zveza vodnih skupnosti, oziroma Republiška vodna 
uprava. 

Na podlagi zbranih podatkov je mogoče ugotoviti, da se po 
letu 1990 zmanjšuje onesnaževanje z odpadnimi vodami, 
predvsem industrijskimi. Razlogi za to so predvsem v: 

• zmanjševanju proizvodnje, 
• spremembi tehnologij, 
• izvedenih sanacijskih ukrepih idr. 

Boljša je predvsem kakovost tekočih voda, manj sprememb 
pa je mogoče opaziti na kakovosti podtalnice in izvirov, kjer 
so viri onesnaževanja največkrat nekontrolirani. V nekaterih 
podtalnicah je skrb vzbujajoč trend poviševanja vsebnosti 
nitratov in nekaterih pesticidov. Nekoliko izboljšala se je 
kakovost Blejskega jezera, nespremenjena ostaja kakovost 
Bohinjskega jezera, slabša pa se stanje Cerkniškega jezera. 
Nekajletne raziskave so pokazale tudi veliko ogroženost neka- 
terih visokogorskih jezer. Kakovost slovenskega morja ni 
zadovoljiva in je ogrožena zaradi izpustov industrijskih in 
komunalnih odplak. Na večini kontrolnih mest na vodotokih, 
podtalnici, morju so analize pokazale tudi prisotnost kemij- 
skih spojin, katerih toksičnost še ni natančno znana. 

1.1.2.1.1. Kakovost podtalnic 

Program monitoringa podtalnic obsega vzorčevanje in ana- 
lize vode na 84 zajemnih mestih in 18 poljih s podtalnico'2. V 
poročilu so navedeni tisti kazalci onesnaženja, katerih vseb- 
nost je bila blizu normativnih vrednosti za pitno vodo ali pa jih 
presegajo. V oklepaju navedene številke veljajo za leto 1993. 

Mursko, Prekmursko In Apaiko polje. Podtalnica je razme- 
roma plitva, pokrita s plastjo slabo prepustne zemlje. Vseb- 
nost kisika je na vseh treh poljih nizka. Gnojenje na kmetijskih 
površinah povzroča visoko vsebnost nitratov, ki je na osmih 
od desetih zajemnih mest med 31.0-242 mg Noj/I. Visoke so 
tudi vrednosti za vsoto pesticidov, ki občasno presegajo 
smernice EU (Evropske unije), 0.5 dg/l (Rakičan nad 3dg/l, 
Benica nad 5dg/l). V vodnjakih v okolici Murske Sobote je 
visoka tudi vsebnost halogeniranih topil. Visoka vsebnost 
mangana na Murskem in Apaškem polju je pogojena ge- 
ološko. 

Dravsko pol|e In Vrbanskl plato. Podtalnica Dravskega polja 
je pokrita z razmeroma tanko humusno plastjo in 10-20 m 
debelo pastljo gramoza. Vsebnost nitratov in pesticidov so 
visoke (kmetijsko, neurejene deponije idr.). Vsebnost nitratov 
je na osmih od enajstih mest nad 50 mg/l. Vsota pesticidov je 
na sedmih mestih presegala normativ EU (0.5 dg/l), stalno 
najvišja je na zajemnem mestu v Brunšviku (do 5,0 dg/l). Na 
celotnem polju so povišane vsebnosti kalija in cinka, v vodnja- 
kih v bližini industrijske cone pa tudi kloriranih topil. Voda na 
Vrbanskem platoju, ki je hidrološko ločena od Dravskega 
polja, je čista in dobre kakovosti. 

Ptujsko pol|e. Podtalnica Ptujskega polja sodi med bolj mine- 
ralizirane vodne vire. Geološko pogojena je visoka vsebnost 
železa in mangana. V vplivnem območju zamočvirjenega dela 
okrog Ormoža nastopajo problemi reduktivnih lastnosti vodo- 
nosilnika. Kakovost vode je slaba, predvsem so visoke vseb- 
nosti nitrata (6.2-66.4 mg/l in pesticidov (0.12-2.19 dg/l). 
Poleg kmetijske dejavnosti je vzrok slabi kakovosti vode 
neurejena kanalizacija ih zasute gramoznice. 

Celjsko polje. Monitoring vključuje območja spodje Savinjske 
doline (7 zajemnih mest), doline Bolske (3 zajemna mesta) in 
Hudinje (1 zajemno mesto). Podtalnica je plitva (2-3 m) in 

zato zelo občutljiva na onesnaževanje s kmetijskih površin. 
Vsebnost nitratov v spodnji Savinjski dolini je med najvišjimi v 
Sloveniji in je na štirih mestih stalno presežen normativ za 
pitno vodo (50 mg/l). Vsebnost nitratov je najvišja v Šempetru 
in Medlogu, kjer pogosto presega 100 mgN023/l. Podobno je 
tudi v dolini Bolske, vendar vsebnost nitrata običajno ne 
presega 100 mg/l. Visoke so tudi vsebnosti pesticidov, ki v 
obeh dolinah presegajo priporočeno vrednost EU za vsoto 
pesticidov in so bile v Savinjski dolini 0.21 -1.71 dg/l (na petih 
mestih nad 0.5dg/l in v dolini Bolske 0.28=1.66 ug/l. V Šempe- 
tru so problem tudi organske spojine, ki glede na sestavo 
verjetno izvirajo iz odlagališča odpadkov. V dolini Bolske je 
podtalnica mestoma (Dolenja vas) onesnažena s kloriranimi 
topili in fenolnimi spojinami. Podtalnica v dolini Hudinje je 
sicer boljše kakovosti, vsebuje pa malo raztopljenega kisika, 
in je včasih obarvana ter vsebuje precej organskih snovi 
(povišan TOC). 
Sorško, Kranjsko In Vodliko polje. Podtalnica Sorškega polja 
sodi med bolj onesnažene z obremenitvami iz industrije - 
predvsem fenolnimi spojinami, kloriranimi topili in poliklorira- 
nimi bifenili. Trend zniževanja koncentracij je sicer visok, 
vendar so te še vedno visoke. Podtalnica je globoka (20-30 
m) in je vpliv obdelovanja kmetijskih površin manjši. Vsebnost 
nitratov in pesticidov je nizka in je le izjemoma presežena 
normativna vrednost (v Žabnici in Godešiču). Podtalnici 
Kranjskega in Vodiškega polja sta uvrščeni med čistejše. Tudi 
tu je krovna plast debela in kljub kmetijskim površinam niti 
vsebnost nitrata niti pesticidov nista visoki. Ugotovljeno je 
zviševanje vsebnosti afrazina na Vodiškem polju, ki presega 
normativ EU (0.1 dg/l). , 
Dolina Kamniike Bistrice. Podtalnica je močno onesnažena s 
halogeniranimi organskimi topili (izjema je zajemno mesto 
Podgorje) in s pesticidi (0.24-4.66 dg/l). Najslabša je kako- 
vost vode v črpališču Homec, kjer je poleg topil in pesticidov 
visoka tudi vsebnost nitratov. 
Ljubljansko polje. V celoti gledano je kakovost podtalnice 
Ljubljanskega polja, glede na nezadostno zaščito pred ones- 
naženjem, razmeroma dobra. Značilna zanjo so lokalna 
komunalna onesnaženja (bakteriološka slika, dušikove spo- 
jine). Opazen je trend zviševanja vsebnosti pesticidov, pred- 
vsem atrazina in simazina, ki v večjem številu vzorcev presega 
smernice EU. V nekaterih vodnjakih v Klečah je še vedno 
previsoka vsebnost kroma. Nadaljuje se tudi onesnaženje z 
organskimi topili, ki ga ugotavljamo že več let po smeri toka 
podtalnice od Kleč navzdol (Kleče, Jarški Brod, Hrastje). 

Krško-brežiško In Čateško polje. Zaradi tanjše krovne plasti 
podtalnice Krško-brežiškega polja je vpliv intenzivne kmetij- 
ske obdelave izrazitejši. Vsebnosti nitratov in pesticidov 
pogosto presegajo normativne vrednosti. Skoraj v vseh vzor- 
cih je presežena vrednost v smernicah EU za atrazin (0.1 dg/l). 
Vsebnost nitrata je na vsem območju na meji normativne 
vrednosti 50 mg/L ali pa jo presega. Za vsa tri polja je značilno 
onesnaženje s kloriranimi ogljikovodiki in policikličnimi aro- 
matskimi ogljikovodiki, ki je največje v Cerkljah, blizu leta- 
lišča. Zaradi bližine jedrske elektrarne je zanimiv podatek o 
radiokativnosti, ki doslej ni bila povišana v nobenem vzorcu. 

Vipavska dolina. Kakovost podtalnice je v vzhodnem delu 
razmeroma dobra, medtem ko so bile v zahodnem delu izmer- 
jene visoke vsebnosti nitrata in kloriranih topil. Vsebnost 
zadnjih kaže trend zniževanja koncentracij. Na posameznih 
mestih je bila izmerjena vsota pesticidov do 0.12 dg/l. 

" Povzetek rezultatov je zainteresirani javnosti dostopen v letnih poro- 
čilih. Obširnejša interna poročila, ki vsebujejo vse podatke, so v knjiž- 
nici HMZ. Podatki so shranjeni v bazi podatkov v računalniški obliki in 
sicer za tekoče vode od leta 1982, za podtalnice in izvire od leta 1987. 
za jezera in morje pa od leta 1985 naprej. 

"V vzorcih vode se določajo osnovni kazalci kakovosti vode, težke 
kovine in organske spojine v obsegu, ki ga predpisuje pravilnik o pitni 
vodi. Za oceno kakovosti podtalnice je privzet pravilnik o pitni vodi ali 
smernice EU za pitno vodo zato, ker predstavljajo podtalnice glavni vir 
za oskrbo s pitno vodo. 
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1-1.2.1.2. Kakovost Izvirov 

Kakovost večjih in zaradi onesnaževanja ogroženih kraških 
izvirov, ki se uporabljajo za preskrbo s pitno vodo, se redno 
spremlja v okviru monitoringa tekočih voda (6 krat letno 
osnovne določitve in 2 krat letno analize težkih kovin in 
organskih spojin). 

^ed najbolj prizadete sodita izvir Mlinščice v Malnih in izvir 
Rižane. Izvir v Malnih je pod vplivom onesnaževanja iz Cerkni- 
škega polja (Lož, Cerknica), izvir Rižane pa ogrožata pred- 
vsem cestni promet in železnica, deloma pa tudi uporaba 
sredstev za zaščito železniških pragov in sredstev za prepre- 
čevanje rasti plevela ob progi. V obeh izvirih so prisotne težke 
kovine in organske spojine: v Malnih baker, svinec, živo 
srebro, fenolne spojine, mineralna olja, tetrakloretilen, v izviru 
Rižane pa baker, cink, svinec in policiklični aromatski ogljiko- 
vodiki. Nobena od naštetih spojin v vodi še ni presegla za 
pitno vodo dovoljene mejne vrednosti, vendar so tudi manjše 
vsebnosti zaradi pomena teh virov resno opozorilo. Vpliv 
Cerkniškega polja in še bolj močno onesnažene Logaščice z 
odplakami Logaškega polja se pozna tudi v izvirih Ljubljanice. 
Ne neprizadeti so tudi izviri na vznožju Trnovsko Banjške 
Planote. Čeprav so kraji na planoti redko naseljeni in brez 
večje industrije, vsebujejo sedimenti, vzeti v izvirih Vipava, 
Hubelj, Podroteja, pogosto težke kovine in organske spojine. 
poleg večjih kraških izvirov je bilo do sedaj analiziranih še 50 
drugih izvirov v Sloveniji. Analize teh so pokazale, da so izviri 
z alpskim zaledjem precej čistejši od izvirov s kraškim zale- 
djem. V tem sklopu je potrebno opozoriti na slabo kakovostno 
stanje Obrha pri Metliki ter na bakteriološko oporečnost pre- 
cejšnjega števila drugih izvirov. 

Glede na to, da je velik del Slovenije v kraškem ali zakraselem 
območju, je nevarnost onesnaženja izvirov zelo velika. Zaradi 
Šibke krovne zaščite so kraški izviri občutljivi na vse vrste 
onesnaževanja: točkovnega (z odpadnimi vodami, divjimi 
odlagališči), razpršenega (kmetijstvo) in posebej na nenadna razlitja nevarnih in škodljivih snovi. Slabo poznavanje pod- 
zemnih kraških tokov otežuje odkrivanje izvorov onesnaženja 

učinkovito ukrepanje v primeru razlitij. Zato je poleg podat- 
kov o količinah in kakovosti nujno potrebno tudi ugotavljanje 
Podzemnih vodnih zvez s sledilnimi poskusi. 

1.1.2.1.3. Kakovost tekočih voda 

V opazovalno mrežo je vključenih 100 zajemnih mest na 
vodotokih, katerih srednji letni pretok je nad 4 m3/s. Vzorci se 
zajemajo 2 do 6 krat letno - odvisno od pomembnosti in 
izpostavljenosti vodotoka na določenem odseku13. 

Program monitoringa tekočih voda zajema analize: 
< 

• osnovnih fizikalnih in kemijskih kazalcev onesnaženja in 
bakteriološke analize v 450 vzorcih 
• po 7 težkih kovin v 50 vzorcih vode, suspendiranih delcih in 
sedimentu, vzetih na 42 zajemnih mestih 
• organskih spojin v 46 vzorcih, vzetih na 38 zajemnih mestih 
• mineralnih olj v 230 vzorcih, vzetih na 85 zajemnih mestih 
• saprobiološke analize v 180 vzorcih, vzetih na 95 zajemnih 
mestih. 

Za ocenjevanje kakovosti vode je sedaj še v veljavi uredba, po 
katerih so tekoče vode razvrščene glede na uporabnost v štiri 
kakovostne razrede. (UL SFRJ, štev. 6/78). Zaradi zastarelosti 
tega predpisa so pri ocenjevanju upoštevana tudi druga 
merila, ki slonijo na novejših spoznanjih. Tako so pri razvršča- 
nju 1. in 2. kakovostni razred, ki po obstoječi Uredbi delita 
vode glede na uporabnost v primerne za pitje v naravnem 
stanju in za pitje po običajni obdelavi, uporabljeni veljavni 
normativi za pitno vodo, oziroma priporočila EU za pitno 
vodo. Za ocenjevanje kakovosti vode je predviden sprejem 
novih slovenskih zakonskih predpisov. 

Ocene po kakovostnih razredih so določene na podlagi ocen 
po posameznih skupinah analiz in usklajenih po skupnem 
dogovoru vseh izvajalcev raziskav, Karta Kakovost površin- 
skih vodotokov in čistilne naprave (tabela 14). 

,3 Najpogostejša so zajemanja na: 
• odsekih infiltracije površinske vode v podtalnico, ki se uporablja za 
preskrbo prebivalcev s pitno vodo ali je predvidena za ta namen; 
• mejnih profilih s sosednjimi državami ter 
• kraških izvirih, ki se uporabnljajo za preskrbo večjih območij s pitno 
vodo in zalednih vodah teh izvirov. 
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Primerjava kakovosti tekočih voda v Sloveniji za leta 1989 - 1994 

VODOTOK KONTROLNO 
MESTO 

1989 1990 

SKUPNA 

1991 

OCENA 

1992 1993 1994 
MURA Ceršak 3 3 3 (2)-3 2-3 2-3 

Petanjci 3 3 3 (2)-3 2-3 2-3 
Mota 2-3 3 3 (2)-3 2-3 2-3 

ŠČAVNICA Pristava 4 4 4 4 4 4 
LEDAVA Čentiba 3-4 (3)-4 3-4 3-4 3-4 3 
KOBILJSKI POTOK Mostje (2)-3 3-4 2-3 2-3 3 2-3 
DRAVA Dravograd 2-3 2-(3) 2-3 2-3 2 2-(3) 

Brezno 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) 2-(3) 
Mariborski otok 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) 
Duplek - - - 3 (2)-3 2-3 
Duplek - kanal - - - - (2)-3 2-3 
Ptuj 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 
Bori - - - 3 3 (2)-3 
Ormož 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) 2-3 

MEŽA Podklanec 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) (2)-3 
Otiški vrh 2-3 2-3 2-3 2-3 3 (2)-3 

MISLINJA Otiški vrh 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) (2)-3 

VELKA Podvelka 2-3 - - - - - 

RADOLJNA Ruta 2 - - - ' - - 

Ruše 2 - - - - - 

DRAVINJA Videm 2-3 (2)-3 3 3 2-3 (2)-3 

PESNICA Zamušani 2-3 2-3 3 2-3 (2)-3 2-3 

SAVA DOLINKA Podkoren 2 2 1-2 (D-2 1-2 1-2 

Blejski most 2-(3) 2 2 2 2 2 

SAVA BOHINJKA Sv. Janez 1-2 2 2 2 2 2 

Bodešče 2-3 2-(3) 2 2 2 2 

BLEJSKO JEZERO Mlino 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) 2 

SAVA Otoče 2 2-3 2-(3) 2-(3) 2 2 

Prebačevo 2-3 (2)-3 2-3 3-(4) 3 2-3 

Medno 3-(4) 3 3-4 2-3 2-3 2-3 

Šentjakob 3 2-3 3 2-3 2-(3) 2-3 

Dolsko 3-4 3-4 3-4 3 3 3 

Litija 2-3 3 3 2-3 3 3 

Hrastnik 3-4 3-4 3-(4) 3 3 3 

Radeče nad Sopoto 3-4 3-4 3-4 3 3 3 

Boštanj 3-4 3 3 3 3 2-3 

Brežice 3-4 3-(4) 3-4 3 3 3 

Jesenice 3 3 3 3 (2)-3 (2)-3 _ 

TRŽIŠKA BISTRICA Podbrezje 2-3 2-(3) 2-(3) 2-(3) 2 2-(3) . 

KOKRA Kranj 2-3 2-(3) 2-(3) 2-3 (2)-3 2-(3) _ 

SELŠČICA Železniki 2 2 1-2 2 1-2 2 

POLJANŠČICA Žiri 2 2 2 2 1-2 2 

SORA Lipica 2-3 2-(3) - - - - 

Medvode 4 4 4 2-3 (2)-3 2-(3) _ 

KAMNIŠKA BISTRICA Izvir 1-2 1-2 (D-2 1-2 1 -(2) 1-2 _ 



VODOTOK KONTROLNO 
MESTO 

SKUPNA OCENA 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 
KAMNIŠKA BISTRICA Kamnik 2 2-(3) - 2 - - 

Domžale 2-3 3 - 3 - - 

Beričevo 4 4 4 4 4 4 

LJUBLJANICA Livada 2-3 3 3 4 2-3 2-3 2-3 
Zalog 4 4 4 4 4 4 

VEL LJUBLJANICA Mirke 2 2 2 2 2 2 

MALA LJUBLJANICA Mirke 2 2 - - - - 

VELIKI MOČILNIK Vrhnika - - 2 2 (D-2 2 

BISTRA Bistra 2 2 - - - - 

GRAJSKI IZVIRI Bistra - 2 2 2 2 2 

CERKNIŠKO JEZERO Dolenje jezero 2-(3) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 
CERKN1ŠČICA Cerknica 2 3 2-3 2-3 3-4 3-<4) 

PIVKA Postojna 3 2-3 3 2 3 3 

UNICA Hasberk 2 2 2-3 2 2 2 

MLINŠČICA Malni 2 2 2 2 2 2 
LOGAŠČICA Jačka - - - 3-4 4 3 

SAVINJA , Luče 2 2 2 (1)-2 2 (D-2 
Letuš 2(3) 2-3 2-3 2 2 2 

Braslovče 2-(3) 2-3 3 2-3 3 2-3 

Medlog 2-3 2-3 3 2-3 (2)-3 2-3 

Tremerje 2-3 3 3 2-3 3 3 
Laško 3-4 4 - - - 

Rimske Toplice 3 3 3 (2)-3 3 3 

Veliko Širje 2-3 (2)-3 3 (2)-3 (2)-3 2-3 

PAKA Šoštanj 4 4 - - - - 

Rečica 3-4 3-4 4 4 4 3-4 

BOLSKA Dolenja vas 2-3 3 3 3 3-(4) 3 
VOGLAJNA S HUDINJO Celje 4 4 4 4 4 4 
SOPOTA Radeče 3 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

MIRNA Boštanj 2 2-(3) 2-3 2-3 2-(3) 2-(3) 
KRKA 

VIŠNIICA 

Gradiček 2 2 2 2 2 2-(3) 
Podbukovje - - 2 2 2 2 
Srebrniče 2 2-(3) 2 2 2-3 2-(3) 
Gornja Gomila 2-(3) 2-3 2-3 2-3 2-3 2-(3) 
Krška vas 2-(3) 2-3 2-3 3 2-3 2-3 
Trebnja Gorica 3 2-3 2-3 - - - 

PREČNA Prečna - - 2-(3) 2 2 2 

SOTLA Rogaška Slatina 3-4 4 4 4 4 4 

Rakovec 2-3 3 3-4 3 3-4 3 

KOLPA Osilnica - - 2 2 2 2 

Petrina 2 2 2 2 2 • 2 

Radenci 2 2 2 2 2 2 

Metlika 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

RINŽA Kočevje 3-<4) 4 4 4 4 4 

LAHINIA Primostek . 2-(3) 3 2-3 2-3 2-3. 

krupa izvir - - 4. 3. 4. 4. 
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VODOTOK KONTROLNO 
MESTO 

1989 1990 

SKUPNA OCENA 

1991 1992 1993 1994 
SOČA Trenta 1 1-2 2 1-2 1-2 1-2 

Trnovo 2 1-2 2 (D-2 1-2 1-2 
Tolmin 2 2 2 2 2 (D-2 
Plave 2-3 2-3 2 2 2-3 2-3 
Solkan 2 2-(3) 2 2-3 2-3 »2-3 

KORITNICA Kal 2 2 2 2 • 2 2 
TOLMINKA izliv - - 2 2 2 2 
IDRIJCA Podroteja 2 2 2 2 2 2 

Hotešček 2 3-4* 2 3 2-3 2-3* 

KRAŠKI IZVIR Podroteja - - - - 2 1-2 
BAČA Podbrdo 2 2(3) - •- - - 

KOREN Nova Gorica 4 4 4 4 4 4 
VIPAVA Vipava 2 (D-2 2 2 2 2 

pod Vipavo 2-(3) 2 - - - - 

Miren 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 
HUBELJ Izvir - - - 1-2 2 

Ajdovščina 4 4 4 3 3 3-(4) 
NADIŽA Potoki 1-2 2 2 1-2 1-2 2 
NOTRANJSKA REKA Koseze 2-3 2 - - - - 

Topole 4 3-4 3 3 (2)-3 2-3 
Cerkvenikov mlin 3-4 (2)-3 2-3 2-3 2-(3) 2-3 
Matavun 3 2-3 2-(3) 2-3 2-(3) 2-3 

RIŽANA Izvir - - 2-(3) 2-3 2 2-<3) 
Kubed 2(3) 2(3) - - - - 

Dekani 3-4 3-4 3-4 4 3 2-3 
DRAGONJA Podkaštel 2 2 1-2 2 2 2 

' ocena vključuje tudi vsebnost kovin 
• ocena vključuje vsebnost PCB 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

V zadnjih nekaj letih se je kakovost vodotokov izboljšala. 
Razlog za to je predvsem zmanjšanje obremenjenosti vodoto- 
kov z industrijskimi odpadnimi vodami po izvedenih sanacij- 
skih ukrepih, še več pa zaradi znižanja proizvodnih zmogljivo- 
sti in ukinitve nekaterih obratov. Po grobi oceni se je industrij- 
sko onesnaženje v zadnjih petih letih zmanjšalo za 30 do 40%, 
medtem ko je obremenjevanje s komunalnimi odpadnimi 
vodami ostalo praktično na isti ravni. 

Kratek opis stanja in sprememb v večjih vodotokih v Sloveniji 
je podan za leta 1989-94 po geografski razporeditvi vodoto- 
kov v smeri od severa proti jugu. 

Kakovost Mure se je, predvsem zaradi izvedenih sanacijskih 
ukrepov v Avstriji, izboljšala do 2-3. kakovostnega razreda'4. 
Nadaljuje se trend izboljševanja stanja na mejnem profilu z 
Avstrijo od leta 1987 (grafikon 9). Vsebnost kovin in organskih 
spojin v reki Muri ni visoka. Pred državno mejo kakovost reke 
Mure poslabša pritok ščavnica, ki jo še vedno uvrščamo v 
najslabši kakovostni razred. 

14 Zmanjšala se je obremenitev z organsko maso in kot posledica tega 
so se v reki izboljšale kisikove razmere in biološka slika. 
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i Spremembe nasičenosti s kisikom, kemijska in biokemijska 

   potreba po kisiku v Muri-Cer§ak in Dravi-Dravograd 

Drava 

• KPK (KMn04) —A— KPK (K2Cr207) BPK5 —♦—Sat. 02 
1982 1984 

•KPK (KMn04) - 
1986 1988 1990 

It— KPK (K2Cr207) Kl'kr» S.it 02 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Kakovost reke Drave je po osnovnih kazalcih onesnaženja 
nespremenjena (2-3 s tendenco v 2. kakovostni razred). V 
reki Dravi se je trend izboljševanja stanja začel po letu 1989 
(grafikon 9). Značilno je zniževanje vsebnosti težkih kovin in 
organskih spojin v obdobju 1987-1994. Prisotnost kovin v 
Dravi pa je pričakovati tudi naprej, čeprav je precej virov 
onesnaževanja ustavljenih. Razlog je razmeroma počasen tok 
in zadrževanje sedimenta v akumulacijah. 

Kakovost reke Save se je v spodnjem toku v zadnjih treh letih 
močno izboljšala. V Mednem in Šentjakobu je v 2-3. kako- 
vostnem razredu. Od Dolskega do Brežic je na vseh zajemnih 
mestih v 3. kakovostnem razredu, na mejnem profilu s Hrva- 

ško v 3. s tendenco k 2. kakovostnemu razredu. Slabša se 
kakovost vode v akumulaciji HE Mavčiče, kjer v poletnem 
času prihaja do pojava množičnega razvoja alg. Sora v Med- 
vodah in Sava dolvodno od Mednega sta se po zaprtju obrata 
za proizvodnjo celuloze v Goričanah leta 1992 močno izbolj- 
šali. Vpliv tega posega se pozna tudi v Savi v Dolskem - kljub 
še vedno izredno* velikemu onesnaževanju, ki ga prinašata 
Kamniška Bistrica in Ljubljanica. Spremembe osnovnih kazal- 
cev onesnaževanja za opisan odsek Save in pritokov so prika- 
zane na sliki (grafikon 10). Vsebnost težkih kovin v sedimentu 
reke Save je presenetljiva (grafikon 11) in je visoka že v 
Otočah, kjer je prisotno celo živo srebro. V Savi Bohinjki je 
vsebnost kovin nizka. 

tO Kemijska in biokemijska potreba po kisiku v Savi in pritokih v letih 1989-94 
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t>. // Vsebnost kovin v sedimentih reke Save 
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Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Kakovost reke Pake se je v letu 1994 zaradi izvedenih sanacij- 
skih ukrepov v TE Šoštanj izboljšala za pol kakovostnega 
razreda. 

Kakovost rek Krke In Kolpe je nespremenjena. Obe sta v 
zgornjem toku uvrščeni v 2. kakovostni razred, na izlivu v 
Savo (Krka) oziroma na mejnem profilu, kjer zapusti Slovenijo 
(Kolpa) pa v 2-3. kakovostni razred s tendenco k drugemu 
kakovostnemu razredu. Poleg še vedno visokih vsebnosti 
PCB v Krupi, Lahinji in Kolpi pod izlivom Lahinje in v zadnjih 
letih tudi pesticida in' atrazina v naštetih rekah, je potrebno 
omeniti še prisotnost težkih kovin že v zgornjem toku reke 
Kolpe - vir onesnaževanja je lahko v Sloveniji ali pa v kraškem 
zaledju izvira na Hrvaškem. 

Kakovost reke Sotle pod Rogaško Slatino še vedno ocenju- 
jemo z najslabšim kakovostnim razredom. 

Reka Soča je v zgornjem toku (do Trnovega) uvrščena v 1-2 
kakovostni razred. Pod Tolminom se poslabša do 2. kakovost- 

nega razreda, pod izlivom Idrijce - v akumulaciji v Plavah in 
Solkanu - pa v 2-3. kakovostni razred. Vsebonost trežkih kovin 
v Soči se sicer zmanjšuje, vendar so v vzorcih stalno prisotne. 
Idrijca in v manjši meri tudi Koritnica še vedno prinašata v 
Sočo sediment in suspendirane snovi z visoko vsebnostjo 
težkih kovin. V Koritnici so se v letih 1989 do 1992 koncentra- 
cije kovin bistveno znižale, v letu 1993 pa so bile koncentra- 
cije bakra v vodi še vedno visoke. Še vedno visoka je vsebnost 
živega srebra v Idrijci. Ker je za Sočo značilno premeščanje 
sedimenta, ki vpliva na vsebnost kovin v vodi, po toku reke v 
času visokega pretoka, so kovine prisotne v celem toku reke 
Soče. 

V zadnjih treh letih se je močno izboljšala kakovost Notranj- 
ske Reke, ki je prešla iz 4. v 2-3. kakovostni razred. Zmanjša- 
nje vsebnosti nekaterih kazalcev onesnaženja so prikzani na 
sliki (grafikon 12). Izboljšanje je posledica manjše obremeni- 
tve z industrijskimi odpadnimi vodami v Ilirski Bistrici (pred- 
vsem zaradi ukinitve proizvodnje organskih kislin). 
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t fyu$6o4c 12 Povprečne letne vrednosti kemijske potrebe po kisiku in 

vrednost fenolnih spojin v Notranjski Reki v letih 1989-1994 
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Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

1.1.2.1.4. Kakovost jezer 
Vsa večja slovenska jezera, na katerih poteka monitoring 
(Blejsko, Bohinjsko in Cerkniško), ogrožajo nepremišljeni 
posegi v pojezerjih. Nekajletno spremljanje stanja visokogor- 
skih jezer v Triglavskem narodnem parku je pokazalo, da so 
nekatera od njih že močno evtrolna (predvsem zaradi pašnje 
živine in planinskih postojank, delno pa tudi zaradi porasta 
planinskega turizma v zadnjih letih). 
Blejsko jezero je najbolj raziskano slovensko jezero. Spre- 
membam kakovosti je ob človekovemu vplivu botrovalo tudi 
naravno staranje jezera. S sanacijskimi ukrepi (Radovna 1964, 
natega 1981/82) se je stanje Blejskega jezera postopno izbolj- 
šalo, z delno sanacijo kanalizacije ob sami jezerski skledi 
(1982/85) se je zmanjšal tudi vnos hranilnih snovi. Učinek 
naštetih ukrepov kaže primerjava letnih povprečij količine 
dušikovih in fosforjevih snovi v jezeru ii obdobja pred sanacij- 
skimi posegi leta 1977, s povprečji iz let od 1989 do 1994 
(tabela 15). Vrednosti povprečnih letnih koncentracij anor- 
ganskega dušika, celokupnega fosforja in klorofila uvrščajo 

Blejsko jezero v letih 1989 do 1994 med mezotrofne jezerske 
ekosisteme. Maksimalne vrednosti klorofila, ki so posledica 
intenzivnih cvetenj zlasti v spomladanskih obdobjih, označu- 
jejo jezero še vedno za evtrofno in opozarjajo, da stanje jezera 
ni stabilno. Že manjše meteorološke spremembe, zlasti pa 
intenzivno poseganje v zaledje, lahko povzroči ponovno 
poslabšanje razmer v jezeru. 

Kljub nihanju koncentracije nutrientov v posameznih letih 
(gradnje pred veslaškim prvenstvom leta 1989, utrjevanje 
prog na smučišču Straža s snežnim cementom), se postopno 
zmanjševanje koncentracije predvsem celokupnega fosforja 
odraža tudi v spremembah fitoplanktonske združbe Vrsto let 
je v Blejskem jezeru cvetela cianobakterija Oscillatoria rubes- 
cens, ki je značilna za alpska in predalpska jezera onesnažena 
z organskimi odplakami. Od leta 1991 opažamo postopno 
upadanje cianobakterij (Cyanophyta) in ponovno pojavljanje 
vrst, ki so v obdobju najhujšega onesnaženja izginile iz jezera 
Vedno pogostejše so vrste, ki so značilne za manj onesnažena 
jezera (grafikon 13). 
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Delež posameznih taksonomskih skupin planktonskih alg in cianobakterij (g/m3) 

 v fitoplanktonski združbi Blejskega jezera v obdobju od leta 1988 do leta 1994 

| | Cyanophyta [ | Cryptophyta |||||lil Chrysophyta 

| l Diatomeae m Chlorophyta | | Pirrhophyta 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Velik del pojezerja Blejskega jezera je urbanizirana pokrajina, 
del pa se izkorišča v kmetijske namene. Tudi obala jezera je 
urbanizirana in zlasti poleti turistično preobremenjena. Širše 
prispevno območje Blejskega jezera še vedno nima urejene 
kanalizacije. Jezero obremenjujejo tudi onesnažene padavin- 

ske vode s cestnih površin, ki gravitirajo k jezeru. Zato je 
prizadet priobalni del, ki v danih razmerah ne more delovati 
kot zaščitna pregrada in naravni filter za snovi, ki jih voda 
spira proti jezeru. 
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Mednarodni kriteriji za klasifikacijo jezer (OECD /1982) in povprečne letne koncentracije nutrientov 
 in klorofila v Blejskem (1989 - 1994) in Bohinjskem jezeru (1991 - 1994). 

tip jezera 

m 

povp. letna konc. 
fosforja 

povp. letna konc. 
anorg. dušika 
(NO2.NO3.NH4) 

povprečna letna 
konc. 

klorofila a 

maksimal. 
letna konc. 
klorofila a 

(jUgP/l) . (MgN/I) (Mg/l) (jUg/1) 
ultra-oligotrofno < 4 < 200 < 1 < 2.5 

oligotrofno < 10 200 - 400 < 2.5 < 8 
mezotrofno 10 - 35 300 - 650 2.5 - 8 8 - 25 

evtrofno 35 - 100 500 -1500 8 - 25 25 -75 
hiperevtrofno > 100 > 1500 > 25 > 75 
Bled 1977 80.0 986 17 . 

Bled 1989 31.2 440 5.7 47.8 
Bled 1990 24.3 431 5.9 35.2 
Bled 1991 23.6 291 5.1 35.6 
Bled 1992 20.5 468 4.7 33.8 
Bled 1993 17.5 342 5.3 15.2 
Bled ' 1994 19.3 505 5.0 58.6 
Bohinj 1991 17.0 570 < 1 _ 

Bohinj 1992 11.0 382 < 1 - 

Bohinj 1993 10.8 410 < 1 
Bohinj 1994 4.2 486 < 1 - 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Bohinjsko jezero. Monitoring na Bohinjskem jezeru poteka v 
sedanjem obsegu od avgusta leta 1991. V obdobju 1983 do 
1990 so bile analize kakovosti vode v jezeru in v pritokih 
opravljene le 1 -3 krat letno. Bohinjsko jezero se od Blejskega 
razlikuje po veliko večji protočnosti in je proces evtrofizacije 
počasnejši. Kljub temu bilanca hranilnih snovi v posameznih 
letih kaže, da veliko hranil ostane v jezeru in se nalagajo v 
sediment. Jezerski sediment predstavlja latentno zalogo hra- 
nil, zlasti dušika in fosforja, ki se vključujejo v produkcijske 
biološke procese šele z nastankom anaerobnih razmer na rr,eji med sedimentom in vodo. 

Razporeditev v vodi raztopljenega kisika po globinskih verti- 
kalah je v Bohinjskem jezeru še enakomerna in zadostna'5. 
Nizke povprečne koncentracije fosforja in posledično nizke 
Povprečne koncentracije klorofila, uvrščajo Bohinjsko jezero 
y letih 1991 do 1993 na mejo med oligotrofnim in mezotrofnim 
jezerom (tabela 15). Tudi povprečne letne koncentracije duši- 
Kovih spojin v Bohinjskem jezeru presegajo mednarodne kri- - 
lerije za oligotrofna jezera (OECD, 1982). 

Med planktonskimi algami, ki so prvi pokazatelji povečane 
obremenitve s hranili, prevladujejo vrste značilne za čista in 
delno onesnažena jezera. Na ogroženost Bohinjskega jezera 
opozarja predvsem biomasa zooplanktona. Ta je večja, kot bi 
Pričakovali glede na povprečne izmerjene koncentracije klo- 
rofila. 
G'avni vir dušika in fosforja so pritoki, ki iz obsežnega zaledja 
spirajo različne snovi v jezero. Količina in značaj teh snovi je 
oavisna od intenzivnosti ral* prostora. Odplake iz vikendov v 
Ukancu in kampa preko greznic odtekajo v jezero, zaradi 
cesar so ob večjem deževju koncentracije fosforja in dušika 

o zahodni obali jezera povišane. Hotel Zlatorog s pralnico 
ma sicer urejeno čistilno napravo, vendar koncentracije fos- 

forja v Savici večkrat presegajo vrednosti, ki bi bile primerne 
za izpust v jezero. Onesnaženje se kaže v razraščanju zelenih 
nitastih alg zlasti ob zahodni, južni in vzhodni obali jezera. 
Zaradi kraškega značaja pokrajine prispevajo k skupni ones- 
naženosti Bohinjskega jezera posredno tudi gorske posto- 
janke (Koča pri Savici, Vogel, Komna, Sedmera jezera). Iz 
izsekanih površin, preurejenih v pašnike, je spiranje nutrien- 
tov v jezero večje kot iz gozda. 

Cerkniško jezero. Redno spremljanje kakovosti vode Cerkni- 
škega jezera in njegovih pritokov se je začelo v letu 1993. 
Spremenljivi naravni pogoji (presihajoč značaj jezera), pred- 
vsem pa nihanja vodne gladine vplivajo na kakovost vode in 
na življenje v jezeru. Tudi voda v pritokih je različne kakovosti 
in odvisna od hidrološkega stanja. Na podlagi bioloških in 
kemijskih raziskav je od vseh pritokov Cerkniškega jezera v 
najboljšem stanju Lipenjščica. Nekoliko slabše je stanje 
Zerovniščice, zaskrbljujoči pa so rezultati analiz Martinjščice 
in še bolj Cerkniščice, ki sta vse leto precej onesnaženi. Prav v 
času presihanja jezera je kakovost vode zelo pomembna. Ko 
je jezero polno, se nutrientP, ki pritekajo v jezero s pritoki, 
hitro porabijo za rast vodne vegetacije. V sušnem obdobju, ko 
jezero presahne, je onesnaženost vode povečana. Močvirska 
vegetacija, ki je sproti porabila večino priplavljenih snovi, je 
ostala na suhem. Vode pritokov se zbirajo v strugi Stržena. 
Samočistilna sposobnost Stržena pa je v primerjavi s celotno 
površino jezera zanemarljiva, zato voda onesnažena odteka v 
podzemlje. Na onesnaženje kraških izvirov na območju Cer- 
kniškega polja vpliva poleg industrije še kmetijska dejavnost 
in neustrezno odvajanje fekalnih odplak na kraškem terenu 

15 Tudi v obdobju termalne plastovitosti. 
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1.1.2.1.5. Kakovost morja 

Slovenski del Jadranskega morja je precej zaprt, plitev in 
obremenjen z vplivi onesnaževanja iz obale in zaledja. Pro- 
gram monitoringa slovenskega morja po določenih vzorčeval- 
nih mestih16 obsega osnovne meteorološke, fizikalne, kemij- 
ske in biološke analize. Merijo se: temperatura, prozornost, 
slanost, raztopljeni kisik, nasičenost s kisikom, pH, alkaliteta, 

suspendirani delci, dušikove in fosforjeve spojine, biokemij- 
ska poraba kisika, detergenti, mineralna olja, naftni derivati, 
težke kovine, fekalne bakterije, fito- in zooplankton. Vzorče- 
vanja za spremljanje fizikalnih, kemijskih, bioprodukcijskih 
ter polucijskih razmer v širšem akvatoriju slovenskih obalnih 
voda so se izvajala praviloma enkrat mesečno na posamez- 
nem globinskem profilu, ločeno po zunanjih globljih (CZ, G, 
F) in zalivskih plitvejših postajah (MA, K), (tabela 16) 

Vzorčevalna mesta v obalnih vodah Slovenije ter na virih onesnaženja. 

Kontrolna mesta v obalnih vodah - oznaka postaje Opis mesta 

K vhodni del Koprskega zaliva 

KK vpliv izliva Rižane 

F rt Madona v Piranu 

MA osrednji del Piranskega zaliva 

35 Piranski zaliv, območje marikulture 

M* vhodne vode iz smeri hrvaške Istre 

G vpliv izliva Soče 

CZ sredina Tržaškega zaliva 

Ml* meja na morju med Italijo in Hrvaško 

F1 vpliv izliva Soče 

14 + Luka Koper 

PM + Marina Portorož 

Kontrolna mesta na virih onesnaženja - oznaka postaje Opis mesta 

Pa, Pb, la, Kb izpusti komunalnih odplak Pirana, Izole in Kopra 

DE izpust odplak iz tovarne "Delamaris" Izola 

Rl, BA, DN, DR Rižana, Badaševica, Drnica in Dragonja 

" vzorcev po letu 1991 ni bilo mogoče jemati 
+ samo analize mineralnih olj 

Vir: Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, MOP 

Vsebnost raztopljenih ogljikovodikov (nafte) je bila izmerjena 
po enkrat v pomladanskem, zimskem in jesenskem času in 
trikrat poleti. Rezultati meritev so pokazali pričakovane nizke 
vsebnosti na postajah K in MA, višje pa v Luki Koper (14) in v 
Marini Portorož (PM). Občasno so bile povečane tudi vsebno- 
sti na postaji KK, kjer gre za vpliv pristanišč Koper in Trst. 
Povišanja so bila izrazitejša poleti, ko je pomorski promet 
gostejši. Vsebnosti niso presegle meje 50 ng/l, ki je določena 
za 1. kakovostni razrecf obalnega morja po predpisu, ki je še v 
veljavi vendar že nekoliko zastarel. 

Splošne značilnosti sprememb v Tržaškem zalivu so nasled- 
nje. Temperature se spreminjajo od zimske izotermije do 
spomladanskega ogrevanja površinskih plasti in s tem 
postopnega razslojevanja vodnega stolpa, ki se začenja obi- 
čajno v marcu ali aprilu. Izotermija praviloma nastopa v okto- 
bru, ko se voda zaradi močne burje temeljito premeša in se 
začne ohlajati. Slanost je predvsem v površinskih slojih vode 
odvisna od prilivov sladkih voda. Soča se razliva vzdolž itali- 
janske obale v smeri proti jugovzhodu in odteka proti osred- 
njemu delu severnojadranskih voda (postaji G in F1), pomem- 
ben delež prispevata še Dragonja (postaji 35 in MA) in Rižana 
(postaji K in KK). Raztopljenega kisika je v površinskih plasteh 
vedno dovolj, drugače pa je v pridnenih plasteh. Junija v letu 
1989 je prišlo do izrazitejšega upada količine raztopljenega 
kisika na širšem območju morskega dna (okoli 2,5 ml/l), v letu 

1991 je bil minimum (okoli 2,0 ml/l) zabeležen septembra, 
medtem ko v letu 1992 sploh ni prišlo do pojava anoksije. V 
letu 1993 je prišlo do anoksije že avgusta. Anoksične razmere 
povzročajo pogine večine talne makrofavne. Dinamika hranil- 
nih snovi, kot so dušikove in fosforjeve spojine, po posamez- 
nih postajah in globinah kažejo nehomogene razmere in 
velika nihanj? med posameznimi zajemnimi mesti. V letih 
1991-1993 se je glavno dogajanje odvijalo v površinskih 
slojih, medtem ko je bila dinamika v globljih slojih manj 
izrazita. 
V okvir stalnega spremljanja bioloških razmer vzhodnega dela 
Tržaškega zaliva sodi časovna in prostorska porazdelitev fito- 
in zooplanktonskih organizmov, pojavljanje dominantnih vrst 
in dinamika fitoplanktonske biomase izražene kot klorofila. 

Analize strukturne značilnosti fitoplanktona ter kvalitativne in 
kvantitativne sestave mikrozooplanktona so se zaradi izredne 

" Vode Piranskega zaliva so zajete na postajah 35 in MA, Koprskega 
zaliva na postajah KK in K, osrednji del Tržaškega zaliva predstavljajo 
postaje CZ, F, G in M. Z meritvami na postaji F1 dobimo podatek o 
širjenju sladke vode iz Soče in ertako na postaji M1, ker se vpliv Soče 
ob visokih vodah pozna v smeri proti savudrijski obali. Do vključno 
septembra leta 1991 se je program monitoringa izvajal na vseh desetih 
postajah na morju. Zaradi še neopredeljene meje na morju z Republiko 
Hrvaško je bilo opuščeno vzorčevanje na postajah M in Ml. 
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zamudnosti samega postopka obdelave izvajale le v vzorcih 
dveh postaj, F in CZ. Postaja F je v področju odprtih voda pred 
rtom Madona v Piranu in predstavlja glede na kontinuiteto 
zbiranja podatkov vzorčevalno mesto z najdaljšo dobo razi- 
skav, druga pa je v sredini Tržaškega zaliva. 

Vsebnosti klorofila a kot pokazatelja fitoplanktonske biomase 
so bile merjene na postajah CZ, G, F, K, KK, MA in 35 na 
različnih globinah ter so kazale velika nihanja. Tekom leta v 
obdobju 1991-1993 so bili zaznani po trije maksimumi kloro- 
fila a, običajno v aprilu, juniju in pozno v jeseni. Najvišje 
vrednosti so bile praviloma izmerjene v jeseni (oktober-no- 
vember) tudi do 10 mg chl a/m3, najnižje pozimi (januar-fe- 
bruar). Vrednosti klorofila a na posameznih globinah so poka- 
zale, da se je v pozno spomladanskem in poletnem obdobju 
največ fitoplanktona zadrževalo tik nad dnom. V ostalem delu 
leta je bila fitoplanktonska biomasa enakomerno porazde- 
ljena po vodnem stolpcu. 

Kot posebnost omenimo sluzaste agregacije v obliki drob- 
nih, nekaj centimetrov dolgih kosmičev, ki so se pojavljale 
poleti v letih 1989, 1990 in 1991. Kosmiči so vsebovali veliko 
kremenastih alg, dinoflageiatov in drugih alg v želatinozni 
snovi, v katero je bilo ujetih še veliko živih in neživih lebdečih 
delcev. Po konsistenci, barvi in vrstni sestavi v njej najdenih 
alg so sluzaste agregacije močno variirale. Sluz je bila pri- 
sotna tako na površini kot tudi globlje in se je po vodnem 
stolpcu dvigovala ali spuščala glede na gibanje vodne mase 
odvisno od vremenskih razmer (veter, plimovanje) ter pravi- 
loma septembra potonila na dno. 

V velikem delu leta 1993 (od julija do oktobra) so bili v 
slovenskem obalnem morju prisotni tudi fitoplanktonti iz rodu 
Dinophysis, ki so potencialno toksični in je bila zaradi tega 
prepovedana prodaja školjk v konzumne namene. 

Analize strukturnih značilnosti fitoplanktona ter kvalitativne 
in kvantitativne sestave mikrozooplanktona kažejo tipično 
dinamiko značilno za plitve morske bazene, v katere se poleg 
tega izlivajo tudi reke, v našem primeru s slovenske in italijan- 
ske strani. Celokupen vnos nutrientov s kopnega v obalne 
vode Koprskega in Piranskega zaliva sicer po količini ne 
dosega nekaterih glavnih onesnaževalcev Severnega 
Jadrana, toda več desetletij trajajoča izlivanja neprečiščenih 
odplak kljub temu vplivajo na ekološka dogajanja v tem mor- 
skem okolju. Slovensko obalno morje obremenjujeta urbana 
in gospodarska dejavnost v priobalnem prostoru in njegovem 
zaledju, še največ pa z odplakami, ki se neposredno izlivajo v 
morje. 

Prisotnost težkih kovin je bila merjena v odplakah in rekah 
(Pa, Pb, la, Kb, DE, Rl, BA, DN, DR) v zimskem in poletnem 
obdobju. Vzorci za določanje težkih kovin (Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, 
Mn, Ni, Pb, Zn) v odplakah ter rečnih pritokih so bili v obdobju 
1991-1993 analizirani dvakrat do štirikrat letno. Vsebnosti 
težkih kovin so bile v večini vzorcev višje pri poletnem vzorče- 
nju kot pri zimskem. Rezultati analiz večine izmerjenih 
kovin v iztokih iz čistilnih naprav v obdobju 1991-1993 kažejo 
na povišane vrednosti, pri čemer je občasno izstopal maš- 
čobni usedalnik tovarne Delamaris, kjer so vrednosti za krom, 
železo in cink presegale mejne koncentracije, dovoljene za 
odpadne vode, ki odtekajo v obalno morje). Najnižje vrednosti 
so bile večinoma ugotovljene na iztoku čistilne naprave v 
Kopru. Vse obalne reke so bile obremenjene z nutrienti, 
onesnažene z detergenti in fekalnimi odpadnimi vodami, naj- 
bolj onesnaženi v obdobju 1991-1993 sta bili reki Rižana in 
Badaševica. 

Sanitarna kakovost obalnega morja Slovenije je bila analizi- 
rana dvakrat mesečno v obdobju maj - oktober (kopalna 
sezona), v ostalih mesecih pa vsak drugi mesec. Sanitarna 
kakovost obalnega morja Slovenije je obsegala določanje 
fekalnih koliformnih bakterij na 21 -tih kopaliških postajah od 
Debelega rtiča do Kanegre, na področju gojenja školjk v 
Strunjanskem in Piranskem zalivu, v ustju reke Rižane in v 
Koprskem zalivu. Fekalne koliformne bakterije na iztoku iz 
čistilne naprave Delamaris niso bile analizirane, ker so tam 
prisotni samo odpadki od predelave rib in zelenjave. Občasno 
so se v letu 1991 pojavljali visoke koncentracije fekalnih 
koliformov tudi na kopališčih Debelega rtiča, Valdoltre in 
Ankarana, še posebno v času izven kopalne sezone. Nepri- 
merno odvajanje komunalnih odplak v izolskem območju 
vpliva predvsem na sanitarno kvaliteto mestnega kopališča v 
Izoli. Od ostalih postaj je izstopalo ustje Rižane, kjer je tudi 
iztok komunalnih odpadnih voda mesta Koper. Vode v kopali- 
ških postajah od Belvedera do Fiese in v notranjosti piran- 
skega zaliva so bile neoporečne in primerne za rekreativne 
namene. Koncentracije fekalnih koliformov so bile v obdobju 
1991-1993 v večini vzorcev, vzetih ob kopališčih, nizke. Naj- 
višje so bile na kopališčih Ankaran, Koper in Portorož, vendar 
tudi te v kopalni sezoni niso presegle 1000 FK/100ml. 

Analize rečnih in odpadnih vod, ki vnašajo v obalno morje 
večje ali manjše količine urbanih, agrarnih ter industrijskih 
odplak, so bile opravljene v zimskem in poletnem obdobju. 
Vzorci odpadnih voda so bili vzeti na iztokih čistilnih naprav 
mesta Koper (Kb), Izoli (la), Piran (Pa, Pb) ter Delamaris v Izoli 
(DE). Čistilni napravi v Kopru in Piranu imata primarno ali 
mehansko očiščenje. DE je mesto na izlivu iz ČN Tovarne 
ribjih konzerv Delamaris, ki iztekajo v morje. Vzorčevanje rek 
je potekalo na izlivih Rižane, Badaševice, Drnice in Dragonje. 
Rižana je onesnažena pretežno z industrijskimi odplakami, 
Badaševica in Drnica z odplakami s kmetijskih površin, Dra-< 
gonja pa je primer neobremenjene reke. 

1.1.3. ONESNAŽENOST TAL •» 
Obdelovalnih oziroma njivskih tal je v Sloveniji le 300.0000 ha 
ali ca. 15% vseh površin. Zaradi pomena tega naravnega vira 
je onesnaževanje tal posebno pomemben vidik degradacije 
okolja v Sloveniji. Med najpomembnejše izvore onesnaževa- 
nja tal sodi industrija, pomembni pa so še: gosta naseljenost 
nekaterih območij, močna dnevna migracija na delo in z dela 
(promet) ter intenzivno kmetijstvo - še posebej v predelih 
vzhodne Slovenije, Savinjske doline, Ljubljanske kotline in 
drugod. Področje problematike onesnaženosti tal in vegeta- 
cije je zakonsko urejeno z Uredbo o ugotavljanju onesnaže- 
nosti kmetijskih zemljišč in gozda (UL RS 6/90). 

Analitske metode in nekateri normativi za rabo gnojevke, 
mineralih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev so bili določeni 
s Pravilnikom o normativih, analitskih postopkih In metodah 
ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter pogojih za 
uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu in gozdarstvu (UL RS 
7/90). Navedene uredbe bodo dopolnjene v skladu z Zakonom 
o varstvu okolja na podlagi rezultatov projektov, katere je leta 
1994 razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor". 

17 Projekte izvajata Kmetijski institut Slovenije (kmetijstvo na vodovar- 
stvenih območjih) in Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in 
varstvo okolja v sodelovanju s Kemijskim inštitutom Ljubljana (mejne 
in kritične imisijske vrednosti snovi v tleh, republiški imisijski monito- 
ri ng). 
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Maksimalne dopustne koncentracije nekaterih elementov ter ostankov atrazina in simazina v tleh, ki 
 so predpisani z Uredbo o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda 

element MDK 

mg/g tal* 
kadmij (Cd) 2 
baker (Cu) 100 
nikelj (Ni) 60 
svinec (Pb) 100 
cink (Zn) 300 
krom (Cr) 100 

Živo srebro (Hg) 2 
kobalt (Co) 50 
molibden (Mo) 10 
arzen (As) 20 

kmetijske rastline mejna vrednost 

mg/g tal*"* 
lucerna, oljna repica, sladkorna pesa O

 
b

 
C*

 

o
 

6
 

sC
 

oves, soja, ječmen, kumare 0.15 - 0.20 
sončnice 0.20 - 0.25 
pšenica, rž 0.25 - 0.30 
krompir, lan, čebula 0.30 - 0.40 
beluš 1 

kislinski razklop z zlatotopko ♦ 
' mejna vrednost ostankov v srednje kislih tleh nad katerimi so možne fitotoksične poškodbe 

Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 

1.1.3.1. Stan|e onesnaženosti tal 

Problematika onesnaženosti tal je zaradi sistematičnega pri- 
stopa in opravljenega obsežnega raziskovalnega dela 
bistveno bolje poznana kot pred leti. Spremljanje onesnaže- 
nosti tal in vegetacije v Sloveniji je zasnovano na izkušnjah 
mednarodno primerljivih projektov Tematske karte onesnaže- 
nosti zemljišč celjske občine in Vpliv onesnaženosti tal na 
nekatere rastline na območju občine Celje. V slednjem pro- 
jektu je bil ovrednoten sprejem kadmija, cinka in svinca iz 

onesnaženih tal v različne dele rastlin. Največje koncentracije 
elementov (predvsem kadmija) v užitnih delih rastlin so bile 
zabeležene pri solatnicah (endivija, špinača, solata) in kore- 
novkah (korenje, rdeča pesa, redkvica). Pri koruzi in pšenici je 
koncentracija elementov v zrnju manjša kot v zelenih delih, 
tudi koncentracija v plodu paradižnika in gomolju krompirja 
je razmeroma majhna. V zrnju in strokih fižola in graha so bile 
vsebnosti Cd, kljub velikim koncentracijam tega elementa v 
tleh, zelo majhne (na meji detekcije uporabljene metode) 
(grafikon 14). 

ćjAajifaut 14 Koncentracija Cd v različnih rastlinah - poljski poskus v občini Celje 

M) 

e 

lokacija 

Oblakova - močno onesn. tla 
Medlog - srednje onesn. tla 

Dobrna - neonesnažena tla 

rastlina 

Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 

poročevalec, št. 6 34 



Center za pedologijo in varstvo okolja Center za pedologijo in 
varstvo okolja na Agronomskem oddelku Biotehniške fakul- 
tete izvaja projekte ugotavljanja onesnaženosti tal po sprejeti 
metodologiji (UL RS 6/90 in 7/90). Indikativna vzorčna mesta 
(IVM) imajo šifro MOTS (Monitoring Onesnaženosti Tal Slove- 
nije) in so vključena v TIS (Talni Informacijski Sistem). Izde- 
lana je bila tudi zasnova standardov za različne podatkovne 
baze talnega informacijskega sistema. Center za pedologijo 
in varstvo okolja je do leta 1993 izvedel 221 indikativnih 

vzorčenj. Informacijski sloj MOTS v TIS je dopolnjen s podatki 
iz dodatnih 33 lokacij po Sloveniji. Analize tal in stanje ones- 
naženosti tal opravljajo tudi druge inštitucije (IJS, ERICo 
Velenje, GZL, IGLG, KIS), ki pa pri svojem delu uporabljajo 
drugačno metodo dela. Rezultati in število analiziranih para- 
metrov zaradi tega niso vedno direktno primerljivi, predvsem 
pa nekateri podatki niso pripravljeni za obdelavo v geograf- 
skih informacijskih sistemih. 

Pregled opravljenih indikativnih vzorčenj (IVM) v projektih MOTS, 
 ki jih je izvedel Center za pedologijo in varstvo okolja 

Kraj leto št. IVM št. vzorcev tal št. rasti. vz. naročnik 
.Celje 1989 126 378 40 občina Celje 
Ljubljana 1991 5 11 0 " občina Lj - Šiška 
Ljubljana 1991 26 70 22 MVOUP 
Jesenice 1991 11 28 10 MVOUP 
Krško polje 1991 15 45 12 MVOUP 
Ptujsko polje 1991 21 63 18 MVOUP 
Koprsko 1991 16 48 16 mvoIjp 
Ljutomer 1991 1 3 5 občina Ljutomer 
Celje 1993 5 15 5 MOP 
Domžale 1994 3 9 0 Helios 
Novo mesto 1994 21 59 21 občina Novo Mesto 
Anhovo 1995 4 9 4 , MOP-Hidroinženiring 
Skupaj 254 738 153 

Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 
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senu z Točke vzorčenja v okviru projektov MOTS 

Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 
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V letih 1991/92 je Center za pedologijo in varstvo okolja na 
Agronomskem oddelku Biotehniške fakultete po predpisani 
metodologiji izvedel preiskave tal na petih aktualnih območ- 
jih: ljubljansko, koprsko in jeseniško območje ter Ptujsko - 
dravsko in Krško polje (slika 2). Pomembnejši rezultati so 
prikazani v nadaljevanju. 

1.1.3.1.1. ljubljansko območje 

Anorganski polutanti v tleh in rastlinah - od 11 analiziranih 
kovin so najbolj povišane vsebnosti svinca. V zgornji plasti tal 
(0-5 cm) so vrednosti prekomerne na treh lokacijah, na petih 
pa povišane. Predvsem ob večjih prometnicah je vsebnost 
svinca v tleh povečana, kar kaže na vpliv prometa na onesna- 
ženost tal s tem elementom. Pojav je še posebej razviden na 
območjih z največjo obremenitvijo prometa ob glavnih cestah 
kot so npr.: Dunajska, Celovška, Dolenjska, Tržaška in obvoz- 
nica. V navedenih primerih so povečane koncentracije svinca 
tudi v spodnji plasti tal (5-20cm). 

Izrazito povečane koncentracije svinca in kadmija so bile 
določene v indikatorski rastlini (grafikon 15) in nekaterih 
kmetijskih rastlinah, predvsem na lokacijah ob cestah in tudi 
tam, kjer so vsebnosti v tleh povišane. Posebno kritična je 
skupina rastlin, kjer se za prehrano uporabljajo zeleni deli 
rastlin (endivija). Iz rezultatov analiz opranih in neopranih 
vzorcev je razvidno, da je privzem iz tal manjši kot prek 
atmosfere (grafikon 16). Ostale kovine in fluoridi, razen na 
nekaterih točkah (npr. v bližini Mestne deponije - cink, baker 
in svinec) ne presegajo normativov o maksimalnih dopustnih 
koncentracijah ali povprečnih literaturnih vsebnosti v tleh. 

Organske spojine v tleh - na treh lokacijah so nekoliko 
povečane vsebnosti klasičnih insekticidov na podlagi klorira- 
nih ogljikovodikov in njihovih razgradnih produktov. Koncen- 
tracije simazina in atrazina ter razgradnih produktov so blizu 
ali pod mejo detekcije. Tudi koncentracije policikličnih aro- 
matskih ogljikovodikov (PAO), polikloriranih bifenilov (PC8). 
hlapnih fenolov in parafinskih ogljikovodikov so nizke. 
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Vsebnost svinca in kadmija v neopranih in opranih listih trpotca in endivije 
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Dravsko - ptujsko polje 

nj °
r9anski polutanti v tl6h in rastlinah - opravljene analize 

točk p,fkazale večjega onesnaženja s kovinami; razen na dveh 
cink /-ioka,no P°v'šanie vsebnosti arzena (As), svinca (Pb), 
Pred ^ in kadm'ia (Cd) Povečane vrednosti kroma (Cr), 
(tla Sem v 9,obini 5 do 20 cm kažejo na vpliv matične osnove 
na Podkovanega območja so nastala na nekarbonatnih os,h. ki lahko vsebujejo večje količine kroma). 
0r9anske spojine v tleh - od sedemnajstih lokacij so v deve- 

tih vzorcih povečane vsebnosti DDT ter njegovih metabolitov. 
V šestih indikativnih vzorcih so ugotovljeni ostanki alaklora, 
medtem ko so vsebnosti ostalih preiskovanih insekticidov 
blizu ali pod mejo detekcije. Triazinski herbitidi so zaznani na 
sedmih od sedemnajstih lokacij. Koncentracijsko območje je 
od 5 do 90 mg/kg za atrazin in 8 do 31 mg/kg za simazin 
(grafikon 17). Omenjene vrednosti so normalne pri zmerni 
rabi triazinskih herbicidov in po literaturnih podatkih ne 
pomenijo nevarnosti za vodne vire. Koncentracije razgradnih 
produktov atrazina so blizu ali pod mejo detekciji. 

37 poročevalec, št. 6 



          ■—■—-— 
Vsebnost pesticidov v vzorcih tal (0-5cm) z Dravsko - Ptujskega polja 17 
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Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 

Podatki indikativnih vzorčenj blizu industrijskih izvorov (Kidri- ponovno nakazuje, da vpliv industrijskega onesnaženja na 
čevo) kažejo povečane vsebnosti PAO in fluoridov, kar kmetijska zemljišča ni zanemarljiv (grafikon 18). 

      
(faf % Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov v tleh (0-5cm) na izbranih lokacijah 
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Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 
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1-1.3.1.3. Krško polje 

Anorganski polutanti v tleh in rastlinah - koncentracije vseh 
analiziranih kovin in fluoridov v petnajstih preiskovanih vzor- 
cih so v mejah normalnih vrednosti. 

Organske spojine v tleh. Povečane vrednosti klasičnih insekti- 
cidov (DDT in DDE) so ugotovljene v dveh vzorčnih lokacijah. 
Koncentracije ostalih insekticidov na podlagi kloriranih oglji- 
kovodikov so pod detekcijsko mejo. Tudi koncentracije tri- 
azinskih herbicidov simazina, atrazina in njegovih razgradnih 
produktov so v koncentracijskem območju, značilnem za tla 
kmetijskega območja. 

Tla Krškega polja niso onesnažena z organskimi spojinami, ki 
se v kmetijstvu ne uporabljajo, kajti koncentracije poliklorira- 
nih ogljikovodikov, parafinskih ogljikovodikov, hlapnih feno- 
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vinograd 

Organske spojine v tleh. V vzorcih tal odvzetih na njivah, so 
bll> analizirani insekticidi na podlagi kloriranih ogljikovodikov 
ln herbicidi, poliklorirani bifenili, parafinski ogljikovodiki, aro- 
^atski ogljikovodiki in hlapne fenolne snovi. Koncentracije 
Merjenih organskih spojin so pod mejo detekcije analiznih 
f^etod. Samo na eni lokaciji v neposredni bližini nasipa za 
^gradnjo industrijskih objektov je bil v zelo majhni vsebnosti 
*aznan DDT in njegov metabolit DDE. 
1,1 -3.1.5. Območje Jesenic 

Anorganski polutanti v tleh in rastlinah - ob prometnicah se 
aže povišana vsebnost svinca v zgornji plasti tal, kar naka- 

, je na vpliv emisij iz prometa. Nekoliko povečane so koncen- 
acije elementov: kadmij, krom, cink, železo in arzen. Predvi- 
đamo, da je to posledica dolgoletnih emisij zaradi železar- 

ne Proizvodnje. 

ka^H06 so P°večane vrednosti tudi v globljih horizontih tal, 
oh

r d®lno lahko pripišemo dolgoletni obremenitvi tal na tem 
močju in tudi veliki količini padavin. Vsebnosti v glavnem 

.oP^egaj0 normativa o onesnaženosti tal (Ur. I. 6/90) (grafi- 

tov in policikličnih aromatskih ogljikov so blizu ali pod mejo 
detekcije metode. Podobno velja za policiklične aromatske 
ogljikovodike in torej ne predstavljajo onesnaženja tal. 

1.1.3.1.4. Območje Kopra 

Anorganski polutanti v tleh in rastlinah - povečane so vseb- 
nosti Ni, Cr in Cu v tleh. Koncentracija niklja v vrhnji plasti tal 
presega maksimalno dovoljeno mejo na desetih lokacijah in 
je povišana tudi v globljih plasteh tal. Povišana vsebnost 
niklja in kroma je verjetno posledica matične podlage, saj je 
znano, da je fliš bolj bogat z nekaterimi kovinami, predvsem z 
nikljem. Vsebnost bakra v tleh je povečana v sadovnjakih in 
vinogradih, kar je mogoče pripisati intenzivni kmetijski pride- 
lavi. Koncentracije posameznih kovin v trpotcu so v območju 
literaturnih vrednosti. 

5 c m i . 
20 c m Slobma zajetega vzorca 

Zelo visoke vsebnosti Ni, Co, Cr, Fe, Mn, Cd, Zn in Pb so v 
indikatorski rastlini na lokaciji blizu železarne, kar je mogoče 
pripisati dveiVia faktorjema. Prvi je vpliv neposrednega priv- 
zema prek atmosfere (industrija, promet), drugi pa nižja pH 
vrednost v tleh, ki lahko znantno prispeva k večji dostopnosti 
elementov rastlinam preko koreninskega sistema. 

Razpoložljivi analitski podatki ne kažejo na povečanje vseb- 
nosti fluoridov v tleh in rastlinah. 

Organske spojine v tleh. Na dveh lokacijah v mreži točk so bili 
analizirani insekticidi na podlagi kloriranih "ogljikovodikov, 
herbicidov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, poliklori- 
ranih bifenilov, parafinskih ogljikovodikov in hlapnih fenolnih 
snovi. 

Na meji detekcije je bila ugotovljena vsebnost PCB na lokaciji 
blizu železarne. Koncentracije PAO-ov so nekoliko nad 
naravnimi nivoji teh spojin v tleh. Koncentracije vseh ostalih 
preiskovanih organskih spojin so bile pod mejami detekcije 
uporabljenih analiznih metod. 

(frajihoK / 9 Vsebnost bakra v zgornji plasti tal na širšem območju Kopra glede na rabo tal 
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ćjnafc&toi 20 Vsebnost svinca in kadmija v gornji plasti tal na območju Jesenic 
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Vir: Biotehniška fakulteta - Center za pedologijo in varstvo okolja 

1.1.3.1.6. Gozdna tla 

Številni vzroki propadanja gozdov se navezujejo na procese 
zakisanja gozdnih tal in spiranja hranil iz gozdnih tal, nehar- 
monične prehranske razmere za rastline in s tem na spre- 
membe pretoka snovi v gozdu. Antropogeni dejavniki, ki vpli- 
vajo na takšno stanje gozdnih tal so mokri (kisel dež) in suhi 
depozit (posledica onesnaženega zraka), gospodarjenje z 
gozdom (vrstna sestava, golosek, steljarjenje; gradnja gozd- 
nih cest in spravilo lesa vplivata tudi na spremenjene fizikalne 
lastnosti tal), divja odlagališča smeti, itn. 

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekajo raziskave tal in 
mineralne prehrane na točkah 16 km x 16 km mreže Slovenije 
po prilagojeni mednarodni metodologiji (ICP Forests). 

Monitoring ima pravni in vsebinski okvir v ženevski konvenciji 
(Convpntion on long-range transboundary air pollution, 
Geneve, 1979) in mednarodnem programu sodelovanja UN/ 
ECE ICP Forests. t 

t 
Poleg omenjenih raziskav potekajo še raziskave onesnaženo- 
sti gozdnih tal v bližini industrijskih in termoenergetskih 
objektov (okolica TE Trbovlje, Žerjava in Črne, TE Šoštanj), 
raziskave tal v povezavi s propadanjem hrasta v Sloveniji, v 
območju Triglavskega narodnega parka in Kočevski Reki. 

Dosedanje raziskave gozdnih tal v Sloveniji predvsem v pove- 
zavi z lokalnim onesnaženjem (TE Trbovlje, TE Šoštanj) so 
pokazale, da kljub dejstvu, da je večina naših gozdnih rastišč 
na bolj bazičnih podlagah ne smemo zanemariti možnosti 
propadanja gozdov zaradi sprememb v tleh, predvsem na 
Pohorju in drugod, kjer je geološka podlaga kisla in puferska 
kapaciteta tal manjša. Z dolgotrajnim spiranjem hranil in 
zakisevanjem predvsem revnejših gozdnih tal na kislih kamni- 
nah lahko prihaja do pomanjkanja hranil v gozdnih tleh in 
spremembe stabilnosti ekosistemov. 

1.1.4. STANJE NARAVNE DEDIŠČINE 

1.1.4.1. Naravna ^lediičlna 

Področje varstva narave je bilo pred osamosvojitvijo sicer res 
v republiški pristojnosti, vendar pa na zvezni ravni ni bilo 
potrebnega koordinacijskega telesa, kar je povzročalo velike 
težave pri uresničevanju sprejetih mednarodnih dogovorov in 
tudi pristopanju k novim. Z osamosvojitvijo se je Slovenija 
neposredno vključila v delo tudi na mednarodnem področju: 
npr. leta 1993 v Svetovno zvezo za varstvo narave - IUCN, v 
delovna telesa Sveta Evrope, itd. - kar pa je ob nespornih 
koristih za državo dodatno zaostrilo problem preobremenjene 
in kadrovsko prešibke ter za nove naloge neustrezno organi- 

zirane naravovarstvene službe. Treba bo pregledati vse 
obveznosti poročanja pomembnejšim evropskim in svetovnim 
organizacijam, ki zbirajo podatke in ugotoviti prekrivanje in 
vzpostaviti sistem spremljanja stanja po teh kazalcih. Obvez- 
nost poročanja izhaja npr. iz Alpske konvencije, podatke 
zbirajo tudi najrazličnejši dokumentacijski centri (npr. World 
Conservation Monitoring Centre v Cambridgu, CEDIP v Firen- 
cah, European Centre for Nature Conservation v Tilburgu). 

Mednarodni dogovori. Slovenija je po osamosvojitvi sprejela 
naslednje mednarodne dogovore na področju varstva narave: 

• Notifikacija Konvencije o svetovni kulturni in naravni 
dediščini (Pariz, 1972) 
• Notifikacija Ramsarske konvencije o mednarodno 
pomembnih mokriščih (Ramsar, 1971) 
• Notifikacija Barcelonske konvencije o varstvu Sredozemlja 
(Barcelona, 1976) 
• Podpis (1992) in ratifikacija (1995) Alpske konvencije (Salz- 
burg, 1991) 
• Podpis Konvencije o biološki raznovrstnosti (Rio de Jane- 
iro, 1992). 

Slovenija se tvorno vključuje v mednarodne dejavnosti na 
področju zavarovanih območij, npr: program IUCN, Komisije 
za narodne in naravne parke (CNPPA), Parki za življenje, 
predlogi za bilateralna zavarovanja, EECONET, Alpska kon- 
vencija, CIPRA, itd. 

Predpisi na državni ravni. Zaradi poudarjenih pristojnosti 
razglašanja občinam po Zakonu o naravni in kulturni dediš- 
čini na republiški ravni v letih 1983-94 ni veliko predpisov na 
državni ravni. Prevladujejo ad hoc rešitve za premostitev 
nedorečenosti veljavnega zakona do sprejema novega oz. 
intervencije v primerih ogroženosti. Med predpisi na državni 
ravni lahko omenimo: 

• Spremembe Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. 
SRS; 26/92), s katerimi je med drugim za razglasitev zavarova- 
nih rastlinskih in živalskih vrst namesto Skupščine RS pri- 
stojna Vlada; 
• Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. I. RS 
57/93); 
• Uredba o zavarovanju samoniklih gliv (Ur. I. RS 38/94); 
• Začasno zavarovanje Krajcarice; 
• Preklic začasnega zavarovanja Krajcarice; 
• Začasno zavarovanje Škocjanskega Zatoka (Ur. I. RS 69/ 
94). 

Del zakonodajne problematike je opredelil Zakon o varstvu 
okolja, za posebnosti pa je predviden Zakon o naravnih vred- 
notah. Žal slednji zamuja in tudi zaradi tega varstvo narave ni 
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kos hitrim in ključnim spremembam, npr na področju lastni- 
njenja. 

Na občinski ravni je več občin na predlog regionalnih zavo- 
dov za varstvo naravne in kulturne dediščine razglasilo 
naravne znamenitosti (tabela 19). V obravnavanem obdobju je 
Pomembna tudi sodba ustavnega sodišča v primeru občine 
Tolmin. Občina Tolmin je namreč z Odlokom o spremembi 
odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno 
glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/93) brez 
soglasja pristojne strokovne službe razveljavila zavarovanje 
Soče s pritoki. Ustavno sodišče je na pobudo Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica v postopku 
ocene ustavnosti in zakonitosti odločilo, da postopek občine 
Tolmin ni bil zakonit (Ur. I. RS 32/94). 

Reorganizacija državne uprave. Z reorganizacijo republiške 
uprave v decembru 1994 je Ministrstvo za varstvo okolja 
prevzelo od Ministrstva za kulturo področje varstva naravne 
dediščine (brez spomenikov oblikovane narave). Reorganizi- 
ran in statusno spremenjen je bil Zavod Republike Slovenije 
za varstvo naravne in kulturne dediščine kot organ v sestavi 
Ministrstva za kulturo. Oddelek za varstvo narave je postal del 
Uprave Republike Slovenije za varstvo narave, preostali del 
zavoda (kulturna dediščina) pa se je preobrazil v Upravo 
Republike Slovenije za kulturno dediščino pri Ministrstvu za 
kulturo. Regionalni zavodi za varstvo naravne in kulturne 
dediščine se še niso reorganizirali. 

Vloga nevladnih organizacij. V Sloveniji danes nimamo 
nevladnih organizacij, ki bi imele za delovno področje izk- 
ljučno varstvo narave. Imamo pa nekaj starih in uveljavljenih 

osrednjih društev, ki imajo v svojem programu tudi varstvo 
narave (npr. Prirodoslovno društvo Slovenije, Društvo za opa- 
zovanje in proučevanje ptic Slovenije). Ta društva organizi- 
rajo in vodijo vrsto naravovarstvenih akcij in projektov, v 
sodelovanju s šolami pa opravljajo vzgojno in izobraževalno 
poslanstvo. Od leta 1994 obstaja samostojna nevladna fonda- 
cija: Slovenski sklad za naravo. Upoštevanja vredna je tudi 
vloga jamarskih, društev in Jamarske zveze Slovenije pri varo- 
vanju podzemeljskih jam oz. vodenju katastra jam. V zadnjem 
času se ustanavljajo tudi lokalno ali tematsko usmerjena 
društva, ki s svojo aktivnostjo na različne načine prispevajo k 
varstvu narave. Pri podpiranju okoljevarstvenih in naravovar- 
stvenih projektov na področju varstva narave je poleg MOP 
pomembna tudi vloga slovenske podružnice Regionalnega 
centra za okolje iz Budimpešte (REC). 

Strategija varstva narave. Naravovarstvena služba je pripra- 
vila Strategijo varstva narave (1994) v kateri je podala teore- 
tične osnove, kratko analizo, načela, cilje in usmeritve dejav- 

. nosti na vseh področjih. Dokument ima predvsem značaj 
vizije, ki je podlaga za izvedbene programe (področje organi- 
zacije, zakonodaje, zavarovanih območij, varstva vrst. izobra- 
ževanja, itd.). Gradivo je bilo obravnavano samo na dveh 
kolegijih Ministrstva za kulturo ter informativno na skupščin- 
skem Odboru za varstvo okolja in infrastrukturo in ima torej le 
interni značaj. 

1.1.4.1.1. Zavarovana naravna dediščina 

Po veljavni zakonodaji je v Sloveniji za zavarovanje narave v 
uporabi 5 različnih kategorij zavarovanih območij: narodni, 
regijski, krajinski park, naravni rezervat in naravni spomenik 
- ki so primerljive z IUCN kategorijami (tabela 19). 
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Stanje zavarovanja (samo narodni, regijski in krajinski parki) 

Zavarovani naravni parki 
(kategorije NP, RP, KP) 

kat. IUCN cel.pov. (ha) leto razglasitve 

rn Triglavski narodni park I l/V 84.805,00 1924,1981 

2. Beka-soteska Glinščice V 308,00 1992 
3. Boč, Plešivec V 2.082,00 1990,1992 
4. Čaven-Trnovski gozd V 4.776,00 1985,1987 
5. Drava V 2.337,00 1992 
6. Golte V 1.148,00 1987 
7. Jareninski dol • V 1.533,00 1992 
8. Jeruzalemske gorice V 1.370,00 1992 
9. Kamenščak-Hrastovec V 851,00 1992 

12. Lah inja V 260,00 1988 
13. Lipica V 1992 
14. Logarska dolina V 2.475,00 .1987 
15. Mariborsko jezero V 204,00 1992 
16. Mašun V 83,00 1969 
17. Nanos V 2.632,00 1984 
18. Negovsko jezero • V 172,00 1967 
19. Porezen-Davča V 3.895,00 1990 
20. Rački ribniki-Požeg III 484,00 1992 
21. Robanov kot V 1.423,00 1950,1987 
22. Sečoveljske soline V 835,00 1990 
23. Snežnik-graščinski kompl. V 271,00 1987 
24. Strunjan V 192,00 1990 
25. Štanjel karta V 1,30 1992 
26. Štatenberg V 227,70 1992 
27. Šturmovec V 125,00 1979 
28. Tivoli - Rožnik, Šiš. hrib V 448,00 1984 
29. Topla V 1.368,00 .1966 
30. Zgornja Idrijca V 4.195,00 1993 

31. Žabljek V 173,90 1992 
33. Rakov Škocjan V 113,00 1994 
34. Vremenščica (Postojna) v 93,00 1984 

35. Planinsko polje v 434,00 1984 

32. Spominski park Trebče V 196,00 1981 

36. Spominski park revolucionarnih 
tradicij (Domžale) 

V 439,60 1984 

37. Udin boršt ■ V 1.725,00 1985 

NP - narodni park 
RP - regionalni park 
K.P - krajinski park 

Vir: Uprava RS za varstvo narave. 1995, MOP 
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Stanje zavarovanih območij je v grobem naslednje (tabela 
20): 

• leta 1981 je bila zadnja razglasitev na republiški ravni. Po 
'om letu je bila z Zakonom o naravni in kulturni dediščini 
temeljna pristojnost razglašanja prenešena na občine; 
• občine so prednostno razglašale v paketu; v primeru spor- 
nih zadev se je postopek zavlekel in razglasitev ni bila uresni- 
čena; 
• za posebej ogrožene objekte in območja je sicer možno 
interventno začasno zavarovanje, vendar samo za dobo 
onega leta. Ustrezno odločitev je sprejel občinski upravni 
organ, ki je lahko v posameznih primerih tudi povzročil nastali 
Položaj ogroženosti; 

• razkorak med strokovno opredeljenimi pomembnimi 
naravnimi znamenitostmi" prostorskim delom družbenega 
plana na eni strani ter dejanskim zavarovanjem na drugi je še 
naprej velik. Pretežni del najpomembnejše naravne dediščine 
nima zadovoljivega pravnega statusa; 
• Zakon o naravni in kulturni dediščini je nedorečen glede 
sistemskih rešitev odškodnin oz. nadomestil zaradi omejitev, 
ki jih prinašajo varstveni režimi; 
• zavarovana območja - razen Triglavskega narodnega 
parka in Trebč - nimajo pravega upravljalca. Tudi v primeru 
Triglavskega narodnega parka so zveze med državo, parkom 
kot javnim zavodom in strokovno službo prešibke in preveč 
odvisne od osebnih pobud ali celo od političnih razmerij (npr. 
stališče Vlade RS o HE Krajcarica). 

Pregled stanja po kazalcih - zavarovana območja v Sloveniji 

Varstvena skupina IUCN štev. površina (v ha) 

Narodni park ll/V 1 84.805,00 

Krajinski park V 31 34.509,90 

Druga zavarovana območja z elementi krajinskega parka V 3 2.360,60 

Naravni rezervat I 34 ni popolnih podatkov 

Naravni spomenik III 720 ni podatkov 

1-1-4.1.2. Nezavarovana naravna dedličlna 

V ta sklop sodijo evidentirani nezavarovani objekti in območja 
naravne dediščine ter vsa narava zunaj zavarovanih območij, 
•se novejše naravovarstvene strategije na evropski in sve- 
tovni ravni poudarjajo pomen celovitega varstva narave (na 
celotni površini) - seveda z različno intenzivnostjo ukrepov. 
H° obstoječi zakonodaji je za vključevanje varstvene službe 
Pri ohranjevanju narave zunaj zavarovanih območij na voljo 
*elo malo instrumentov. Še najpomembnejše je varovanje na 
Podlagi opredelitev v planskih dokumentih. 

°&like neposrednega ogrožanja narave. Prevladujoče oblike 
neposrednega ogrožanja narave so: 

• neustrezni gradbeni posegi; 
• uničevanje mokrišč (zasipavanje, odvodnjavanje, pozida- 
vanje); 
• fragmentacija sklenjenih naravnih območij (gradnja pro- 
metnic); 
• onesnaževanje jam in podzemeljskih voda; zaradi odmeta- 
vanja odpadkov je ogroženih med 700 in 1000 nižinskih jam 
(nadmorska višina vhoda pod 800 m); 
• regulacije rek in intenzivna gradnja malih HE, predvsem na 
®'pskih vodotokih; v Karavankah skoraj ni več večjega 
naravno ohranjenega vodotoka; 
• sekanje samotnih dreves in grmovja ob agromelioracijskih 

Peracijah in komasacijah; 
• Povečan in neurejen obisk naravnih znamenitosti - enod- 
elni turizem in rekreacija (npr. Bohinjsko jezero, Soča, 

*olPa, Krka, slovenska obala, itd.). 

J|Jed najpomembnejše posredne vzroke ogroženosti pa so- 

• vPlivi zaradi onesnaženega zraka ter 
.. ,vPlivi odplak, neurejenih smetišč, izpiranja mineralnih gno- 

'n biocidov in drugo na prizadetost vodnih ekosistemov. 

- 
V zadnjem času se že kažejo nekatere izrazito negativne 
posledice procesa tranzivije z vidika ohranjanja narave. Pose- 
bej je mogoče izdvojiti: 

• večji pritisk domačih in tujih obiskovalcev naravnih zname- 
nitosti; 
• zasebna iniciativa brez ustreznih kontrolnih in nadzornih 
mehanizmov; neurejena administracija; 
• neurejena nadzorna služba 
1.2. SPECIFIČNI PROBLEMI OKOLJA 

1.2.1. NESREČE V OKOUU 

Številne ujme so posledica pestrih geografskih in klimatskih 
potez Slovenije ter nepremišljenih posegov v občutljiv naravni 
sistem. Hitra odvodnja in regulacija vodotokov, gradnja aku- 
mulacij in zadrževalnikov, ki lahko ob nepravilnem vzdrževa- 
nju povzročajo dodatno nevarnost za okolje, urbanizacija v 
poplavnih pasovih, izguba njivskih površin (do 1500 hektarjev 
letno) zaradi cenejše gradnje na prodonosnikih, intenzivna 
sečnja gozdov in dostikrat pomankljivo skladiščenje odpad- 
kov stopnjujejo ranljivost prostora. Prav zaradi človekovega 
vpliva (zmanjševanje števila vodnih žag, jezov in malih pretoč- 
nih hidrocentral) postajajo nekoč stoletne vode po svoji 
pojavnosti bolj pogoste. 

V obdobju od 1983 do 1993 leta so neurja s točo, poplave, 
zemeljski plazovi, suša in gozdni požari vsako leto zahtevali v 
povprečju 4,79% bruto domačega proizvoda, ob poplavah 
novembra 1990 pa kar 20,29%. To dokazuje narodonogospo- 
darsko razsežnost in pomen obvladovanja te probelmatike. 

Ogroženost Slovenije zaradi naravnih In drugih nesreč. Naj- 
pogostejše nesreče v Sloveniji in pa nesreče, ki imajo lahko 
najhujše posledice so upoštevane pri načrtovanju varstva. 

" Glej Inventar najpomembnejše naravne dediščine 
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Pregled večjih nesreč v Republiki Sloveniji v obdobju 1987 do 1994 po vzrokih 

NARAVNI NARAVNI/ANTROPOGENI ANTROPOGENI 
POTRES EROZIJA TAL NESREČE V PROMETU 
TOČA POPLAVA RUDNIŠKA NESREČA 
ŽLED SNEŽNI PLAZ PORUŠITEV JEZU 
POZEBA POŽAR INDUSTRIJSKE NESREČE 
VIHAR EPIDEMIJA JEDRSKA NESREČA 
VELIK SNEG EPIZOOTIJA VOJNA 
SUŠA EPIFITIJA 

INFESTACIJA 

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje. Ministrstvo za obrambo 

Pregled večjih nesreč v Republiki Sloveniji v obdobju 1987 do 1994 

Datum Izliv nevarnih snovi v okolje 
13.04.1987 Izteklo 12000 1 kurilnega olja v Domžalah (stanovanj, naselje) 
09.06.1987 Dušikova kislina, 2000 1, Zlatorog-Henkel, Maribor 
06.09.1987 DO Žito-Radovljica, izteklo 8000 1 kurilnega olja 
19.01.1988 1000 1 ksilola v podtalnico, Ljubljana 
23.03.1988 gnojnica v Mozirju-Radmirski graben (80000 1), pogin rib 

10-20. 06. 1988 cvetenje alg v Jadranu 

30.06.1988 smola Brofen-Vrhnika (3500 1) 

11.08.1988 White Špirit, Ljubljana, podtalnica (8600 1) 

29.03.1989 Mravljična kislina (270 1), Maribor Tezno 

08.05.1989 Organski amin PS 207, (130 kg) 11. Bistrica 

07.06.1989 Bencin super, Maribor Tezno (9900 1) 

julij 1989 Onesnaženo Dravsko polje-pesticidi, zaprtje treh vodovodov, 100000 ljudi odvisnih od 
oskrbe s pitno vodo 

20.12.1989 Kalijev bromid, Koper (7000 1) 

29.01.1990 Lepilo Lendur, Slovenj Gradec (19000 kg) 
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_ 10.03.1990 Odpadno olje, Koper (20000 kg) 
22.03.1990 Kranj, mazut (20 t) 
08.06.1990 gnojnica Kranj (9 t) 
20.06.1990 gnojnica Ptuj (5 t) 

avgust 1992 PCB-ji v Krupi do 1.3 pg/1 vode) 
12.01.1994 Večji pogin rib (10000 klenov, zelenk in rdečeok) v Žičkem potpku v Spodnjem 

Dupleku pri Mariboru 
07.04.1994 Izlitje 50 1 žveplene kisline iz tovornjaka na Šaleško cesto v Velenju 

_ 27.04.1994 Uhajanje klora iz kotlovnice Term v Čatežu (80 kg) 
28.05.1994 prometna nesreča treh tovornih vozil na cesti Podnanos-Razdrto pri Rebemicah, iz 

enega se je razlilo 500 1 ocetne kisline 
30.06.1994 Avtocesta Lj.-Zg. na Mačkovcu. Iz tovornjaka je popadlo več sodov z ocetno kislino, 

500 1 se jo je razlilo 
26.07.1994 Štajerska pivovarna Maribor-izteklo 400 1 amonijaka 

__ 30.09.1994 Izlitje 1000 litrov stirena v Color Medvode. Nevarna tekočina je iztekla do Save. 
27.10.1994 Onesnaženje pitne vode v Rižanskem vodovodu, posledica prometne nesreče v 

Obrovem, dne 12.10.1994, ko je izteklo 15500 1 lahkega plinskega olja v kraško 
podzemlje. Vsebnost mineralnih olj je znašala po padavinah do 80 pg/1 vode. Vodovod 
je bil zaprt 10 dni. , 

17.11.1994 V papirnici Vevče je prišlo do termične reakcije pri mešanju žveplene in 
klorovodikove kisline zaradi človeškega dejavnika. Izteklo je 2001 žveplene kisline. 

Datum Poplave \ 
07.10.1987 N. Gorica, poplavljeno skupaj 340 ha površin (H = 316 mm/dan) 

03.-07.07.1989 Usadi, poplave v porečju Mure, Drave, Dravinje (škode-za 7.8 °b BDP), 5 mrtvih 
19.08.1989 Izola (morje), Ljubljana, Grosuplje, Celje, Šentjur, Laško (usadi), Lahomnica (cesta 

Laško-Breze) (hudourniki, 1=100 mm/h) 
30.11.1990 UJMA-poplave ob Savi, Sori, Kamniški Bistrici, Savinji, Krki, Dravi, Dravinji, Muri in 

Idrijci. Škodo (900 mio USD) so utrpeli Mozirje, Nazarje, Celje, Laško, Velenje, Žalec, 
Litija, Brežice, Školja Loka, Domžale, Kamnik, Idrija in Tolmin. 240.000 ljudi v 
poplavnem pasu, 190 stanovanj popolnoma uničenih, 5231 poplavljenih stan. objektov, 
ena smrtna žrtev, 2687 evakuiranih ljudi, 239 ljudi zapustilo domove, 398 ind. 
objektov poplavljenih, 9 uničenih tovarn, 96 mostov odnešenih, 218 poškodovanih 
mostov, 2683 km uničenih cest in 20 km železniških prog, 51588 hektarjev 
poplavljenih kmetijskih površin, 480 večjih plazov (Podvolovjek, Raduha), 2000 manjših 
plazov. Padavine so znašale od 100-300 mm, povratna doba od 100 do 300 let, 
pretoki so bili do 30 krat večji kot ob normalnem vodostaju. 

12.-13.06.1992 Ob Krki je prišlo do razlivanja voda pod Novim mestom (Drama); Ptuj, SI. Konjice, 
poplavljanje lokalnih vodotokov (100 ha kmetijskih površin), proženje zem. plazov 

12-30.08.1992 Belška kopa nad Kamnikom, 20 ha. Požar lokaliziran prvi dan, nato razvoj podt. 
požar 

22.-30.08 1992 Poldanovec (Trnovski gozd), podtalni požar, zgorelo okrog 2 ha površine 
'6.-19. 10. 1992 Lj. barje (kmetija Lipe), Vipava (Batuje), Savinja, Krka (Krška vas, Drama) 

-19.10.-01.11.92 Voglaina pri izlivu v Savinjo (Laško), Ložnica, Dreta, Bolska, Toplica in Paka 
—__03.12.1992 Ajdovščina, Vipava 

02.-03.10.1993 

 0610.993 
Visoko plimovanje morja Izola, Piran 
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Datum Zemeljski plazovi 

18.02.1987 Zagorje-Ruardi, ogrožene stanovanjske hiše, cesta Zagorje -Trbovlje, tovarna Lisca, 
potok Kotedrščica 

19.03.1988 Celje-Breg, ogroženih več hiš 
07.01.1989 Bolnica Franja, Idrija, Novaki 
06.02.1989 Hrastnik, Dolinškova tesen 

16.-19. 10 1992 Vremščica -Gornje Ležeče, ogrožena žel. proga; plazovi v Zagorju (Sp. Brezje, 
Mlinše, Kandrše) 

okt.-nov. 1993 Zem. plaz Orehovo v občini Sevnica. Delno saniran plaz je ponovno ogrožal stan. 
hišo. Poškodovana lokalna cesta Sevnica-Breg in žel. proga Lj.-Zg. 

12.12.1993 Snežni plaz-Raduha; 2 alpinista izgubila življenje 

19.12.1993 T 
Kamniti plaz v Tenti (8000 m nasutega mat. in skal). Poškodovana reg. cesta Bovec- 
Vršič pri Fačurju, evakuacija ljudi iz ene domačije. 

Datum Požari v naravi 

24.03.1987 Koper-Sežana, zgorelo 200 ha gozda 
jun.-avg. 1988 MNZ 

11.08.1988 MNZ 

10.-15.08.1988 MNZ 
07.01.1989 MNZ 
06.02.1989 MNZ 
29.03.1989 MNZ 
08.05.1989 MNZ 
07.06.1989 MNZ 

03.-07.07.1989 MNZ 
11.07.1989 MNZ 

24.-25.07. 1989 MNZ 

julij 1989 MNZ 

19.08.1989 MNZ 
20.12.1989 MNZ 

02.-08.03.1992 Kobariški Stol nad Breginjem, 1800 ha pogorelih travniških površin 
18.-22.03.1993 Šklendrovec (Zasavje), 600 ha pogorelih površin 

21.08.1993 Požar v Zazidu (Sežana) 450 ha pogorelih borovcev 
07.07.1994 Požar v tovarni Impol-Sl. Bistrica; 80 mio. SIT škode 

29.07.-04.08.9,4 Požar med Renčami in Opatjim selom je uničil 575 ha borovih nasadov. Stroški 
intervencij so znašali 31.6 mio SIT predvsem zaradi gašenja s helikopterji (4), skupna 
škoda pa je znašala 524 mio. SIT. Požar je gasilo 1027 gasilcev, pripadniki CZ in 
slovenske vojske (skupaj 2737 ljudi). , 

05.11.1994 Požar na koprski tržnici; 400 mio. SIT škode 

Datum Suša 

jun.-avg. 1988 Pomurje, Posavje (>20 % BDP) 

20.06.-01.09.92 Občine Ptuj, Metlika, Pesnica, Žalec, Gornja Radgona, Lenart, Šmarje pri Jelšah 
in Krško. Skupno je bilo odvisnih od prevozov s pitno vodo 40.433 prebivalcev 
(prevoz do 5.1 mio litrov pitne vode na dan). V kmetijstvu je bilo 25 milijard SIT 
škode. 

jan.-okt. 1993 dologotrajna suša v kmetijstvu (36 milijard SIT škode), 1798 požarov v naravi na 6917 
ha površin, težave s preskrbo s pitno vodo - skupaj 386 mio. litrov za 54.825 
prebivalcev, zmanjšana proizvodnja električne energije 

9 t 
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Datum Toča in neurja 

10.-15.08.1988 Celje, Žalec, Arja vas 

11.07.1989 Bela Krajina, Črnomelj 

24.-25.07. 1989 Dolenjska, Zasavje, Savinjska dolina 

09.05. 1992 R. Slatina, škoda v kmetijstvu, strela - požar na dveh objektih 

10.06.1992 Maribor, škoda v vinogradništvu in sadjarstvu, oviran promet 

Datum Potres 

16.05.1987 Tolminsko ob 03.39 uri (M = 3, 1 = 5°) 

28.06.1987 Zagorje, Trbovlje (M = 3,3 1 = 5°) 

22.01.1988 Blanca, Drnovo; Krško polje (M=3,2 1 = 5-4-3°) 

28.12.1989 Krško polje (M = 3,4 1=6°) 

03.09.1990 Brežice, Kostanjevica-Krka (M = 3-4 1 = 5°), odpadanje ometa 

21.02.1992 Epicenter* v Klani na Hrvaškem, v Sloveniji so ga čutili v 11. Bistrici, Pivki. Brkinih 

(M=4 1 = 5°) 

Datum Močan veter 

19.02.1988 Kranj, Krvavec, poškodovane žičnice (12o km/h) v 

21.01.1992 Ajdovščina, burja do 220 vkm/h, poškodbe na objektih, oviran promet 

30.08.1992 Koprsko primorje, Zagorje; ruvanje dreves, škoda na objektih, avtomobilih, plovilih 

01.-05.01.1993 Zelo močna burja, N.Gorica, Ajdovščina,, Vipavska dolina (poškodbe oken. dimnikov, 
in streh, prekinjen promet med Ajdovščino in Razdrtim. V Trnovskem gozdu je veter 
poškodoval 1500 ha gozda. 

18.07.1993 Neurje z močnim vetrom, točo in dežjem. SV Slovenija, G. Radgona, in Lenart, škoda 
v sadjarstvu, vinogradništvu, poškodovani stan. in gosp. objekti, ceste, prekinjena 
elektrika in PTT povezave 

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje. Ministrstvo za obrambo 

V obdobju od 1987 do 1994 je zabeleženih 73 dogodkov, ki so 
imeli pomen večje naravne ali s človekom pogojene nesreče. 
Izvzeto je le leto 1991, ko evidenca o naravnih nesrečah ni 
zbrana po virih zaradi dogodkov v času desetdnevne vojne. 

Reke In povod]a - še vedno prihaja do izlitij v podtalnico ali 
odprte vodotoke (npr. Obrovo, Lendava, Steklarna Hrastnik). 
Slovenija bo morala v srednjeročnem obdobju storiti več za 
Približevanje evropski praksi - predvsem na podoročju rav- 
nanju z nevarnimi snovmi (pridruženo članstvo v CEFIC-u 
Kemijski industriji Evrope; standardi kakovosti). Preventiva 
•ma pri tem pomebno vlogo predvsem pri varnejšem tran- 
sportu, skladiščenju, prevozu in tehnološkem procesiranju 
kemičnih snovi. 
poplave in zemeljski plazovi. V Sloveniji je poplavno ogrože- 
nih 73925 ha zemljišč, od tega je 2444 ha urbanih površin. 
Slovenija je v zadnjih 30. letih imela preko 600 večjih zemelj- 
skih plazov (Col pri Ajdovščini, Obrh-Žirovski Vrh, Malečnik 
Pri Mariboru), ki nastopajo na pogojno labilnih geoloških 
Podlagah (fliš, skrilavci) in jih najdemo povsod, razen na 
Primorskem in dolenjskem krasu. 

Najmanj 715 snežnih plazov ogroža prometnice, najmanj 140 
pa stanovanjska ter gospodarska poslopja, smučišča in dalj- 
novode. Največ smrtnih žrtev v snežnih plazovih na ozemlju 
^ ovenije je bilo med prvo svetovno vojno. Po različnih virih 
6 Je njihovo število gibalo med 613 in 896. V ostalem 

obdobju, za katerega obstajajo podatki, to je med leti 1777 in 
1913 ter 1919 in 1994, pa je bilo 168 smrtnih žrtev. 

V Sloveniji na štirih območjih, na katerih sicer živi le 8% 
prebivalstva, pričakujemo celo potrese do IX. stopnje po MSK 
lestvici. Nevarnostim potresa VIII. stopnje, ki velja še vedno za 
katastrofalen potres, pa je izpostavljenih približno 40% prebi- 
valstva, ki živi na 27% površine Slovenije (občine Krško, 
Brežice, Ljubljana z okolico, Kranj, Tolmin, Idrija). 

Samo v lanskem letu je bilo zabeleženih 2520 požarov. Največ 
požarov, 1360, je bilo na in v gradbenih objektih, 838 požarov 
je bilo v naravi, 312 pa na prometnih sredstvih. Povzročili so 
za 2.33 milijarde SIT škode, od tega v naravi za 554 mio. SIT. V 
požarih je lani umrio 10 oseb, od tega 7 v požarih v cestnem 
prometu. Največ požarov v naravi je bilo v mesecu avgustu, 
sledijo julij, december in marec. V občinah submediteran- 
skega dela Slovenije je bilo 359 požarov v naravi ali 43% vseh 
požarov ir* sicer na površini 1297 ha ali skoraj 98% vseh s- 
požari v naravi prizadetih površin v Sloveniji. 

1.2.2. HRUP 

Obremenitve okolja s hrupom se v Sloveniji ne spremljajo 
sistematično in je mogoče o stanju in spremembah sklepati 
samo na podlagi ekspertnih ocen. V splošnem je mogoče 
sklepati rte takšno stanje obremenitve s hrupom, kot je bilo 
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opisano v zadnjem okoljskem poročilu. Zaradi uporabe obsto- 
ječih predpisov o varstvu pred hrupom je tudi mogoče priča- , 
kovati, da v zadnjih letih niso nastale pomembnejše nove 
konfliktne situacije. 
Zaradi uporabe sodobnejših cestnih vozil je sicer mogoče 
skjepati na zmanjšanje emisij hrupa v cestnem prometu, ven- 
dar pa zaradi tega ni mogoče sklepati tudi na zmanjšanje 
splošne obremenitve s hrupom, saj se je v tem času povečal 
volumen prometnih tokov. Dodatna posebnost v Sloveniji je 
prometna nedisciplina in posledično naraščanje obremenitve 
okolja s hrupom zaradi nedovoljenih hitrosti vozil. 
Mestna okolja so še naprej dodatno obremenjena s hrupom 
težkih vozil javnega mestnega prometa, ki presegajo emisije 
občajnih osebnih vozil tudi do 10 dBA. 
Varstvo pred hrupom je vključeno kot obvezna sestavina pri 
vseh posegih v okolje. Med takšne sodijo npr. upoštevanje 
varstva pred hrupom pri projektiranju in nadzoru nad izvede- 
nimi ukrepi pri vseh načrtovanih ali že zgrajenih odsekih 
avtocest. Varstvo pred hrupom je sestavni del obveznih sogla- 
sij za urbanistične ureditve proizvodnih ali bivalnih območij in 
obvezna sestavina pomembnejših investicij oz. pri gradnji 
novih ali pri spremembi obstoječih proizvodnih dejavnosti kot 
npr. podjetij, obratovalnic ipd. 
Na temelju Zakona o varstvu okolja sta bila že sprejeta dva 
predpisa. V teku je priprava ostalih, ki bodo usklajeni z zahte- 
vami EU o varstvu pred hrupom. V tem okviru bodo ob sami 
novelaciji obstoječih zahtev dodane tudi nekatere dopolnitve, 
npr. o emisijah naprav. V okviru Urada za standardizacijo in 
meroslovje je oblikovan tehnični odbor za gradbeništvo, v 
okviru katerega deluje poseben pododbor za gradbeno aku- 
stiko. V slednjem je v teku delo za prevzem nekaterih 
pomembnejših standardov. 
Če velja za državo kot celoto splošna ocena nespremenjenih 
razmer, pa so večje razlike na ravni občin. Tako je za širše 
območje Nove Gorice Zavod RS za varstvo pri delu izdelal 
študijo o obremenitvi s hrupom. Tematiko hrupa je v svoj 
razpis ekoloških tematik vključilo tudi Mesto Ljubljana. 

1.2.3. ODPADKI 
V Sloveniji nastaja letno 848.000 t komunainin oapauivuv, 
25.1691 nevarnih odpadkov ter 420.0001 posebnih odpadkov. < 
Izdelava IKROS (integralni koncept ravnanja z odpadki) in 

uveljavitev Zakona o varstvu okolja nista povzročila pomemb- 
nejših sprememb pri celoviti oskrbi odpadkov - ne v prav- 
nem, organizacijskem ali tehnično-izvedbenem smislu. Več 
sprememb je mogoče ugotoviti pri večjih industrijskih proiz- 
vajalcih in sicer v izvedbi vrste konkretnih rešitev, ki se nana- 
šajo na obvladovanje problematike odpadnih snovi. Tako so 
npr. številni izvozniki v nameri, da se izognejo pritiskom in 
pričakovanim oviram (npr. eko-dumping), poleg drugih ukre- 
pov, poskrbeli za uvajanje preventivnih ukrepov nastajanja 
odpadkov, internega ali eksternega snovnega in termičnega 
recikliranja odpadnih snovi ter za končno oskrbo odpadnih 
snovi z urejanjem lastnih odlagališč, sovlaganjem v komu- 
nalna odlagališča ali z izvozom (npr. PCB). Vrsta podjetij 
poizkuša z reševanjem problematike vzporedno s postopkom 
privatizacije, še več pa je takšnih, ki te problematike nimajo 
rešene. 
Zakonodaja. V letu 1993 je bil sprejet Zakon o varstvu okolja, 
ki v svojih določbah daje urejanju področja ravnanja z 
odpadki velik poudarek in pravno osnovo za pripravo podza- 
konskih predpisov od organizacijskih oblik in načinov ravna- 
nja do tehničnih normativov. Leta 1993 je bil sprejet tudi 
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda 
nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja19. 
Z ratifikacijo je država sprejela obveznost, da se pri nadzoru 
nad prometom z nevarnimi odpadki upoštevajo postopki, ki 
jih konvencija podrobno predpisuje. Razen omenjenih dveh 
zakonov do konca leta 1994 ni bil sprejet noben drug predpis 
s področja ravnanja z odpadki. 
Količine nevarnih In posebnih odpadkov iz proizvodnje so se 
v celokupni bilanci zmanjšale, v bližnji prihodnosti pa je 
pričakovati ponovno povečanje količin - zaradi pričakovanja 
ponovnega oživljanja proizvodnje ter zaradi saniranja emisij 
dimnih plinov iz velikih termoenergetskih objektov. Opazno je 
zmanjšanje količin ločeno zbranega pepela iz blokovskih kot- 
lovnic zaradi plinifikacije urbanih območij z najbolj onesnaže- 
nim zrakom ter zaradi prehoda na cenovno konkurenčna 
tekoča goriva-pri mnogih individualnih gradnjah. 
Osnovne probleme na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji 
je mogoče strnjeno povzeti v posameznih skupinah po njiho- 
vem izvoru: 
" Cilji Baselske konvencije so omejevanje mednarodnega prometa z 
odpadki, vzpostavljanje nadzora nad njim in predvsem preprečevanje 
izvoza odpadkov iz razvitih držav v manj razvite oziroma na nerazvita 
področja. 

Industrija Znaten ael industrijske dejavnosti nima ustrezno rešene končne oskrbe nevarnih 
in posebnih odpadkov. Lastno reševanje v okviru branže ali medbranžno 
reševanje proizvodnih odpadkov je v začetkih. V zadnjem obdobju se je nekaj 
podjetij usposobilo in pridobilo dovoljenja za oskrbo zlasti nevarnih odpadkov, 
vključno z izvozom. 

Energetika Termoenergetski objekti proizvajajo velike količine žlindre in pepela, odžvepljeva- 
nje emitiranih plinov bo te količine še povečalo s t i. enerqetskimi sadrami 

Gradbeništvo Gradbeniški odpadki zaradi zmanjšanih vlaganj v preteklem obdobju niso 
predstavljali posebnega problema; na odlagališčih so jih uporabljali kot prekrivni 
sloj, del jih je končal kot polnilno gradivo za "sanacijo" gramoznic. Z intenzivno 
izgradnjo avtocest, nadaljnjo urbanizacijo in z investicijsko dejavnostjo v podjetjih 
se bodo v naslednjem desetletju te količine v slovenskem prostoru po ocenah 
izjemno povečale. 

Kmetijstvo Problematika gnojevke iz prejšnjega obdobja ostaja nadalje odprta, dopolnjujejo 
pa jo še greznične gošče, značilne za območja brez kanalizacijskega sistema in 
za redko poseljen'a območja. 

Trgovina in potrošnja Opazen je izrazit porast količin odpadkov iz naselij (kljub splošnemu padcu 
življenjskega standarda) zaradi zajema večjega števila prebivalcev in podjetij v 
redni odvoz, uveljavljanja potrošniških navad v družbi in izrazite menjave osebnih 
avtomobilov, čeprav glavna konica pojavljanja odpadnih avtomobilov Slovenijo 
čaka v naslednjem obdobju. S splošnim dvigom življenjskega standarda in z 
izgradnjo 72 komunalnih čistilnih naprav je v naslednjem deset- do petnajstletnem 
obdobju pričakovati izrazito naraščanje količin odpadkov iz naselij. 
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oročilo o stanju okolja iz leta 1990 je na področju ravnanja z 
°pi navajalo in obravnavalo podatke, ki so bili na osnovi 
azhčnih izhodišč zbrani v letih 1987 do 1989. Uskladitev 
*razja se je v obdobju 1990-1994 zaenkrat zaključila z izde- 

,fw0 met°dologije za zajemanje nekaterih vrst podatkov o odpadkih (1994), ki pa še ni v splošni rabi. V tem poročilu je 
"Porabljena členitev v skladu z enotno klasifikacijo odpad- 
ov' ki obsega vse vrste odpadkov, kot jih navaja avstrijski 

{v®đP's ONORM 2100z veljavnostjo od 1.3.1995. Klasifikacija 
Ki|učuje nevarne, radioaktivne, komunalne ter posebne 
opadke. Od navedenih skupin so radioaktivni odpadki 

ravnavani v posebnem poglavju. 

podatki v tem poročilu zaradi različnih izhodišč in različnih 
"Metodoloških pristopov niso enostavno primerljivi s podatki 
Poročila iz leta 1990 - zaradi tega tudi ni korektno niti 
p iselno ugotavljanje sprememb v obdobju 1990 - 94. odatki v tem poročilu so ob upoštevanju navedenih omejitev 
anesljivejši od podatkov iz poročila 1990, niso pa v celoti 

Primerljivi s podatki Statističnega letopisa 1994 v poglavjih 
'■(Okolje) in 33. (Pregled po občinah), tabelah (31.21., 

aniT ter 33.60.), ki jih je zbral Zavod RS za statistiko z 
v .keto za le,o 1992. Podatki o nevarnih in posebnih odpadkih 
I^H^Poročilu so iz leta 1993, o komunalnih odpadkih pa iz 

Komunalni odpadki 

^ Sloveniji nastaja letno preko 400 kg čistih komunalnih 
aPadkov na prebivalca 2°. V letu 1987 je bilo v redni odvoz 

komunalnih odpadkov vključenih 64% prebivalcev, leta 1994 
pa 75% (11% povečanje). S postopno rastjo tega deleža se 
povečuje tudi količina zbranih odpadkov. V letu 1994 je bilo 
zbranih cca 2.850.000 m3 komunalnih odpadkov oziroma 
okroglo 850.000 t, kar je količina za katero je potrebno zago- 
toviti cca 1.000.000 m3 deponijskega prostora. V zadnjem 
času se količine povečujejo tudi na račun odstranjevanja t. i. * 
črnih odlagališč in odlaganja teh odpadkov na komunalna 
odlagališča, kar ob nekaterih pozitivnih učinkih dodatno stop- 
njuje problem prezapolnjenosti odlagališč. V obdobju 
1991-94 se je pričela sanacija 18 aktivnih odlagališč v Slove- 
niji. Na štirih od teh so bile uporabljene najsodobnejše rešitve 
glede izcednih in zalednih voda, odplinjevanja, kontrole vpli- 
vov na okolje, tehnologije odlaganja odpadkov ter opustitve 
odlagališča. V vseh drugih primerih (14 odlagališč) je sanacija 
še v teku. 

Na območju Slovenije je v uporabi 53 odlagališč, kamor se 
odlagajo pretežno komunalni odpadki (tabela 23). Upravljajo 
jih praviloma komunalna podjetja, ki imajo status javnih 
podjetij. Odlagališča odpadkov so prikazana tudi na karti 
Odlagališča komunalnih odpadkov. 

"Niso všteti gradbeniški odpadki, odpadki iz čiščenja komunalnih 
odpadnih vod, greznične gošče in odpadni avtomobili, ki vsi sodijo 
med odpadke iz naselij. Te količine, ki so posledica neracionalne 
porabe naravnih virov in oblikovanja potrošniške družbe, presegajo 
300 kg na prebivalca na leto. kar naj bi države članice EU s predvide- 
nimi ukrepi v povprečju dosegle leta 2000. 
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Odlagališča komunalnih odpadkov v Sloveniji 
— 

Za p 

it 

Občina H 

(mn.v.) 

Št. 
preb. v 
občim 

Ime odlagališča St. 
prikllj. 
preb. 

Pravni 
status 

Stopnja 
legalizacije 

Velik 

v ha 

Letna 
količina 

(m3) 

teto 
zapolnitve 

brez in s 
širitvijo 

l AJDOVŠČINA 89-90.0 22700 SMODNISNICA 15.800 NELEGALNO lokacijsko dov. 4.6 25000 2010 

2 CELJE ŠENTJUR 260-285.0 66000 
20000 

BUKOVŽLAK 68400 NELEGALNO lokacijsko dov. 8.0 160000 1997 2001 

3' CERKNICA 610.0 15716 PRETRŽJE 15716 LEGALNO uporabno dov 1.0 25000 1997 

4 ČRNOMELJ 160.0 18.500 VRANOVIČI 12000 LEGALNO uporabno dov. 1.3 14000 1998 

. 5 DOMŽALE 320-335.0 44000 DOB 38000 NELEGALNO gradbeno dov. 3.0 30000 1997 

6 DRAVOGRAD 8500 ČERNEĆF. 5000 NELEGALNO ni v aktih 1.7 8000 2004 

7 GORNJA 
RADGONA 

196.8 21450 HRASTJE - MOTA 7950 NELEGAI NO PUP 1.5 15000 1997 

8 GROSUPLJE 380.0 27000 STEHAN 24800 NELEGALNO gradbeno dov. 15700 1998 

9 HRASTNIK 510.0 11059 UNIČNO, 8740 LEGALNO uporabno dov. 14.0 16000 2020 

10 IDRIJA 375-430.0 17200 I.JUBEVC-GROHOVT 12000 LEGALNO uporabno dov. 7.5 15000 1998 2045 

11 ILIRSKA 
BISTRICA 

449 458.0 14624 JELŠANE 14624 NELEGALNO lokacijsko dov. 2.5 21000 1999 

12 IZOLA 85.0 13800 IZOLA 13800 LEGALNO uporabno dov. 4.5 30000 2015 

13 JESENICE 696-699.0 32000 MAL} MEŽAKLA 31360 NELEGALNO gradbeno dov. 6.0 80000 2015 

14 KOČEVJE 460.0 18550 MOZELJ 15200 NELEGALNO PUP 1.7 11000 1995 2000 

15 KOPER 340.0 45000 DVORI • SV. 
ANTON 

33750 LEGALNO uporabno dov. 4.0 30000 1997 

16 KRŠKO SEVNICA I48-15&.0 28500 
19000 

VRBINA STARI 
GRAD 

15966 NELEGALNO lokacijsko dov. 2.5 80000 1997 

17 KRANJ 415-440.0 72200 TENETIŠE 68600 NELEGALNO gradbeno dov. 4.7 120000 1997 2003 

18 LAŠKO • Radeče 196.0 5600 HOTEMEŽ 3050 NELEGALNO ni v aktih 1.5 5500 POl.NO 

19 LAŠKO - 
Strensko 

208-215.0 14000 STRENSKO 12000 NELEGALNO ni v aktih 2.0 10000 2000 2004 

20 LENART 240.0 17100 HRASTOVEC 6000 NELEGALNO ni v aktih 1.0 5 500 1998 

21 LENDAVA 1950 27000 DOLGA VAS 12150 LEGALNO uporabno tfov. 2.3 17000 io2() , 

22 LITIJA 232.0 18700 Šl RJAVA 10000 NELEGALNO ni v aktih 0.425 6000 1997 , 

23 * LJUBLJANA 
KAMNIK 

289-295.0 350000 BARJE 288000 LEGALNO uporabno dov. • 82.0 600000 2003 

24 LJUTOMER 195.0 19000 LJUTOMER 12000 NELEGALNO PUP 2.5 28000 1997 21XW 

25 LOGATEC 511.0 10000 OSTRI VRH 9500 NELEGALNO lokacijsko dov. 1.0 24000 1999  j 

26 MARIBOR RUŠE 
PESNICA 

258.0 151200 
15400 
18000 

POBREŽJE 130000 LEGALNO uporabno dov. 12.0 305000 1998 2003 

27 METLIKA 170-180.0 8080 BOČKA METLIKA 8080 NELEGALNO lokacijsko dov. 1 2.0 11000 1996 202^ 

28 MOZIRJE 405.0 16000 HOMCF. 8000 NELEGALNO PUP 3.0 5000 1997 2000 

29 MURSKA 
SOBOTA 

236.0 63700 PUCONCI 54000 LEGALNO uporabno dov. 1.3 85000 1999 

30 NOVA GORICA 70.0 59000 STARA GORA 57200 NELEGALNO ureditveni na rt 20.0 100000 2025 20*^ 

31 NOVO MESTO 248-271.0 58110 LESKOVEC 56600 LEGALNO uporabno dov. 20.0 65000 2005  j 

32 ORMOŽ 205-225.0 17843 DOBRAVA 7000 NELEGALNO ni v aktih 2.0 6000 1998  ^ 

33 PIRAN 20-48.0 17500 DRAGONJA 16600 NELEGALNO PUP 1.86 60000 1996 

34 POSTOJNA 567-583.0 19700 STARA VAS 17700 NEI EGALNO ni v aktih 0.76 31500 2005 



7«p 

Si 

Občina H 
<*> (mn.v.) 

Št. 
prcb. v 
občini 

Ime odJagaJiSča št. 
prikllj. 
preb. 

Pravni 
status 

Stopinja 
legalizacije 

Velik 

v ha 

Letna 
količina 

m3 

Leto 
zapolnitve 

brez in s 
Širitvijo 

35 PTUJ 225.0 67500 BRSTJE 25000 NELEGALNO gradbeno dov. 6.0 50000 2002 
36 RADLJE OB 

DRAVI 
344-370.0 17026 GORTINA 10800 NELEGALNO ni v aktih 2.31 9650 2000 

37 

38 

39 

RADOVLJICA 504-540.0 34500 ČRNIVEC 31500 LEGALNO začas.upor.dov. 'k 
3.3 42100 POINO 

RAVNE NA KOR 471-478.0 27500 HOLMEC 21400 NELEGALNO ni v aktih 2.5 60000 1998 

RIBNICA 490-500.0 12800 MALA GORA 12.800 NELEGALNO ni v aktih 1.8 16000 2001 
40 SEŽANA 360.0 . 23838 SEŽANA 23838 NELEGALNO lokacijsko dov. 1.27 40000 2003 2020 
4| 

42 

43 

44 

SLOV. BISTRICA 33000 PRAGERSKO 15000 NELEGALNO lokacijsko dov 7.0 20000 2002 

SLOV. GRADEC 496-512.0 21000 MISLINJSKA 
DOBRAVA 

11000 LEGALNO uporabno dov. 4.0 25000 2020 

SLOV. KONJICE 320.0 23000 GRAŠČAK 23000 NELEGALNO ni v aktih 4.0 41000 1998 2015 

ŠK0F]A LOKA 324-340.0 38000 DRAGA 22220 LEGALNO uporabno dov. 3.7 70000 1997 
45' 

46 

47 

48 

Šmarje pri 
jelSah 

280.0 31807 TUNCOVEC 19842 NELEGALNO PUP 6.5 24.500 2007 

TOLMIN 175.0 21056 VOLČE 19600 NELEGALNO gradbeno dov. 3.0 20000 2000 2015 

TRBOVLJE 377.0 19000 NEŽA 16910 NELEGALNO ureditveni načrt 20000 2020 

TREBNJE 324.0 17700 CVIBLJE 13000 NELEGALNO ni v aktih 10 15000 1999 
49 TRŽIČ 475-500.0 15000 HUDO 14400 NELEGALNO lokacijsko dov. 50.0 18000 2020 
50 VELENJE 383-405.0 44000 VELENJE 44000 LEGALNO uporabno dov. 

do 1 2000 
27.2 70000 2000 

51 

52 
VRHNIKA 291.0 19500 TOJNICE 18000 NELEGALNO lokacijsko dov. 8.7 160000 1997 

ZAGOHIE OB 
SAVI 

292.0 16980 KAMNOLOM 
ZAGORJE 

12200 NELEGALNO lokacijsko dov. 0.6 17000 2000 

53 ŽALEC 265.0 40000 LOŽNICA pri 
ŽALCU 

34000 LEGALNO uporabno dov. 3.0 50000 1995 

^-^~inventaiizaciia odlagališč v Republiki Sloveniji (1994). Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj 

nak»na odla9a|išč bo zapolnjena prej kot v petih letih, dva- 
Prim od'a9aližć zadošča za dobo 10 ali več let. V posameznih 
Sati ^ 'e moino s širitvijo obdobje do zapolnitve podalj- ša 10 do 20 let, v enem primeru pa celo za 50 let pri 
kom ,eh"ologiji in načinu odlaganja. Snovna sestava 
rnen

LJna'n'h odpadkov se v času 1990-1995 ni bistveno spre- 
"a. opaziti pa je povečanje deleža embalaže vseh vrst. 

Najbolj številna so odlagališča z zaledjem 10.000-20.000 pre- 
bivalcev (tabela 24). Zaradi velike razdrobljenosti odlagališč 
so sorazmerno visoki specifični stroški izgradnje in obratova- 
nja posameznih odlagališč - kar izniči sicer manjše stroške 
zaradi krajših razdalj odvoza odpadkov. Po območjih nastane 
največ odpadkov na območjih Osrednje Slovenije, Podravja in 
Savinjskega (tabela 25). 

Število odlagališč odpadkov glede na velikost zaledja 

__yeliko$t zaledja Število odlagališč 
—Ižg__l 00.000 prebivalcev  2 
■~£SL§0.000 - 100.000 prebivalcev 5 
-^LjO-OOO - 50.000 prebivalcev 11 
-2i.10.000 . 20.000 prebivalcev 26 
—^2—10^000 prebivalcev 10 
—^!lHRaj odlagališč 54 

^Hl_l|wentaiizacija odlagališč komunalnih odpadkov v Sloveniji, Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, 1994 
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Letna količina komunalnih odpadkov po območjih21 (1994) 

OBMOČJE KOLIČINA 
( v t/leto) 

OSREDNJE-SLOVENSKO 258800 
PODRAVSKO 115900 
SAVINJSKO 109800 
GORENJSKO 99000 
GORIŠKO 48000 
OBALNO-KRASKO 48000 
POMURSKO 43500 
DOLENJSKO 31500 
KOROŠKO 30800 
SPODNJE-POSAVSKO 24000 
KRAŠKO 23300 
ZASAVSKO 15900 
SKUPNO 848500 

Vir: Inventarizacija odlagališč komunalnih odpadkov v Sloveniji, Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, 1994 

1.2.3.2. Nevarni in posebni odpadki 

Ravnanje s to vrsto odpadkov se je v zadnjih letih le malo 
spremenilo. Odlaganje na monodeponije in skladiščenje v 
okviru podjetij ostajata za večino še vedno praktično edini 
rešitvi. V zadnjem času postaja aktualen izvoz nekaterih vrst 
odpadkov, ki pa se giblje na ravi nekaj odstotkov skupne 
količine. 

Prvi pregled količin nevarnih in posebnih odpadkov je bil 
objavljen v Poročilu o stanju okolja v letu 1989 na osnovi 
podatkov zbranih v letu 1987. V tem poročilu prikazani 

podatki so zbrani na bistveno drugačnih osnovah in niso 
neposredno primerljivi (tabela 26). Po veljavnem Pravilniku o 
ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi so 
bila podjetja dosedaj dolžna prijavljati in voditi evidenco 
samo za nevarne odpadke. V tabeli 26 prikazane količine 
nevarnih in posebnih odpadkov so bile v letu 1987 večje kot v 
letu 1993. Za to so možni vsaj trije razlogi odstopanj: popis za 
leto 1987 ni bil za vsa podjetja sočasen in je vseboval tudi 
zaloge odpadkov; podjetja so prijavljala planirane količine 
namesto dejanskih in po letu 1987 so se količine odpadkov 
zmanjševale zaradi padca in sprememb proizvodnje in steča- 
jev podjetij. 

Skupne količine nevarnih in posebnih odpadkov v letu 1987 in 1993 

1987 1993 
NEVARNI ODPADKI IT)3 

t 

389.866 
24.565' 

36.390 
25.169 

POSEBNI ODPADKI m ^ 

t 

1.160.872 
740.384 

783.840 
420.181 

SKUPNO NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI m^ 
t 

1.550.738 
764.949 

820.230 
445.350 

Vir: Evidenca posebnih odpadkov za republiko Slovenijo; HNT-Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, marec 1995 

i 
I 

V letu 1992 je FNT (FNT - informatika in kemijsko izobraževa- nevarnih odpadkov (tabela 27). Podjetja v teh dejavnostih so J 
nje) uvedla novo metodologijo prijavljanja odpadkov, ki je na zahtevo popisovalca poleg nevarnih odpadkov prijavil* 
zajemala podatke o odpadkih za preteklo leto. Za letni popis   
1993 so bile izbrane dejavnosti, v katerih je možen nastanek 21 Za preračun je upoštevana nasipna teža 300 kgym3 
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Judi ostale posebne odpadke po veljavnem katalogu, če so pri 
»m nastali.22. 

Podatki o količinah posebnih odpadkov so zbrani tudi v Statističnem 
dopisu 1994. Ti podatki vključujejo vse nevarne in posebne odpadke 
Po veljavnem pravilniku, medtem, ko podatki zbrani za to poročilo 
•kllučujejo predvsem podatke o posebnih odpadkih, ki vsebujejo 

nevarne snovi. Razlike med popisoma so pri posebnih odpadkih, ki 
vsebujejo nevarne snovi majhne, bolj očitne pa pri posebnih odpadkih 
(lesni odpadki, papir, odpadki mineralnega izvora, tekstilni odpadki, 
odpadki umetnih mas), ki jih podjetja zakonsko niso dolžna prijavljati. 
Omenjena odstopanja so predvsem v tabelah 31.21 in 31.23 Statistič- 
nega letopisa 1994. Vzrok odstopanj med popisoma so tudi različna 
izhodišča, metodologije popisa in različni časovni intervali predpisani 
za ažuriranje podatkov. 

Skupne količine nevarnih in posebnih odpadkov po letih in po območjih* 

_J>ifra regija enota 1992 1993 
1 Pomurska m3 46231 34612 

t 20265 17330 
Podravska m3 213704 219865 

t 54981 18833 
3 Koroška m3 35816 25539 

t 6719 96436 
4 Savinjska m3 54372 70110 

   t 16509 27118 
5 Zasavska m3 24162 9715 

t 81796 98386 
6 Spodnje-posavska m3 106968 161704 

t 1584 33477 
7 Dolenjska m3 17795 7235 

t 855 7857 
8 Osrednje-slovenska m3 130484 176421 

-  t 41190 58472 
9 Kraška m3 61086 72727 

4 t 8714 51619 
10 Gorenjska m3 71370 24110 

...  t 43165 58952 
11 Goriška m 3 5692 14259 

t 26681 19846 
12 Obalno-kraška m3 5405 3930 
   t 1464 3018 

,  SKUPNO m3 773090 820230 

 _ t 303928 445350 

^Poiriba: * območja v tej tabeli ustrezajo regijam v Poročilu o •stanju okolja za leto 1990 

^Evidenca posebnih odpadkov za republiko Slovenijo; FNT-Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko, marec 1995 

0 '«nie In odstranjevanje nevarnih odpadkov. Zbiranje in 
kom 'evani® nevarnih odpadkov poteka v skladu s Pravilni- 
sn!v 0 ravnaniu s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne 
lzD | 0986). Leta 1991 je bilo evidentirano prvo podjetje, ki 
ibir n'uie vse PredPisane pogoje za opravljanje dejavnosti 
tev 'a in odstranjevanja nevarnih odpadkov23. Razvoj stori- 
0d*na P°dročju ravnanja z odpadki oz. količine odstranjenih 
Cin v obdobju 1990-1994 je občuten (tabela 27). Koli- a bredelanih odpadkov se z naraščajočim številom podje- 

tij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo odstranjevanja povečuje - 
predvsem odpadkov iz proizvodnje mineralnih olj, starih gum, 
galvanskih muljev, odpadnih topil. Največji delež predstav- 
ljajo iztrošeni svinčevi akumulatorji (75%), delež drugih je 
manjši (grafikon 21). 
25 Podjetja morajo razpolagati z ustreznimi prostori, napravami in 
tehnologijami ter strokovnim znanjem. Izpolnjevanje pogojev preverja 
Ministrstvo za zdravstvo. Zdravstveni inspektorat Republike Slovenije, 
evidenco pa vodi Služba za napredek poslovanja GZS. 

•* 
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Razvoj storitev na področju ravnanja z odpadki 

Leto Število podjetij 
1986-1990 0 

1991 4 
1992 8 
1993 22 
1994 29 

april 1995 33 

Vir: Služba za napredek poslovanja, GZS 

Količine odstranjenih odpadkov, 1990 - 1994 (v tonah) 
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Vir: Služba za napredek poslovanja, GZS 

1.2.3.3. Manjša neurejena odlagališča (do 10.000 m1) 

Na manjša, neurejena odlagališča se v Sloveniji po grobih 
ocenah odloži ca. pol milijona m3 odpadkov letno. Stanje je 
sorazmerno dobro poznano za ca. 12% slovenskega ozemlja, 
ki je bilo popisano po enotni metodologiji. Glede na količino 
odloženih odpadkov je število odlagališč v Sloveniji na- 
slednje24: 

• z 1 do 10.000 m3 odpadkov je 50.000-60.000 odlagališč 
• z 10 do 10.000 m3 odpadkov je 10.000-15.000 odlagališč 
• s 100 do 10.000 m3 odpadkov je 2000-3000 odlagališč 

Približno 40% identificiranih odlagališč je na ravninah (5x ve4 
na enoto površine kot v vzpetem svetu). Na z vozi|i dostopnem 

24 Podatki iz podatkovne baze podjetja Oikos. 
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ozemlju prideta na km212 neurejeni odlagališči z najmanj 10 
pos°<padkov. Največ odlagališč je na območjih razložene 

2a celotno Slovenijo je po grobih ocenah spanje naslednje: i 

•na majhnih, neurejenih odlagališčih okoli 10 milijonov m3 

?Padkov. Večino od teh količin je danes prekrita in ni vidna cem. Manjši delež so odnesli vodotoki. Le slaba dva milijona 

Ord6 na vicln'h odlagališčih. Takšna odlagališča prekrivajo U-U3% Slovenije; 

• vsaj 500 kraških jam je obremenjeno z odloženimi odpadki; 
ra*pršeni odpadki (nesklenjena površina odlaganja) pokrivajo 
ok°li 300 hektarjev. 

1.2.3.4. Izvoz odpadkov 

V Sloveniji se izvoz odpadkov k usposobljenemu odstranje- 
valcu že dalj časa uporablja kot eden izmed načinov neopo- 
rečnega ravnanja z nevarnimi odpadki. V dosedanji praksi je 
bil nadzor nad izvozom zelo ohlapen, zaradi česar so tudi 
podatki nezanesljivi, S pristopom k Baselski konvenciji o 
nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega 
odstranjevanja, je Slovenija sprejela obveznosti o načinih 
nadzora nad mednarodnim prometom z odpadki. Te obvezno- 
sti je pričel MOP z letom 1994 tudi uvajati. 

Trend izvoza odpadkov med leti 1991 in 1994 kaže na porast 
izvoza (grafikon 22). V letu 1994 je bilo izvoženih ca. 5000 - 
6000 t nevarnih odpadkov ali manj kot 10% letno nastalih 
količin takih odpadkov (torej brez upoštevanja starih zalog). 
Po strukturi daleč največji delež (okroglo 80%) odpade na 
ostanke in odpadke predelave in skladiščenja mineralnih olj. 

22 Količine izvoženih odpadkov, 1991 - 1994 (v tonah) 
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^Hjiužba za napredek poslovanja, GZS 

■*•3-5. Sekundarne surovine 

|(0vi ^kundarne surovine običajno prištevamo železo, barvne 
Zbira®.' s,ek,°. pap'r. tekstil, plastične mase in odpadna olja. 
njjLan'e tovrstnih materialov v industriji in v gospodinjstvih in 
}e rt°

Va ponovna uporaba kot vhodne surovine ima v Sloveniji ao,go tradicijo. 

jugoslovanskega trga sekundarnih surovin in izguba 

porabnikov (steklo, olja, plastika ), ukinitev ekonomskih 
spodbud, prekinitev gospodarskih dogovorov in pomanjkanje 
(razveljavitev) ustreznih zakonskih določil so vplivali tudi na 
sistem zbiranja in priprave sekundarnih surovin, kar se odraža 
v padcu obsega tovrstne proizvodnje. Sistem formalno še 
deluje, statistika redno spremlja obseg tovrstne proizvodnje. 
Gibanja količinske proizvodnje sekundarnih surovin značilno 
odražajo uvodno splošno ugotovitev (tabela 29, grafikon 23). 
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Količinska proizvodnja sekundarnih surovin, 1989 - 1994 (v tonah) 

*1 • , ' 
Vrsta sek. surovine 1989 1990 

Količina v tonah 
1991 1992 1993 1994 

Delež 
1994 (%) 

Indeks 
1994/1989 

železni in jekleni odpadki 272913 225960 183071 158738 154479 171641 67.8% 63 
barvne kovine 16371 12076 8783 8992 9477 9523 3.8°o 58 
papir 77694 76521 78140 75319 64775 62471 24.7°o 80 
tekstil 3862 3486 3196 1890 1699 2204 0.9% 57 
gume 1818 1173 122 53 8 2 0.0% 0 
steklo 14195 9336 6958 6593 7229 6775 2.7% 48 
plastične mase 529 392 363 287 127 300 0.1 "k 57 
olja in maziva 65 104 54 48 26 39 0.0% 60 
kemikalije - - - 5 5 . 0.0% - 
SKUPAJ 387447 ' 329048 280687 251925 237825 252955 loom 65 

Vir: Zavod RS za statistiko 

23 Količinska proizvodnja sekundarnih surovin, 1989 - 1994 (v tonah) 
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Sekundarne surovine so predstavljale glavnino dogajanja na 
področju ravnanja z odpadki. Mnogo manjši del predstavlja 
promet z odpadki, ki se izvaja preko Borze odpadkov GZS. 
Borza je začela delovati leta 1978 z namenom zagotavljanja 
čim večje stopnje ponovne uporabe odpadnih materialov. 
Borza je brezplačno posredovanje informacij o 19 vrstah 
odpadnih materialov, ki jih interesenti ponujajo ali po njih 
povprašujejo. S sprejetjem Zakona o varstvu okolja je bila 
ukinjena zakonska podlaga za delovanje borze odpadkov 
(Zakon o ravnanju z odpadki), čeprav se mehanizma tovrst- 
nega posredovanja poslužujejo vse razvite evropske države. 

Kljub temu borza ni prenehala z delovanjem, delež ponovo® 
uporabe odpadkov, ki se odvija preko borze je v stalneC 
porastu. 

Povpraševanje po odpadnih surovinah z namenom ponovi6 

uporabe in reciklaže za stokrat presega ponudbo (tabela 30) 
V Sloveniji torej primanjkuje določenih vrst odpadnih materl' 
alov. Zato podjetja, katerih proizvodnja popolnoma ali dein" 
temelji na odpadkih kot vhodni surovini, potrebne odpadK" 
uvažajo. 
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Obseg poslovanja Borze odpadkov CZS v letu 1994 

Vrsta odpadka Ponudba v tonah Povpraševanje v tonah 
.ostanki poživil in krme 0 300 
.ostanki maščob in olj •12 0 
.odpadno usnje, kože, krzno 0 3760 
Jesni odpadki 200 106605 
°dpadni papir, lepenka 51 ' 93800 

odpadno kamenje, zemlja, žlindra, pepel 0 0 
.staro steklo 80 350 
_stare gume in gumi 0 2515 
.kpvinski odpadki 77 15856 
.odpadne kisline 0 0 

.odpadni luci 0 0 

.odpadna topila 3 0 

.odpadne barve, laki, kiti, smole 3 0 

.odpadne kemikalije 57 1000 

.odpadna mineralna olja 0 0 
JTlulji 0 0 

^stanki umetnih mas 1734 5469 

.tekstilni ostanki 907 56307 

.razno 36 37600 
[SKUPAI 3160- 323562 

Služba za napredek poslovanja GZS 

1-2.4. SEVANJA 
2-4.l. Obremenitve okolja zaradi ionizirnih sevanj 

ORSJV (Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost) redno 
woča Vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije o jedr- 
.K' varnosti pri obratovanju jedrskih objektov. Poročilo o 
ledrski varnosti v letih 1990/91/92/93 je Državni zbor sprejel ter 
9°tovil, da je jedrska varnost v teh letih bila zagotovljena25. 

^drski objekti so: 
*d (Nuklearna elektrarna Krško) 
*b I5IGA (Reaktorski center v Podgorici) ® HZV (Rudnik Žirovski vrh) 

^dioaktivni odpadki. NSRAO (nizko- in srednjeradioaktivni 
r Padki) se skladiščijo v NPP Krško in v Prehodnem skladišču 

aioaktivnih odpadkov v Podgorici. Izrabljeno jedrsko gorivo 
skladišči v bazenu ob reaktorju, napolnjenem z vodo, ki 

^®buje borno kislino. 
Npp Krško nizko- in srednjeradioaktivni odpadki nastajajo 

4 1 vzdrževalnih delih, popravilih in čiščenju v nadzorovanem 
elektrarne, ki jih je treba odstraniti in vskladiščiti. Radio- 

*"vni odpadki nastajajo tudi pri čiščenju plinastih in tekočih 
' Odadn"1 snovi iz elektrarne ter primarnega hladila. Vsi ti i Q^Padki so razvrščeni v -najnižjo kategorijo radioaktivnih 
i j-Padnih snovi (nizko- in srednjeradioaktivni odpadki brez 

palcev alfa). 
elektrarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200 litrske 

'n sicer: nizkoaktiven stisljiv odpadek brez dodatne 
' . e' preostali odpadki pa se spravljajo v sode, ki so od 
!• p a' 0^'0^en' z betonsko zaščito. 
0 |J^0dno skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke 
1 Kipgonjeno majhnim uporabnikom (v to skupino ne spadata 

i Krško in Rudnik Žirovski vrh). 

Redni nadzor radioaktivnosti v okolici NE Krško. Redni radi- 
ološki nadzor NE Krško je določen s Pravilnikom o načinu, 
obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z radio- 
aktivnimi snovmi v okolici jedrskih objektov. Stalen nadzor 
emisij opravlja radiološka služba NE Krško, redni nadzor 
imisij in kontrolne meritve emisij pa so opravile zunanje 
pooblaščene organizacije: Inštitut Jožef Štefan in Zavod za 
varstvo pri delu iz Ljubljane ter Institut Rudjer Boškovič Cen- 
tar za istraživanje mora in Institut za medicinska istraživanja i 
medicinu rada iz Zagreba. Redni radiološki nadzor Nuklearne 
elektrarne Krško vsebuje nadzor inventarja tekočih in plina- 
stih izpustov - emisij ob izvoru ter neodvisen nadzor vnosa 
radionuklidov v širše okolje imisij. Nadzorovano področje 
okolja obsega 12-kilometrski pas okoli objekta, kjer se priča- 
kujejo najvišje vrednosti imisij in je mogoče potencialno naj- 
prej zaznati spremembe. Kot referenčne točke, pomembne za 
nezgodno pripravljenost, so v programu vsebovana tudi 
merilna mesta na Hrvaškem v smeri proti Zagrebu ter 
zahodno od njega (pasivni termoluminiscenčni dozimetri v 
loku dolžine 45 km). 

Nadzor imisij - koncentracija radionuklidov, predvsem obeh 
cezijevih izotopov (kot posledica černobilskega onesnaženja) 
je že leta 1987 precej naglo upadla in se že med letom 1988 
ustalila na ravni druge polovice leta 1987, pri poljščinah pa je 
praktično padla na predčernobilsko raven. To stanje, s ten- 
denco nadaljnjega počasnega upadanja, zlasti prispevkov 
bolj kratkoživega cezija 134 (z razpolovno dobo 2.06 let), je 
opaziti tudi v letu 1993. Najpomembnejšo vlogo v obremenitvi 
z umetnimi radionuklidi zaradi splošne kontaminacije okolja 

a Zainteresiranim so poročila oz. pregledni podatki o jedrski varnosti 
na razpolago v URSJV. 
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je prevzel ponovno stroncij 90, ki je v pretežni meri posledica 
predčernobilskih atmosferskih eksplozij. 

Vse ugotovljive in količinsko ocenjene obremenitve'okolja 
zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod upravno 
dopuščenimi mejnimi vrednostmi. Ocenjene obremenitve 
posameznikov iz privzetih referenčnih skupin prebivalstva iz 
neposredno ocenjenih imisijskih vrednosti dajej'o v letu 1993 
vrednosti za efektivne doze, ki so manjše od 10 mikroSv/leto, 
oziroma manjše od 0.5% letne doze, ki jo povprečno prejme 
človek v normalno obremenjenem okolju od naravnih in 
umetnih virov. 

Radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije. Program 
meritev in nadzora radioaktivnosti življenjskega okolja Repu- 
blike Slovenije je določen s Pravilnikom o mestih, metodah in 

rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur. 
I. SFRJ, št. 40/86) ter s strokovnimi izhodišči, sprejetimi po 
černobilski nesreči, ki jih vsebuje Pravilnik o mestih in časov- 
nih presledkih za sistematične preiskave deleža radionukl- 
idov v življenjskem okolju (Ur. I. SFRJ, št. 84/91), izvajata pa 
Zavod RS za varstvo pri delu in Inštitut Jožef Štefan. 

Meritve hitrosti doz zunanjega sevanja gama kažejo, da čer- 
nobilski prispevek znaša povprečno za Slovenijo še vedno 
okrog 20% celotne izmerjene zunanje doze. Povprečna letna 
doza zunanjega sevanja gama, izmerjena z merilnikom hitro- 
sti doze, znaša v letu 1096 f>Sv, ozir. je padla s 1088 na 904 
OSv na podlagi meritev s termoluminiscentnimi dozimetri. 
Prispevek Černobila se je zmanjšal od leta 1988 s 360 OSv na 
180 OSv v letu 1993. 

Radioaktivnost v Sloveniji - Zunanje sevanje gama 

Leto 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Skupna doza zunanjega sevanja (/L/Sv) 1080 1131 994 966 975 904 

Prispevek Černobila (/L/Sv) 360 280 220 190 190 180 

Vir: Zavod za varstvo pri delu RS 

Rezultati meritev specifične aktivnosti vzorcev neobdelane 
zemlje iz Ljubljane, Murske Sobote in Kobarida kažejo 
podobno porazdelitev Cs-134/Cs-137 med prvima dvema 
plastema kot v letu 1992, v tretji plasti pa se nahaja le 10-15% 

celotne kontaminacije (tabela 32). To lahko povežemo s koli- 
čino in aktivnostjo padavin na posameznih področjih, s pedo- 
loškimi lastnostmi tal kakor tudi z večjo mobilnostjo Sr-90 
nasproti Cs-134/Cs-137. 

Radioaktivnost v Sloveniji • Srednja letna aktivnost Sr-90 (Bq/nv2) 
 plasti tal globine 0-5 cm ( travnata površina 1 

Leto 1982 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
LJUBLJANA 126 107 120 129 130 80 82 93 
KOBARID 222 154 395 384 335 240+ 255 280 
MURSKA SOBOTA 69 56 84 89 81 73 71 54 

Opomba: + - sprememba mesta vzorčevanja 

Vir: Zavod za varstvo pri delu RS 

Meritve specifične aktivnosti sevalcev gama v vzorcih hrane 
rastlinskega porekla (zelenjava) v tem letu niso pokazale 
večjega padca aktivnosti. Aktivnost vzorcev sadja je praktično 
na isti ravni kot leto popreje. Osnovni način za kontaminacijo 
zelenjave s Cs-134/Cs-137 je foliarni depozit, ki pa je bil v 
letu 1993 zanemarljiv, ozir. ga sploh ni bilo. Sr-90 pa se 
zaradi svoie mobilnosti lahko vseeno vgradi v zelenjavo preko 

korenin. Tudi aktivnost sevalcev gama in Sr-90 v vzorci'1 

sadja je z nekaj izjemami približno enaka kot leto poprej. 
Se 

Meritve specifične aktivnosti sevalcev gama in Sr-90 v vzor* de 
cih hrane živalskega porekla so pokazale, da je kontaminacij9 

v letu 1993, kar zadeva Sr-90, na isti ravni kot leto poprej. Z* T. 
Cs-134/Cs-137 pa je opaženo zmanjšanje za cca 25%. Nf 

rei 
oo 
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Radioaktivnost v Sloveniji - Spremljanje aktivnosti Sr-90 v mleku in padavinah 

1 Leto 1985 1993 

ipnaiMBBi 0.15 

Kobarid 0.33 0.53 0.38 0.43 0.36 0.32 0.3 

.padavine sr-90(Bq/m3) Ljubljana 0.9 1.8 1.2 0.38 0.48 0.65 1.4 

Bovec 1.9 5.3 3.6 1.1 1.8 1.2 1.1 

^ADAVine (mm) Ljubljana 1611 1179 1212 1334 1178 1434 1178 

Bovec 2855 2498 2125 2865 2340+ 3164 2343 

Opomba: + Podatek ni popoln - manjka MAJ 

t^rT Zavod za varstvo pri delu RS 

Na ( 
'etm 

Podlagi meritev v letu 1993 niso bile prekoračene meje 
ega vnosa umetnih radionukleidov v organizem, predpi- 

sane v Pravilniku o največjih mejah kontaminacije človeko- 
vega okolja in o dekontaminaciji (Ur. I. SFRJ, št. 8/87). 

Radioaktivnost v Sloveniji - Povprečne vrednosti specifičnih 
 aktivnosti gama sevalcev v hrani za leto 1993 

Krompir 

Cs-134 

Zelenjava Meso 

specifična aktivnost ( Bq/kg ) 

0.29 0.02 0.07 

Žitni izd. Mleko 

0.06 0.03 
0.12 3.20 0.17 0.53 0.37 0.47 
0.13 0.28 0.33 0.10 0.22 0.15 

148.00 53.00 75.00 100.00 96.00 51.00 
0.24 0.20 0.24 0.35 0.40 0.12 

i^lnat) 0.93 0.59 0.72 1.10 1.20 0.48 

GjrTz^ Zavod za varstvo pri delu RS 

rad doz sevania zaradi ingestije umetnih in naravnih 
ra* 0niuklidov temelji na metodologiji, navedeni v ICRP 30, 
hy "

nalniškem programu, ki ga je izdelal Institut fur Strahlen- 
. ®' BGA, Munchen ter mesečne vnose hrane v organi- ™ ki jih je posredoval IVZRS. 

rad?9 e,ektivne ekvivalentne doze zaradi ingestije naravnih s6v,
0rujklid°v in letne doze zaradi izpostavljenosti zunanjemu 

- gama v okviru povprečnih svetovnih vrednosti, nave- 
"h v poročilu UNSCEAR 1988. 

Nf-' JS?ov,ka problematika. Meritve radioaktivnosti v okolici 
r®ko c obravnavajo tudi Jodovsko problematiko v vodah 0d v. ,.ave- Opravljena je primerjava koncentracije joda 1-131 

Ključno ljubljanske čistilne naprave v Zalogu na Ljublja- 

nici tik pred iztokom v Savo, v Savi v Lazah ob desnem bregu 
- približno 3 km sotočno od izliva Ljubljanice, v Krškem, v 
Brežicah in na Jesenicah. Poleg maksimalnih in povprečnih 
vrednosti koncentracij joda so ocenjene tudi potencialne 
doze, ki bi jih v letu 1993 prejel referenčni človek ob pitju 
Savske vode zgolj zaradi 1-131. Spričo visoke kontaminacije 
Save zaradi bolnišnic je povsem zanemarljiv prispevek 1-131 
in več ali manj tudi drugih izotopov iz NE Krško. Potrebno bo 
pristopiti k pripravi programa kontrole bolnišničnih radioak- 
tivnih odpadkov. 

Koncentracija 1-131 v letih 1990,1991, 1992 in 1993 v Savski 
vodi, dobljena iz enkratnih vzorcev nefiltrirane vode (IJS). 
Podane so maksimalno izmerjene vrednosti in povprečja (v 
oklepajih) več odvzemov. 
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Koncentracija 1-131 v letih 1990, 1991, 1992 in 1993 v Savski vodi 

Specifična aktivnost Bq/m^ 
1990 1991 1992 1993 H E5o /uSv/leto 

ČN LJ -Zalog 1680 67 

Laze 34 (25) 750 (350) 30 (14) 

Krško pred Pap. 30 (19) 41 (20) 79 (28) 21 (16) 0.8 (0.6) 

Krško po Papirnici 35 (21) 62 (26) 90 (31) 21 (14) 0.8 (0.6) 

Brežice 34 (17) 57 (20) 56 (22) 18 (13) 0.7 (0.5) 

Jesenice na Dolenjskem 48 (19) 32 (18) 14 (7) 13 (10) 0.5 (0.4) 

Vir: Zavod za varstvo pri delu RS 

1.2.4.2. Obreipenitve okolja zaradi neionizirnih elektromag- 
netnih sevanj 

V svetu je problematika NEMS (neionizirnih elektromagnetnih 
sevanj) deležna vse več pozornosti na znanstvenem in politič- 
nem nivoju. To potrjujejo nepregledne množice in-vitro ter 
in-vivo raziskav in epidemioloških študij, velik napredek na 
področju dozimetrije ter kliničnih raziskav. 

Poleg nacionalnih standardov posameznih držav, ki določajo 
dopustne nivoje NEMS v delovnem in bivalnem okolju, se 
nacionalne vlade odločajo za dodatno preventivo, ki omejuje 
novogradnje in druge posege v naravno in bivalno okolje, pri 
katerih bi lahko nastopila povečana sevalna obremenitev (Ita- 
lija, Švedska, Nemčija, ZDA, Japonska...). Na nivoju Evropske 
unije pa je dana v obravnavo resolucija evropskega parla- 
menta o Preprečevanju škodljivih učinkov NEMS - A3-0238/ 
94. 

V letih 1990-94 kljub še vedno veljavni stari zakonodaji, ki 
določa obvezno izvajanje nadzora nad sevalnimi obremeni- 
tvami naravnega in bivalnega okolja z NEMS, v Sloveniji 
praktično ni bilo organiziranega nadzora; kakor tudi ne izve- 
denih ustreznih sanacijskih ukrepov, kjer nastopajo čezmerne 
obremenitve.. 

V Sloveniji so bile izvedene le eksperimentalne kontrolne 
meritve v študijske namene ali pa na željo posameznikov, ki 
so se kakorkoli čutili ogrožene zaradi morebitnih škodljivih 
vplivov NEMS. Rezultati opravljenih meritev in matematičnih 
izračunov v naravnem in bivalnem okolju kažejo, da so posa- 
mezne lokacije čezmerno obremenjene z NEMS glede na 
mednarodno priznane dopustne mejne vrednosti. 

Problematika v Sloveniji je splošno poznana in občutljiva, kar 
morda najboljše dokazuje primer Slavnik. To pomeni dodatno 

opozorilo in pritisk na projektante in strokovnjake, da poiš- 
čejo optimalne rešitve in zadovoljive odgovore o morebitni!' 
vplivih NEMS za posamezne specifične primere. 

Na voljo ni primerljivih podatkov o sevalnih obremenitvah 
kakor tudi ne o zdravstvenem tveganju populacije na širšem 
področju Slovenije. Obseg nadzora nad elektromagnetnimi 
sevanji v frekvenčnem spektru od 300 kHz do 300 GHz j« 
določen s pravilnikom o radio-komunikacijah št.06/01 -93/176 
iz 08-08-1990; uradni list SFRJ št. 50/90 in standardom 2 
obvezno uporabo JUS N. NO.205 (1990). 

V pripravi je nova slovenska zakonodaja (uredba MOP o 
NEMS) kakor tudi slovenski standard za NEMS v celotnem 
frekvenčnem področju od 0 Hz-do 300 GHz. 

V registru Urada za standardizacijo in meroslovje je SlO 
(Slovenski institut za kakovost in meroslovje) vpisan kot 
uradno pooblaščena institucija za izvajanje meritev električ- 
nih in magnetnih poljskih jakosti in moči v celotnem frekvenč- 
nem spektru (pooblastilo USM št. 403 z dne 23. 4. 1993)- 
Omenjeni institut je tudi pooblaščen za strokovno oceno 
stanja glede sevalnih obremenitev od Ministrstva za zdrav- 
stvo. 

1.3. POSLEDICE STANJA OKOLJA 

1.3.1. OGROŽENOST GOZDOV 

Nekateri elementi stanja gozdov. Gozd v Sloveniji pokriva 
1.077 000 ha ali 53% površine Slovenije, kar je za 2% več kot 
leta 1991. Naravna pestrost gozdnih rastišč je ena osnovnih 
značilnosti našega gozda (tabela 36). Zaradi zgodovinskih 
okoliščin je naravna drevesna sestava spremenjena, ponekod 
celo izmenjana (tabela 37) (npr. monokulture smreke i* 
obdobja nemške šole). 
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Površinski deleži gozdnih rastišč 

Površina % 
Vrbovja in jelševja l 
Hrastovja in gabrovja "8 
Hrastovja 3 
Rastišča termofilnih listavcev 5 
Borovja 4 
Bukovja s hrasti II 

Bukovja na karbonatu 27 
Acidofilna bukovja 17 
Jelovja 4 
J^inarska jelova bukovja 15 
Smrekovja 1 
Visokogorski gozdovi « 4 

_SKUPAJ 100 

Vir: Program razvoja gozdov v Sloveniji, 1995 

Površinski deleži tipov gozdov 

Listnat gozd Iglast gozd Mešan gozd 
^Potencialno naravno stanje 75% 10% 15% 
_stanje 1.1990 (po popisu g.) 35% 15% 50% 

p  
Lyir: Program razvoja gozdov v Sloveniji, 1995 

^ nadaljevanju so podani nekateri kazalci vrednotenja biolo- 
ge stabilnosti gozda. Po podatkih Programa za razvoj goz- 
°v za leto 1995 je vrstna sestava slovenskega gozda zelo 

Pestra (tabela 36). Isti vir ugotavlja naraščanje lesne zaloge 
^venskih gozdov in podvojitev prirastka lesa glede na stanje 
"a 1947 ob opozorilu, da starostna in debelinska struktura še 

nista optimalni, ker primanjkuje odraslih, predvsem starejših 
sestojev z debelejšimi drevesi (tabela 38). 

V Sloveniji se gozd na 85% površine pomlajuje naravno, 5% 
umetno, na ostalih površinah pa je pomlajevanje zaradi pre- 
številne parkljaste divjadi oteženo ali ga sploh ni. 

Deleži dreves po debelinskih razredih 1990. 

Iglavci .istavci 
^b. razred 10-30 cm 30 - 50 cm nad 50 cm 10-30 cm 30 - 50 cm nad 50 cm 
.Delež (%) 38 49 13 58 36 6 

Program razvoja gozdov, 1995 

Na p stanje gozda vpliva tudi razdrobljenost gozdne posesti, 
Drn ca ^esar i® lahko moteno delovanje ekosistema velikih g °®,0rskih in časovnih dimenzij. Imamo več kot 300 000 
Po* -h Posestnikov, od katerih jih ima 88,6% do 5 ha gozdne 
kot *'■ od te9a kar 54,7% do 1 ha. Večnamenska raba gozda Posledica številnih vloa, ki jih gozd v prostoru ima, je 

ponekod vir konflikta med interesi v prostoru. Zaradi poudar- 
jene okoljetvorne vloge gozda so trajno zavarovane določene 
gozdne površine v skupnem obsegu 60 000 ha. Vsestransko 
poudarjeno varovalno vlogo ima četrtina slovenskih gozdov, 
dodatnih 28% gozdov je na labilnih tleh. 
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Vrste moten). Motnje zmanjšujejo biološko in ekološko stabil- 
nost gozdov. Glede na vzrok jih delimo na naravne (npr. suše, 
vetrolom, žledolom, gradacije podlubnikov, itd.) in antropo- 
gene (krčitve gozda, drobljenje gozdne površine, onesnaže- 
vanje zraka, itd.). Gozdne škode zaradi naravnih katastrof 
naraščajo (tabela 39). Med vzroki prevladujejo žledolomi, sne- 
golomi in vetrolomi. Naraščanje obsega gozdnih škod in s 
tem sanitarnih sečenj je najverjetneje povezano z reakcijami 

drevja na interakcije med različnimi vplivi (vreme« 
ekstremi, onesnaženje zraka,...) in s spremembami v pop" 
cijah škodljivcev in bolezni. Dodatno destabilizacijo povzro 
človek z raznovrstnimi posegi v gozd, ki motijo proces 
gozdnem ekosistemu (tabela 40). Pomembna motnja P11 

vsem v kraškem svetu so požari. Njihov obseg predstavi) 
število požarišč in njihova površina (tabela 41). 

^ < 

Prikaz prizadete lesne mase po obdobji!* 

Obdobje 1955-64 

Prizadete lesne mase ( v m3/leto) 43.000 

1965-74 

152.600 

1975-84 

270.700 

1989-2000 (ocena) 

476.700 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 1995 

Spremembe namembnosti oziroma skupni obseg posegov v goz<> 

Obdobje Površina (v ha) Dolžina (v km) Število 

1981-85 3510,0 1955,2 3217 

1986-90 2567,6 902,2 2727 

Vir: Anko, 1994 

Število požarov in opožarjena površin 

Požari / Leto 1991 1992 1993 1994 

Število 66 113 211 68 

Površina (ha) 713 530 1863 913 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 1995 

Številčnost populacij divjadi v Sloveniji po podatkih posamič- 
nih analiz objedenosti mladja in škod zaradi lupljenja pone- 
kod ni usklajena z naravno zmogljivostjo gozda. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da baza podatkov za sistematičen vpo- 

gled v usklajenost med divjadjo in njenim življenjskim prj 
rom v Sloveniji šele nastaja. Podatki o letnih odstrelih d1 

kažejo nekatere poskuse vzpostavljanja dinamičnega <' 
težja v gozdnem ekosistemu (tabela 42). 

Letna dinamika odstrela v primerjavi z letom 1989 (leto 1989= 

Divjad / Leto 1990 1991 1992 1993/94 

Srnjad 1,21 1,39 1,4 1,29 

Jelenjad 1,31 1,40 1,48 1.46 ^ 

Damjek' 1,30 1,33 4,27 2,82 

Muflon 1,40 1,25* 1,48 1,53 

Gams 1,15 1,16 1,30 1,30 

Divji prašič 1,64 1,19 1,20 1,41 

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 1995 
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Gradacije podlubnikov so resen problem v sušnih in toplih 
letih ter v močno zasmrečenih gozdovih. Močna gradacija 
Podlubnikov v- gozdnogospodarskih območjih Celje, Kranj, 
Ljubljana in Maribor je bila v letu 1993. Obseg gradacij ilustri- 
rajo podatki o številu žarišč, njihovi skupni površini in s 
Podlubniki napadeni lesni masi. Vseh žarišč je bilo v letu 1993 
kar 15670. Leta 1994 jih je bilo nekaj nad 9000, kar pomeni v 
Povprečju eno žarišče na 100 ha gozdne površine. Skupna 
Površina žarišč je bila v letu 1994 917 ha, kar je za 882 ha manj 
kot v letu 1993. Zaradi podlubnikov je bilo v letu 1993 poseka- 
n'h 174.738 m3 lesa, v letu 1994 pa 116.700 m3 lesa. Osnovni 
razlog za prenamnožitev podlubnikov je neizvajanje predpisa- 
nih ukrepov za varstvo gozdov. 

Poškodovanost gozda kot posledica onesnaženosti prvin 
okolja 

Glede na naravno stanje povečana vsebnost žvepla, dušikovih 
oksidov, ozona in drugih sestavin zraka je eden izmed vzro- 
kov za osutost gozdnega drevja. Poškodovanost gozda prika- 
zujemo s porazdelitvijo dreves po stopnjah poškodovanosti, s 
povprečno osutostjA in z indeksom osutosti. Stopnja 0 pred- 
stavlja drevesa z osutostjo 0-10%, stopnja 2-4 pa očitno 
(nad 25%) osuta drevesa (grafikon'24). Z indeksom je prikazan 
povprečen delež očitno osutih dreves na opazovani ploskvi. 
Povprečna osutost je izražena kot POS (tabela 43). 

tfai/ifaui 24 Stopnja poškodovanosti gozdov 

vse drevesne vrste iglavci 

Š9 
>N 

Q-» "T3 

>25*. 
osuta 

drevesa 

■ 1987 

□ 1989 

■ 1990 

□ 1991 

■ 1993 

□ 1994 

a? 

— V "O 

>25\ 
osuta 

drevesa 

■ 1987 

□ 1989 

■ 1990 

□ 1991 

■ 1993 

□ 1994 

Zavod za gozdove Slovenije, 1995 

Kazalci poškodovanosti gozdnih dreves 
 H  

Indeks 91 Std. Dev. POS 91 Std. Dev. 

.Iglavci 21.2 26.68 17.7 14.21 

Listavci 8.8 12.14 12.2 7.87 

.Skupno 15.8 14.29 16.7 7.55 

i ge Bogataj, 1995 

®'itna je močnejša poškodovanost iglavcev, posebno jelke in 
I Teke. Med listavci so izrazito poslabšanje pokazali hrasti. 
'8*o opažajo tudi npr. v Avstriji, na Madžarskem in v Švici. 

rostorski razpored poškodovanosti podajata karti Kakovost 
j^aka in ogroženost gozdov I - II. Na mreži 4x4 km v Sloveniji 
"'.zaznati izrazitega prostorskega trenda. Lokalni centri emi- 
I'I onesnaženega zraka Črna, Zasavje, okolica TEŠ in drugi so 
® nakazani. Pri tem velja opozoriti, da je 4x4 km mreža 
Ploskev v slovenskih orografskih razmerah preredka za identi- 
'kacijo prostorskega trenda poškodovanosti gozdnega 

ar®vja. 

Kritični elementi. Kritični elementi stanja gozda niso le nepo- 
sredni vplivi vidnih posegov, izpustov, emisij ali odlagališč, 
temveč tudi posredni vplivi manjkajočih ali ogroženih narav- 
nih struktur (redki habitati, redka rastišča, redke vrste), preki- 
njeni tokovi v naravi in v kratkoročne učinke usmerjen interes 
družbe. Med motnjami, ki zmanjšujejo biološko stabilnost 
gozda, so26: 

x Našteto po predvideni vplivnosti na stanje gozda. 
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• neusklajenost populacij divjadi z gozdnim okoljem, 
• onesnaževanje prvin okolja, 
P oteženo gospodarjenje v drobnoposestniško strukturira- 
nem gozdu (številni lastniki različnih interesov), kar je z vidika 
stabilnosti gozda v prostoru posebej pereče v rastiščno ranlji- 
vejših gozdovih. 
• spremenjena naravna sestava gozdnih sestojev, 
• vremenski ekstremi v zadnjem desetletju. 
Pomemben vpliv ima tudi poseganje v gozdnato krajino ne 
glede na ekološke zahteve in migracijske tokove rastlinskih in 
živalskih vrst ter pomanjkanje razvojnih faz, ki optimalno 
zadovoljujejo funkcije gozda. 
Spremembe, ki so in bodo zlasti v prihodnjem obdobju 
bistveno vplivale na stanje gozda, so: 
• novi Zakon o gozdovih (Ur. I. 30/93), ki je opredelil pravice 
in dolžnosti lastnikov glede vlaganja v gozd in jih razbremenil 
obvezne realizacije etata. 
• Zakon o denacionalizaciji (Ur. I. 27/91); 
• Odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
iz sredstev proračuna RS (Ur. I. RS 58/94); 
• Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere 
Zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja do 
izvedbe denacionalizacije (Ur. I. /27-1/91) ter 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. i. 32/93). 

Vsebinsko gre za uvajanje spoštovanja osebne lastnine, uve- 
ljavljanje splošno koristnih vlog gozda in v skladu s poveča- 
nimi zahtevami po intenzivnejšem varovanju narave. 

Med uspešnimi projekti za izboljšanje stanja gozda sodijo 
predvsem uveljavitev strokovnih načel v novi organizacijski 
strukturi stroke, ustanovitev Zavoda za gozdove Slovenije, 
uspešna zagotovitev varstva gozdov proti podlubnikom ter 
zagotovitev sredstev za sanacijo požarišč. K izboljšanju stanja 
gozdov prispeva tudi v zadnjih letih zmanjšano onesnaževa- 
.nje zraka z žveplom in drugimi snovmi. 

Neuspešne projekte zaznamuje zlasti okrnjeno vlaganje v 
gozdove in omejeno financiranje komaj ustanovljenega 
Zavoda za gozdove Slovenije. Usklajevanje gozdnogospodar- 
skih in lovskih načrtov ni dokončano, prav tako niso izvajani 
predvideni protipožarni ukrepi. Tudi raziskovalno delo ni 
zadostno in redno financirano (npr. nefinanciranje dolgoroč- 
nih temeljnih ekosistemskih raziskav), zaradi česar je med 
drugim prizadeto tudi izpolnjevanje sprejetih mednarodnih 
konvencij (npr. UJ^/ECE konvencija o daljinskem transportu 
onesnaženega zraka preko mej). t 

Pritiski na okolje. Pozitivni učinki so doseženi zlasti 
področju zmanjševanja onesnaževanja zraka in dviga oko' 
varstvene zavesti prebivalcev. Pozitivne učinke pričakuje" 
tudi od prizadevanja po skupnem nastopanju v skrbi za 
požarno varnost in od krepitve javne gozdarske službe. 
Ekonomsko donosnejša sečnja debelejšega drevja in gl® 
na pretekla leta bistveno zmanjšana vlaganja v nego gol 
sta temeljni slabosti, ki negativno vplivata na stanje goZ< 
Negativno vpliva tudi nadaljevanje vplivnih teženj neprof« 
onalnih lovskih organizacij po ohranjanju nestrokovnega J 
nanja s populacijami divjadi in pritiski za lastninjenje " 
zavarovanih gozdov. 
Gozdarstvo obvladuje okoljevarstveno dimenzijo že s tem1 

nimi koncepti stroke - načelom trajnosti, načelom sonafl 
nosti in načelom večnamenskosti gozda. V pretek* 
obdobju je s strokovnim delom ohranjalo gozd kljub priti! 
interesa po lesu. Hkrati je z razglasitvijo in varovanjem g® 
nih rezervatov prispevalo k njegovemu varovanju. Zavod 
gozdove varuje gozd z izdajanjem soglasij k posego«1 

gozdni prostor. Stroka ima tudi bogato dokumentacij« 
stanju in razvoju gozdnih ekosistemov. Gozdnogospoda' 
načrti za štirinajst gozdnogospodarskih območij in za ok' 
250 gozdnogospodarskih enot so strokovna osnova za čl' 
tev prostora in gospodarjenje z njim. 
Slovensko gozdarstvo je v praksi uveljavilo naved 
temeljna načela ravnanja z gozdom, zato je sposobno sod 
vati v ES brez bistvenih prilagoditev okoljevarstvenim zal 
vam ES. Med konkretnimi problemi, ki pri tem nastopajo, 
zlasti pereči naslednji: 
• neizdelana strategija upravljanja naravnih parkov; 
• ni zagotovljenih dovolj odškodninskih sredstev za gozo 
pod posebnim režimom (npr. rezervate); 
• nesprejetje lovskega zakona ter . 
• pravna nedoločenost omejitev lastnine nad dobrino sp1 

nega pomena. 
Gozdarska dejavnost do določene fnere sama nega'' 
vpliva na gozd. Predvsem so pomembne poškodbe goz< 
tal in rastja zaradi spravila (npr. vleke). Številni lastnik 
sečnji ne upoštevajo podzakonskega predpisa o izval 
gozdnega reda. Med ostalimi dejavnostmi, ki negativno' 
vajo na gozd, izstopa zlasti lovstvo, v širšem smislu indus# 
predvsem pa energetika in infrastruktura. 
1.3.2. KAKOVOST PITNE VODE 
Količine in razmestitve vodnih virov. Slovenija je bog* 
vodnimi viri. Glavni vir za oskrbo s kakovostno pitno 
predstavljajo podtalnice in kraške vode (tabela 44). 

V 

 ■ '   
Rezerve pitne vode v Sloveniji (v l/sek) - stanje 31.12.1981 
 ^ 

Vodno območje 11* ur Skupaj O' O 

Mura 1382 - 130 1512 3,0 

Drava 4990 1099 10 6099 12,1 . 
Savinja-Sotla 830 3746 340 4916 9.7 . 
Dolenjska 900 4336 20 5256 20,4 v 

Ljubljanica-Sava 5510 7425 20 12955 25,6 ^ 

Gorenjska 5055 7085 20 12160 24,0 ^ 

Soča 430 4672 - 5002 9,9 j 

Primorska 20 2645 40 2705 5,3 j 

SLOVENIJA 19117 30908 580 50605 

"
i

 
O

 
o

 
o

 
m 
ne 
Pr 
os 
ve 

na 
2d 
Pr 
Od 
ce 

Po 
5tv 
loj 
rat 
*61 

2ai 
17/ 
se 
S 
lah 
W| 

Opombe: 'I - vodonosniki z intergranularno poroznostjo 
*ll - vodonosniki z razpoklinsko in kraško poroznostjo 
"III - vodonosniki v terciarnih sedimentih 

Vir: Republiška vodna uprava, 1989 
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Kakovost stanja vodooskrbnih sistemov. V skladu s Pravilni- 
jom o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur. I. SFRJ št. 33/ 
<!i se uPravlla sistematični nadzor nad vodovodnimi sistemi v ^'oveniji. Kakovost vodooskrbe je na različnih območjih 
°r*ave tako različna, da splošne ocene ni mogoče dati. Ones-' 
"aženost podtalnice z nitrati je prisotna na Dravskem,-Apa- 
K6m, Murskem, deloma Mengeškem polju in v Savinjski 

o°Hni. Največ nitratov je v podtalnici Murskega polja,'saj v 
^katerih krajevnih vodovodih vrednosti presegajo dovoljene 
normative skoraj trikrat. Na Dravskem polju so ogrožena z 
"'trati črpališča vodovoda Ptuj in Šikole. Na Apaškem polju je 
odovod Gornja Radgona - Radenci, iz katerega se oskrbuje Koraj polovica občine. Vrednosti nitratov so presežene za 

kot dvakrat. V Savinjski dolini se pojavljajo nitrati v nje- 

nem spodnjem delu, kjer ima Celje svoje zajetje. V podtalnici 
Ljubljanskega polja je v enem vodnjaku prisoten krom. Na 
območju Maribora je zaskrbljujoče občasno pojavljanje 
organskih topil v nekaterih vodnih virih. V vodi Kraškega 
vodovoda Sežana so bile ugotovljene zvišane motnosti vode, 
bakteriološka oporečnost in na končnih vejah omrežja prese- 
žene količine trihalometanov (tabela 45). V triletnem obdobju 
(1991-1993) kažejo rezultati fizikalno-kemičnih analiz na 
poslabšanje, posebno v velikih vodovodnih sistemih, ki pre- 
skrbujejo veliko število ljudi. Vzroki so v onesnaženju okolja 
zaradi industrije in ekstenzivnega kmetijstva. Rezultati bakte- 
rioloških analiz v istem obdobju kažejo na zboljševanje na 
vseh vodovodnih sistemih. Najbolj se zboljšujejo vaški vodo- 
vodi, ki so bili v preteklosti najbolj kritični. 

Pregled vodovodov in laboratorijske analize pitne vode, v Sloveniji v letih *1991 do 

    1993 

t F izikalna analiza Kemična analiza Bakteriološka analiza 

Vodovodi Štev. vodov. Štev. % opor. Štev. % opbr. Štev. % opor. 

Medobčinski in region. 

40 96 12,5 227 5,73 194 14,43 
41 96 6,25 263 7,6 320 10,63 
42 303 

&rugi j, 
9,57 145 18,62 412 11.41 

^^Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenij 

h 3-3. kakovost hrane 

živ i 1993 se 'e nadzorstvo nad zdravstveno neoporečnostjo JJ" (kakovostjo hrane) še izvajalo po določilih bivšega zvez- 
9a predpisa Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in 

ost i tov sP|0Šne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 55/78 in 58/85), ki je 
vJ- s podzakonskimi predpisi po osamosvojitvi Slovenije v 
2cJav'ter določilih republiškega Zakona o zdravstvenem nad- 
nav u nad živili (Ur- '• SRS' št- 17/75.'- Po določilih prvo 
*dr ene9a zakona bi morale inšpekcijske službe v okviru pr j^stvenega nadzorstva letno odvzeti 15 vzorcev živil /1000 
Odu ®'cev- To P°men'' da bil° potrebno v Sloveniji letno 
Ce *e,i 30000 vzorcev oz. po navodilu RSI in RVU 8+4 vzor- 

'1000 preb., ločeno po skupinah živil in po preiskavah. 

° d°l°čilih še veljavnega zveznega zakona izvajajo zdrav- 
Io«l 0 sanitarno, zdravstveno higiensko in ždravstveno eko- KO nsHlArohiA ll rn ni ■ I i Ls i nr/inni i^rnuMunnnnn inAnnl/</\ o nadzorstvo v republiki organi zdravstvenega inšpekto- 
Veto ■ 1 nadzorstvo nad Br|narske inšpekcije. 

rata nć 
v«..nadzorstvo nad živili živalskega izvora pa tudi organi 

17/7c?u o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Ur. I. SRS, št. 
s6 

v 19- čl. določa, da si morajo fizične in pravne osebe, ki 
sk *variaj° s proizvodnjo ali prometom živil, zagotoviti prei- 
'abo n'e živil za °cen0 zdravstvene neoporečnosti v lastnih 
i6n 

ra,°rijih ali v povezavi z organizacijami, ki so pooblaš- 
Za preiskušanje živil. V praksi se ta povezava kaže v 

pogodbenih odnosih med proizvajalci in pooblaščenimi jav- 
nimi zavodi (območni Zavod za zdravstveno varstvo, veteri- 
narski zavodi), ki izvajajo interni nadzor. 
V tabeli 46 je prikazano število preiskanih vzorcev, odvzetih v 
okviru inšpekcijskega in internega nadzorstva, v pooblašče- 
nih laboratorijih Zavoda za zdravstveno varstvo in Inštituta za 
varovanje zdravja RS - ter za leti 1989 in 1990 v vseh pooblaš- 
čenih laboratorijih, vključno z laboratoriji Inštituta za higieno 
živil in varovanje zdravja, ki opravljajo preiskave živil žival- 
skega izvora. Večina vzorcev živil je preiskana na parametre 
mikrobiološke neoporečnosti, le manjši del na parametre 
kemične neoporečnosti in sestave. Ta odnos se po posamez- 
nih letih minimalno spreminja. V tabeli 47 je prikazano število 
vzorcev živil in njihova oporečnost v I. 1993. Večina vzorcev 
živil je bila preiskana na parametre mikrobiološke neoporeč- 
nosti, kvalitete sestave ter organoleptiko. Tudi v 1.1993 je bilo 
največ mikroorganizmov, ki so opredeljeni kot patogeni, 
zdravju škodljivi, oz. pogojno patogeni in ki so najpogostejši 
povzročitelji črevesnih nalezljivih bolezni, izoliranih iz hitro- 
kvarljivih živil. Zaskrbljujoče je dejstvo, da gre najpogosteje 
za živila, ki so že končno obdelana in pripravljena za uživanje 
- gotovi obroki iz DP, mlečni izdelki, še posebej sladoled in 
slaščice. Ta ugotovitev nakazuje na slabo osebno higieno 
zaposlenih pri neposredni pripravi hrane ter neustrezne teh- 
nološke postopke obdelave, shranjevanja in transporta živil, 
neupoštevanje vzdrževanja temperaturne verige (hladna 
veriga, topla veriga). 
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Delež neustreznih vzorcev po preiskavah kvalitete in organo- 
leptike je sorazmerno visok, kar opozarja, da naša živilska 
proizvodnja še ne zagotavlja standardne kvalitete sestave živil 
(slabe vhodne surovine, nezadovoljiva interna kontrola). Kot 
že vrsto let, je bil tudi v I. 1993 v okviru zdravstvenega 
nadzorstva dan premajhen poudarek ugotavljanju zdravju 
Škodljivih kemičnih kontaminantov v živilih. Tabela kaže, da 

kljub maloštevilnim preiskavam delež neustreznih vzorci 
visok. Rezultati kažejo, da se v laboratorijih ZZV tovr« 
preiskave opravljajo bolj ali manj sporadično, v glavnem 
živilih, namenjenih za izvoz. Strokovno podprt monitoi 
kemičnih kontaminantov v živilih živalskega izvora p> 
opravlja že vrsto let v okviru veterinarsko sanitarnega nad' 
stva. 

Število preiskanih vzorcev živil v pooblaščenih laboratorijih javnih zavodov od 1989 do 1993 

preiskave 1989* 1990* 1991 1992 1993 

san. mikrobiol. 44255 43636 23516 23109 24095 

san. kemične 9867 9140 6832 7390 5263 

Vir: letna poročila ZZV, 1VZ in VZ 

Rezultati nadzora nad proizvodnjo in prometom domačih živil vi. 199 

preiskave število vzorcev število oporečnih vzorcev % oporečnih vz, po preiskava 

san. mikrobiološke 24095 1799 7.5 

na pesticide 161 2 0.2 

na toksične kovine 363 18 0.5 

na aditive 927 43 4-6 
na sestavo 3726 572 20.8 

organoleptične 3395 585 17.1 

Vir: poročila ZZV in 1VZ za 1. 1993 
m* 

1.3.4. VPLIVI ONESNAŽENOSTI OKOLJA 
NA ZDRAVJE PREBIVALSTVA 

Elementi onesnaženega okolja so pomemben dejavnik, ki 
lahko pomembno vpliva na številne bolezni in bolezenska 
stanja. Pri tem gre tako za onesnažen zrak, kot za pitno vodo, 
hrup, odpadke ter ionizirajoča in neionizirna sevanja. Posebej 
so ogrožene občutljive skupine prebivalcev (bolniki, otroci in 
starejši ljudje). Največji problem predstavlja onesnažen zrak, 
kjer so glavni onesnaževalci: žveplov dioksid, dušikovi oksidi, 
ogljikov monoksid, ozon in dim. 

Zagotovo lahko trdimo, da je večina prebivalcev Izpostav- 
ljena vplivom klasičnih polutantov. Celovitih podatkov o obo- 
levnosti oziroma umrljivosti kot posledice onesnaženega 
ozračja zaenkrat še ne zbiramo sistematično. 

Opravljenih je bilo le nekaj manjših raziskav na območjih, kjer 
je onesnaženost po nam znanih podatkih najbolj kritična. 
Tako so n. pr. v Zasavju ugotovili močno povečano število 
bolezni dihal pri otrocih v zimskem času. Enako so ugotovili 
tudi v občini Lj.-Moste, v kateri je TE-TO. 

V Celju je bila ugotovljena povezava med onesnaženjem 
zraka in prostorsko razporeditvijo bolnikov s kroničnim bron- 
hitisom, pljučnim emfizemom in bronhialno astmo. Ugotov- 
ljena je bila korelacija med pojavom kroničnega respirator- 
noga sindroma in večjim onesnaženjem zraka. Dejavnik ones- 
naženja zraka deluje kot pospeševalec smrti bolnikov s kro- 
ničnimi boleznimi dihal v starostni skupini 61 -70 let. Večji 
pomen se pripisuje zlasti kompleksnemu onesnaženju okolja, 

kar pomeni, da-bi morali večjo pozornost posvetiti obm" 
z večjimi onesnaževalci okolja. 

V okviru Inštituta za varovanje zdravja RS poteka oW 
raziskava o onesnaženosti zraka in okolja v Zasavju in t 
stvenih posledicah. Obstoječi podatki o obolevnosti in d 
vosti v Zasavju kažejo, da je pomembno večja oboi®' 
zaradi bolezni dihal, srca in ožilja, bolezni prebavil, sr 
spolovil ter krvi in krvotvornih organov na tem območij 
boleznimi dihal je v primerjavi z ostalo Slovenijo pom«' 
več pljučnic, bronhitisa in emfizema. Tudi umrljivost A 
novotvorb je v treh revirskih občinah višja kot drugje. P"' 
izstopa umrljivost zaradi novotvorb dihal in prsnih org». 
občini Hrastnik. Seveda je pri interpretaciji teh pod' 
potrebno upoštevati, da je število teh primerov majhno 

V teku so priprave za pripravo projektov, ki bodo jj 
spremljali in povezovali umrljivost in obolevnost preboj 
na ogroženih obmđčjih in elemente onesnaženega 
Nekatere podatke že zbirajo na Inštitutu za varovanje A 
RS. Na ta način bo možno dobiti dober vpogled v pro" 
tiko kot podlago za pravočasno ukrepanje. 

1.3.5. VPLIVI NA EKOSISTEME, RASTLINSTVO 
IN ŽIVALSTVO 
Rastlinstvo in živalstvo ogroža človek neposredno (npr

? 
ranje, trganje, lov, ribolov, itd.) ali posredno s posega' 
njihov življenjski prostor (habitat), npr. s spreminjanj^ 
nega režima, onesnaževanjem, pozidovanjem, drob'' 
strnjenega območja v manjše dele, prekinjanjem kom'' 
med populacijami ipd. 

J 
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*avarstvo narave pomembne ekosisteme opredeljuje, deloma 
'udi Ramsarska konvencija, zelo natančno pa Smernice 
Evropske skupnosti za varstvo rastlin, živali in habitatov (FFH 
92/43/EEC), ki za Slovenijo sicer še niso obvezne, so pa eden 
izmed pogojev za pristop k skupnosti. 

1-3.5.1. Vplivi na ekosisteme" 

Sistematičnih podatkov o ogroženosti ekosistemov še 
"imamo, v zadnjem desetletju pa je bilo več različnih posku- 
sov za koordiniranje zbiranja tovrstnih baz: 

• preverjena je bila baza podatkov CORINE Biotopes Project 
(program v okviru EU); 
• v teku je uvedba kartiranja habitatov po bavarski metodi, 
kjer teče spremljanje stanja že nad 20 let. Dobljeni rezultati so 
zelo grob posnetek stanja in so pokazali na dosedanjo neko- 

, Ordiniranost bazičnih raziskav, pa tudi na težavnost vzpostavi- 
le sistema kartiranja habitatov; 
• prijavljen je bil projekt za kartiranje habitatov v Sloveniji v 

. okviru programa PHARE, vendar pa kandidatura ni uspela. 
1 

Ocena stanja je podana za šest skupin ekosistemov in sicer: 
Sozdove, grmišča in travišča, celinske vode, obalo in morje 

' w gore. * 
! Gozdovi. Gozdovi predstavljajo izjemno'pomemben ekosi- 
- s'em. S stališča varstva narave so še posebej pomembni: 

!• pragozdni ostanki, 
• sekundarni pragozdovi, 
• strnjeni gozdni kompleksi (npr. Snežniško-Kočevski kom- 

' P'eks, Trnovski gozd), 
• varovalni gozdovi, 
• gozdni rezervati in 

„ • sestoji poplavnih nižinskih gozdov. 

- ?akon o gozdovih v veliki meri vključuje naravovarstvena 
Sodišča (npr. prepoved golosečnje, upoštevanje neproiz- 

' godnih funkcij gozda, prepoved sajenja neavtohtonih vrst 
"d-)- Na tem področju je bistven problem v izvajanju gozdar- 
je zakonodaje v spremenjenih lastniških razmerah in reorga- 

' Raciji gozdarske službe. Problematična je tudi velika 
^ d°stopnost gozdov zaradi gostote gozdnih prometnic in s tem 
4 Povezanih vplivov (motnje zaradi prometa, nevarnost požara, 
. Snr>eti itd.). 

®«nlšča In travišča. Grmišča prestavljajo v Sloveniji zelo 
s ^noliko skupino ekosistemov. Z opuščanjem rabe na eni 
2 ®"ani oz. intenzifikacijo na drugi se travišča po površini 

( ^["anjšujejo. Konkretnih podatkov ni na voljo, govoriti je 
^ j^ogoče le o globalnih trendih. Vlažna travišča in trstičevja so 
.j p' izjemno pomemben ekosistem za številne ogrožene rast- 
'•) '[)ske in živalske vrste močno ogrožena zaradi hidromeliora- 
* Cl)skih del. 

,0 jonske vode: reke In jezera. Vode in vodni ekosistemi so 
i 9r°ženi zaradi slabšanja kakovosti vode oz. posegov v vodni 
j . *lrn (jezovi, derivacije malih HE, neustrezne vodne zgradbe, 
l re9ulacije ipd ). . 

Obala In morje. S stališča biološke raznovrstnosti so v sloven- 
skem obalnem območju najbolj zanimiva slanišča (Sečovelj- 
ske, Strunjanske soline, Škocjanski zatok), flišni klif in osa- 
meli apnenčasti izdanki (Stena v dolini Dragonje). Pritisk 
uporabnikov na prostor slovenske obale se v zadnjih letih 
stopnjuje. Vsi še kolikor toliko ohranjeni predeli so močno 
ogroženi (turizem, navtični turizem, pomorske dejavnosti 
itd.). 

Gore. Gorski ekosistemi so sorazmerno naravno ohranjeni, 
vendar se stopnjujeta tako obisk, kot tudi prodor novih mote- 
čih dejavnosti (povečan zračni promet, neurejeno gorsko 
kolesarjenje, krajevna in časovna preobremenjenost planinski 
poti in postojank, motoriziran dostop) v te predele.. 

Med navedenimi šestimi ekosistemi so najbolj ogroženi vodni 
In močvirni ekosistemi, ekstenzivna suha travišča ter 
obmorski ekosistemi. 

1.3.5.2. Vplivi na rastlinstvo in živalstvo 

Ogroženost posameznih vrst je ocenjena na podlagi IUCN 
meril ogroženosti28 

Vplivi na rastlinstvo 

Višje rastline (praprotnice in semenke). V primerjavi s preo- 
stalimi deli sveta uspeva v Evropi sorazmerno malo višjih 
rastlin (okoli 12.500 od 250.000 znanih vrst). V Sloveniji jih je 
okoli 3000. Leta 1989 je izšel Rdeči seznam ogroženih pra- 
protnic in semenk SR Slovenije, kjer je med ogrožene vrste 
uvrščenih 330 (11% flore) taksonov (tabela 48). Kar >68 takso- 
nov je bilo uvrščenih v kategorijo nezadostno poznanih vrst, 
kar še dodatno ilustrira poznavanje na tem področju V 
naslednjih letih je bilo delo omejeno na zbiranje različnih 
predlogov za nove uvrstitve na seznam, prekategorizacije 
ipd., ni pa bil pripravljen nov seznam. 

Nižje rastline. Leta 1989.-je bil izdelan provizoričen rdeči 
seznam lišajev (tabela 48). 

Mahovi. Leta 1992 je izšel Rdeči seznam ogroženih listnatih 
mahov (Musci) v Sloveniji", kjer je od 598 poznanih vrst v 
Sloveniji opredeljenih kot ogroženih 213 taksonov (tabela 48). 

27 V tem poročilu je uporabljena definicija ekosistemov v skladu s 
poročilom Europes Envlronment 1993 in temelji na definiciji CORINE 
Biotopes Project. Vsebinsko najširša kategorija so skupine ekosiste- 
mov, za katere so navedeni podatki o stanju v Sloveniji. Po metodi za 
izdelavo poročila Europe s Environment so zbrani podatki za vsako 
skupino glede na: naravnost, raznovrstnost, reprezentančnost, ogro- 
ženost in velikost. Žal ni na voljo pregleda nad celoto in so podani le 
posamični podatki. 
a Kategorije se opredeljujejo na določeno geografsko enoto (npr. 
pokrajino, državo, celino, planet). 

" Martinčič, A., 1992. 

I 
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Skupno število ogroženih vrst višjih in nižjih rastlin v Sloveni 

višje rastline 
T O (št) (Ex) (E) (V) (R) 

| višje rastline | 3000 | 330 | 30 | 34 | 77 1 189 
nižje rastline j 
lišaji 48 2 4 50 16 
mahovi 598 • 213 10 46 83 74 

Legenda: T - število znanih taksonov v Sloveniji 
O (St) - Število ogroženih vrst * 
(Ex) - izumrle vrste 
(E) - prizadete vrste 
(V) - ranljive vrste 
(R) -redke vrste 

| Vir: URSVN, MOP 
 2 

Vplivi na živalske vrste10 

Z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. I. RS, št. 
57/93) se je sicer bistveno razširilo dotedanje varstvo na 
številne živalske vrste in skupine, obravnavane v rdečih sez- 
namih. Kljub temu pa dejansko ohranjanje vrst ni zagotov- 
ljeno. Neurejeno ostaja varstvo življenjskih prostorov (pred- 
vsem zunaj zavarovanih območij), problematično je razmerje 
z lovstvom, ribištvom, intenzivnim ribogojstvom, sporna je 
poravnava odškodnin zaradi škod, ki jo povzročajo živali itd. 

Omenimo naj še dve specifični skupini problemov: 

• mednarodna trgovina z živalskimi vrstami poteka tudi prek 
Slovenije. Za urejanje tega področja ni primerne zakonodaje 
in nadzornih organov; 

• v Sloveniji je aktualno tudi vnašanje neavtohtonih žival' 
vrst v naravne ekosisteme. Najbolj problematičen je bil izl 
japonskih rakcev vrste Penaeus japonicus v marikulW 
Sečoveljskih solinah, vpisanih v seznam območij Ramss' 
konvencije. 

Podatki o ogroženih živalskih skupinah so bili zbrani v o* 
desetih letih. To je prvi tovrstni pregled in je osnov* 
varstveno ukrepanje, nadaljnje raziskovanje ter re' 
(tabela 49). Predpostavke za redno spremljanja stanja in si 
memb niso zagotovljene. Podatki med posameznimi s*1 

nami so glede na stopnjo poznavanja zelo neuravnoteže1 

30 Pregled je povzet po članku J. Vidic (1992) 
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Pregled ogroženosti živalskih skupin 

Vretenčarji 
T O (št) O (uo) (Ex) (E) (V) (R) (D (K) 

Obloustke in ribe (Pisces 
Jb Cydostomata) 

98 43 62 4 23 8 4 , 7 17 

^Dvoživke (Amphibia) 22 20 91 1 18 1 
plazilci (ReptiUa) 27 22 82 1 8 11 2 7 
J*tiči (Aves) 207 112 55 5 21 53 35 2 
_Sesalci (Mammalia) 69 43 62 8 4 26 5 
Nevretenčarji 

JTrdoživi (Hydrozoa) 9 1 11 1 
_Mehkužci (Mollusca) 308 126 41 45 81 6 13 
^Deževniki (Lumbricidae) 75 29 39 29 
JMjavke (Hirudinea) 18 7 39 2 5 
Pajki (Aranea) okoli 

500 
113 okoli 

23 
3 2 82 26 

Sladkovodni višji raki 
JEntomostraca aq.) 

88 43 50 1 2 15 25 2 

Sladkovodni nižji raki 
JMalacostraca aq.) 

okrog 
140 

22 okoli 
16 

1 8 18 10 

Raki mokrice (Isopoda 
Jerr) 

124 30 24 10 
* 

20 1 30 

J^vojnonoge (Diplopoda) 169 43 62 33 38 
Ravnokrilci 

JOrthopteroidea) 
170 68 40 8 54 6 13 11 

^Stenice (Heteroptera) 586 30 5 1 .722 7 
J^junavci (Mecoptera) 9 3 33 1 1 1 
^režekrilci (Neuroptera) 104 15 14 1 6 8 1 6 
Mladoletnice 

JTjjchoptera) 
201 27 ' 13 1 3 7 16 1 

e8enda: T - Število znanih taksonov v Sloveniji 
0 (St> - število ogroženih vrst 
0 (%) - Število ogroženih vrst v odstotkih 
'Ex) . izumrle vrste 
'E) - prizadete vrste 

- ranljive vrste 
'R) - redk e vrste 

neopredeljene vrste 
- nezadostno poznane vrste 

URSVN, MOP 

I ^'katorji. Za ogroženost rastlinskih in živalskih vrst uporab- 
IUo°k po vsem svetu IUCN kategorije. Generalna skupščina i. N leta 1994 v Buenos Airesu je podala predlog nove 

ogroženosti rastline/živali v Sloveniji in temu primerne var- 
stvene ukrepe3' 

bor ac''0, s'cer temelji na prejšnji, vendar je nekoliko p 'I eksaktna. Dokler ne bo sprejeta, bomo vse preglede 
Peljali po sedaj veljavni klasifikaciji. Kategorizacija je 

l^gionalna in namenjena predvsem delovanju znotraj države 
0 le seveda primerljiva s celinsko (evropsko) in svetovno 

en°- Tako je možno na tej podlagi sklepati tudi na pomen 

31 Poseben problem nastane, ker se indikatorji za specialna poročila 
(npr. Helsinška listina o varstvu gozdov, Alpska konvencija itd.) nana- 
šajo na del slovenskega ozemlja, za kar pa ob podatkih o ogroženosti 
nimamo primernega atributa. Problem je rešljiv z vpeljavo podatkov v 
GIS sistem, kjer je treba te potrebe tudi predvideti in se izogniti 
neeksaktni interpretaciji podatkov. Prav tako je treba spodbujati siste- 
matično zbiranje podatkov, koordinacijo bazičnega znanstvenega dela 
in prispevkov nevladnih organizacij in amaterjev. 
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Primerjava ogroženosti vrst v Sloveniji z Evrop1 

  _j 

EVROPA 

skupno število vrst ogroženih (%) vr$. 

— - 

SLOVENIJA 

skupno število vrst ogroženih (%) vrst 

sesalci 250 42 69 62 

ptiči 520 18 207 55 

plazilci 199 45 27 82 —- < 

dvoživke 71 30 22 91 

ribe (sladkovodne) 227 52 98 40 ( 

višje rastline 12500 21 3.000 ■11 1 

Vir: Evropsko 'poročilo 

Podatkov o ekonomski izrabi vrst v Sloveniji ne zbiramo, 
medtem ko podatke o populacijah izbranih lovnih vrst ter 
ulovih zbira Lovska zveza Slovenije, ulov rib po letih pa 
Ribiška zveza Slovenije. 

1.3.6. VPLIV ONESNAŽENEGA OKOLJA NA STANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE 

Problem ogrožanja kulturne dediščine zaradi sprememb v 
okolju je v svetu dobro poznan in je aktualen tudi v Sloveniji. 
V obdobju 1989-1994 je bilo največ storjenega na področju 
boljšega poznavanja problematike ter nekaterih konkretnih 
ukrepov za odpravo izvorov ogrožanja dediščine. 

Valorizacija in opredelitev stanja, vplivov okolja itd., v katerem 
se nahaja več kot 1800 registriranih razglašenih znamenito- 
sti In spomenlkovje je prvi korak in izhodišče za njihovo 
zavarovanje, ugotavljanje vzrokov in stopnjo ogroženosti. 
Pomemben korak k vzpostavljanju monitoringa predstavlja 
postavitev prve opazovalne postaje v brežiškem gradu. V 
nadaljevanju bodo v opazovanje vključeni tudi drugi najbolj 
ogroženi pomembni spomeniki kot npr. stolnica v Ljubljani, 
Povodnov muzej na prostem v Ptuju idr. Načrtovani program 
izvaja AMES (avtomatski merilni sistem za okolje) z Inšituta 
Jožef Štefan, ki bo v perspektivi pokrival tudi pomembne 
objekte izven ožjih mestnih območij in naselij. V lanskem letu 
je Restavratorski center skupaj s podjetjem ARXEL končal 
prvi del projekta KOINE namenjenega računalniško vodeni 
dokumentaciji za vnašanje, hranjenje, obdelavo ter uporabo 
podatkov, ki se bodo zbirali preko monitoring mreže in osta- 
lega gradiva oziroma zbranih dejstev ogroženosti. Med nalo- 
gami, ki neposredno izhajajo iz tako pridobljenih podatkov, je 

raziskovanje ogroženosti stenskih slik na zunanjščlnal 
več kot 120 objektih, ki zaradi kakovosti tovrstne slika1 

dekoracije spadajo v pripravljen seznam. Med ključne d< 
nike ogrožanja teh vrednost sodi onesnaženo ozračje. 

2. PRITISKI NA OKOLJE 

2.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV 

Osnovni podatki. 31. 12. 1994 je živelo v Sloveniji 1 
prebivalcev, največ v gosto poseljenih urbanih aglomerac v 

ki predstavljajo tudi vire največjih pritiskov na okolje in ^ 
stor32. Poselitveno strukturo določata velika razpršeno! v 
majhnost naselij, ki sta tudi vzrok velikim razlikam v g" 
prebivalcev (primerjati s karto Gostota poselitve in dele 
mest). V Sloveniji je povprečna gostota 98 prebivalce* » 
kvadratni kilometer. Po posameznih občinah pa je go' * 
prebivalcev zelo različna - od 9 v občini Bovec do 1 

prebivalcev na km2 v mestni občini Ljubljana. Med 147° 
nami je gostota prebivalcev nad slovenskim povprečjem' 0 
ih ali v slabi tretjini (32%) vseh občin. 

Kljub številnim naseljem (6.000 naselij), je značilna konce1 o 
cija prebivalcev na sorazmerno majhnem prostoru me' Vi 
regij in njihovih zgostitvenih območjih. V naseljih z vei 
5.000 prebivalcev živi nekaj manj kot polovica vseh prec 

cev. V 15 mestih z več kot 10.000 prebivalci živi dobra tr« 
vseh prebivalcev Slovenije. Pritiski na okolje in njegova► 
teta so odvisni od kompleksnih medsebojnih vplivov p° 
tvenega sistema, predvsem pa od značilnosti omrežja fl* 
(tabela 51). 

* Centralni register prebivalstva Republike Slovenije. 

SI 

tc 
SI 
R 

K|tii 
Vi 
'oi 

Razporeditev prebivalcev po nase 

Skupaj 1991 

Štev. prebivalcev 

1.965.986 

Število naselij 

5.946 

°o prebivalcev 

100,00% 

% nasii 

100,Oj3, 

nad 10.000 preb 619.320 15 31,50% Oj 
-<1: 
OAl 

Jk 

Iti 

nad 5.000 preb 870.591 37 44,28% 

nad 2.500 preb 897.938 111 45,67% 

Vir: Urad RS za statistiko, popis 1991 
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Območja zgoščene poselitve. Mesta, kot najmočnejši poten- 
ciali družbenega in gospodarskega razvoja, njihova pred- 
mestja in urbanizirana okolica, so območja velikih koncentra- 
ti ljudi, dejavnosti in delovnih mest. To so ciljna območja 
številnih vsakodnevnih migracij in predstavljajo dinamične in 

kompleksne ekosisteme z značilno notranjo in zunanjo dina- 
miko. Koncentracija in večanje števila ljudi sta značilna pred- 
vsem za suburbana območja regionalnih središč, v samih 
strogih mestnih središčih pa se število prebivalcev maniša 
(tabela 52) 

C 
Gostota prebivalstva z ozirom na zgrajene površine v posameznih mestih33 

ocena zazidane površine 

km2 

preb 1988 

31.12.1988 

preb 1993 

31.12.1993 

indeks 

93/88 

preb/km2 

1988 

preb/km2 

1993 

skupaj prebivalci 20256 1996235 1989408 99.65 98.55 98,14 

testno prebivalstvo 
foad 2500 preb) 

' 
928752 1000116 107.68 

LJubljana 164 281562 270759 96.16 1716.84 1650.96 

Maribor 38 . 108096 103512 95.75 2875.03 2753.11 

celje 
j!   

23 • 41543 39942 96.14 1828.60 1758.13 

« Kranj 26 36571 36808 100.64 1391.68 1400.70 

Koper 13 25385 24746 97.48 1958.10 1908.81 

^ovo MESTO 30 22097 22637 102.44 732.38 750 28 
9 nova gorica 
C *»-—   4 14989 14559 97.13 4229.45 4108.11 

J, [Jurska sobota 14 13987 13938 99.64 " 965.51 962.121 

Urad RS za statistiko, popis 1991 

' ? i'ten 'e Proces zgoščanja prebivalcev v območjih urbanih °9lomeracij in ustvarjanja območij močne depopulacije, 
'abše razvitosti in staranja prebivalstva. Mesta so, kot 
&*°ČJa največjih zgostitev prebivalcev, storitvenih in proiz- 

č to-nih dei9vnosti ter prometnih tokov tudi največji genera- 
'b si/" bremenitev okolja. V gosto poseljenih območjih so ' Koncentrirana tudi delovna mesta. Po ugotovitvah dr. M. 
f«J ai/barja34, živi na eni petini (1/5) državnega ozemlja tri četr- 

(3/4) vsega prebivalstva in je locirano devet desetin (9/10) 
alon delovnih mest. V območjih urbanih aglomeracij regi- 

hiu8 n'h središč je locirana tudi večina storitvenih in proizvod- 
T'h dejavnosti. 

5ta 4^0/,° ocl vse^ *aP°s'en'h dela v kraju, v katerem tudi 
-^vo i0' Već kot P°lovica vseh zaposlenih se vsakodnevno 

žih "a de'° v drug kra'- 2 vidika varstva okolja je značilno ."anjševanje vloge javnega prevoza. Od leta 1988 do leta 
ij, se je izrazito zmanjšalo število potnikov, ki potujejo z 

obugj (indeks 88/93 je 44,6) in povečalo število osebnih 
j7

z" (indeks* 88/93 je 117,4). V letu 1988 je prišlo v povprečju 
^3' °seb na en avto, leta 1993 se je to razmerje spremenilo na 
,0' '' oseb/avto. <« 

2 0 
> nČ'Podinjstva. Po popisnih podatkih je bilo leta 1991 v Slove- 

350.120 gospodinjstev. Zmanjšujeta se število članov 
"njstva in število gospodinjstev v enem stanovanju. Na 

^ifir<BI'u i® upadanje števila članov posameznega gospo- 
e IStva večje kot v mestih. Indeks rasti števila stanovanj 91/81 
IO3 1 '38 in presega indeks rasti števila prebivalcev 91/81, ki je 
stan ' Stanovanjski standard je iz leta v leto višji. Vedno več n°vanj ima centralno ogrevanje, kopalnico in stranišče. V 

letu 1991 je 63% (38% leta 1981) vseh stanovanj imelo vse 
komunalne priključke in centralno ogrevanje. Oskrba s pitno 
vodo iz vodovoda je zagotovljena v 97% vseh stanovanj, 95% 
stanovanj pa je priključenih na električno omrežje (popisni 
podatki 1991). 
Vodooskrba. Oskrba prebivalstva s pitno vodo je razmeroma 
na zadovoljivem nivoju. Problem predstavljajo pri nekaterih 
vodooskrbnih sistemih kvaliteta vode ter občasni izpadi 
oskrbe. V Sloveniji je po podatkih Statističnega letopisa RS za 
leto 1994 in MOP skupna dolžina omrežja 13 861 km, od tega 
primarnega omrežja 4 703 km, sekundarnega omrežja 9 158 
km ter 338 842 priključkov. Z njimi upravlja 52 komunalnih 
podjetij. Tako v povprečju eno podjetje v Sloveniji upravlja s 
267 km omrežja, od tega primar 90 km, sekundar 167 ter 6516 
priključki in oskrbuje 33 330 prebivalcev. V povprečju imamo 
opravka z razmeroma majhnimi sistemi ter velikim številom 
majhnih vodovodnih sistemov, še posebno, če upoštevamo 
dejstvo, da posamezna podjetja upravljajo z več kot enim 
vodovodnim omrežjem, nekatera pa celo z velikim številom 
teh. V redno oskrbo z vodo iz javnih vodovodov v Sloveniji je 
vključeno 1 733 145 prebivalcev, kar predstavlja 88% vsega 
prebivalstva Povprečna poraba vode iz javnih vodovodov je 
240 l/preb/dan, od tega odpade na gospodinjstva 127 l/preb/ 
dan. Normativi porabe vode ne odstopajo bistveno od tujih 
normativov . 
33 Zgrajene površine so približki, ki jih je grafično določil RUTS (1994) 
34 Raziskovalna naloga Zasnova poselitve v R Sloveniji, 1994/9 
35 Vir: Podatki o popisu prebivalstva v letu 1991 - Zavod RS 
za statistiko. 
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Preko javnih vodovodov se ja v letu 1993 zagotovilo 266 589 
000 m3 vode, od tega iz podtalnice 52%, studencev 45% in 
površinskih voda 3%. Dejansko dobavljenih količin vode iz 
javnih vodovodov pa je bilo 154 658 000 m3, od tega gospo- 
dinjstvom 54%, drugim dejavnostim 41%, 5% pa so posa- 
mezni vodovodni sistemi dobavili drugim vodovodnim siste- 
mom. Vodne izgube v omrežju in prelivi so znašali 111 931 000 
m3, oziroma v odnosu do zagotovljenih količin vode kar 41 
odstotkov, kar kaže na neracionalno gospodarjenje s pitno 
vodo. Razlog za to gre iskati tudi v slabemu stanju omrežij, 
objektov in naprav kot posledica, na eni strani nesolidne 
gradnje novih omrežij, na drugi strani pa nezadostnega ozi- 
roma neustreznega vzdrževanja. Neustrezno vzdrževanje ni 
izključna krivda upravljalcev vodooskrbnih sistemov. Viri 
financiranja vodooskrbnih sistemov naj bi bili zagotovljeni 
preko cene vode. Vendar se ta ne oblikuje po strokovnih 
merilih temveč preko indeksacije, ki zajema določen del 
uradno objavljenih stopenj inflacije. To med drugim pomeni, 
da so z indeksacijo posamezni upravljalci vodovodnih siste- 
mov postavljeni v neenakopraven položaj. Tisti, ki so ob 
začetku takega oblikovanja cen imeli razmeroma ustrezno 
osnovno ceno za enoto pitne vode ali pa je bila ta morda celo 
precenjena z indeksacijo cen, še vedno lahko normalno 
poslujejo, za razliko od onih, ki jim indeksacija cen ne zago- 
tavlja več normalnega obratovanja oskrbnega sistema. Ena 
od posledic je tudi zniževanje nivoja vzdrževanja omrežij, 
objektov in naprav ter zanemarjanje oziroma odsotnost dru- 
gih nujnih ukrepov, ki so zreducirani na najnujnejša dela in še 
to zelo pogosto takrat, ko že pride do motenj v oskrbi. 

Javna kanalizacija. Količine odpadnih vod iz javnih kanaliza- 
cijskih sistemov so ocenjene na 139 364 000 m3 ( gospodinj- 
stva 81 395 000 m3, komunalne storitve 1 730 000 m3 in ostale 
dejavnosti 56 239 000 m3). Razlika med porabo vode in koli- 
čino odpadne vode3® je 15 294 000 nr. Stanje omrežij in 
naprav je, zaradi podobnih vzrokov kot pri vodovodnih omrež- 
jih, neustrezno, kar ima v tem primeru še dodatne negativne 
posledice za okolje. Neustrezna in netesna kanalizacijska 
omrežja namreč predstavljajo latentno in potencialno nevar- 
nost onesnaženja območij preko katerih potekajo, kakor tudi 
podtalnice kot glavnega vira pitne vode. Vodne izgube v 
kanalizacijskih omrežjih niso določene. Podobno velja tudi za 
tuje vode, ki se odvajajo v kanalizacijska omrežja. Še najbolj 
zaskrbljujoč podatek3' pa je, da se skupno čisti le 54% 
odpadne vode, ki jo po oceni zbirajo javna kanalizacijska 
omrežja, oziroma biološko le 6%, kemično 0,005%, kombini- 
rano 18% in mehansko 30%. 

V Sloveniji je razmeroma veliko število javnih kanalizacijskih 
sistemov, od katerih jih je le nekaj zaključenih s čistilno 
napravo. Z njimi upravlja 54 komunalnih podjetij. Skupna 
dolžina omrežja je 3 973 km, od tega primarnega omrežja 736 
km, sekundarnega omrežja 3237 km ter 12 336 priključki. 
Tako v povprečju eno podjetje v Sloveniji upravlja s 74 km 
omrežja, od tega primar 14 km, sekundar 60 ter 228 priključki 
in oskrbuje 19 152 prebivalcev. Še toliko bolj kot pri vodoo- 
skrbi imamo opravka z razmeroma majhnimi kanalizacijskimi 

sistemi. Tudi pri zbiranju, odvodu in dispoziciji odpadn« 
meteorne vode je veliko primerov, da posamezna komuni 
podjetja upravljajo z več kot enim sistemom. (Viri: Statist 
letopis RS 1994 in Podatki Ministrstva za okolje in prost« 

Čistilnih naprav za čiščenje odpadne vode s skupno Kap 
teto nad 1000 EE je 68. Skupna projektirana kapacitet« 
naprav je 895 000 EE. Od teh jih je enostopenjskih mehaC 
-bioloških 24, dvostopenjskih mehansko-bioloških 
mehansko-bioloških 18, 1 gnilišče in ena naprava sar 
predčiščenjem. Ostale naprave ne delujejo ali o njih " 
razpolago ustreznih podatkov. Večinoma delujoče čis 
naprave ne dosegajo predvidenih učinkov čiščenja. V pflj 
javi z vodooskrbo je dejavnost zbiranja, odvajanja ter čil" 
odpadnih ter padavinskih voda po obsegu razirv 
skromna in omejena pretežno na urbanizirana ter st 
naselja. 

V redno oskrbo odvoda odpadnih voda preko javnih kan' 
cijskih sistemov je po podatkih Ministrstva za okolje i" 
stor v Sloveniji po oceni vključeno 870 000 prebivalce" 
predstavlja 44% vsega prebivalstva, po podatkih Zavod 
za statistiko (Popis 1991) pa 1 034 216 prebivalcev oZ'( 
53%. 

Energetska oskrba. V obdobju od leta 1988 do leta 
močno zmanjšuje široka potrošnja trdih goriv, plina, d 
premoga, narašča pa potrošnja kurilnega oija (indeks 9^ 
193,54) in električne energije. 

Velika mesta so tudi največji potrošniki plina. Ljubijo 
Maribor imata kar 93% vseh priključkov v Sloveniji in ( 
šita več kot 60% vsega plina. Gospodinjstva porabijo le' 
celotne količine plina. Največja potrošnika gospodinj! 
plina sta Ljubljana (69,5%) in Maribor (27,7%), ki porabi« 
vsega plina, ki ga potrošijo slovenska gospodinjsf 
obdobju 1988/1993 se je količina pralnih praškov, ' 
drugih čistil zmanjšala za polovico (indeks 93/88 je 5 
račun močnejše koncentracije. Prodaja pralnih stroje*1 

prepolovila3". 

2.2. KMETIJSTVO 

2.2.1. OSNOVNI PODATKI 
Kmetijstvo obvladuje cca. 43% prostora in sodi med bis' 
sooblikovalce stanja okolja. Osnovni kazalci panoge soP 
zani tabelarično (tabeli 53 in 54). 

38 Ker so kanalizacijska omrežja v Sloveniji skromno of 
Ijena z merilnimi napravami tudi za ugotavljanje koli#' 
sklepaji, da so količine odpadnih vod ocenjene na 
porabe vode. i 
37 Vir: Statistični letopis RS 1994. 
38 Vir: Statistični letopis 1994. 

i Osnovni podatki o slovenskem kmetij* 
  V 

J 
Stanje ob popisu 1991 Delež v Sloveniji (%) 

Število kmečkih gospodinjstev 156.549 
Število prebivalcev na kmečkih gospodinjstvih 574.490 • 
Kmetijsko prebivalstvo 145.422 
Aktivno kmetijsko prebivalstvo 109.139 
Rodovitna zemlja /gozd+kmet/( 000 ha) 1.902 
Kmetijska zemlja (000 ha) 866 
Bruto domaČi proizvod (v mio SIT) 15.386 

- I 

h 

Vir: Zavod RS za statistiko 
*1 
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Bruto domači proizvod kmetijstva v Sloveniji 

1980 1990 1991 1992 

_Kmetijstvo, gozdarstvo, lov (v mio DEM) 1.008 1.312 1.029 948 

delež v BDP (*) 5,4 4,7 4,9 4,9 

_Krnetijstvo (v mio DEM) 1.111 924 862 

delež v BDP {%) 4,0 4,4 4.5 

Vir: Zavod RS za statistiko 
Med drugimi kazalci stanja na področju kmetijstva je 
Pomembno opozoriti na naslednja dejstva: 
•leta 1992 je bil delež kmetijstva v družbenem proizvodu 
io P' 4-5%- Skupni obseg kmetijske proizvodnje se je v letu 1993 zmanjšal za 3,5%, glede na leto 1990 pa je manjši za 9%. 

tri leta zapored se beležijo negativne stopnje rasti. 
• v letu 1993 se je najbolj zmanjšal obseg živinoreje (v 
P®rutninarstvu manjši za 17,2%, v govedoreji za 8%), poljedel- 
ca proizvodnja pa je ostala na ravni iz leta 1992. 
• povečujejo se površine intenzivnih sadovnjakov in vinogra- 
dov in obseg proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu, 
"adaljuje se opuščanje pašnikov; 
• znake oživljanja kaže prašičereja na kmetijah ter ponovno 
"^Postavljanje nekaterih manj razširjenih usmeritev (npr. 

ovčereja, ribogojstvo, čebelarstvo); 
• od leta 1991 dalje poteka pospešena izgradnja ribogojnih 
objektov za vzrejo sladkovodnih rib, pretežno ameriške po- 
strvi. 
• proizvodnja na področju marikulture trenutno dosega 300 
ton školjk klapavic in 60 ton rib (brancin in oroda), po nekate- 
rih preliminarnih ocenah je mogoče brez prevelike ekološke 
obremenitve proizvesti do 270 ton rib in do 1.500 ton školjk; 
• dolgoletno praznenje območij z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo se je v zadnjem medpopisnem obdobju sicer neko- 
liko umirilo39, nadaljuje pa se na gorsko-višinskih območjih, 
kjer so možnosti dnevne migracije omejene; 
• proces upadanja kmečkega prebivalstva ter zmanjševanja 
števila kmetij se nadaljuje. 

Raba kmetijske zemlje v letu 1993 

kmetijska ZEMLJA 733.737 
„Vinogradi in sadovnjaki skupaj (ha) 34.847 
Jntenzivni sadovnjaki (ha) 4.756 

NJIVE (pospravljene) 237.244 

„Krušna žita 46.178 

Janina strna žita 11.529 
„Koruza 61.825 
„Kfompir 29.117 

Jtadkorna pesa 3.499 

_2[jnice 3.074 
J^uge ind.rastl. 109 

.Vrtnine 9.728 

Janine zrnate stroč. 43 
■^jlažna koruza 36.358 

J^rnne okopavine 6.296 

Janine košev.v SS 29.488 

J^[niščni,nak.,vm.pos. 18.340 

^rz"ine, razlika 4.641 

jMVlNJE(obdel.) 433.923 

.Jj^vniki 309.002 

■J^tenz. pašniki 124.921 

•i^dine, neobdelano 3.619 

J^ospravljeno travinje 124.056 
H«ieljišča 3.429 
Predvsem kot rezultat splošne gospodarske krize in z njo pogojenih omejenih možnosti zaposlovanja. 
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RIBNIKI IN TRSTIČJA 

ŽIVINOREJA št.glav 

2.349 

Prireja 

Mleko (št.mlečnih krav) 210.609 533.081 

Prirast govedi (zakol) 171.064 77.956 

Prirast prašičev (zakol) 646.234 79.100 

Prirast perutnine 69.200 

Konzumna jajca 332.907 

Konji 8.704 J 

Drobnica 30.552 600 j 

1) pridelek izražen v senu; 
2) od tega intenzivni sadovnjaki, skupaj z jagodičjem: 4.756 ha, 62.304 t; 
3) hektarski pridelek intenzivnih rodnih sadovnjakov, skupaj z jagodičjem; 
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Delež dušika, ki je bil namenjen rastlinam z organskimi gnoj1 1 

je bil leta 1991 poprečno 90 kg/ha in je skoraj dvakrat več kol . 
nojili. Regije, kjer je največja koncentracija ži<J 

' V 
2 
rt, 
oi 

Vir: Modelni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije 

2.2.2. IZBRANI KAZALCI PRITISKA NA OKOUE 

Gnojila 

Zaradi specifičnih lastnosti dušika v raznih kemičnih oblikah 
je ta element med vsemi rastlinskimi hranili najbolj podvržen 
migracijskim procesom: izpiranju in izhlapevanju, zaradi 
česar lahko nastopijo tudi neželjeni vplivi na okolje (vode). Po 
ocenah so gojene rastline prejele z gnojili poprečno 137 kg 
dušika /ha, v obalno kraški regiji le 69 kg/ha, v mariborski pa 
200 kg/ha. Porabo mineralnih gnojil je bilo prejšnjih letih zelo 
težko realno evidentirati, predvsem glede na vsebnost hranil. 
K boljšemu pregledu je pripomogel šele proces osamosvaja- 
nja, ko so organizacije pričele uvažati gnojila v Slovenijo (prej 
so podatki skupni za SFRJ). 

Uporaba mineralnih gnojil glede na mednarodne primerjave 
ni pretirana. Problem je bolj zaostren v primeru kultur, ki 
dosegajo na tržišču višjo ceno, zaradi česar pride do pretira- 
nega gnojenja in neupoštevanja nasvetov strokovnjakov. Naj- 
večja poraba mineralnih gnojil je bila leta 1987, nato je poraba 
nekoliko padla (gospodarski razlogi) in se v zadnjem letu spet 
povečala. Po podatkih Zavoda RS za statistiko je bilo uvože- 
nih 182 2401 mineralnih gnojil (raznih sestav), večina gnojil je 
bilo uvoženh s Hrvaške. Ta gnojila so bila v tekočem letu 
večinoma tudi porabljena, zato ta podatek lahko vzamemo 
tudi kot porabo v letu 1993. 

Po podatkih iz leta 1991 je v deležu mineralnih gnojil 44% 
dušika, kar v poprečju pomeni porabo 47 kg dušika v mineral- 
nih gnojilih na ha obdelovalne zemlje. V regijah z intenzivnim 
kmetijstvom je ta delež višji in je za pomursko regijo 65 kg/ha, 
za mariborsko 63 kg/ha, najnižji pa je na Notranjskem 21 kg/ 
ha, kar je relativno nizko v primerjav s porabo v razvitih 
zahodnoevropskih državah. 

Ugotovitve v zadnjem letu kažejo na nazadovanje živinoreje, 
to pomeni tudi manjše količine živalskih ekskrementov, ki so 
kasneje uporabljeni kot gnojila. Poprečna koncentracija živali 
(če upoštevamo stalež živine, kjer so upoštevani tudi perut- 
nina, prašiči, drobnica in druge domače živali) je izračunana 
za leto 1991 in je 1,3 GVŽ/ha. Seveda je razporeditev med 
regijami različna, od 0,6 GVŽ/ha na obalno-kraški, do 2 GVŽ/ 
ha v Pomurju. S stališča varovanja okolja je manj primerna 
živinoreja na vzhodnem delu Slovenije (ravnine, aluvialne 
naplavine, ogroženost podtalnice, možnosti za rastlinsko pri- 
delavo), gotovo pa zmerno gojenje živali na kmetiji omogoči 
lažje in boljše uravnavanje pridelovalnih razmer (ohranjanje 
rodovitnosti tal). 

mineralnimi gnojili, 
noreje, imajo tudi največji delež dušika iz organskih 
mariborska 138 kg/ha, pomurska pa 122 kg /ha. 

Prašičje farme 

Okolje ogrožajo velike koncentracije živali na manjše' 
območju. V Sloveniji je 8 velikih prašičerejskih farm, na kat( £ 
rih je bilo v letu 1991 evidentiranih ca 248 000 prašičev, kari 
približno 47% od skupnega števila vseh prašičev. Velike farrt) 
so problematične predvsem zaradi premalo razpoložljiv 
kmetijskih površin okoli hlevov glede na število živali, zato! 
obremenitev, ki jo povzročajo z aplikacijo živalskih eksk<j 
mentov na kmetijske površine previsoka. Razen ene farme, 
te odpadke v celoti porabi na kmetijskih površinah, se ost«' 
soočajo s problemom drugačne predelave in čiščenja pr0< 
stalih odpadnih voda. Zaenkrat na nobeni od farm še ni5 

dosegli zahtevane kakovosti prečiščenih odpadnih voda pr> 

izpustom v površinske vode. |n 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v I«' ? 
1993 namenjalo proračunska sredstva za sanacijo veW 
onesnaževalcev v živinoreji in sicer v obliki nepovratnih sr* 
stev za izgradnjo novega stojišča za prašičje pitance (*• 
DEM v SIT na stojišče). Ta delež je znašal približno 
stroškov izgradnje stojišča, poleg tega je ministrstvo v obl" 
nepovratnih sredstev vložilo sredstva v rekonstrukcije 
novogradnje objektov za rejo prašičev na kmetijah, ki ' ^ 
morale zadostiti vsem ekološkim zahtevam (površine, gn® 
jišče...). |s, 

Slovenija je po mednarodnem dogovoru iz leta 1991 obvezaJp( 
za sanacijo smradu iz prašičje farme Podgrad in to z razs® ^ 
tvijo 12 000 stojišč za pitance na 60 do 70 manjših hlevov JV 

Gornja Radgona. Skupno število stojišč 
r>c 
9C 

Hi 

5 5 

K'S 

območju občine     , , 
do konca leta 1993 znašalo 9000, dokončno bo dosež®1' 
število 12000 stojišč leta 1995. 

Fltofarmacevtska sredstva 

Poraba fitofarmacevtskih sredstev se je od leta 1989 do I"' 0[ 
zmanjšala za 37,47% (tabela 56). 

Nekatere občine (npr. ljubljanske) so uporabo okolju pri|I*}!.1* 
nejših fitofarmacevtskih sredstev regresirale. Izdelan in red1* 'I" 
vzdrževan je seznam teh sredstev. 

Ui 
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989 1990 1991 1992 1993 

Poraba fitofarmacevtskih sredstev (v tonah) 

^JNGICIDI 1207 1022 916 917 732 

herbicidi 798 629 655 577 527 

jNSEKTOCIDI 553 440 353 324 297 

.druga sredstva 122 116 107 109 120 

skupaj 2680 2207 2031 1927 1676 

tyf Letni pregled kmetijstva 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, Zavod RS za statistiko 

,°sebno vlogo pri zmanjševanju porabe in pravilni rabi fito-' 
armacevtskih sredstev ima prognostlčna služba4*, ki napove- 
■)uie pojav škodljivih organizmov in določa optimalne roke za 

1 ^tiranje škodljivih organizmov z vidika zmanjšanja števila 
J Potrebnih škropljenj za dosego željenega pridelka. Prav tako 
t zaradi pravilne uporabe teh sredstev svetovalci republiške 

*["etijske svetovalne službe v letu 1993 organizirali brez- 
ino testiranje škropilnic za fitofarmacevtska sredstva na 

P '®9 lokacijah (1916 škropilnic) po Sloveniji. 

j *9romelioracije , 

j letu 1993 je bilo izpeljanih 34 projektov s skupno površino 
'•"25 ha. Posebna pozornost je bila namenjena obnovi trajnih 
^sadov. V letu 1993 je bila z nepovratnimi sredstvi podprta 
bnova na 762,9 ha ali za 205,45 ha več kot leta 1992. 

|() Cmakanje 

! paradi različnih vzrokov (pogostejše suše v zadnjem obdobju, 
ii «L^a raven pridelkov) postaja v Sloveniji namakanje kmetij- 
(l 

Klh zemljišč vedno pomembnejše. V letu 1993 so bili izpeljani 
l ^akalni projekti na 410 ha. Glavnina investicijskih vlaganj 

^ ™ bila v Vipavski dolini, povezanih z zajetjem Vogršček. Da bi 
I a9otovili tehnološko in ekonomsko opravičljivost poveča- 
I 69a obsega namakanja, je izdelan Nacionalni program 
^ čakanja v Sloveniji. 

i K°n«asacl]e 

za postopke komasacij so bile v letu 1993 bistveno 
'■ krw'še kot Prejšnja leta. Denarno podprta je bila le ena ij ^asacija (Dezinci). 

:3 ^'"fomelioracije 

ii bufQn del na hidromelioracijskem sistemu Radulja, kjer so 
' na Po,rebna zaključna dela na ureditvi dela struge Radulje in 
• ,v*dr2evalnih delih drugega osnovnega odvodnika - II a*e, na področju osuševanja ni bilo drugih aktivnosti. 

j^eminjanje namebnosti kmetijskih zemljišč 

9' i sprejetju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spre- 
" skih n'em namembnosti v letu 1982 in po uskladitvi prostor- 
J k,," Planskih aktov občin in republike s predpisi o varstvu 

lost- Skih zem|iišć' se i® le,ni obse9 spreminjanja namemb- goi" kmetijskih zemljišč postopno zmanjševal od prvotnih 
Sir. ~ 1200 ha letno v obdobju pred 1982, na 400-500 ha v , 
Km rned 1982-1989. Za obdobje po letu 1990 zaradi ukinitve . 0c 

e,'iskih zemljiških skupnosti točnih podatkov ni, po grobih 

^dotr Pa '6 obse9 sPrememb Pa ravni obsega iz prejšnjega 

si ticnl8n,e Podeželja In varstvo kmetijskih zemljišč. Sistema- 
lo h. ,° delo na programu CRPOV (celostnega urejanja podeže- n obnove vasi) se je v okviru MKG pričelo v letu 1991. 

Program izhaja iz predpostavke, da sta podeželje in vas eno- 
ten prostor, kjer prebivalstvo z različnimi aktivnostmi ohranja 
in neguje značilnosti posameznih slovenskih pokrajin. V 
okviru tega programa se ukrepi izvajajo na dveh področjih in 
sicer urejanju kmetijskih zemljišč ter celostnem urejanju 
podeželja in obnovi vasi. V letu 1993 se je končalo triletno t. i. 
inicialno obdobje uvajanja CRPOV z izvajanjem vzorčih pro- 
jektov. V program so se z izjemo štirih vključile vse občine v 
Sloveniji. Samo v letu 1993 je bilo v program CRPOV na novo 
vključenih 13 lokacij. 

Po opravljeni fazi uvajanja CRPOV, katerega rezultat je raz- 
vojni projekt CRPOV, se na podlagi predlogov aktivnosti in 
investicij pristopi k realizaciji programa oziroma izvajanju 
CRPOV. V letu 1993 je MKG sofinanciralo izvajanje CRPOV na 
20 lokacijah. V program so bile v glavnem vključene tiste 
lokacije, ki so uvajanje uspešno zaključile v letu 1992 oziroma 
v začetku leta 1993. 
2.3. OKOUSKE ZNAČILNOSTI GOSPODARSTVA 

Vpliv gospodarske preobrazbe na stanje v okolju od leta 
1990. Preusmeritev slovenskega gospodarstva na tuje trge je 
že v razmeroma kratkem času vplivala na spremembo sloven- 
ske gospodarske strukture, kar je vplivalo tudi na spremembo 
onesnaževalnega vzorca slovenskega gospodarstva. Od leta 
1990 so se obseg gospodarske dejavnosti in kanali oblikova- 
nja in porabe bruto domačega proizvoda izjemno močno 
spremenili zaradi radikalnih sprememb, skozi katere je 
moralo iti gospodarstvo v tem času. Najočitnejše se je makro- 
ekonomsko dogajanje v slovenskem gospodarstvu po letu 
1990 pokazalo najprej v katastrofalnem krčenju najtradici- 
onalnejših tujih (južnih) prodajnih in nabavnih trgov in posle- 
dičnem strmoglavem padanju bruto domačega proizvoda. Pri 
tem zniževanju obsega ekonomske dajavnosti niso bili enako 
prizadeti vsi deli slovenskega gospodarstva - nekateri so tudi 
v absolutnem smislu pridobili*1. 

wOpazovalno-napovedovalna služba deluje decentralizi- 
rano in je dobro razvita na območju Maribora (Kmetijski 
zavod Maribor), na območju Celja (IHP Žalec) in Nove Gorice 
(ŽVZ Nova Gorica) ter v notranjosti Slovenije (KIS Ljubljana). 
Prognostična služba je spremljala pojave in priporočala 
časovne roke za zatiranje škodljivih organizmov na vinski trti; 
sadnem drevju, hmelju, žitih, krompirju in kumarah. 
41 Takšni so bili predvsem nekateri novi monopoli, v nemenjal- 
nem delu gospodarstva so bili to izvajalci posameznih stori- 
tev. Tudi tisti deli gospodarstva, ki so bili neposredno priza- 
deti zaradi izgube tradicionalnih trgov, so izgubljali precej 
različno: tisti, ki so se že prej usposobili za prodajo svojih 
izdelkov na (tudi okoljsko) zahtevnejših trgih, so izgubo 
uspeli hitreje nadomestiti in so pretrpeli manjše žrtve. Neka- 
teri drugi so morali ukinjati dele ali pa sploh cele proizvodne 
programe. Zaradi obsežnosti teh premikov se je začela v 
temeljih spreminjati struktura slovenskega gospodarstva. Ker 
pa imajo različne gospodarske dejavnosti različno onesnaže- 
valno intenzivnost, se je v tem času obenem precej očitno 
spremenil tudi vzorec onesnaževanja okolia v Sloveniji. 
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Preusmeritev slovenskega gospodarstva iz jugoslovanskih na 
zahodnoevropske trge je najbolj prizadelo naslednje industrij- 
ske veje: predelavo kemičnih izdelkov, kovin, črno metalur- 
gijo, nekoliko manj pa še proizvodnjo električnih strojev, 
aparatov in končnih tekstilnih izdelkov. Vse naštete gospo- 
darske dejavnosti so morale precej bolj kot ostali deli gospo- 
darstva znižati obseg gospodarske dejavnosti. Obenem pa 
lahko ugotovimo, da so iste industrijske panoge z onesnaže- 
vanjem nadpovprečno močno obremenjevale okolje: pri 
16.5% deležu v vseh poslovnih prihodkih industrije so te 
panoge v letu 1990 ustvarile 23.7% vse izgube industrije, 
porabile 28.6% električne energije in plačale 20.5% stroškov 
za porabljeno energijo v industriji, povzročile 14.1% vseh 
neenergetskih emisij žveplovega dioksida (leta 1988 še 
26.4%), od vseh industrijskih vej porabile 54.9% črnega pre- 
moga, 23.9% kurilnega olja, 15.4% mazuta, 26.4% zemelj- 
skega plina in v letu 1991 povzročile 30.9% industrijskih 
izpustov onesnažene vode v tla ter 48.4% vseh odpadkov 
industrije. S preusmerjanjem z jugoslovanskih trgov spodbu- 
jeno prestrukturiranje gospodarstva je torej imelo ugodne 
učinke za začetek okoljevarstvenega prestrukturiranja 
neenergetskega, predvsem predelovalnega dela slovenske in- 
dustrije. 

V letu 1993 se je glede na leto 1990 precej znižal obseg 
onesnaževanja s S02 in C02- To znižanje pa je večinoma 
posledica nižjega obsega neenergetskega dela industrijske 
proizvodnje, ki se je pokazal tudi v nižjem bruto domačem 
proizvodu. V preteklih letih je bilo gibanje obsega sloven- 
skega izvoza osrednji dejavnik, ki je določal globino gospo- 
darskega nazadovanja. Od začetka 1991 do konca leta 1993 je 
obseg izvoza blaga in storitev v tujino upadel za več kot 
polovico, izvoz blaga na južnoslovanske trge je 1994. leta 
predstavljal le še dobro desetino tistega iz leta 1990. 

Onesnaževanje, ki prihaja iz industrije, se znižuje, onesna- 
ževanje okolja zaradi prometa pa se je povečalo in to kljub 
zniževanju ravni prometne dejavnosti. Pretežen del znižanja 
onesnaževanja v neenergetskem delu industrije je pogojen z 
zniževanjem industrijske proizvodnje, presežek znižanja 
onesnaževanja pa že lahko pripišemo začetku njenega pre- 
strukturiranja. Začetek tega procesa je precej pomemben, če 
upoštevamo, da industrija zaposluje več kot polovico vseh v 
gospodarstvu. 

Leta 1993 je energetska intenzivnost gospodarstva v pov- 
prečku nižja, industrije pa višja od leta pred tem. V letu 1993 
se je poraba energije povečala za 0.3%, bruto domači proiz- 
vod pa se je povečal za 1.3%, poraba energije v industriji je 
bila nižja za 1.7%, fizični obseg industrijske dejavnosti pa je 
bil od predhodnega leta nižji za 2.8%. Glavni viri onesnaževa- 
nja okolja z obravnavanimi snovmi ostajajo in na pomenu tudi 
v letu 1993 še pridobivajo promet, energetika in prebivalstvo. 
Največji del onesnaževanja s proučevanimi snovmi prihaja iz 
gospodarstva in iz zasebne porabe. Osebna poraba in izvoz 
sta končna naslova za vsaj tri četrtine porabljenih energetskih 
surovin, električne energije in prometnih storitev v sloven- 
skem gospodarskem prostoru. Izvoz je v vseh analiziranih 
primerih onesnaževalno agresivnejši od osebne porabe42. 

Onesnaževalni vzorec slovenskega gospodarstva - stanje 
in spremembe43. Izvoznikom pripada' 74.2% končne odgo- 
vornosti za onesnaževanje okolja z odpadki, 40.9% za žveplov 
dioksid in kar 82.5% za izpuste onesnažene vode v tla. Ones- 
naževalno najintenzivnejši del izvoznikov so predelovalni sek- 
torji v industriji, ki jim po modelskih ocenah lahko v letu 1991 
pripišemo 69.0% končne odgovornosti za onesnaževanje z 
odpadki, 32.0% onesnaževanja z S02 in 74.6% industrijskih 
izpustov onesnaževanja vode v zemljo. Visok delež onesnaže- 
vanja, ki odpade na izvoz, ni le posledica pomena, ki ga ima 
izvoz v strukturi končne porabe blaga iz slovenske proizvod- 
nje. Je tudi posledica strukture slovenskega izvoza. Blagovni 
izvoz temelji na okoljsko najbolj spornem delu slovenskega 
gospodarstva (razen energetike, ki mi izvozni sektor), to je 
predelovalni industriji; med izvozniki storitev ima velik prispe- 
vek promet, ki močno obremenjuje okolje (v obdobju od 1992 
do 1994 okoli 30% delež pri izvozu storitev). 

Slovenski izvozniki delujejo tudi za slovenske razmere z nad- 
povprečno izrabljeno tehnologijo - predvsem oblačilna, 
kemična in lesna industrija: njihova oprema je v povprečju za 
približno desetino (12.5%, 8.8% oziroma 7.5%) starejša od 
povprečne starosti opreme v gospodarstvu. Po letu 1991 se je, 
kar se tiče zastarelosti opreme, položaj tako za pretežne 
izvoznike kot za izvoznike iz predelovalne industrije le še 
poslabšal. 

Na prestrukturiranje porabe ima precej pomemben vpliv dra; 
žitev tistih vrst blaga, ki okolje najbolj obremenjujejo. Precej 
je bilo v tej smeri storjenega pri dražitvi električne energije in 
surovin. Od leta 1985 do osamosvojitve so cene v energetiki 
za povečanjem cen v gospodarstvu v povprečju zaostale za 
2.5%, cena električne energije je zaostala za povprečjem za 
2.3%, cene energetskih surovin so povprečje prehitele za 
2.2%, predelovalci energetskih surovin pa so zaostali za 9.8% 
Po osamosvojitvi so se cene v energetiki višale precej bolj kot 
drugod. V obdobju po osamosvojitvi se je cena električne 
energije povečala z indeksom 629.5, cene v gospodarstvu pa 
so v povprečju porastle z indeksom 583.8. Cene celega ener- 
getskega sektorja (ki vključuje tudi energetske surovine i" 
predelavo energetskih surovin) so se v enakem obdobju pove- 
čale z indeksom 663.4. Predelovalci energetskih surovin so 
zaostajanje za rastjo con v gospodarstvu poglobili še za 3.4%: 

njihove cene so po osamosvojitvi poskočile za 12.8% manj kot 
v povprečju gospodarstva. Energetske surovine in električna 
energija so povprečno rast cen v gospodarstvu precej prehi- 

42 Takšne ugotovitve izhajajo iz opravljenih empiričnih študij z 
medsektorskim okoljskim modelom. Se natančneje pa lahko 
odgovornost za onesnaževanje okolja v proučevanem 
obdobju razporedimo tako, da upoštevamo končno razpore-jjji 
ditev onesnaževanja, ki ustreza reprodukcijskemu ali konč- 
nemu (ne zgolj neposrednemu) povpraševanju po neekoge- 
nih proizvodih. 

na 

on 

43 Metodološka opomba. Tako električna energija kot pro- jj 
metne storitve se neposredno trošijo za reprodukcijski 
namene in za končno porabo. Ker pa je reprodukcijski 
poraba zgolj začasna destinacija za del proizvedene elek' £ 
trične energije in prometnih storitev, katere končni namen j? J' 
zadovoljitev potrebe enega od ekonomskih osebkov (prebijCJ 
valstva, podjetij, države ali tujine), vsaka v reprodukcij' 
potrošnji angažirana enota električne energije oziroma prov 
metne storitve prej ali slej prispe v eno od oblik končn«^ 
porabe (osebno porabo, naložbe, državno porabo ali izvoz) 
Zato lahko v reprodukcijski potrošnji uporabljeno električne 
energijo ali prometno storitev s posebnim postopkom preraZ' 
delimo na omenjene štiri oblike končne porabe. Nobeni 
podjetje, niti gospodarski sektor, torej okolja ne onesnažuj* 
samo zaradi lastnih potreb: pogosto se da celo večino ones; 
naževanja pojasniti s povpraševanjem po blagu ali storitvi, 
jo ponuja posamezno podjetje. Če ne bi bilo povpraševanj' 
po blagu, katerega proizvodnja (ponudba) povzroča onesn*' 
ževanje okolja, potem bi ne bilo niti onesnaževanja okolja 
Zato ločimo dve obliki ugotavljanja pripadnosti emisij oneS' 
naževal. Prva temelji na neposrednem razporejanju: podjetj" 
pripadajo tiste emisije, ki jih povzroča s proizvodnjo, distribu- 
cijo ali ponudbo blaga. Druga oblika razporeditve temelji n' 
iskanju končne pripadnosti emisij. Podjetje je odgovorno I* 
za tisti del neposrednega onesnaževanja okolja, ki je pog0' 
jeno s porabo le svojih lastnih proizvodov ali storitev: da' 
elektrike, ki jo proizvede na primer elektrarna, porabi že satf* 
elektrarna. Drugi del onesnaževanja zaradi proizvodnje eleK' 
trične energije v elektrarni neposredno emitirajo v drugjj 
delih ekonomskega sistema in to le zaradi reprodukcijski'1 

potreb elektrarne. Za to onesnaževanje elektrarna ne no'1 

neposredne odgovornosti, ampak le posredno odgovornost 
Neposredni onesnaževalec je na primer naftno-predelovain' 
ali premogovniška industrija. Obe vrsti onesnaževanja, ki st* 
nastali zaradi proizvodnje električne energije, bremenita ele"' 
trarno. Torej končna odgovornost elektrarne za onesnažena 
nje je vsota emisij, do katerih je prišlo zaradi proizvodni' 
reprodukcijskega materiala (polizdelkov, surovin, storitev.-) 
potrebnega za proizvodnjo električne energije v tej elektrarn1. 
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Prvi za 5.1%, drugi pa za 22.0%. V celi energetiki je rast 
*n po osamosvojitvi za 16.0% viSja od povprečja v gospodar- 
ju, Leta 1993 in 1994 je bila dražitev električne energije 
°«n največjih posamičnih razlogov za rast inflacije. Energe- 
*a i® tisti del slovenskega gospodarstva, ki se mu je po 
posvojitvi položaj v primarni delitvi močno izboljšal. Ta 
®nd se bo moral zaradi potreb racfoniranja količine In nor- 
miranja strukture uporabe energije v prihodnje vse bolj 
Ql zaradi varovanja okolja nadaljevati. 

f'5anje cene energije bo po ocenah znižalo energetsko inten- 
f»nost porabe. Okoljevarstveno prestrukturiranje ponudbe 
.r1 zahtevalo več ukrepov, ne le cenovne. Izvozni sektor v 
^njih letih spada med manj dobičkanosne dele slovenskega 
°sPodarstva . Zaradi tega bodo zmogljivosti izvoznega, 

. —m pa njegovega industrijskega dela za okoljevar- 
jeno sanacijo precej skromne. To pomeni, da bo izvozno 
Ravnana strategija rasti -oziroma razvoja (odprtost v svet) 
/ganjala ali vsaj zavirala okoljsko zaželeno spreminjanje 
»sedanjega onesnaževalnega vzorca slovenskega gospo- 

)fRHVa' ki 98 označuie visoka raven onesnaževanja okolja, :.8(Jvsem v primerjavi z ekonomskimi učinki. Tako so sloven- 
amisije S0214.6 g na vsak dolar bruto domačega proiz- 

la (?■'v GrC'j'in ^Pan'i'5 8 oziroma 5.3 g, v Franciji, Nemčiji in 'Nizozemskem pa zaporedoma le 0.9,0.7 in 0.6 g. Podobno 
I^Qodna razmerja veljajo tudi za emisije NO, in C02. Od leta 8jJ do 1990 so se sicer emisije S02 na enoto izvoza pov- 
acno letno nižale za 1.3%, izvozniki sami so emisije v izvozu 

, !*ali po trikrat višji stopnji. Izvozni sektorji so po vrsti 
^Zevali porabo energetskih surovin, večinoma bolj kot pov- 

*Cje gospodarstva, razen pri porabi lignita: tu je bilo pada- 
'8 Porabe največje, vendar še vedno nižje od povprečja v 

"°8Podarstvu. 

tah^ temu računam°. da bo preusmeritev gospodarstva na ntevnejše tuje trge in prestrukturiranje gospodarstva v 
°f|st storitvenim dejavnostim do leta 2000 povečala okolje- 
®rstveno produktivnost slovenskega gospodarstva: leta 1993 

bile emisije onesnaževal precej nižje, če bi bila struktura 
j ?Podarstva takšna, kot se v Strategiji gospodarskega raz- 
Ja ocenjuje za leto 2000: emisije S02 na enoto proizvodnje Dl|e za 15% nižje kot so v resnici bile, količina industrijskih 

^jfoPadkov bi bila nižja za okoli 6%, industrijski izpusti onesna- ne vode v tla pa za okoli 4% nižji na enoto proizvodnje. 
JUb povečanju okoljevarstvene produktivnosti pa se bo še 

J*[®j povečeval skupen obseg emisij zaradi gospodarske 
ta!!Jn rasti standarda prebivalstva. Ob nespremenjeni okolje- H^tveni produktivnosti bodo leta 2000 emisije S02 in koli- 

odpadkov za 30% višji, za 40% pa bodo višji izpusti 
e®nažene vode v tla. Zato bo v prihajajočem obdobju za 

o 
t 
r 

k"?- ^ 9 banj on«snaženosti okolja vse bolj 
Ekl in Z akt.'vnim vPl"vom razvojne ekonomske poli- 
'kt® P°' ik® vars'va okolja na znižanje onesnaževalne intenzivnosti slovenskega gospodarstva. 

2.4. ENERGETIKA 

Energija je ena najpomembnejših usmerjevalnih sestavin raz- 
voja vsake družbe. Je pomembna dejavnost kot takšna in je 
ključna vhodna in omejitvena komponenta večine dejavnosti 
družbe, še posebej kmetijstva, industrije in prometa. Z vidika 
varstva okolja je usodnega pomena dejstvo, da je celoten 
energetski ciklus, ki vključuje pridobivanje, pretvorbo, tran- 
sport in porabo energije ter odlaganje odpadkov v vsaki od 
naštetih faz, pomemben dejavnik vpliva na okolje. Proizvod- 
nja električne energije je povezana z znatnimi vplivi na okolje 
v Sloveniji tako, na primer, proizvodnjo termoenergije sprem- 
lja približno 80% celokupnih emisij žveplovega dioksida ter 
ogromne količine pepela. 

£££. ,'ZBRANI KAZALCI PRITISKA ENERGETIKE NA OKOLJE 

Proizvodnja primarne energije. Zbrani kazalci ilustrirajo sta- 
nje in razvoj z vidika varstva okolja posebej zanimivih gibanj 
V tabeli 57 ter pripadajočih grafikonih Grafikon 25 in Grafikon 
26 je prikazana potrebna in proizvedena primarna energija po 
virih v Sloveniji za obdobje 1980-1994. Razviden je s stališča 
varstva okolja sorazmerno ugoden trend, katerega bistvena 
poudarka sta upadanje pomena premoga In stopnjevanje 
vloge plina. 

44 Prihodki od izvoza prispevajo 21.5% k poslovnim prihod- 
kom slovenskih podjetij. Slovenski izvozniki, torej tisti, ki 
izvozijo nadpovprečen del svoje proizvodnje, so v letu 1993 
ustvarili 40.3% vseh slovenskih poslovnih prihodkov, 82.9% 
prihodkov od izvoza, 42.3% akumulacije in 67.5% vseh izgub. 
Edini del izvoznega sektorja, ki je imel manjši delež v skupnih 
izgubah (11.4% od vseh izvoznikov) kot v skupni akumulaciji 
(19.8%), so izvozniki storitev, to pa sta promet in gostinstvo s 
turizmom, izvozni sektor je bil v preteklem obdobju v zelo 
težavnem položaju: podjetja so se morala preusmeriti z dobro 
obvladovanih in manj zahtevnih trgov na trge najbolj razvitih 
držav. Tudi gibanje tečaja tolarja ni bilo takšno, da bi olajše- 
valo ta prehod. To pa se bo zaradi endogenizacije tečaja 
tolarja v monetarni politiki dogajalo tudi v prihodnje. Razme- 
roma visoka vrednost tolarja bo dopuščal v mednarodni kon- 
kurenci obstati le učinkovitejšim podjetjem. 
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Potrebna in proizvedena primarna energija po virih v Sloveniji za obdobje 1980-1994 

Hidro 10.6 • 4.9 11.2 4.2 11.0 4.0 12.6 4.5 11.6 4.2 10.6 3.8 10.6 4.0 12.8 5.0 12.1 5,0 10,7 4.4 12.1 4,7 

Premog 85.0 39.0 96,0 36.0 ,99.4 35.9 90.7 32.4 83.4 30.6 83.0 29.9 75.3 28.2 70.7 27.6 71,9 29.5 67.2 27.4 62.9 24.6 

Ostala trdna goriva 9.0 4.1 10.0 3.7 10.7 3.9 10.9 3.9 10.9 4.0 11.0 3.9 11.0 4.1 11.6 4.5 11.4 4.7 1 1,3 4.6 11,3 4,4 

Nuklearno gorivo 0.0 0.0 41.9 15.7 41.9 15.1 46.6 16.6 42.8 15.7 48.6 17.5 47.8 17.9 51.4 20.1 41,0 16.8 40,9 16,7 47,9 18.7 

Nafta 94.4 43.3 75.1 28.2 82.9 29.9 86.4 30.8 88.4 32,5 89,6 32.2 88.6 33.2 78,1 30.5 81,7 33.5 89,7 36.6 94,9 37,1 
Plin 18.6 8.5 32.0 12.0 30.7 11.1 32.6 11.6 34.6 12.7 34.7 12,5 32.9 12.3 30,8 12.1 25,2 10.3 24.9 10.2 26,0 10,2 
Geotermalna in solarna 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0,5 0.2 0.5 0.2 0.5 0,2 
SKUPAJ 217.9 100.0 266.5 100.0 276.9 100.0 280.2 100.0 272.1 100,0 278,0 100.0 266.7 100,0 255.9 100,0 243,9 100,0 245.3 100,0 255,6 100.0 

1987 % 1988 
Hidro 10,6 10,8 11.2 10.6 11,0 8,9 12.6 9.8 11,6 9.0 10.6 8,1 10,6 10.0 12.8 16.2 12,1 14.6 10.7 14.0 12.1 16.2 

Premog 77.6 79.2 68.8 65.2 68,4 55,3 65.2 50.9 63,8 49.7 63.2 48,1 56,0 52.7 54,6 69,3 59,5 72.0 54.9 71,8 51.9 69.4 

Ostala trdna goriva 9.0 9,2 10,0 9.5 10.7 8,7 10,9 8.5 10,9 8.5 11,0 8,4 11,0 10,4 10,2 12,9 9.9 12.0 9.8 12.8 9.8 13.1 
Nuklearno gorivo 0.0 0.0 14,9 14.1 32.9 26,6 38,5 30,1 40,3 31.4 44,8 34,1 27.4 25.7 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nafta 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.i 
Plin 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0,3 1.1 , 0.9 1.2 0,9 0.7 0.7 0,6 0,8 0.5 0.7 0.4 0,6 0.4 0.6 

Geotermalna in solarna 0.3 0.3 0.3 0.3 0,3 0.2 0.4 0,3 0.5 0.4 0.5 0.4 0,5 0.5 0.5 0,6 0,5 0,6 0.5 0,7 0.5 0.7 ! 

SKUPAJ 97.9 100.0 105.5 100,0 123,6 100.0 128.1 100,0 128,2 100.0 131,3 100.0 106,4 100.0 78.8 100,0 82.7 100.0 76.4 100,0 74.8 100.0 

Energetska odvisnost {%) 60,4 S,4 54.3 52,9 52.8 (»0.1 69.2 66.1 70.7 

Vir: Eiektroinštitut "Milan Vidmar" 

t25 Potrebna primarna energija po virih v Sloveniji za obdobje 1980-1994 
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Leta 

BHidro ■ Premog □ Ostala trdna goriva □Nuklearno gorivo ■ Nafta UPlin ■ Geotermalna in solarna 

Vir: Eiektroinštitut "Milan Vidmar" 
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26 Proizvedena primarna energija po virili v Sloveniji za'obdobje 1980-1994 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Leta 

1992 1993 1994 

I Hidro ■ Premog □ Ostala trdna goriva □ Nuklearno gorivo ■ Nafta d Plin ■Geotermalna in solarna 

Elektroinštitut "Milan Vidmar" 

g'*vodnja električne energije. Prikazana je proizvodnja 
Prične energije v celoti in po virih (tabela 58, grafikon 27). 

Imanjem potreb uporabnikov po električni energiji se je 
.y®čala tudi proizvodnja in spreminjal delež električne ener- 
* glede na način proizvodnje (hidro, termo, nuklearna, 
i'aganja). Tako se je delež hidroelektrarn v proizvodnji 
*81 od 41,8% v letu 1980 na 32,9% v letu 1994, delež 

klasičnih termoelektrarn pa od 58,2% v letu 1980 na 44,8% v 
letu 1994. Oba padca deležev sta posledica pričetka obratova- 
nja NE Krško. Po pričetku obratovanja NE Krško se njen delež 
v proizvodnji električne energije giblje od 19,7% v letu 1992 
(remonti) do 24.1% v letu 1991 (občuten padec proizvodnje 
električne energije v termoelektrarnah). 
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Proizvodnja električne energije v celoti in po virih 

Javne elektrarne 1980 * 1985 * % 1986 1987 •5 1988 - 1989 V 1990 $ 1991 * 1992 1993 $ 1994 

Hidroelektrarne 3268 43.4 3070 31.6 3024 31.1 3472 35.2 3172 32.8 2914 29.7 2916 30.3 3512 35.7 3330 34.3 2950 31.5 3307 

Termoelektrarne 4260 56.6 4623 47.6 4684 48.1 4138 42.0 4424 45.8 4540 46.3 4408 45.7 3861 39.2 4392 45.2 4444 47,4 4342 

NE Krško 50% 0 0.0 2026 20.8 2026 20.8 2247 22.8 2068 21.4 2344 23.9 2311 24,0 2475 25.1 1985 20.5 1978 21.1 2305 

SKUPAJ 7528 100.0 9720 100,0 9734 100.0 9857 100.0 9664 100.0 9798 100.0 9634 100,0 9848 100.0 9708 100.0 9373 100,0 9954 "ii 

Industrijske elektrarne 1986 \ 1987 % 1988 

Hidroelektrarne 77 16,0 77 15.5 71 15,6 82 17,1 H8 17.4 78 15.8 83 16.7 98 23.4 82 21,0 70 20,7 92 

Termoelektrarne 403 84,0 417 84,5 382 84,4 398 82,9 416 82.6 415 84.2 414 83.3 320 76.6 310 79.0 270 79,3 280 

SKUPAJ 479 100,0 494 100,0 453 100,0 480 100,0 503 100.0 493 100.0 497 100.0 418 100.0 392 100,0 341 100,0 372 

Elektrarne - skupaj V 1987 % 1988 

Hidroelektrarne 3345 41,8 3147 30.8 3095 30,4 3554 34,4 3260 32,1 2992 29.1 2998 29.6 3610 35.2 3412 33,8 3021 31,1 3399 

Termoelektrarne 4663 58.2 5040 49.3 5066 49.7 4535 43,9 4840 47,6 4955 48,2 4822 47.6 4181 40.7 4702 46,6 4714 48,5 4622 

NE Krško 50% 0 0.0 2026 19.8 2026 19,9 2247 21.7 2068 20,3 2344 22,8 2311 22.8 2475 24.1 1985 19.7 1978 20,4 2305 

SKUPAJ 8008 100.0 10214 100,0 10186 100,0 10337 100,0 10167 100,0 10291 100.0 10131 100.0 10266 100,0 10100 100.0 9713 100.0 10326 

Proizvodnja 1980 * 1985 1986 * 1987 1988 * 1989 1990 1991 1992 1993 % 1994 

Javne elektrarne 7528 94.0 9720 95.2 9734 95.6 9857 95.4 9664 95.1 9798 95.2 9634 95.1 9848 95.9 9708 96.1 9373 96.5 9954 

Industrijske elektrarne 479 6.0 494 4.8 453 4.4 480 4.6 503 4.9 493 4.8 497 4.9 418 4.1 392 3.9 341 3.5 372 

SKUPAJ 8008 100.0 10214 100.0 10186 100.0 10337 100,0 10167 100.0 10291 100.0 10131 100.0 10266 100.0 10100 100.0 9713 100.0 10326 I« 

OPOMBE : 
Proizvodnja je podana na generatorju 
Proizvodnja na generatorju pri industrijskih elektrarnah je ocenjena (101.5% pri HE in 107.5% pri TE od proizvodnje na pragu 
elektrarne). Ha 

Vir 
—- » 

Vir: Elektroinštitut "Milan Vidmar" 

""S 
P< 
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»ir'h* 'con'ne «nergi|e. Iz podatkov o rabi končne energije po , Jh energije in sektorjih rabe (tabela 59, grafikona 28 in 29), 
f | 

aia, da delež rabe končne energije v industriji pada (48,6% 
-, ®'u 1980; 34,2% v letu 1994). V prometu se raba energije 
< 2 "cinsko povečuje, razen v obdobju med letoma 1980-1985 

Peljanimi ukrepi omejevanja rabe tekočih goriv v prometu 
ar~nepar, boni). V sektorju prometa je pretežni del energije 

I 

porabljene v individualnem cestnem prometu, medtem ko 
delež železnice pada (z 2,6% v letu 1980 na 1,1% v letu 1994). 
Delež ostale rabe (poleg gospodinjstev tudi kmetijstvo in 
družbene dejavnosti) se je od leta 1980, ko je odjemal 29,9% 
vse končne rabe energije, povečeval tako, da leta 1994 znaša 
36,2%. Delež električne energije v ostali rabi se je ustalil na 
približno 25%. 

* Proizvodnja električne energije v celoti in po virih 

S Hidroelektrarne ■Termoelektrarne 

Elektroinštitut "Milan Vidmar" 
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Raba končne energije po virih energije in sektorjih rabe 

Industrija 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 *5, 1994 
Elektrika 17.0 24.3 19.7 25.5 20.1 25.3 20.7 26.6 22.5 29.5 23.1 30.7 22.0 30,7 18.9 30.1 17.3 31.2 16.9 31.2 18.3 32.8 
Trdna goriva 13.3 19.0 15.1 19.5 15.6 19,6 13.6 17.6 10.5 13.8 9.5 12.6 8.5 11.9 7.0 1 l.l 5.6 10.2 5.6 10.3 5.6 10.0 
Teko a goriva 27.7 39.6 18.8 24.4 19.1 24.0 18.0 23,2 17,0 22.2 16.2 21.6 15.0 20,8 12.8 20.4 11.9 21.4 

7 
20.5 12.7 22.7 

Plinasta goriva 11.0 15.7 22.4 29.0 23.3 29,3 23.8 30.6 24,7 32.3 24.8 33.0 24,6 34,3 22.3 35.6 19,0 34.3 19.2 35.5 18,0 32.3 
Para in topla voda 1.0 1.4 1.3 1.7 1.4 1.8 1.5 2.0 1.6 2.1 1.6 2.1 1.6 2.3 1.7 2.7 1.6 2.9 1.4 2.5 1.2 2.2 
SKUPAJ 70.1 100.0 77.2 100.0 79.5 100.0 77.6 100,0 76,2 100,0 75.2 100.0 71.7 100,0 62.7 100.0 55,4 100,0 54.0 100.0 55.7 100.0 

Promet 1980 1985 1986 1987 1988 1 1989 1990 1991 1992 1993 a« 1994 % I 
Elektrika 0.8 2.6 0.8 2.8 0.8 2.3 0.8 2.1 0.8 2.1 0,8 2.1 0.8 2.1 0.6 1.8 0.5 1.4 0.5 1.2 0.5 l.l 
Teko a goriva 30.0 97.1 28.5 97.1 33,5 97.6 35.1 97.8 37.0 97,9 36.7 97.9 37.7 97.9 34.7 98.2 36.2 98.5 43.7 98.8 47.6 98.9 
Trdna goriva 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
SKUPAJ 30.9 100.0 29.3 100,0 34.3 100.0 35.9 100.0 37.8 100.0 37.4 100,0 38.5 100.0 35.4 100.0 36.7 100.0 44.3 100.0 48.1 100.0 

Ostala raba 1980 "i J 985 V 1986 % 1987 1. 1988 S, 1989 1990 1991 1992 1 1993 Si 1994 % I 
Elektrika 10.6 24.6 H.7 24.0 12.1 22.7 12.9 23.9 13,1 26.4 12.9 24,6 12.8 24.2 13.8 24.7 14.1 24.2 14.6 24.8 15,1 25.6 
Trdna goriva 13.9 32.3 22.2 45.4 24.6 46.1 22,3 41.2 16.7 33.7 16.7 31.9 16.0 30.4 15.4 27.6 13.6 23.3 13.0 22.0 11.9 20.2 
Teko a goriva 13.0 30.2 7.5 15.4 9.1 17.0 10.5 19.3 11.5 23.2 14.4 27.5 15.7 29.7 16.7 29.9 20.2 34.6 20.7 35.3 21.6 ~367* 
Plinasta goriva 2.0 4.6 1.8 3.6 1.7 3.3 2.0 3.6 1.7 3.5 1.9 3.7 2.0 3.7 2.5 4.5 3.6 6.1 3.2 5.5 3.6 6.1 
Para in topla voda 3.6 8.4 5.4 n.o 5.5 10.4 6.1 11.2 6.0 12.2 5.9 113 5.8 11.0 6.9 12.4 6.4 n.o 6.8 11.5 6.3 10.7 
Novi viri 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.9 0.5 0.8 
SKUPAJ 43.1 100.0 48.8 100.0 53.4 100,0 54.1 100.0 49.4 100.0 52.5 100.0 52.7 100,0 55.8 100.0 58.3 100.0 58.8 100.0 58.9 IOO.O 

J 
SKUPAJ 1980 1985 1986 1987 1 1988 % 1989 1991 1992 1993 1994 
Elektrika 28.4 19.7 32.2 20.7 33.1 19,8 34.4 20.5 36.3 22.2 36.8 22.3 35.6 21.9 33.3 21.6 31.9 21.2 32.0 20.4 33.9 20.8 
Trdna goriva 27.3 19.0 37.2 24.0 40.2 24.0 36.0 21.5 27.2 16.7 26.2 15,9 24.5 15.1 22.4 14.6 19.2 12.8 18,5 11.8 17.5 10.7 
Teko a goriva 70.7 49.1 54.8 35.3 61.7 36.9 63.6 37.9 65.5 40,1 67.3 40,8 68.3 41.9 64.2 41.8 68.2 45.4 75.5 48.1 81.8 50.3 
Plinasta goriva 13,03 9.0 24.15 15.5 25.05 15.0 j 25.73 15.3 26.36 16.1 26.72 16.2 26.54 16.3 24.83 16.1 22.54 15.0 22.4 14.3 21.54 13.2 
Para in topla voda 4.55 3.2 6.671 4,3 6.927 1 4.1 7.612 4.5 7,599 4.6 7.55 4.6 7.424 4.6 8.595 5.6 8,008 5.3 8.116 5.2 7.486 4.6 
Novi viri 0.0 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 
SKUPAJ 144.1 100.0 155.4 100.0 167.2 100,0 167.7 100,0 163.5 100.0 165,1 100.0 162.9 100.0 153.8 1 100,0 150,4 100.0 157.1 100.0 162.7 ioo.o 

SKUP/M 1980 1985 * 1986 1 1987 * 1988 "i. 1989 1990 1991 «1, 1992 1993 % 1994 % 
Industrija 70.08 48.6 77,22 49,7 79,49 47.5 77.62 46.3 76.22 46.6 75.2 45.5 71.72 44.0 62.65 40.7 55.35 36.8 54.03 34 4 55.72 34.2 
Promet 30.9 21.4 29.33 18.9 34.33 20.5 35.89 21.4 37.84 23.1 37.44 22.7 38.49 23.6 35.39 23.0 36.74 24.4 44,28 28,2 48.1 1 29.6 
Ostala raba 43.1 29,9 48.82 31,4 53.36 31.9 54.15 32.3 49.45 30.2 52.48 31.8 52.72 32.4 55.76 36.3 58.32 38.8 58.77 37.4 58.85 36^2* 
SKUPAJ 144,1 100,0 155.4 100,0 167.2 100.0 167.7 100.0 163.5 100.0 165.1 100.0 162.9 100.0 153.8 100.0 150.4 100.0 157.1 100.0 162,7 ioo.o 

Vir: Elektroinštitut "Milan Vidmar" 
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'Aa*t 2$ * Raba končne energije po sektorjih rabe 
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Vir: Elektroinštitut "Milan Vidmar" 

letu 1985 je začel delež rabe tekočih goriv ponovno narašč' 
in sicer zaradi večanja potrošnje v prometu in ostali por« 
Delež ekološko ugodnega zemeljskega plina je postopo' 
naraščal in je v letu 1990 dosegel 16,3%, nato pa pričel pad 
in je v letu 1994 dosegel 13,2%. Slovenija vse potrebne k< 
čine naftnih derivatov uvaža (razen manjše količine sur® 
nafte, ki jo načrpajo v Petišovcih). 

Primerjalni kazalci. Podatki kažejo, da tako raba primaj 
energije kot tudi raba končne energije na enoto ustvarjali« 
družbenega proizvoda v zadnjem obdobju naraščata (tat)1 

60) in opozarja, da je prestrukturiranje gospodarstva v sCj 
proizvodnje visoko vrednih izdelkov tista naloga, ki bo C 
drugim prinesla k zmanjšanju rabe energije. Raziskave oP 
zarjajo, da vsaka stagnacija ali nazadovanje v gospodars' 
nujno pomeni tudi večanje rabe energije na enoto dru# , 
nega proizvoda ali na enoto fizičnega proizvoda. Kljub m*' ' 
dološkim problemom, ki ovirajo mednarodne primerjav«' ( 
prikazana primerjava z Avstrijo in državami Evropske U11 

(Tabela 61). 

Raba trdnih goriv. V letih od 1985 do 1994 se raba trdih goriv 
postopoma znižuje na račun povečanja rabe naftnih derivatov 
in pričetka uvajanja zemeljskega plina. Med letoma 1980 in 
1985 je prišlo do ponovnga uvajanja premoga, tako da je 
njegov delež v tem obdobju narasel na 24%. To je bila posle- 
dica takratne energetske politike, katere eden od osnovnih 
ciljev je bil zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti pred- 
vsem od surove nafte in temu ustrezno zadovoljevanje potreb 
po energiji v kar največji možni meri z domačimi viri energije. 
V zadnjem obdobju je zaradi vse večje ekološke zavesti 
ponovno prišlo do zmanjševanja rabe premoga, tako da je 
njegov delež v končni energiji v letu 1994 znašal le še 10,7%. 

Raba tekočih goriv In plina. Raba tekočih goriv je bila po letih 
dokaj neenakomerna. Njen delež v celotni koriščeni energiji je 
leta 1985 padel na vsega 35,3%. To je bilo v prvih letih 
upadanja rabe naftnih derivatov predvsem posledica začrta- 
nega nadomeščanja uvoznih tekčih goriv z domačim premo- 
gom, v naslednjih letih pa je tekoča goriva začel nadomeščati 
tudi zemeljski plin iz uvoza, predvsem iz Sovjetske zveze. Po 
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Primarna in končna energija na enoto družbenega proizvoda in na prebivalca 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Potrebna primarna energija (P)) 217,9 266,5 276,9 280,2 272,1 278,0 .266,7 255,9 243.9 245,3 255,6 
Končna energija (PJ) 144,1 155,4 167,2 167,7 163,5 165,1 162,9 153,8 150,4 157,1 162,7 
Družbeni proizvod (mio SIT 90) 203.310 209.770 216.230 213.961 210.230 206.480 196.762 180.813 171.077 173.386 
prebivalstvo ob koncu leta (1000) 1.910 1.975 1.985 1.994 1.996 1.996 2.000 1.999 1.994 1.989 
£E/DP (GJ/SIT) 1072 1270 1281 1309 1295 1346 1355 1415 1425 1415 
^E/prebivalec (GJ/prebivalec) 114,1 134,9 139,5 140,5 136,3 139,3 133,3 128,0 122,3 123,3 
*Et)P (GI/SIT) ■ 709 741 773' 784 778 800 828 851 879 906 
^prebivalce (GJ/prebivalec) 75,5 78,7 84,2 84,1 81,9 82,7 81,5 76,9 75,4 79,0 

El Elektroinštitut "Milan Vidmar" 

Primerjava z Avstrijo in državami Evropske Unije 

SLOVENIJA 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Število prebivalcev (mio) 1,910 1,975 1,985 1,994 1,996 1,996 2,000 1,999 1.994 1,989 
^trebna primarna energija (PJ) 217,9 266,5 276,9 280,2 272,1 278,0 266,7 255,9 243,9 245,3 255,6 
potrebna primarna energija (Mtoe) 5,204 6,365 6,613 6,691 6,500 6,640 6,370 6,113 5,824 5,859 6,105 

per capita (Mtoe/preb.) 2,725 3,222 3,331 3,356 3,256 3,326 3,185 3,058 2,921 2.945 

AVSTRIJA 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Število prebivalcev (mio) 7,550 7,570 7,790 7,840 7,880 

jWebna primarna energija (Mtoe) 23,400 23.500 25,400 26,900 27.200 
J^E per capita (Mtoe/preb.) 3,099 3,104 3,261 3,431- 3.452 

"ržave Evropske unije 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Javilo prebivalcev (mio) 333.970 338.870 343,560 345.050 346,650 
Jjjtrebna primarna energija (Mtoe) 1123,070 1139,150 1197,340 1212,570 1206,770 

per capita (Mtoe/preb.) 3,363 3,362 3,485 3,514 3,481 

[gT Elektroinštitut' "Milan Vidmar" 

* s- PROMET 

*5-1. PROMET IN OKOLJE 

^e'otni cestni transport sestavljata prevoz blaga in ljudi in je v 
®Posredni odvisnosti s stopnio razvitosti družbe. Vplivi na 

okolje so dvojni. Na eni strani gre za vplive na okolje, ki 
spremljajo odvijanje prometa, na drugi strani pa za posledice 
izgradnje potrebnih objektov in naprav za nemoteno odvijanje 
prometa. Promet je eden od glavnih povzročiteljev polucij 
C02, CO, NO, in VOC. Emisije C02 najhitreje naraščajo ravno 
pri prometu in so med letoma 1971 in 1989 narasle za 76%. 
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Emisije C02 po vrstah prometa v 

Vrsta prometa Emisije C02 po vrstah prometa v 
Cestni promet 75 

osebna vozila 55 

tovorna vozila 21 

avtobusi 

Letalski promet 10 

Železniški promet 3 

osebni 1 

tovorni 1 

Rečni promet £ 

Ostali promet 4 

Vir: Podatki in poročila komisije Evropske skupnosti za leto 1989 

2.5.2. CESTNI PROMET 

Osnovni podatki o dolžinah cest so prikazani v tabeli 63. 
Primerjavo gostote celotne cestne infrastrukture z nekaterimi 

bližnjimi državami prikazujejo tabela 64, tabela 65 ter t4 
66. V splošnem ima Slovenija manjšo gostoto cesti 
omrežja v primerjavi s sosednjimi državami. 

Osnovni podatki o dolžini cest v Slovefl 
i i i  / 

Vrste cest Dolžina 

magistralne 

avtomobilske ceste skupaj AC: 268,283 V 

- 4. pasovne avtoceste 144,087 } 

- 2. pasovne avtoceste 55,937 \ 

- priključki na AC 68,259 k 

ostale magistralne ceste 1356,398 \ 

regionalne 3395,167 } 

lokalne 9785,797 } 

nekategorizirane 31000,000 j 

Vir: Podatki o cestah v RS, Bilten št. 5, stanje 31.12 1993 
d 

 | 
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Gostota celotne cestne infrastrukture glede na površino države 1. 1993 

država POVRŠINA km 2 GOSTOTA CESTNE MREŽE km / km 2 

_Avstrija 83.850 .1.50 

Hrvaška 56.538 0.47 

Jtalija 301.311 1.02 (1.1991) 

^Nemčija 357.025 1.80 

Švica 41.288 1.70 

Madžarska 93.030 1.70 (1.1992) 

Slovenija 20.251 0.73 

Vir: IRF VVorld Road Statistic 1989-1993 

Gostota celotne cestne infrastrukture glede na 
površino in število prebivalcev države I. 1993 

država km AC / 100 km2 km AC / 1000 preb. km gl. cest / 100 km2 km gl. cest / 1000 preb. 

^Avstrija 1.85 0.19 12.09 1.29 

Hrvaška 0.53 0.06 7.85 0.93 

Jtalija 2.30 0.12 14.96 0.80 

^Nemčija, 3.07 0.14 11.79 0.52 

Švica 3.71 0.22 44.60 2.65 

Madžarska 0.47 0.04 31,73 2.89 

^Slovenija 0.99 0.10 6.71 0.68 

I 

Gsr IRF VVorld Road Statistic 1989-1993 

Gostota avtocest glede na teritorij in na prebivalstvo v letih 1981, 1987 in 1993 

država KM AC/100 km KM AC/1000 prebivalcev 

1. 1981 1.1987 1. 1993 1. 1981 1.1987 1. 1993 

Avstrija 1.25 1.63 1,85 0.14 0.18 0.19 

ca 

D
 1.96 1,99 2.30 0.10 0.11 0.12 

^ničija 2.83 3.38 3.07 0.12 0.14 0.14 

jjovenija 0.45 0.71 0.99 0.05 0.07 0.10 

i 

□ IRF VVorld Road Statistic 1989-1993 

'•5-2.1. Osnovni kazalci vpliva na okolje 

^otorlzaci|a. V letu 1993 je bilo v Sloveniji skupno število 
[®9istriranih vozil 685.120, od tega 632.563 osebnih vozil (ali 
Pr'bližno 92%). Tako je bila dosežena stopnja motorizacije 3.1 
^r®b./motorno vozilo. V letu 1993 je bilo 4% povečanje števila n°Wh registracij glede na leto 1992. 

Porast števila vozil. Iz tabele 67 je razvidno povečanje števila 
vseh vozil po posameznih kategorijah cest v Sloveniji, v tabeli 
68 pa je podrobneje prikazano razmerje med številom vseh 
vozil po posameznih cestnih odsekih. 
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Razmerje med številom vseh vozil po posameznih kategorijah cef 

VRSTA CESTE 

avtoceste 

1993/1992 VSA VOZIL 
Jj 

1.0 tu 
tu 

magistralne ceste 

regionalne ceste 1,1 

U vse ceste 

Vir: Promet 93, RUC 

Razmerje med številom vseh vozil po posameznih cestnih odsek 

SMER, CESTA, LOKACIJA 

Ml Karavanke • Ljubljana 

mejni prehodi: Korensko sedlo, Ljubelj, Karavanke 
Peračica 

1993/1990 VSA VOZILA 1993/1992 VSA VOZIL 

0,85 
1,09 

Ml Ljubljana * Obrežje 

Škofljica 
Višnja gora 
Ruhna vas 

0,90 
0,82 
0,56 

1.3 
1,1 

M 10 Šentilj - Ljubljana 

m. p. Šentilj 
Šempeter 
Želodnik 

M 10 Ljubljana - Koper 

Ljubljana 
Črni kal 

M 10-6 Senožeče - Sežana 

1,08 
1,08 

1.' X 

M 10-4 Postojna - Jelšane 

Štorje 

Mala Pristava 

M-3 Maribor- Ptuj 

Starše 

M 11 Ptuj - Gruškovje 

Podlehnik 

Vir: Promet 93 RUC 

Spremembe prometnih tokov. Na podlagi rezultatov štetij 
prometa za leto 1993 je mogoče v primerjavi s predhodnimi 
leti ugotoviti naslednje spremembe: 
• na vseh magistralnih cestah na tranzitnih smereh proti 
Hrvaški je promet nižji kot leta 1990; 
• notranji promet osebnih domačih vozil se je v primerjavi z 
letom 1990 povečal ter 
• bistveno se je zmanjšal promet osebnih domačih vozil v 
mednarodnem prometu. 

Glede na leto 1992 so spremembe prometa v letu 19$ 
slednje: 
• na cesti Ljubljana - Zagreb se je promet v povpr 

povečal za 15% (na odseku do Novega mesta je pove^ 
večje, medtem ko je prometna obremenitev na odseku 
mejo s Hrvaško le 56% glede na leto 1990) in 
• na gorenjski avtocesti je večji za 26%, na primorsl® 
17,5% in na štajerski za 14,5%. 
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romet v letu 1993 je presegel promet iz leta 1990 na magi- 
čnih cestah: 
• Šentilj - Maribor - Ljubljana za 13,3% (del preseljenega 
>rometa iz smeri Lj. - Zagreb, predvsem prometa tovornih 
?zil) ter 

Ljubljana - Koper za 8% 

po vojni v Sloveniji je prišlo do popolnega izpada tranzitnega 
'Cističnega prometa, povečal pa se je maloobmejni promet 
tujcev. 

"ftrašča število potovanj na kratkih relacijah med 3 in 10 km 
~ kar spremlja zmanjšanje obsega javnega prevoza in zniže- 

vanje njegove konkurenčnosti. Na število potovanj z osebimi 
vozili pomembno vpliva nizka cena bencina. 

Glede na študijo »Postavitev enotnega informacijskega 
sistema za nadzor posameznih onesnaževalcev na področju 
mesta Ljubljana - emisije prometa«, ki jo je v letu 1994 
financiral Sekretariat za urbanizem in okolje mesta Ljubljane, 
izdelal pa Studio okolje d. o. o., ima največji delež emisij 
škodljivih plinov v Ljubljani osebni promet (Grafikon 30). 
Zlasti velik je njegov delež pri emisijah CO in VOC (hlapne 
organske spojine), kar je posledica slabšega zgorevanja v 
bencinskih motorjih. Tudi pri emisijah NO„ je delež osebnih 
avtomobilov večji od polovice. Emisije delcev in S02 pa so 
večje pri tovornih vozilih, ki so povečini opremljena z dizel- 
skim motorjem. 

— / <✓_ , Delež osebnega in tovornega prometa ter avtobusov v porabi goriv in emisijah na 
3U področju mesta Ljubljana 

100% 

80% 

60% 

40% - 

20% - 

0% - 
poraba NOx VOC CO delci S02 Pb C02 
goriv 

□ osebni promet ■ tovorni promet □avtobusi 

Studio okolje d.o.o., Ljubljana 1994 

količina porabljenih goriv osebnih vozil je vzrok za 
cejšnjo emisijo C02, ki je najpomembnejši plin z učinki 
'e grede. Emisija C02 osebnega prometa na mestnem 

®dročju jo na prebivalca Ljubljane znašala 650 kg (v Sloveniji 
*uPna emisija na prebivalca 6t). 

Pomemben onesnaževalec je tudi avtobusni promet. Onesna- 
ževanje na potnika v avtobusnem prometu je znatno manjše 
kot v osebnem prometu. (Grafikon 31) 

3t Primerjava emisij na potnika Mestnega potniškega prometa in osebnega prometa 

E 
i 

2,5 

2 

1.5 

1 

•5 0,5 
1 

NOx VOC CO delci 

0 osebni promet HMPP 

S02 

jtudio okolje d.o.o., Ljubljana 1994 
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Opravljeno prometno delo - vsa vozila v mio km na leto (1980 - 1 , 
ćjvzjifaM 33 

vojna v SLO 

Avtobusi na prevoženega potnika porabijo manj goriva, zato 
so tudi emisije C02 manjše za faktor 5, 6 (Grafikon 32). Zato 

mesta, ki se pripravljajo na v prihodnosti nujno zmanjše 
emisii CO-.. fnvnrmroi« i~.—i   

32 Primeijava porabe goriv in emisij CO2 na potnika v osebnem prometu in N 5 

poraba 
goriv 

I osebni promet ■ MPP ] 

Vir: Studio okolje d.o.o., Ljubljana 1994    >1 

Opravljeno prometno delo. Stanje in spremembe prikazuje grafikon 33. 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

Vir: Promet 93, RUC 

2.S.2.2. Izgradnja avtocest In okolje 

Republika Slovenija je pomembno križišče mednarodnih kop- 
nih poti, kar zahteva izgradnjo ustreznih povezav, predvsem 
avtocestnih. Osnovna slovenska usmeritev za policentrični 
razvoj pa narekuje skrb za ohranjanje in dograjevanje magi- 
stralnih in regionalnih cest. Prav v fazi načrtovanja in gradnje 
cest je izredno pomembna čimmanjša degradacija okolja. 
Slovenija ima zelo razpršeno poselitev, ki generira velik del 
prometa osebnih vozil, posledica take poselitve je tudi pro- 
blem ustrezne organiziranosti javnega prometa. 

Ceste povzročajo negativne vplive na kmetijske, gozdne in 
druge površine, na dragocene biotope, na naravno in kul- 

turno dediščino. Gradnja 315 km štiripasovnih avtom' 
cest bo brez funkcionalnih objektov (počivališč, dete ^ 
zahtevala približno 1.500 ha kmetijskih zemljišč, od teC 
70% zemljišč I. območja v ravninah. Ti vplivi so l. 
upoštevani pri samem trasiranju AC odsekov. Ocenjtfl 
da: 
• sedanje kategorizirane ceste v Sloveniji zasedajo 5|| 
zemljišč ali 0,25% celotne površine države, 
• da že zgrajene AC zasedajo 620 ha zemljišč a« ' 
celotne površine države ali 12% celotne površine vse' | 
• da bodo s programom načrtovane novogradnje 1 - 

45 Nacionalni program izgradnje avtocest v RS ' 
novembra 1995 v Državnem zboru) 
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dodatnih 1.900 ha zemljišč ali dodatnih 35% zemljišč, ki so 
Pod obstoječimi cestami ali dodatnih 0,1% zemljišč celotne 
Površine države, 
•da bodo s tem programom planirane novogradnje zasedle 
||0 ha kmetijskih zemljišč ali 0,07% vseh kmetijskih zemljišč v 
5|oveniji. 
vPHv hrupa. Vpliv hrupa je računan po metodologiji, ki ob- 

• izračun izofon, 
• določitev območij, prizadetih s prekomernim hrupom, 
Vrsdnotenje prizadetih prebivalcev z ustreznimi faktorji. 

Pfi izračunu je upoštevan povprečni letni dnevni promet s 
®tfukturo vozil. Upoštevane so dejanske hitrosti vozil. AJgotov- 
Wn je vpliv hrupa na prebivalce, ki so izpostavljeni večjemu 
hrupu kot 55dB<A). V I. 1992 je ugotovljen negativni vpliv na 
'»danjem cestnem omrežju, poleg tega pa je ugotovljeno tudi 
tanjšanje imisije hrupa leta 2012 kot posledica izgradnje 
"ovih cest. Novozgrajene ceste bodo urejene v skladu z Zako- 
lom o varstvu okolja in Odlokom o maksimalno dovoljenih 
r8vneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega 
okolja ter za bivalne prostore protihrupno ščitene povsod, 
Ner pričakujemo prekomeren hrup. Z izgradnjo novih cest se 
&o vpliv hrupa najbolj zmanjšal: 

na območju Ljubljane (Šentjakob - Malence) in 
Maribora (Miklavž - Slivnica). 

Vpliv a onesnažen]« zraka. Z izgradnjo novih cest se bo do 
2012 emisija škodljivih vplivov glede na sedanje omrežje 

tanjšala za: 
' 5,6 ton ogljikovega monoksida na dan, 
• 7,7 ton dušikovih oksidov na dan, 

0,7 ton žveplovega dioksida na dan. 
^ i 
- J9otovljeno je bilo, da največje zmanjšanje emisi|e ogijiko- 
1' 'e9a monoksida prinaša izgradnja odsekov: 

avtocesta Šentjakob - Malence, sledijo pa 
• cesta Koper - Izola, 
J avtocesta Blagovica - Šentjakob. 

avtocesta Arja vas - Vransko, 
avtocesta Šentvid - Koseze. 

Jt 

fpllvi na varovane vodne vire. Vplivi na varovane vodne vire 
~ ugotovljeni na podlagi upoštevanja: 

dolžine nevarovanih cest, ki potekajo preko varovanega 
'Odnega vira ali neposredno ob njem, 
# količine prometnih obremenitev in 

velikosti varovanega vodnega vira. 
sr| avtocestah je upoštevano, da bodo le-te varovane in torej 
16 bodo negativno vplivale na vodne vire. 

Oprava študij o vplivih na okolje. V obdobju 1990 - 1994 je 

bil poseben poudarek na izdelavi študij z namenom, da se tudi 
na ta način do največje možne in sprejemljive mere obvladajo 
negativni učinki na okolje. 

Študije upravičenosti za cestne projekte EIB (Evropske inve- 
sticijske banke) za DARS za projekte: 
• Malence - Šentjakob 
• Šentjakob - Blagovica 
• Višnja gora - Bič 

Poročila o vplivih na okolje za cestne projekte Republiške 
uprave za ceste: 
• Obvoznica Radlje 
• Obvoznica Lenart 
• Obvoznica Gornja Radgona 
• Obkolpska cesta 

Na direkciji Republike Slovenije za ceste (prej Republiška 
uprava za ceste) je bilo leta 1993 pripravljeno Poročilo o 
predlaganih ukrepih na stiku življenjskega prostora rjavega 
medveda z AC Razdrto - Čebulovica. 

V nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS so oprede- 
ljeni poteki tras bodočih avtocestnih odsekov s terminskimim 
plani realizacije. Že pri preverjanju tras se pripravljajo analize 
o vplivih na okolje, kjer se izdela splošna ocena o vplivih na 
okolje s poudarki na: 
• vplivih hrupa, 
• vplivih na onesnaženje zraka, 
• vplivih na varovane vodne vire. 

Možnosti za zmanjševanje onesnaževanja cestnega prometa: 

• z boljšim, zakonsko urejenim vzdrževanjem vozil 
• z boljšim urejanjem in vodenjem prometa 
• z omejevanjem hitrosti 
• s spodbujanjem in povečevanjem deleža javnega prometa 
in kombiniranega tovornega prometa 
• z omejevanjem tranzitnega tovornega cestnega prometa 
• z načrtno vodeno politiko"cen goriv 
• z zmanjševanjem potreb po mobilnosti s primernim pro- 
storskim načrtovanjem 

Razmerje med cestnim in železniškim prometom. V letu 1991 
je bilo na slovenskih železnicah prepeljano skupno 15.3 mio 
potnikov, od tega 1.02 mio v tujino, 14.2 mio pa v notranjem 
prometu. V letu 1993 pa je bilo prepeljano na slovenskih 
železnicah 12.6 mio potnikov, od tega v tujino 1.04, v doma- 
čem prometu pa je bilo prepeljano 11.6 mio potnikov. V letu 
1991 je bilo v cestnem javnem prometu prepeljano 205 mio 
potnikov, v letu 1993 pa je bilo prepeljano 130,6 mio potnikov, 
kar kaže na tendenco zmanjševanja števila potnikov v javnem 
cestnem prometu (tabela 69). 

Potniški promet (podatki v mio) 

ŽELEZNIŠKI PROMET 

SKUPAJ NOTRANJI PROMET 
CESTNI PROMET (JAVNI) 

SKUPAJ 
LETO I 991 15.3 14.2 205.0 
LETO 1993 12.6 11.2 130.6 

M PZ 
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V blagovnem prometu (tabela 70) na železnici je bilo v 1.1991 
prepeljano 172,2 mio ton, od tega v notranjem prometu 60,6 
mio ton. V f. 1993 pa je skupni promet prepeljanega tovora 
upadel, tako je bilo skupno prepeljano 119,0 mio ton, od tega 
v domačem prometu 30,6 mio ton. V blagovnem prometu na 
cestah je bilo v I. 1991 prepeljano 83,8 mio ton, od tega v 
notranjem prometu 64,8 mio ton. V 1.1993 pa je skupni cestni 
promet znašal 56,6 mio ton, od tega v notranjem cestnem 

prometu 35,7 mio ton. Iz podatkov o blagovnem prof 
tako železniškem kot cestnem, je vidno zmanjšanje kol — 
prepeljanega tovora, ki pa je gotovo posledica spl< 
gospodarskih razmer v tem času. Pri analiziranju podatlf 
potrebno opomniti, da je po Sloveniji do I. 1991 po 
praktično ves tranzitni promet za severozahodni del' 
Jugoslavije. 

iz 

Blagovni promet (podatki v mio ti 
ii' 

Jsi 

ŽELEZNIŠKI PROMET CESTNI PROMET (JAVNI) 

SKUPAJ NOTRANJI PROMET SKUPAJ DOMAČI PROM 

i£ 
s 

LETO 1991 172.2 60.6 83.8 64.8 + (56.3)*'t 

LETO 1993 119.0 30.6 56.6. ,35.7 + (25.8r| 

'Cestni blagovni promet opravljen za lastne potrebe. 

Vir: MPZ 

2.5.3. ŽELEZNIŠKI PROMET 

Ne glede na zastarelo železniško omrežje delež železnice v 
skupnem prometnem delu v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami ni tako slab (tabela 71). 

evropskih železnic v letu 1 
  

Pkm (°„) ntkm 
Italijanske železnice 12,40 i: 
Francoske železnice 9,50 2< 
Nemške železnice — i 6,30 21 
Švedske železnice • 7,80 45 
Španske železnice 7,30 5 
Avstrijske železnice 10,30 4 i 
Švicarske železnice 11,60 3? 
Nizozemske železnice 7,00 3 
Belgijske železnice 6,40 10 
Portugalske železnice 7,50 1^ 
Slovenske železnice 5,00 30 

Pkm - potniški kilometer 
Ntkm - netto tone km 

Vir: MPZ 

V zmogljivostih slovenskih železnic so še dokaj velike možno- 
sti, ki se bodo z modernizacijo še povečale. Gibanje obsega 
dela kaže lahen, vendar vztrajen porast ravno v tistih seamen- 

tih, kjer na podlagi ugotovitev in analiz prometa ES in j 
fike Slovenije lahko računamo na večji obseg železni" 
prometa in s tem razbremenitev okolja (tabela 72). 
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Gibanje obsega dela na Slovenskih železnicah po vrstah prometa (v 000 ton) 

? Wsta prometa 1990 1991 1992 1993 1994 plan 1995 | 

< 
•* 

Notranji 2.727 2.381 2.271 2.046 1.869 2.016 

JJednarodni 19.696 14.999 10.774 9.854 11.149 11.879 

i^voz 2.723 2.166 1.198 1.276 1.398 1.531 

uvoz 5.827 4.368 3.485 3.378 4.084" 4.425 
ll 
- suhozemni tranzit 7.598 5.632 3.691 3.468 3.443 3.523 

Pristaniški tranzit 3.548 2.833 2.400 1.732 2.224 2.400 

ii . indeks 91/90 indeks 92/91 indeks 93/92 indeks 94/93 indeks plan 95/94 

j 

notranji 87,3 95,4 90,1 91,3 107,9 

Mednarodni 76,2 71,8 91,5 113,1 106,5 

izvoz 79,5 55,3 106,5 109,6 109,5 

uvoz 75,0 79,8 96,9 120,9 108,3 

suhozemni tranzit 74,1 65,5 94,0 99,3 102,3 

pristaniški tranzit 79,8 84,7 72,2 128,4 107,9 

[Skupaj 77,5 75,1 91,2 109,4 106,7 

[vir: M PZ 

niti, če hočemo biti konkurenčni v ponudbi, ki je povezana z 
doživljanjem naravnega okolja. 

Turistični promet. Sedanje število turistov je za 30% manjše 
kot je bilo ob istem številu zmogljivosti doseženo v letu 1990 
(tabela 73, grafikon 34) - ob sicer znatno večjem prihodku iz 
turizma (ca. 930 milijonov USD), kar je rezultat tudi preusmer- 
janja turistične ponudbe od masovega k individualnemu pov- 
praševanju. V letu 1994 je bilo v Sloveniji okoli 1,6 milijona 
domačih in tujih turistov, ki so ustvarili okoli 6 milijonov 
prenočitev. Poleg turistov pa obišče Slovenijo tudi veliko 
število izletnikov in drugih obiskovalcev, ki dodatno obreme- 
njujejo prostor. Število tujih turistov, ki ostajajo pri nas pov- 
prečno 3,2 dni, je znašalo okoli 800.000 in so ustvarili okoli 2,5 
milijona prenočitev, (tabela 73) 
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'•6. TURIZEM 

Kakovost okolja je pogoj in sestavni del gostinskih in drugih 
j*'°ritev, saj pričakovanja turistov zajemajo celoten način 
°ivanja in preživljanja prostega časa na določenem območju. 
Jden osnovnih motivov, zaradi katerga turisti obiskujejo Slo- 
nijo je prav naravno okolje oziroma aktivnosti in dogajanja, 
Kl so z njim povezana. V turistični ponudbi gostje najbolj 
penijo naravne danosti, mir in prijaznost in zaradi tega ne 
psseneča vedno večje nezadovoljstvo zaradi hrupa, prometa 
lpd Ugotovitve kažejo na to, da imajo turisti v celoti višja 
Pričakovanja o ponudbi od tega, kar dejansko pri nas dobijo 
pifoma doživijo. Rezultati mnenj tujih turistov nas opozar- 
ja. da je potrebno v turistični ponudbi veliko stvari spreme- 



Število turistov in število nočitev po turističnih krajih za leti 1988 in 199 

Število prebivalcev Število turistov 

Turistični kraj * 1988 1993 Indeks Skupaj 
l.eto 

Domači 
1988 
Tuji Skupaj v Delež Št. Skupaj Domači 

Leto 
Tuji 

1993 
Skupaj Delež v Št. turi^ 

Bohinj 2) 1458 1455 1.00 91648 62539 29109 21796 24". 62.9 58218 43845 14373 21825 37% 40-i 
Čatež ob Savi 342 344 1.01 64981 48664 16317 9778 15% 190.0 69900 65980 3920 12472 18% 203J, 
Kamniška 16 18 1.13 9899 9432 467 2080 2IV 618.7 2250 2087 163 1463 65% 125^0 
Kranjska Cora 1661 1645 0.99 11397 54266 59702 13874 12\ 68.6 59761 38026 21735 9902 17% 36.3, 
Krvavec 6) 35 41 1.17 5449 5192 257 217 4% 155.7 653 653 89 14% 15.9, 
Lipica 130 126 0.97 27125 16959 10166 2915 m 208.7 9168 2209 6959 967 11% 72.8, 
Medno 372 350 0.94 18864 12197 6667 2119 u% 50.7 16510 12531 3979 1340 8% 47.2, 
Moravske 1220 1254 1.03 >32820 14181 18639 3976 12% 26.9 51414 30739 20675 6056 12% 41.0, 
Podčetrtek 443 474 1.07 11343 10193 1150 1702 15% 25.6 37188 34221 2967 4656 13% 78.5, 
Rajec 95 88 0.93 7515 5100 2415 1064 14% 79.1 2388 429 1959 187 8% 27.J, 
Strunjan- 514 535 1.04 23829 16989 6840 4170 17% 46.4 21572 17613 3959 4553 21% 40.3, 
Trenta 137 119 0.87 11786 8261 3525 5742 49% 86.0 13980 11621 2359 6500 46% 117 j. 

Turistični kraj * Skupaj 
leto 

Domači 
1988 
Tuji 

Število 

Število nočitev na turista 

nočitev 

Skupaj 
Leto 

Domači 
1993 
Tuji Število nočitev na 

Bohinj 2) 313804 17687 136937 3.4 18100 12601 54992 31 ^ 
Čatež ob Savi 317641 27637 41270 4.9 41603 40271 13325 6 0 ^ 
Kamniška Bistrica 5) 26021 24941 1080 2.6 9744 9316 428 4.3 . 
Kranjska Cora 475180 20975 265426 4.2 22629 13525 91049 3.8 
Krvavec 6) 22044 21078 966 4.0 1739 1739 2.7 
Lipica 56134 25100 31034 2.1 26726 4608 22118 2.9 
Medno 22850 15059 7791 1.2 19560 13160 6400 1.2 ^ 
Moravske Toplice 8| 191578 87414 104164 5.8 24851 14527 10324 4.8 
Podčetrtek 99969 93067 6902 8.8 23749 21964 17853 64 
Kajec 9213 5803 3410 1.2 3737 784 2953 1.6 ^ 
Strunjan-Strugnano 159631 11077 48866 6.7 14036 II180 28560 6.5 
Trenta 13360 9523 3837 1.1 14322 11808 2514 1.0 ^ 

Vir: Statistični urad RS ^ 
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    ' 
Vir: Statistični urad RS  __    

Nadaljevanje v Poročevalcu, # 

Število turistov za leti 1988 in 1$ 
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