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1. UVOD 
 

Industrija kot vir onesnaževanja predstavlja veliko tveganje za ljudi, živali in okolje. 

Vsakodnevno smo izpostavljeni vplivom industrijskega onesnaževanja, saj le to vpliva na vsa 

področja okolja. Za ohranjanje čistega in zdravega okolja je tako pomembno, da 

preprečujemo oziroma omejujemo industrijsko onesnaževanje. V sklop industrijskega 

onesnaževanja se uvrščajo proizvodne dejavnosti, vključno z energetiko in živilsko 

predelovalno industrijo (MOP, 2014). 

Področje industrije je v sistemu Kazalci okolja v Sloveniji med vsebinsko najslabše pokritimi 

poglavji. Razlog za to so deloma neizdelane oziroma nedogovorjene metodologije prikaza 

tovrstnih kazalcev tako na slovenski (nacionalni) kot tudi mednarodni ravni. V preteklosti je 

bil uveljavljen sistem poročanja E-PRTR (Pollutant Releaseand Transfer Register), ki poroča o 

izpustih iz večjih industrijskih naprav (IPPC naprave), s katerim so bile odpravljene nekatere 

metodološke dileme, vendar sistem ni popoln in ima pomanjkljivosti na številnih področjih. 

E-PRTR nastane zaradi pritiska zahodnega sveta, ki želi ustvariti bazo izpustov industrije, s 

čimer želijo potrošnikom predstaviti problematiko onesnaževanja s strani industrije v 

državah tretjega sveta in s tem pokazati, da cena ni edini faktor pri kupovanju izdelkov. Ta 

podatkovni vir je bil uporabljen za prikaz industrijskih obratov v Sloveniji, katerih delež CO2, 

SOx in NOx je dovolj velik, da je zabeležen v sistemu E-PRTR ter primerjavo količine izpustov 

v Sloveniji z državami EU-27. 

Namen kazalca je prikazati trenutne količine industrijskih emisij CO2, NOx in SOx v Sloveniji in 

znotraj držav EU-27. Za Slovenijo so podatki prikazani za obdobje med letoma 2007 in 2011. 

Podatki iz leta 2011 so primerjani tudi s podatki industrijskih emisij drugih evropskih držav. 

Kazalec nima številsko definiranih ciljev, saj je njegov glavni namen zbrati relevantne 

podatke in jih povezati v smiselno celoto, kar do sedaj še ni bilo opravljeno. 

CO2, NOx in SOx kot pokazatelji stanja so bili izbrani zato, ker je način zajema podatkov za ta 

onesnaževala že dlje časa enak, kar omogoča primerljivost podatkov skozi čas. Pogosto se 

namreč dogaja, da se zaradi razvoja tehnologij in znanja vrednosti večajo, kljub temu, da 

količina izpustov onesnaževal dejansko ne povečuje. 

V Sloveniji sistemske naloge vključujejo predvsem spremljanje in prenos evropskih predpisov 

v slovenski pravni red, ki ga obravnavajo Direktive o celovitem preprečevanju in 

nadzorovanju onesnaževanja (IPPC Direktiva), Direktive Sveta 2001/80/ES o omejevanju 

emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih napravah,Direktive Sveta 1999/13/ES o 

omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih 

dejavnostih in obratih in Direktive Sveta 2000/76/ES o sežiganju odpadkov.  
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1.1 METODOLOGIJA 

 

V začetni fazi izdelave okoljskega kazalca je bil opravljen podroben pregled podatkovnega 

vira E-PRTR z namenom, da se seznanimo s samim virom podatkov, opravi pregled obstoječih 

podatkov in izbere tiste podatkovne nize, ki bi jih glede na njihovo reprezentativnost lahko 

vključili v kazalec. Ugotovljeno je bilo, da je podatkov veliko, že na samem začetku pa smo se 

soočili z njihovo  razdrobljenostjo, s slabšo preglednostjo, pomanjkljivimi podatkovnimi nizi 

in manjkajočimi podatki. 

Po prvem pregledu podatkovnega vira E-PRTR je sledil sestanek na ARSO, kjer je njihov 

predstavnik, gospod Tone Kvasič opozoril na zmedo s podatki in podal dvom o realni 

možnosti izdelave kakršnihkoli okoljskih kazalcev, ki bi izhajali iz že omenjenega 

podatkovnega vira.  

Dejstvo je, da so podatki nepopolni, saj so zabeležene le vrednosti izpustov večjih 

industrijskih naprav, izpuščene pa so vrednosti manjših naprav, individualnih kurišč, prometa 

in drugih virov onesnaževanja. Jasno je, da ti delni podatki ne dajejo objektivne slike o stanju 

oziroma količini izpustov. Državni organi naj bi na podlagi dobljenih podatkov določili 

prednostne naloge za zmanjševanje ali odpravo najbolj škodljivih izpustov, saj je namen 

zbiranja podatkov prizadevanje za preprečevanje in nadzor nad onesnaževanjem, s čimer naj 

bi preprečili ali zmanjšali tveganje, ki ga izpusti predstavljajo za ljudi in okolje. Slovenija teh 

podatkov ne vodi, za kar naj bi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v prihodnosti izdalo 

pojasnilo. 

Po proučitvi različnih možnostih sva se odločila za analizo količine izpustov CO2, NOx in SOx. 

V prvi fazi sva zbrala za Slovenijo dosegljive podatke, to so za leti 2007 do 2011, ki so bili 

dostopni na spletni strani E-PRTR. Naredila sva primerjavo količine izpustov večjih 

industrijskih naprav po letih, saj so podatki zabeleženi enkrat letno. Podjetja so dolžna 

sporočiti letno vrednost emisij, ki jih sicer ločeno zbirajo skozi vse leto. V bazo PRTR so nato 

vključeni podatki za podjetja, ki beležijo pomembno veliko količino emisij za določen izpust. 

Podatki sicer niso povsem zanesljivi, za določena leta izostanejo, čeprav je glede na podatke 

iz preteklih in prihodnjih let jasno, da podjetje ni moglo delovati brez primerljive količine 

izpustov.  

V kazalec so v prvem delu vključena vsa slovenska podjetja, ki beležijo enega od izpustov 

CO2, NOx ali SOx. V Sloveniji je takšnih podjetij devetnajst, med njimi pa le osem takšnih, ki 

poročajo o proizvedenih količinah emisij CO2, šestnajst jih poroča vrednosti za NOx in osem 

za SOx. Upoštevana so bila vsa podjetja, ki so v obravnavanih petih letih vsaj enkrat dosegla 

zadostno vrednost emisij. Vrednosti za posamezna podjetja po letih so prikazana z grafi. 

Zajem podatkov je dolgotrajen, saj je potrebno za vsak emisijski vir ločeno poiskati podatke 

in nastaviti parametre iskanja. Precej enostavneje bi bilo, če bi v zaključni fazi iskanja lahko le 

izbirali med različnimi podjetji za prikaz. 
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Slika 1: Primer iskanja podatkov v bazi E-PRTR 

 
 

 
Vir: E-PRTR, 2014 

 

Posamezna podjetja, ki so zabeležena v bazi E-PRTR imajo določeno dejavnost, s katero se 

ukvarjajo. V spodnji tabeli so za vsa obravnavana slovenska podjetja zabeležene dejavnosti, s 

katerimi se ukvarjajo.  
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Tabela 1: Dejavnosti podjetij z izpusti CO2, NOx in SOx 

Ime podjetja Dejavnost 

Acroni d.o.o. Industrija  jekla in jeklenih izdelkov 

Cinkarna Celje d.d. Proizvodnja anorganskih kemikalij 

Knauf insulation d.o.o. Industrija termičnih izolacij 

Lafarge Cement d.d. Proizvodnja gradbenih materialov 

Lesonit d.o.o. Proizvodnja papirja in lesnih izdelkov 

SALONIT ANHOVO Proizvodnja gradbenih materialov 

Silkem Proizvodnja anorganskih kemikalij 

Talum Proizvodnja barvnih kovin 

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. Termoelektrarna 

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana Termoelektrarna 

Termoelektrarna Trbovlje Termoelektrarna 

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Proizvodnja papirja in lesnih izdelkov 

Premogovnik Velenje Premogovnik 

SNAGA barje Odlagališče odpadkov 

Steklarna Hrastnik d.d., PE Special Proizvodnja stekla 

Steklarna Hrastnik d.d., PE Vitrum Proizvodnja stekla 

Merkscha furnirnica d.o.o. Proizvodnja papirja in lesnih izdelkov 

Nafta-Petrochem d.o.o. proizvodnja organskih osnovnih kemikalij 

LESNA TIP Otiški Vrh d.d. Proizvodnja papirja in lesnih izdelkov 

Vir: E-PRTR, 2014 

 

 

Spodnja karta prikazuje lokacije obravnavanih industrijskih obratov v Sloveniji in prikaže 

dejavnosti, s katerimi se ta podjetja ukvarjajo. Razvidno je, da se večina podjetij nahaja v 

osrednjem delu Slovenije, med tem ko so v robnih delih države večji industrijski obrati 

redkejši.



Karta 1: Dejavnosti podjetij po klasifikaciji E-PRTR 



V drugem delu kazalca so letne vrednosti količin vseh treh tipov emisij za leto 2011 

primerjane z enakimi podatki ostalih evropskih držav (EU-27). Na podlagi tega je kasneje 

prikazano, kam se v evropskem merilu uvršča Slovenija, glede na količino izpustov na vir in 

količino emisij na prebivalca. Količina emisij na prebivalca je tudi kartografsko prikazana. Prvi 

podkazalec je prikazan v enoti 1000 kg na vir, količina izpustov pa v kilogramih na prebivalca. 

 

1.2. OBMOČJE RAZISKAVE 

 

Kazalec se v prvem delu nanaša na vrednosti emisij industrijskih obratov v Sloveniji, v 

drugem delu pa so, poleg podatkov za Slovenijo, vključeni še podatki za ostale evropske 

države (EU-27). 

 

2 REZULTATI 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati kazalca. V prvem delu so tabelarično in grafično 

prikazane vrednosti emisij CO2, NOx in SOx med leti 2007 in 2011 v Sloveniji, poleg tega pa so 

kartografsko prikazane lokacije industrijskih naprav. Na posameznem grafu se nahajajo 

podjetja, ki so v že navedenem časovnem obdobju poročale o količinah emisij CO2, NOx ali 

SOx. Glavna pomanjkljivost kazalca je, da se podatki o količini izpustov iz industrijskih naprav 

zbirajo samo za večje naprave, s čimer se izgubi količina izpustov manjših industrijskih 

naprav, poleg tega pa so posamezni podatkovni viri nepopolni.  

 

2.1. Količine izpustov CO2, NOx in SOx iz večjih industrijskih obratov v 

Sloveniji med leti 2007 in 2011 
 

Kartografski prikaz lokacij podjetij, ki poročajo o emisijah CO2 je narejen za leto 2011, ko je 

bilo v Sloveniji osem takšnih podjetij. Med njimi so tri termoelektrarne, premogovnik, 

podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo barvnih kovin, proizvodnja gradbenega materiala ter 

industrijski obrat s proizvodnjo papirja in lesnih izdelkov. Vsi omenjeni so z imeni zabeleženi 

na spodnji karti, ki prikazuje tudi skupno letno količino izpustov CO2 posameznega podjetja. 
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Karta 2: Lokacije industrijskih naprav z izpusti CO2 glede na lokacijo in količino izpustov 
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V spodnji tabeli so navedene količine izpustov za celotno obdobje poročanja, podatki za leto 

2011 pa so tisti, ki so prikazani na zgornji karti. 

 

Tabela 2: Količina izpustov CO2 v obdobju od 2007 do 2011 v tonah 

Industrijski obrat 2007 2008 2009 2010 2011 

Lafarge Cement d.d. 366,000 360,000 214,000 194,000 0 

SALONIT ANHOVO 532,000 619,000 488,000 387,000 411,000 

Talum 175,000 179,000 0 101,000 138,000 

Termoelektrarna Šoštanj 
d.o.o. 4,910,000 4,930,000 0 4,780,000 4,680,000 

Termoelektrarna Toplarna 
Ljubljana 810,000 849,000 786,000 845,000 808,000 

Termoelektrarna Trbovlje 730,000 739,000 738,000 591,000 747,000 

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 197,000 199,000 188,000 195,000 207,000 

Premogovnik Velenje 0 0 0 0 141,000 

Vir: E-PRTR, 2014 

 

Grafikon prikazuje vsa podjetja, ki so v letih od 2007 do 2011 vsaj v enem letu zabeležila 

pomembno veliko količino proizvedenih emisij CO2. V Sloveniji je takšnih podjetij osem.  Med 

njimi ima daleč najvišjo vrednost Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki letno proizvede 

4,910,000 ton CO2. Nenavadno je, da TEŠ v letu 2009 ni zabeležil proizvedenih emisij CO2, kar 

je glede na vrednosti predhodnih in naslednjih let praktično nemogoče. Očitno je, da gre za 

napako v podatkovnem nizu. V splošnem je opaziti, da vrednosti proizvedenih emisij CO2 

skozi leta upadajo. Natančne vrednosti, prikazane v grafikonu, so navedene v zgornji tabeli. 
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Grafikon2: Količina izpustov CO2 v obdobju od 2007 do 2011 

 

VIR: E-PRTR, 2014 

 

Lokacije industrijskih obratov, ki poročajo o količinah emisij NOx in SOx, so prav tako 

prikazane za leto 2011. Takih podjetij je trinajst, ukvarjajo pa se s proizvodnjo gradbenih 

materialov, proizvodnjo papirja in lesnih izdelkov, proizvodnjo anorganskih kemikalij, 

proizvodnja stekla, termoelektrarne, industrija termičnih izolacij in industrija jekla. 
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Karta 3: Lokacije industrijskih naprav z izpusti NOx in SOx glede na lokacijo in količino izpustov 
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V spodnji tabeli so navedene količine izpustov NOx v celotnem obdobju, podatki za leto 2011 

pa so tisti, ki jih prikazuje zgornja karta.  

Tabela 3: Količina izpustov NOx v obdobju od 2007 do 2011 v tonah 

Industrijski obrat 2007 2008 2009 2010 2011 

Acroni d.o.o. 208 146 131 186 176 

Lafarge Cement d.d. 940 488 291 242 122 

Lesonit d.o.o. 0 937 145 161 161 

SALONIT ANHOVO 1,420 1,470 1,230 767 792 

Silkem 207 160 150 131 116 

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 8,450 8,380 8,230 7,820 7,600 

Termoelektrarna Toplarna 
Ljubljana 1,270 1,290 1,140 1,250 1,080 

Termoelektrarna Trbovlje 1,280 1,220 1,560 1,000 1,250 

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 421 357 293 377 329 

SNAGA Barje 109 0 0 0 0 

Steklarna Hrastnik d.d., PE 
Special 133 155 166 209 0 

Steklarna Hrastnik d.d., PE 
Vitrum 187 0 331 210 210 

Merkscha furnirnica d.o.o. 0 101 141 141 0 

Nafta-Petrochem d.o.o. 0 0 0 113 0 

LESNA TIP Otiški Vrh d.d. 0 142 0 0 0 

Vir: E-PRTR, 2014 

 

Na grafikonu so prikazana vsa podjetja, ki so v letih od 2007 do 2011 vsaj v enem letu 

zabeležila pomembno veliko količino proizvedenih emisij NOx. V Sloveniji je takšnih podjetij 

petnajst, tudi pri emisijah NOx pa ima najvišjo vrednost Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), ki 

letno proizvede 7,600 ton NOx. Tako kot pri CO2, je tudi pri NOx opazno upadanje količine 

letno proizvedenih emisij skozi leta. Natančne vrednosti, ki so prikazane v grafikonu, so 

navedene v zgornji tabeli. Veliko industrijskih obratov, ki so poročali o emisijah NOx, nima 

konstantnega niza poročanja o proizvedenih količinah emisij. 
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Grafikon 3: Količina izpustov NOx v obdobju od 2007 do 2011 v tonah 

 

Vir: E-PRTR, 2014
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Tabela prikazuje zabeležene količine izpustov SOx v celotnem obdobju beleženja podatkov, 

podatki za leto 2011 pa so tisti, ki so prikazani na zgornji karti. 

 

Tabela 4: Količina izpustov SOx v obdobju od 2007 do 2011 v tonah 

Industrijski obrat 2007 2008 2009 2010 2011 

Cinkarna Celje d.d. 158 188 0 156 153 

Knaufinsulation d.o.o. 0 197 292 277 277 

Lafarge Cement d.d. 173 0 0 0 0 

Talum 1,150 654 341 286 498 

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 5,280 4,590 4,600 4,040 4,270 

Termoelektrarna Toplarna 
Ljubljana 552 705 408 478 452 

Termoelektrarna Trbovlje 2,050 1,730 1,500 1,270 1,670 

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 0 0 0 157 152 

Vir: E-PRTR, 2014
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Grafikon 4: Količina izpustov SOx v obdobju od 2007 do 2011 v tonah 

 

Vir: E-PRTR, 2014



18 
 

Osem slovenskih industrijskih obratov je v letih 2007 do 2011 vsaj v enem letu poročalo o 

količini emisij SOx. Najvišjo vrednost ima znova TEŠ, ki letno proizvede okrog 4,500 ton SOx, 

vendar pri tem podkazalcu razlike med industrijskimi obrati niso tako izrazite kot pri prejšnjih 

dveh. Vrednosti za posamezna leta nihajo, tako da ni opaznega izrazitega trenda naraščanja 

ali upadanja vrednosti. 

Skupne količine emisij CO2, NOx in SOx iz industrijskih obratov so navedene v naslednjem 

podpoglavju, kjer so vrednosti za Slovenijo primerjane z ostalimi evropskimi državami. Iz 

rezultatov je razvidno, da v Sloveniji v sklopu industrijskega onesnaževanja največ emisij 

proizvedejo podjetja, ki proizvajajo energijo, torej TEŠ, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana 

in Termoelektrarna Trbovlje. Količina emisij ostalih dejavnosti je v primerjavi s količino emisij 

proizvedenih v energetskem sektorju skoraj zanemarljiva. 

 

2.1 Podatki za Slovenijo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami 

(EU-27) 

 

Seštevek letnih vrednosti količin vseh treh vrst emisij v Sloveniji za leto 2011 sva primerjala z 

enakimi podatki ostalih evropskih držav (EU-27), s čimer sva želela ugotoviti, kam se v 

evropskem merilu uvršča Slovenija. Izračunana sta bila dva indeksa in sicer količina izpustov 

na vir in pa količina emisij na prebivalca, saj omenjene emisije vplivajo na zdravje ljudi. 

Opozoriti je potrebno, da slednji indeks ne odraža dejanskega stanja onesnaženosti, saj 

število prebivalcev v posamezni državi ni nujno povezano s številom industrijskih obratov, ki 

poročajo o vrednosti emisij CO2, NOx in SOx. Prvi podkazalec je prikazan v enoti 1000 kg na 

vir, količina izpustov pa v kilogramih na prebivalca. Vrednosti izpustov v kilogramih na 

prebivalca so v sklopu kazalca kartografsko prikazane. 
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Tabela 5: Izpusti CO2 v državah EU-27 (v 1000 kg na vir) 

 

Vir: E-PRTR, 2014
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Kazalec količina izpustov CO2 na vir je bil izračunan tako, da se je celotna količina emisij delila 

s številom industrijskih naprav, ki so v določenem letu beležile emisije CO2. Tako je bila 

dobljena povprečna vrednost izpustov na posamezni industrijski vir.  Slovenija se glede na 

količino izpustov iz industrijskega vira med državami EU-27 uvršča na relativno visoko osmo 

mesto. Glede na ta kazalec lahko trdimo, da največ emisij proizvedejo podjetja v Estoniji, 

najmanj pa tista v Luksemburgu. To ni nujno res, saj obstaja možnost, da Estonija beleži 

podatke le za zelo velika podjetja, med tem ko je v ostalih državah več tistih, ki so tik nad 

pragom beleženja.  

 

Karta 4: Izpusti CO2 v tonah na prebivalca 

 
 

 

Zgornja karta prikazuje količino izpustov CO2 v tonah na prebivalca. Celotno količino emisij za 

vsako posamezno državo sva delila s številom prebivalcev, ki tam živijo. Najvišje vrednosti so 

prejele države z manjšim številom prebivalcev, saj je bil delitelj v takšnih primerih precej 

manjši. Kljub temu je razvidno, da imajo države z dobro razvito industrijo relativno visoke 

vrednosti CO2 na prebivalca. Slovenija se po vrednosti uvršča na sredino v primerjavi z 

ostalimi evropskimi državami.
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Tabela 6:Izpusti NOx v državah EU-27 (v kilogramih na vir) 

 

Vir: E-PRTR, 2014 
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Z vidika emisij NOx v 1000 kg na vir se je Slovenija prav tako uvrstila na visoko osmo mesto, 

pred njo pa je nekaj držav, ki so znane po manj čisti industriji. Med njimi lahko izpostaviva 

Grčijo, Bolgarijo in Romunijo. Grčija z vidika emisij NOx na vir pomembno izstopa med 

ostalimi evropskimi državami.   

 

Karta 5: Izpusti NOx v kilogramih na prebivalca 

 

 

Vrednosti NOx na prebivalca so najvišje v Grčiji, na Finskem, Češkem, v Luksemburgu in na 

Cipru. Slovenija se po vrednosti uvršča na sredino glede na ostale evropske države.
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Tabela 7: Izpusti SOx v državah EU-27 (v kilogramih na vir) 

 

Vir: E-PRTR, 2014
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Vrednost SOx v kilogramih na vir je daleč najvišja v Bolgariji, ki dvakratno presega drugo 

uvrščeno Romunijo. Ti dve državi imata občutno prednost pred ostalimi, sledijo pa jima 

Grčija, Ciper in Velika Britanija. Slovenija se z vidika vrednosti SOx na vir med ostalimi 

evropskimi državami uvršča na 18. mesto. 

 

Karta 6: Količina izpustov SOx v kilogramih na prebivalca 

 

 

Količine emisij SOx na prebivalca so najvišje v Bolgariji, visoke vrednosti pa se pojavljajo tudi 

v ostalih državah Vzhodne Evrope. Države Srednje Evrope vključno s Slovenijo imajo v 

splošnem nizke vrednoti SOx na prebivalca. 
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Tabela 8: Količina izpustov CO2, NOx in SOx v državah EU-27, indeksi in število prebivalcev 

Država CO2 (v tonah) 
Št. 
virov Tone / vir 

 Tone / 
prebivalca NOx (v kg) 

Št. 
virov kg / vir 

kg/ 
prebivalca SOx (v kg) 

Št. 
virov kg/ vir 

v kg/ 
prebivalca 

Št. 
prebivalcev 

Avstrija 29,934,000 48 623,625 3,5 16,959,000 37 458,351 2,00 6,514,000 8 814,250 0,77 8,477,000 

Belgija 47,076,000 72 653,833 4,2 52,849,000 88 600,557 4,73 3,578,000 37 96,703 0,32 11,162,000 

Bolgarija 38,393,000 30 1,279,767 5,3 61,744,000 35 1,764,114 8,50 422,152,000 20 21,107,600 58,14 7,261,000 

Ciper 4,567,000 4 1,141,750 5,1 11,424,000 6 1,904,000 12,86 19,779,000 4 4,944,750 22,27 888,000 

Češka 74,432,000 72 1,033,778 7,1 101,638,000 87 1,168,253 9,66 132,181,000 76 1,739,224 12,57 10,519,000 

Danska 16,658,000 20 832,900 3,0 13,708,000 37 370,486 2,44 4,641,000 15 309,400 0,83 5,612,000 

Estonija 13,713,000 7 1,959,000 10,7 1,486,000 9 165,111 1,16 6,301,000 8 787,625 4,91 1,283,000 

Finska 55,618,000 78 713,051 10,2 57,228,000 90 635,867 10,53 42,478,000 54 786,630 7,81 5,436,000 

Francija 120,265,000 234 513,953 1,8 190,422,000 253 752,656 2,86 183,438,000 148 1,239,446 2,75 66,616,416 

Grčija 57,159,000 34 1,681,147 5,3 108,933,000 36 3,025,917 10,13 121,657,000 23 5,289,435 11,31 10,758,000 

Irska 13,858,000 18 769,889 3,0 12,976,000 25 519,040 2,78 14,388,000 10 1,438,800 3,09 4,662,000 

Italija 176,569,000 224 788,254 3,0 397,791,000 268 1,484,295 6,65 124,493,000 78 1,596,064 2,08 59,789,000 

Latvija 1,291,000 3 430,333 0,6 4,609,000 7 658,429 2,29 376,000 1 376,000 0,19 2,011,000 

Litva 4,095,000 6 682,500 1,4 5,940,000 8 742,500 2,01 15,724,000 4 3,931,000 5,32 2,956,000 

Luksemburg 2,135,000 7 305,000 3,9 4,981,000 6 830,167 9,19 601,000 2 300,500 1,11 542,000 

Madžarska 21,403,000 33 648,576 2,2 20,408,000 35 583,086 2,06 16,103,000 13 1,238,692 1,63 9,894,000 

Malta 1,936,000 2 968,000 4,6 3,920,000 2 1,960,000 9,36 7,770,000 2 3,885,000 18,54 419,000 

Nemčija 456,783,000 412 1,108,697 5,7 332,461,000 432 769,586 4,12 246,887,000 203 1,216,192 3,06 80,640,000 

Nizozemska 92,434,000 93 993,914 5,5 49,191,000 79 622,671 2,93 29,312,000 28 1,046,857 1,75 16,795,000 

Poljska 196,647,000 132 1,489,750 5,1 305,038,000 174 1,753,092 7,91 469,595,000 205 2,290,707 12,18 38,548,000 

Portugalska 28,785,000 35 822,429 2,7 47,584,000 49 971,102 4,49 51,690,000 28 1,846,071 4,87 10,609,000 

Romunija 48,770,000 54 903,148 2,5 77,692,000 53 1,465,887 3,91 282,433,000 27 10,460,481 14,22 19,858,000 

Slovaška 21,692,000 30 723,067 4,0 29,512,000 37 797,622 5,45 62,942,000 18 3,496,778 11,63 5,413,000 

Slovenija 7,132,000 7 1,018,857 3,5 11,836,000 10 1,183,600 5,74 7,472,000 7 1,067,429 3,62 2,062,000 

Španija 120,968,000 194 623,546 2,6 317,620,000 309 1,027,896 6,76 217,374,000 112 1,940,839 4,63 46,958,000 

Švedska 50,574,000 98 516,061 5,3 27,905,000 71 393,028 2,91 13,256,000 28 473,429 1,38 9,595,000 

Velika 
Britanija 200,276,000 213 940,263 3,1 323,825,000 278 1,164,838 5,04 284,161,000 70 4,059,443 4,42 64,231,000 

Vir: E-PRTR, 2014
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3. ZAKLJUČEK 
 

Industrijsko onesnaževanje predstavlja enega večjih pritiskov na okolje, kateremu smo 

izpostavljeni tako ljudje, kot tudi živali in rastline, saj deluje na vse sestavine okolja. Izpusti, ki 

jih proizvajajo industrijski obrati, predstavljajo velik problem tudi zato, ker jih je težko v 

celoti zajeti in izmeriti, saj so v zraku zmeraj prisotne tudi emisije iz drugih virov, ki se v 

primeru Slovenije pogosto ne nahajajo niti znotraj države. Dejstvo je, da se je količina emisij 

industrijskih naprav znatno zmanjšala v preteklih treh desetletjih in da je kakovost zraka 

sedaj precej boljša, kot je bila nekoč.  Kljub temu, da so količine na prvi pogled videti izredno 

visoke, so v primerjavi s podatki izpred dobrih dveh desetletij bistveno nižje. Kot se je 

izkazalo Slovenija nima enotnega sistema za merjenje emisij, kar pomeni, da nam je njihova 

skupna količina praktično neznana. S pomočjo evropske baze E-PRTR se je sistem poročanja 

vsekakor izboljšal, a še zdaleč ni tak, kot bi ga želeli in potrebovali.  

Med podrobnejšim soočenjem z virom podatkov in podatki samimi, se je potrdil dvom 

zaposlenih na ARSO, da iz danih podatkov ni mogoče pridobiti relevantnih kazalcev, ki bi 

prikazovali realne razmere v Sloveniji. Sama sva se potrudila izbrati kar se da celostne in 

nazorne podatke in z njimi vsaj približno prikazati stanje industrijskega onesnaževanja v 

Sloveniji. Ker je z vidika količine izpustov bistvenega pomena zdravje, sva v prikaz vključila 

tudi obremenitev človeka. 

Izkazalo se je, da v Sloveniji ni veliko industrijskih obratov, ki so glede na količino izpustov 

uvrščeni v bazo E-PRTR, prav tako pa so vrednosti vključenih razmeroma nizke. Pri vseh treh 

vključenih tipih emisij v Sloveniji sicer bistveno izstopa Termoelektrarna Šoštanj, a se je tudi 

tukaj potrebno zavedati, da so v preteklih desetletjih naredili pomemben korak naprej in 

bistveno zmanjšali količino izpustov. Žal so v bazo in posledično v kazalec vključeni le večji 

onesnaževalci, kar nekoliko popači podatke, saj skupna vrednost manjših virov proizvedenih 

emisij zagotovo ni zanemarljiva.  

Obdelava podatkov za države EU-27 je pokazala, da imajo z vidika količin emisij CO2 najbolj 

sporne industrijske obrate v Estoniji, Grčiji in na Poljskem, z vidika NOx v Grčiji, na Malti in 

Cipru, z vidika emisij SOx pa so daleč pred vsemi v Bolgariji in Romuniji. Že iz tega grobega 

orisa rezultatov je moč opaziti, da so na vodilnih mestih države z veliko industrije, ki je 

pogosto zastarela. 

Slovenija bo v prihodnje morala sprejeti vrsto ukrepov za spremljanje količin industrijskih 

emisij, s čimer bo imela boljši nadzor nad stanjem industrije v državi, hkrati pa bo le tako 

lahko izpolnila cilje in zaveze različnih evropskih direktiv. 
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