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Uvod 
Uršula Klanjšek 

Okolje okoli nas se neprestano spreminja, počasi, a vztrajno. Vsak dan lahko spremljamo novice povezane s spreminjanjem okolja in njegovih 

značilnosti na globalni ravni, kjer so razsežnosti sprememb zelo velike. Hitro pa lahko pozabimo, da se neprestano spreminja tudi naše domače 

okolje, ki ga vidimo vsak dan a le redko opazimo. Publikacija, ki je pred vami, je namenjena prav spremembam v slovenskem okolju, na katere je 

potrebno opozoriti, da jih sploh zaznamo, jih pobližje spoznamo in se jih zavemo v našem vsakdanu.  

Razdeljena je na pet tematskih sklopov: podnebje, vode, zrak, narava in odpadki. Vsebinsko se sklopi ne osredotočajo le na trenutno stanje okolja, 

ampak tudi na aktualne procese in spremembe v okolju, ki so predstavljene s pomočjo 11 sinteznih kart, pripadajočih komentarjev in razlag. Karte 

prikazujejo tematike z združevanjem in prekrivanjem več slojev podatkov med seboj. Posamezna tematika je tako prikazana bolj celovito. Z 

uporabo sinteznih kart procesov naj bi lažje razumeli tiste procese, katerim je potrebno nameniti pozornost. Tematski sklop podnebje se osredotoča 

na spreminjane povprečnih temperatur, količine padavin in trajanja snežne odeje v zadnjih tridesetih letih s pomočjo primerjav obdobji 1961 – 

1990  in 1981 – 2010. V sklopu vode so informacije predstavljene na dveh kartah. Prva prikazuje kemijsko in ekološko stanje površinskih in 

kopalnih voda, druga pa prikazuje kakovost podzemnih voda. Tudi sklop zrak sestavljata dve karti, prva prikazuje splošno kakovost zraka, druga 

pa industrijsko onesnaževanje zraka.  V sklopu narava se prva karta osredotoča na območja Nature 2000 in naravnih vrednot, druga karta pa 

predstavlja zavarovana območja. Sklop odpadki predstavlja karto nastajanja in zbiranja odpadkov in karto ravnanja z odpadki. Vse karte prikazujejo 

celotno območje Slovenije, nekateri komentarji pa vsebujejo še dodatne manjše karte celotne države ali njenih posameznih delov za boljše 

razumevanje vsebine komentarja in karte.  

Spremembe v okolju so stalno prisotne marsikdaj zaradi človekovega delovanja v okolju tudi pospešene. Z razumevanjem procesov in dogodkov 

v okolju okoli nas lahko lažje zmanjšamo naše škodljivo delovanje v okolju. Okolje lahko tako lažje zaščitimo ter tudi ohranimo tudi za bodoče 

generacije.   
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PODNEBJE 
Gregor Fabeković 

Na značilnosti podnebja v Sloveniji vpliva več dejavnikov. Med najpomembnejše prištevamo lego v relativni bližini Atlantskega oceana ter v 

bližini nekaterih velikih vremenotvornih središč, to je območij z izrazito nizkim oziroma visokim zračnim tlakom, ki poganjajo vremenska 

dogajanja v Evropi. Pomembna je lega Slovenije ob Jadranskem morju ter prehajanje razgibano izoblikovanega površja od jadranske obale do 

Panonske nižine ter od dinarskih planot do alpskih grebenov. Podnebje lahko opredelimo kot povprečje vremenskih pojavov v daljšem časovnem 

obdobju. Na podlagi dolgotrajnih in neprekinjenih meritev temperatur, višine padavin in ostalih podatkov lahko s pomočjo znanstvenih metod (na 

primer računanje različnih indeksov ter primerjava pridobljenih podatkov na različnih meteoroloških postajah) opredelimo različne tipe podnebij. 

Za Slovenijo so značilni trije glavni tipi podnebij: 

 obmediteransko oziroma submediteransko podnebje, ki je značilno za primorske pokrajine (v najhladnejšem mesecu v letu v povprečju 

temperature ne padejo po 0° C, v najtoplejšem mesecu pa presegajo 20° C; v letu pade v povprečju od 1000 do 1700 mm padavin);  

 gorsko podnebje, ki obsega območja hribovij, gorovij, vmesnih dolin ter visokih dinarskih planot severne, severozahodne in zahodne 

Slovenije (povprečne temperature najhladnejšega meseca so pod -3° C, povprečne temperature najtoplejšega meseca so nad 10° C oziroma 

pod 10° C na najvišjih predelih gora, povprečna letna količina padavin pa sega od 1100 mm vse do nad 3000 mm) 

 zmerno celinsko podnebje, ki obsega preostala območja Slovenije (povprečne temperature najhladnejšega meseca se gibljejo med  0 in -3° 

C, povprečne temperature najtoplejšega meseca pa med 15 in 20° C; letno pade od 800 do 2600 mm padavin, širok razpon je posledica 

velike spremenljivosti zaradi višinske slojevitosti ter nižanja količine padavin proti vzhodu in severovzhodu Slovenije) 
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Spremembe povprečnih letnih temperatur med obdobjema 1961-1990 in 1981-2010 

Povprečne letne 

temperature so se v zadnjih 

desetletjih predvsem v 

vzhodni Sloveniji zvišale za 

nekaj desetink stopinje. 

Vplivi teh sprememb na 

okolje so opazni predvsem 

poleti, ko temperature 

marsikje po Sloveniji 

dosegajo rekordne 

vrednosti. 
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Temperatura zraka spada med najpogosteje merjene meteorološke 

podatke, ki se beleži na klasičnih in samodejnih vremenskih postajah. 

Najbolj uveljavljen in preizkušen način je klasični način merjenja 

temperature v vremenski hišici na višini dveh metrov, znana tudi kot 

angleška meteorološka hišica, kjer se ročno meri temperatura trikrat 

na dan. Ob sedmi, štirinajsti in enaindvajseti uri se odčitajo vrednosti 

na živosrebrnem termometru, na živosrebrnem termometru, ki 

prikazuje maksimalno temperaturo dneva ter na alkoholnem 

termometru, ki prikazuje najnižjo temperaturo v obdobju enega 

dneva. Poleg klasičnih so tudi samodejne vremenske postaje, kjer se 

temperatura meri s pomočjo sodobnih elektronskih priprav. 

Časovni nizi so daljša časovna obdobja (v meteorologiji se praviloma 

uporabljajo tridesetletna obdobja), v katerih se zbirajo podatki, ki jih 

meteorologi pridobijo na merilnih mestih. Ker pri meritvah prihaja do 

napak, se podatki pregledajo in dopolnijo – proces se imenuje 

homogenizacija časovnih nizov.  

S pomočjo tako pridobljenih in urejenih podatkov se lahko z uporabo 

dveh ali več nizov nazorno ponazori, kako in kje se je na nekem 

območju skozi daljša časovna obdobja povprečna letna temperatura 

(temperatura, ki bi ob odsotnosti vsakršne spremenljivosti vremena in 

podnebja bila na nekem območju celo leto enaka) povišala ali znižala. 

Karta velikosti sprememb temperature tako predstavlja pove, kje in za 

koliko se je v tridesetih letih povprečna letna temperatura spremenila.  

.  

Najpomembnejši dejavnik, ki pogojuje temperaturno raznolikost na 

območju Slovenije je nadmorske višina. Temperatura praviloma z 

nadmorsko višino pada, in sicer v povprečju za 5,3°C na vsakih 1000 

metrov. Poleg tega na gibanje temperatur na nekem kraju močno 

vplivajo tudi izpostavljenost terena soncu (ekspozicija) ter naklon 

območja. Ugodne temperaturne razmere ter pravšnja količina 

sončevega obsevanja so na izpostavljenih, nagnjenih južnih pobočjih. 

V zatišnih legah kotlin in dolin se v hladnejši polovici leta večkrat 

pojavi temperaturni obrat – temperature so v dneh dolin in kotlin 

precej nižje kot v okoliškem višje vzpetem svetu.  

Opazen je vpliv urbanizacije oziroma širjenja sklenjenih pozidanih 

površin v mestih. Pozidane površine praviloma prejeto sončno 

energijo sevajo nazaj v ozračje mnogo počasneje – posledično so 

mesta občutno toplejša. Tako so se v zadnjih tridesetih letih v 

Ljubljani temperature tudi zaradi širjenja pozidanih površin v 

povprečju povečale za 1,7 °C. 

V povprečju so v Sloveniji temperature najvišje na Obali, v Vipavski 

dolini ter v Goriških Brdih. Tam je letna povprečna temperatura nad 

12° C. Od 10 do 12°C se gibljejo temperature po ostalih primorskih 

pokrajinah, nato pa temperatura proti notranjosti Slovenije upada. 

Tako znaša povprečna letna temperatura celinske Slovenije med 8 in 

10° C. Najnižje so temperature v gorah; na najvišjih vrhovih 

povprečna letna temperatura ne preseže 0° C. 
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Izpostaviti je potrebno dvoje različnih gibanj oziroma spreminjanj 

temperature: dnevno in sezonsko. Navadno so najnižje dnevne 

temperature izmerjene tik pred sončnim vzhodom, najvišje ob 14. uri. 

Najhladnejši mesec leta je običajno januar, v gorah februar, najtoplejši 

mesec pa je julij, v gorah pa avgust. Največje dnevne in sezonske 

spremembe so značilne za celinsko, predvsem vzhodno Slovenijo; v 

gorah, predvsem pa na Primorskem so ta nihanja občutno manjša 

zaradi blažilnega vpliva nadmorske višine v gorah oziroma bližine 

morja na Primorskem.  

V primerjavi s časovnim obdobjem 1961-1990 se je v časovnem 

obdobju 1981–2010 temperatura po celotnem ozemlju Slovenije v 

povprečju povzpela za nekaj desetink stopinje. Najizrazitejša območja 

sprememb so opazna v nižinah in kotlinah vzhodne in severovzhodne 

Slovenije, relativno manjše pa so predvsem spremembe v hribovitem 

in gorskem svetu zahodne Slovenije. Te spremembe so opazne 

zadnjih 25 let; v povprečju je tako v obdobju med leti 1961 in 2011 

povprečna letna temperatura naraščala za približno 0,34° C  na 

desetletje.  

Največje so spremembe temperatur v poletnih mesecih, medtem, ko 

je pozimi najbolj opazen dvig temperature v vzhodnem delu 

Slovenije. Jeseni so bile sprva nekoliko hladnejše, od konca 

sedemdesetih let pa je opazen rahel dvig. Razlike v temperaturi so 

spomladi manjše in enotne po vsej Sloveniji.  
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Primerjava povprečnih temperatur je mogoča tudi s prikazom 

povprečij, ločeno za dve tridesetletni obdobji. Karti prikazujeta 

povprečne letne temperature za obdobje 1961 in 1990 ter za obdobje 

1981 ter 2010.  Opazno je višanje temperature v vzhodnem delu 

Slovenje ter rahlo znižanje povprečnih temperatur ponekod v alpskem 

svetu. Tako stanje lahko pripišemo več dejavnikom, izpostaviti pa je 

potrebno večjo izpostavljenost območij z uravnanim oziroma manj 

razčlenjenim površjem ter nižjo nadmorsko višino. Ta območja 

prejmejo velike količine sončevega obsevanja, kar ob odsotnosti 

naravnega rastja (manjši odboj sončnih žarkov na območjih pozidanih 

ali obdelanih zemljišč) oziroma večjih vodnih teles in morij (ki služijo 

kot toplotni rezervoar in tako posredno regulirajo temperaturo 

okoliškega kopnega) pomeni, da so tu prisotna večja temperaturna 

nihanja, predvsem pa so na teh območjih možni večji temperaturni 

ekstremi.  

Leta 1950 je bila izmerjena najvišja temperatura C v Sloveniji - 40,6° 

-  v Dobličah pri Črnomlju. Prav tako so bile avgusta 2013 v izrednem 

vročinskem valu prav na vzhodu Slovenije izmerjene izredno visoke 

temperature, ki so presegale 40° C. 8. 8. 2013 je bil v Cerkljah ob Krki 

temperaturni rekord izenačen (po nekaterih podatkih s 40,8° C celo 

presežen). 

Spreminjane temperatur je daljših časovnih obdobjih popolnoma 

naraven pojav. Vseeno pa rezultati prikazov nazorno kažejo, da se je 

temperatura v zadnjih nekaj desetletjih v Sloveniji v povprečju 

občutno povzpela. Sklepamo lahko, da se trendi višanja temperatur še 

ne bodo ustavili, kar verjetno pomeni, da se bomo morali na nove 

temperaturne značilnosti po vsej državi neizogibno morali prilagoditi. 

 

 

 

______________________________________________________
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Spremembe letne količine padavin med obdobjema 1961–1991 in 1981-2010 

V zadnjih desetletjih je 

predvsem v nekaterih 

zahodnih delih Slovenije 

opazen trend upadanja 

povprečne letne količine 

padavin. Opaziti je mogoče 

tudi spremembe v 

razporeditvi in količini 

padavin po posameznih 

letnih časih – za čedalje večji 

del Slovenije je tako značilen 

jesenski višek padavin. 
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Podrobnejša delitev podnebja v Sloveniji temelji na spreminjanju 

dolgoletnih povprečij prejetih padavin. Razporeditev in količina 

padavin sta namreč močno  povezani z izoblikovanostjo površja, 

posebej veliko vlogo igra višinska slojevitost površja. Največje 

količine padavin prejmejo jugozahodni in zahodni del Julijskih Alp 

ter robne visoke dinarske planote (Trnovski gozd, Banjšice in 

območje Snežnika), v manjši meri tudi nekateri predeli Kamniško – 

Savinjskih Alp. Z oddaljevanjem od tako imenovane dinarske 

pregrade v smeri proti vzhodu in še posebej proti severovzhodu se 

količina padavin manjša. To se lahko pojasni z dejstvom, da večina 

vlažnih zračnih mas, ki nad Slovenijo prinašajo padavine, prihaja z 

jugozahodnimi vetrovi. Praviloma količina prejetih padavin narašča z 

nadmorsko višino. Tako so najbolj namočeni predeli Julijskih Alp 

neposredna orografska (gorska) ovira za vlažne in tople zračne mase, 

ki se ob gorah vzpenjajo, se pri tem ohlajajo in tako izločajo padavine. 

V goratem svetu tako marsikje pade nad 2000 mm padavin, v najbolj 

namočenih predelih pa količina prejetih padavin lahko preseže tudi 

3200 mm. V vzhodni polovici države, predvsem v Prekmurju, kjer se 

že močneje čutijo vplivi celinskega podnebja, povprečna letna 

količina padavin ne preseže 900 mm; ob Obali se količina prejetih 

padavin giblje med 1000 in 1200 mm, podobne količine padejo tudi v 

uravnanih delih v  notranjosti Slovenije.  

Podatke o padavinah v Sloveniji zbira ARSO preko mreže stalnih ter 

ostalih meteoroloških in padavinskih postaj. Skupno število merilnih 

mest se spreminja, v zadnjem desetletju se je tako gibalo med 200 in 

300 merilnimi mesti z dnevnimi meritvami višine padavin. Vsak dan 

se ob sedmi uri zjutraj po zimskem času izmeri 24-urna količina 

padavin. glede na dnevno količino padavin meteorologi uporabljajo 

različna poimenovanja: padavinski dan je opredeljen kot vsak dan, ko 

je izmerjenih vsaj 0,1 mm padavin, z vidika vpliva padavin na 

vodotoke pa so pomembni dnevi z vsaj 1 mm padavin na dan. Takih 

dni je v Sloveniji od manj kot sto na vzhodu do več kot 140 na zahodu. 

Največ padavinskih dni je v poletnih mesecih, ko je ozračje manj 

stabilno, največ padavinskih dni z obilnejšimi količinami padavin 

(nad 50 mm) pa je v severozahodni Sloveniji.  

Padavinski režim določa razporeditev padavin skozi leto. Čeprav v 

Sloveniji nimamo izrazito mokrotnih oziroma izrazito suhih letnih 

časov, je vseeno mogoče opaziti razlike med posameznimi meseci. 

Padavinski cikel je odvisen od tipa podnebja na določenem območju. 

Pri submediteranskem podnebju, ki se nahaja na primorskem, največ 

padavin pade konec pomladi in konec jeseni, pri alpskem oziroma 

gorskem podnebju pade največ padavin jeseni in ob prehodu pomladi 

v poletje. Zmerno celinsko podnebje, ki je značilno v ostalih 

slovenskih pokrajinah, prejme največ padavin v obliki poletnih ploh 

in neviht, najmanj padavin pa pade pozimi.  

Na kartah sprememb povprečne količine padavin med obdobjema 

1961-1990 ter 1981-2010 je mogoče razbrati absolutno in relativno 

količino spremembe padavin. Posamezni barvni razredi predstavljajo 

povečanje (modri odtenki) oziroma zmanjšanje (rdeči odtenki) 

količine padavin med obdobjema. Negativne vrednosti na karti 

pomenijo povečanje količine padavin nekega območja. Opazen je 

trend upadanja količine padavin ponekod na vzhodu in severovzhodu 

Slovenije ter v Ljubljanski kotlini. Spremembe količine prejetih 
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padavin so izrazitejše v zahodni polovici Slovenije, še posebej je 

opazno znižanje količine prejetih padavin vzdolž dinarske pregrade, 

ki se vleče od južnih grebenov Julijskih Alp do Snežnika. Ker so, kot 

že rečeno, prav na tem območju pri nas najobilnejše padavine lahko 

posledično sklepamo, da glede na potovanje padavinskih mas v smeri 

proti severozahodu posredno tudi vzhodnejše dele države doseže vse 

manj padavin.  

Količine padavin v Sloveniji se občutneje spreminjajo tudi po 

posameznih letnih časih ter po posameznih letih. Poznamo izjemno 

mokra in izjemno sušna leta, ki pa prostorsko niso nujno enotna; to 

pomeni, da lahko en del Slovenije v določenem letu prejme običajno 

količino padavin, drug del pa občutno večjo oziroma občutno manjšo 

količino padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.  V zadnjih 

desetletjih je mogoče opaziti trend spreminjanja prejetih padavin v 

posameznih letnih časih.  

Po vsej Sloveniji, razen na v Beli krajini, na območju Brežic in na 

ponekod na Koroškem se povečuje količina padavin jeseni, povsod z 

izjemo vzhodne Štajerske, Prekmurja in Goričkega  pa se zmanjšuje 

količina prejetih padavin spomladi. V zahodni Sloveniji, na 

Koroškem in Pohorju se opazno zmanjšuje tudi količina prejetih 

padavin pozimi, poleti pa je padavin z izjemo višjih območij v Alpah 

povsod manj. Po skorajda celotnem ozemlju Slovenije je tako prisoten 

trend prehajanja padavinskega režima iz spomladanskega (največ 

padavin pade spomladi) v jesenskega (največ padavin pade v jeseni). 

Na manjših dveh kartah so predstavljene vrednosti povprečnih letnih 

količin padavin v obdobju 1961-1990 in v obdobju 1981-2010. 

Opaziti je mogoče razlike med obdobjema v količini prejetih padavin 

ponekod v Alpskem svetu, predvsem pa v vzhodni Sloveniji ter tudi v 

obalnem pasu.  
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Slovenija je s padavinami bogata država. Zaradi neenakomerne 

porazdelitve padavin jo v kombinaciji z ostalimi podnebnimi ter 

nekaterimi drugimi dejavniki, kot so kamninska podlaga, nakloni 

pobočij ter pretočne značilnosti rek in potokov, lahko prizadenejo 

tako poplave kot suše.  

Poleg običajnih padavinskih dogodkov, ki so bolj ali manj predvidljivi 

in so posledica ustaljenih gibanj zračnih mas, tako poznamo tudi 

izredne padavinske dogodke. Gre za praviloma kratkotrajne, silovite 

in prostorsko omejene dogodke,  ki jih je težko spremljati. Jakost 

izrednih padavinskih dogodkov je sicer praviloma enaka po celotnem 

ozemlju Slovenije, kljub temu, da obstajajo območja, kjer se tovrstni 

dogodki pojavljajo pogosteje, največkrat v severovzhodni Sloveniji. 

Ni nujno, da omenjeni padavinski dogodki povzročajo škodo, to je 

odvisno od oblike padavin in prilagojenosti območja na večjo količino 

padavin. Količina padavin, ki povzroči poplave na vzhodu Slovenije, 

je na severozahodu države običajen pojav, dodatno pa je potrebno 

upoštevati predhodno namočenost območja.  

Pomembno je razlikovati med dvema vrstama poplavnih dogodkov: 

Siloviti, kratkotrajni nalivi pogojujejo nastanku hudourniških poplav, 

ki so značilne za gorata in hribovita območja Slovenije, medtem, ko 

daljša obdobja zmernejšega deževja lahko privedejo do poplav v 

nižjih, uravnanih delih Slovenije, kjer se voda počasi in za dalj časa 

razlije po obrečnih ravnicah. Tovrstne poplave so značilne za vzhodno 

in severovzhodno Slovenijo. Poleg možnih poplav škodo povzročajo 

tudi toča in žled, problematične pa so lahko tudi večje količine 

zapadlega, predvsem mokrega, snega. Nekateri pomembnejši 

ekstremni dogodki, ki so različne dele Slovenije prizadeli v zadnjih 

letih so tako obsežene padavine, ki so prispevale k poplavam v letih 

2010 in 2012, ter suše v letih 2003 ter 2013, številna neurja s točo v 

poletnih mesecih ter hud pojav žledu v februarju 2014. 

Spremembe v količini padavin na območju Slovenije kažejo na 

počasno spreminjanje padavinskih režimov in na spreminjanje 

podnebja, saj se s spremembo količine padavin na nekem območju 

najhitreje spremeni splošno podnebje nekega območja. Spreminja se 

tudi časovna razporejenost padavin preko leta, saj se glavnina prejetih 

padavin iz pomladnih mescev seli v jesenske, s tem pa se povečuje 
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tudi neenakomerna razporejenost padavin po državi, poveča se tudi 

možnost za pogostejše suše in padavinam pogojene poplave. 

______________________________________________________

Viri in literatura: 
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Povprečno trajanje snežne odeje v obdobju 1971 – 2001  

Razlike v trajanju snežne 

odeje so posledica 

višinske slojevitosti 

Slovenskih pokrajin. V 

visokogorju Alp snežna 

odeja v povprečju traja 

tudi več kot dvesto dni, 

medtem ko na vzhodu 

Slovenije trajanje snežne 

odeje ne preseže 

štirideset dni, ponekod na 

primorskem so dnevi s 

snežno odejo izjemni 

dogodki. 
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Snežna odeja se, z izjemo delov Primorske, vsakoletno  pojavlja po 

vsej državi. V visokogorju Slovenije se snežna odeja letno obdrži tudi 

po več kot 200 dni. V nižinah Slovenije znaša povprečno število dni s 

snežno odejo od 20 do 60  dni na sezono. V nižavjih je snežna odeja 

najpogostejša januarja, redkeje februarja in decembra, še redkeje 

novembra, marca in aprila. V gorah lahko sneži kadarkoli, praviloma 

pa je snežna odeja prisotna neprekinjeno od  decembra do maja. 

Sneženje je na Primorskem redek pojav; sneg, če že zapade, se 

praviloma obdrži zelo kratek čas.  

Skupna višina novozapadlega snega, torej skupna višina vseh 

sezonskih snežnih padavin, je v osrednji in vzhodni Sloveniji  med 60 

in 100 centimetri, v visokogorju pa lahko te vrednosti presežejo štiri 

metre. Maksimalna višina snežne odeje kaže nekoliko večjo 

prostorsko pestrost. Maksimalna količina snega s povratno dobo 

petdeset let je po nižinah vzhodne Slovenije med 50 in 75 cm, v 

ljubljanski kotlini in v predalpskih kotlinah med 100 in 150 cm,  v 

alpskih dolinah do 300 cm. V visokogorju lahko maksimalne 

vrednosti snežne odeje presežejo 500 centimetrov.  

Dejavniki, ki vplivajo na pojavljanje sneženja ter na raznolikost višine 

in trajanja snežne odeje so različni. Potrebna je višinska slojevitost 

Slovenskega ozemlja ter reliefna oziroma površinska razgibanost. 

Temperature so v višjih nadmorskih višinah nižje, kar pomeni, da je 

verjetnost za sneženje večja, večja pa je tudi verjetnost, da se bo 

novozapadli sneg dlje ohranil. Od reliefnih značilnosti je odvisna 

količina prejetih padavin, saj so na privetrni strani hribovij in gorovij 

količine zapadlega snega večje, kot na zatišni strani. V globokih 

kotanjah in v osojnih legah se sneg ohrani mnogo dlje kot na odprtih 

prisojah, predvsem v visokogorju pa ima pomembno vlogo tudi veter, 

ki premešča velike količine snega. 

Podatke o višini novozapadlega snega in skupni višini snežne odeje 

zbira ARSO v svoji mreži meteoroloških postaj enkrat dnevno, in 

sicer ob 7. uri zjutraj. Podobno kot pri meritvah ostalih tipov padavin 

predstavlja izmerjena vrednost količino novozapadlega snega in 

skupno višino snežne odeje v zadnjih štiriindvajsetih urah. Ob sedmi 

uri se beleži trajanje snežne odeje, na podlagi česar so pridobljeni 

podatki o številu dni s snežno odejo. Na podlagi tridesetletnih 

povprečij teh vrednosti so izdelane tudi karte skupne višine in trajanja 

snežene odeje. Karte maksimalne višine snežne odeje za obdobje 

petdesetih let so preračunane na podatke za petdesetletna obdobja.  

Vrednosti snežnih padavin preračunane za visokogorje, predvsem za 

strmejša pobočja in grebene so zaradi izoblikovanosti površja ter 

močnega vetra, ki odnaša oziroma nanaša sneg na izpostavljenih 

predelih gora, pogosto zelo nenatančna. V visokogorju je tudi občutno 

manj merilnih postaj, posledično je točnih podatkov precej manj kot 

drugje po Sloveniji. 

V trajanju snežne odeje je moč opaziti cikle, ki so, z izjemo najvišjih 

delo slovenskih Alp, enakomerni tako v višjih kot v nižjih delih 

Slovenije. Maksimalna izmerjena snežna odeja na različnih območjih 

je bila izmerjena v različnih sezonah, prav tako ciklično se spreminja 

dolžina posamezne snežne sezone.  

Na predstavljenih treh grafikonih je mogoče razbrati gibanje višine 

snežne odeje za desetletni trend za obdobje med januarjem 1961 in 
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decembrom 2011 na izbranih meteoroloških postajah: Kranjska Gora 

(alpske doline), Ljubljana (mesto, kotlina) ter Jeruzalem (vzhodna 

Slovenija). Trend gibanja je pri vseh postajah negativen; še posebej je 

izrazito nižanje višine snežne odeje po letu 1990. 

 

 

 

 

 

Snežna odeja se pojavlja v Sloveniji vsako leto, njeno trajanje pa 

narašča proti severu in severozahodu države ter z nadmorsko višino. 

Največji vpliv na trajanje ima količina padavin in reliefna razgibanost, 

ki v zavetrnih legah gorskega sveta omogoča obstanek snega še dolgo 

po sneženju.  

V zadnjih letih je opazen trend zmanjševanja trajanja snežne odeje po 

celotni državi.  S sledenjem temu trendu se lahko v prihodnosti vse 

pogosteje pojavljajo zime povsem brez snega oziroma več zim 

zapored. Predvsem bo to možno v vzhodnem in severovzhodnem delu 

države, ki imata že sedaj najkrajše trajanje snežne odeje.  

 

______________________________________________________
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VODE 
Martin Legiša 

Voda je eden izmed najpomembnejših naravnih virov, ki jih potrebujemo z življenje. Ko voda v obliki padavin prispe na ozemlje lahko svojo pot 

nadaljuje na več načinov. Del padavinske vode pronica v tla in odteče kot podzemna voda, del odteče po površju kot površinski odtok v obliki 

rek, potokov in jezer, del pa zaradi evapotranspiracije izhlapi.  

Podzemna voda in podzemni odtok predstavljata vodna telesa podzemnih voda, površinski vodotoki in jezera pa predstavljajo  površinska vodna 

telesa. Vsako vodno telo ima naravne samočistilne sposobnosti, ki skrbijo za ravnovesje vsebnosti kemičnih in bioloških spojin v vodi. Če so te 

samočistilne sposobnosti presežene  pride do onesnaženja in s tem lahko tudi do izgube vodnega vira. Zato se izvajajo meritve vsebnosti teh 

spojin, z namenom, da se ugotovi in prepreči onesnaženje  ali pa izboljša stanje na že onesnaženih vodnih telesih.   
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Površinske vode 

V Sloveniji se stanje kakovosti površinskih voda in jezer  ocenjuje s  kemijskim in ekološkim 

stanjem. Kemijsko stanje površinskih voda je bilo na vseh merilnih mestih ocenjeno kot dobro in 

na vseh morskih merilnih mestih kot slabo. Ekološko stanje je za 16 merilnih površinske vode 

mest bilo ocenjeno kot slab morska merilna mesta pa dobro. Stanje površinskih voda in jezer v 

Sloveniji je torej dokaj dobro. Povsod pa je tudi  prisoten trend izboljševanja stanja. 



20 
 

Površinske vode predstavljajo vsa vodna telesa, ki se nahajajo na 

površju. Med vodna telesa površinske vode tako spadajo vsi 

površinski vodotoki, jezera in morje. Med vodna telesa površinske 

vode spadajo tudi somornice (mešanje slane in sladke vode ob izlivih 

rek v morje), ki pa so zaradi majhnih površin, priključena vodnim 

telesom vodotokov ali morji. Površinski vodotoki v Sloveniji, zaradi 

razgibanega reliefa in kraškega površja, oblikujejo gosto rečno mrežo 

z večinoma kratkimi vodotoki. 

Po Zakonu o vodah (2002) se za površinske vode ocenjuje kemijsko 

in ekološko stanje. Predstavljena stanja na karti predstavljajo 

izmerjeno stanje leta 2011. Kemijsko stanje voda predstavlja njihovo 

obremenjenost z snovmi, za katere so na območju držav Evropske 

skupnosti postavljeni enotni okoljski standardi kakovosti. Na 

evropskem nivoju je 33 določenih kot prednostnih, 13 teh snovi pa kot 

prednostno nevarnih.  

Kemijsko stanje vseh vodnih teles površinskih voda v Sloveniji je 

trenutno ocenjeno kot dobro, z izjemo petih morskih merilnih mest, 

kjer je bilo stanje ocenjeno kot slabo zaradi preseženih mejnih 

vrednosti tributilkositrovih spojin, ki se uporabljajo pri premazih proti 

obraščanju na pomorskih plovilih, kljub prepovedi uporabe teh snovi 

tudi na večjih plovilih že od leta 2003. 

Ekološko stanje za vodna telesa površinskih voda se oceni na osnovi 

najslabše ocenjenega elementa. Ocena ekološkega stanja rek je 

določena glede na obremenitve po treh modulih: trofičnost, 

saprobnost in hidromorfološka spremenjenost/splošna degradiranost 

ter prisotnost posebnih onesnaževal. Leta 2011 je bilo ekološko stanje 

za 4 merilna mesta ocenjeno kot dober ali boljši potencial, za 19 

merilnih mest ocenjeno dobro stanje, za 12 merilnih mest ocenjeno 

kot zmerno stanje in zmeren ali slabši potencial za 9 merilnih mest. 

Ostala merilna mesta  leta 2011 niso bila vključena v program 

monitoringa ekološkega stanja. 

Ocena ekološkega stanja jezer v Sloveniji pa se je izvedla leta 2012 in 

je bila določena glede na stanje bioloških elementov, splošnih 

fizikalno kemijskih parametrov in posebnih onesnažil. Zelo dobro 

stanje je doseglo le Bohinjsko jezero. Blejsko, Velenjsko, Šmartinsko 

in Slivniško jezero ter zadrževalnika Mola in Vogršcek niso dosegli 

dobrega ekološkega stanja. Vzrok za tako stanje je pri vseh naštetih 

jezerih in zadrževalnikoma, z izjemo Perniškega jezera, pomanjkanje 

raztopljenega kisika v jezerski vodi. To je posledica 

preobremenjenosti vode s hranili. Pri razgradnji teh organskih snovi 

mikroorganizmi porabljajo v vodi raztopljen kisik. Velenjsko, 

Družmirsko in Perniško jezero so bila leta 2012 preobremenjena z 

posebnimi onesnaževali. Družmirsko in Velenjsko jezero sta 

preobremenjena z molibdenom, Velenjsko jezero tudi z sulfatom. 

Perniško jezero pa je preobremenjeno z metolaklorom. Stanje 

bioloških elementov se spremlja le v obeh naravnih jezerih, 

Bohinjskem in Blejskem. Bohinjsko jezero je doseglo oceno Zelo 

dobro, Blejsko jezero pa oceno dobro. 

Kopalne vode so območja, ki skladno z zahtevami evropske in 

nacionalne zakonodaje, namenjena kopanju. Določenih je 30 kopalnih 

območji in 18 naravnih kopališč, ki skupaj predstavljajo 48 kopalnih 

voda na območju Slovenije. Kopalne vode so odseki na rekah, jezerih 

in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za naravne 
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kopalne vode in na katerih se že sicer običajno kopalci zbirajo v 

večjem številu.  

Kakovost vode se na teh odsekih spremlja vsake tri tedne. Poleg 

terenskih ocen prisotnosti nečistoč, površinsko aktivnih snovi, 

mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja se odvzame tudi vzorce 

vode. Ustreznost vsakega vzorca je ocenjena glede na priporočila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vzorčenje in analizo vzorcev 

pa izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje in hrano. 

Zadnje merjenje kakovosti kopalnih voda se je izvedlo v letu 2014, ko 

so bila vsa kopalna območja in kopalne vode skladne z priporočili, 

tako kot že zadnjih pet let. 

 

Na manjši karti je podrobneje prikazana slovenska obalna črta z 

označenimi območji kopalnih voda. Tu so kopalna območja najbolj 

skoncentrirana in so prikazana posebej zaradi lažje preglednosti. 

Posebno velik pritisk se namreč pojavlja na obalnih kopalnih območji 

na višku turistične sezone ob zelo velikem obisku teh kopalnih 

območji, zato so takrat podatki dobre kakovosti kopalne vode zelo 

zadovoljujoči.  

Trenutno stanje površinskih voda v Sloveniji je v splošnem 

zadovoljivo. Pojavlja se nekaj mest na Dravi, Savi, Soči in Ljubljanici 

s slabšim ekološkim stanjem zaradi povečanega obsega človeške 

dejavnosti in posledično odplak v reke na omenjenih območjih, 

kemijsko stanje rek v Sloveniji pa je dobro. Posebno dobro je stanje 

kopalnih voda, kjer prav vse merilne postaje dosegajo želena 

priporočila. Nekoliko slabše je stanje v večini slovenskih jezer zaradi 

njihove slabe pretočnosti, lokacije in povečini antropogene narave 

nastanka jezera. Stanje površinskih voda bi se lahko v prihodnosti še 

izboljšalo in zagotovilo doseganje standardov na vseh merilnih 

postajah, vendar je že trenutno stanje dobro. 
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Podzemne vode 

Podzemne vode V Sloveniji se kakovost 

podzemnih voda ocenjuje 

na podlagi kemičnega in 

količinskega stanja. 

Večina merilnih mest, ki 

so dosegla slabo stanje 

se nahaja v Savinjski, 

Dravski in Murski kotlini. 

Stanje podzemnih voda v 

Sloveniji je dobro, na 

merilnih mestih in vodnih 

telesih podzemnih voda, 

ki so dosegli slabo stanje 

pa je prisoten trend  

izboljševanja stanja. 
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Podzemne vode predstavljajo vodo, ki se nahaja pod površino tal. 

Podzemna voda se nahaja v geoloških stukturah imenovanih 

vodonosniki. Vodonosnike delimo na medzrnske, razpoklinske in 

kraške. Kraške vodonosnike delimo še glede na stopnjo zakraselosti. 

Najpomembnejša območja podzemne vode se v Sloveniji nahajajo v 

medzrnskih vodonosnikih v ravninskih prodno-peščenih nanosih v 

dolinah in kotlinah naših večjih rek. 

Vodonosni sistemi so v Sloveniji združeni, glede na značilnosti, v 21 

vodnih teles podzemnih voda. Na območju povodja Črnega morja se 

nahaja 18 teles podzemnih voda, na območju povodja Jadranskega 

morja pa se nahajajo tri vodna telesa podzemnih voda. Na vsakem 

območju je postavljenih več merilnih mest kakovosti podzemne vode.  

Merjenje kakovosti podzemne vode je pomembno, saj se podzemna 

voda uporablja v zajetjih za pitno vodo za večino prebivalcev 

Slovenije, črpa pa se na lokacijah črpališč, ki so na karti predstavljene 

s črnimi trikotniki. Barvno označena območja na karti predstavljajo 

vodovarstvena območja, ki se nahajajo na območjih vodnih teles, ki 

so ključna za oskrbo večine prebivalstva s pitno vodo in so zato je 

spremljanje kakovosti vode bolj pomembno kot na ostala območja v 

državi. Posebej so označena območja vodnih teles podzemne vode s 

slabim kemijskim stanjem. 

Po Zakonu o vodah (2002) se za vodna telesa podzemnih voda 

ocenjuje količinsko in kemijsko stanje. Ocenjevanje kemijskega 

stanja podzemne vode podrobneje opredeljuje Direktiva Evropskega 

Parlamenta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in 

poslabšanjem, ki za vse države EU predpisuje enotne standarde 

kakovosti (SK) za nitrate in pesticide, za ostala onesnaževala pa si 

država članica standarde kakovosti oziroma vrednosti praga (VP) 

lahko predpiše sama. V Sloveniji je način ugotavljanja kemijskega 

stanja podzemne vode določen v Uredbi o stanju podzemne vode. V 

preglednici so za omenjena onesnaževala tudi predstavljene mejne 

vrednosti oziroma standardi kakovosti s pripisanimi enotami merjenja 

teh onesnažil. 

 

parametri Standard 

kakovosti 

enota 

nitrati 50 mg NO3/L 

posamezni pesticidi in njihovi relevantni 

razgradljivi produkti (aldrin, dieldrin, heptaklor in 

heptaklor epoksid) 

0,1(0,03) μg/L 

vsota vseh izmerjenih pesticidov in njihovih 

relevantnih razgradljivih produktov 

0,5 μg/L 

diklorometan 2 μg/L 

tetraklorometan 2 μg/L 

1,2-dikloroetan 3 μg/L 

1,1-dikloroeten 2 μg/L 

trikloroeten 2 μg/L 

tetrakloroeten 2 μg/L 

vsotalahkohlapnihalifatskih 

halogeniranihogljikovodikov 

10 μg/L 
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Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se ugotavlja na 

podlagi naslednjih meril: 

 Preseganje standardov kakovosti in vrednosti praga 

 Učinkov vdora slane vode ali drugih vdorov v vodno telo 

podzemne vode 

 koncentracije onesnaževal, ki povzročajo poslabšanje 

ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda, ki so 

povezane z vodnim telesom podzemne vode in škodljivo 

vplivajo na vodne ter kopenske ekosisteme, ki so od njih 

neposredno odvisni. 

Vodno telo podzemne vode ima dobro kemično stanje, če je kemijska 

sestava podzemne vode takšna, da na nobenem merilnem mestu letna 

aritmetična srednja vrednost nobenega izmed parametrov podzemne 

vode ne presega standardov kakovosti in vrednosti praga. V primeru 

da so standardi kakovosti ali vrednost praga preseženi, ima vodno telo 

podzemne vode dobro kemično stanje, če koncentracije onesnaževal 

ne izkazujejo vdorov morske vode ali drugih vdorov v vodno telo 

podzemne vode, ne poslabšajo ekološkega in kemijskega stanja 

površinskih voda, ki so povezane z vodnim telesom podzemne vode 

in ne poškodujejo vodnih in kopenskih ekosistemov, ki so neposredno 

odvisni od telesa podzemne vode. 
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Leta 2012, ko je bilo opravljeno merjenje kakovosti podzemne vode, 

je bilo slabo kemijsko stanje vodnih teles podzemnih voda 

ugotovljeno za tri vodna telesa in sicer za: Savinjsko kotlino, Dravsko 

kotlino in Mursko kotlino. Omenjena vodna telesa so podrobneje 

predstavljena tudi na dveh manjših kartah, kjer so dobro vidne številne 

lokacije prekrivanja omenjenih slabih vodnih teles z vodovarstvenimi 

območji. Vodna telesa podzemnih voda, kiso najbolj pod 

obremenjene se torej nahajajo v vzhodni in severovzhodni Sloveniji. 

V Savinjski kotlini je bilo neustreznih 6 (54,6 %) merilnih mest. V 

Dravski kotlini je bilo leta 2012 neustreznih 8 (44,4%) merilnih mest. 

V Murski kotlini je bilo neustreznih 6 (46,2%) merilnih mest. 

Podzemna voda slabše kakovosti na vodovarstvenih območjih je 

problematična predvsem zato, ker predstavljajo omenjena območja 

vodovarstveno zaledje za nekatera večja slovenska mesta, kot so 

Celje, Maribor, Murska Sobota in Ptuj. 

Nekatera merilna mesta, kjer je bila ugotovljena presežena 

koncentracija onesnaževal, se nahajajo tudi na območju vodnih teles 

podzemnih voda, ki so leta 2012 dosegla dobro stanje. K temu veliko 

pripomore lokacija vsakega posameznega merilnega mesta, saj se 

lahko nahaja v neposredni bližini točkastega onesnaževalca podtalne 

vode, ki pa ni dovolj močan, da bi onesnažil celotno podzemno telo.  

Med najpomembnejše onesnaževalce spadajo nitrati, altrazin in 

desetilatrazin. Merilna mesta na katerih so bile leta 2012 ugotovljene 

presežene koncentracije onesnaževal so: Žabnica, Podreča, Godešič, 

Mercator, Hrastje, Trnava, Orla vas, Šempeter, Levec VC, Levec 

Amp, Medlog, Drnovo, Kamnje, Prepolje, Rače, Podova, Šikole, 

Kungota, Kidričevo, Skorba, Lancova vas, Žepovci, Rakičan, 

Lipovci, Odranci, Benica, Vučja vas in Rajšpov izvir v Lokavcu. 

Trendi v obdobju med letom 1998 in letom 2012, v večini primerov 

kažejo na zniževanje koncentracij, le na posameznih merilnih mestih 

koncentracije še naraščajo. Na merilnem mestu Drnovo na Krškem 

polju naraščajo koncentracije desetilatrazina in skupne vsote 

pesticidov. Na merilnem mestu Kidričevo na Dravskem polju narašča 

koncentracija nitratov. Oboje je povezano z intenzivnostjo kmetijstva 

na omenjenih območjih. Zaključimo lahko, da se v splošnem kemijsko 

stanje vodnih teles podzemnih voda izboljšuje. 

__________________________________________________________________ 
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ZRAK 
Maja Vidic 

Kakovost zraka v Sloveniji se iz leta v leto izboljšuje, vendar so še vedno prisotna posamezna območja v državi, kjer so skoncentrirane prekomerne 

vrednosti nekaterih onesnaževal. Analiza kakovosti zraka je usmerjenja na dve karti. Prva je usmerjena na pregled stanja onesnaženosti zraka z 

delci(PM10)  in ozonom (O3) glede na zabeleženo stanje po merilnih mestih. Druga karta pa se osredotoča na industrijsko onesnaževanje z 

žveplovimi in dušikovimi oksidi, kjer je prikazano onesnaževanje glede na količino in vsebino izpustov večjih industrijskih objektov v Sloveniji. 

Glavni viri onesnaževanja zraka v državi so poleg prometa in industrije še kmetijstvo in urbana območja. Onesnaženost zraka je večja na območju 

prometnega avtocestnega križa in točkovno, kjer so vir onesnaženja industrijski obrati.  
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Kakovost zraka 

K povečanju onesnaženosti zraka z delci v Sloveniji prispeva poleg prometa, industrije, 
kmetijstva tudi reliefna izoblikovanost površja. Kotline in ozke doline, ki so slabo 
prevetrene tako onemogočajo, da bi se zrak premešal, zato je koncentracija onesnaževal 
tam višja. Koncentracije ozona so problematične predvsem v poletnih mesecih na 
Primorskem, koncentracije delcev pa v kotlinskem in dolinskem svetu v času kurilne 
sezone in hkrati temperaturne inverzije.  
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Kakovost zraka se v Sloveniji spremlja s pomočjo mreže dvajsetih 

merilnih mest. Mrežo sestavljajo stalna merilna mesta in mobilne 

postaje. Stalna merilna mesta upravlja in vodi ARSO in je gostejša na 

območjih, kjer je večje onesnaženje kot so avtocestno omrežje, 

območja industrijskih naprav in večja kotlinska mestna območja.  Pri 

mobilnih merilne postaje pa meritve izvajajo drugi izvajalci (npr. 

TEŠ, Salonit Anhovo…), kjer potekajo občasne meritve 

onesnaženosti zraka z avtomatsko mobilno ekološko-meteorološko 

postajo in z difuzivnimi vzorčevalniki. Prikazana analiza je  

osredotočena na povečane koncentracije delcev (PM10)  in ozona (O3). 

V sklopu stalnih merilnih mest znotraj območij večjega onesnaženja, 

delujeta tudi dve postaji, postaja Iskrba v Kočevju in postaja Krvavec 

na Krvavcu, na katerih se izvajajo meritve ozadja onesnaženosti 

zraka, poleg tega pa sta postaji vključeni v mednarodni mreži EMEP 

in WMO-GAW. Na Trnovskem gozdu je postavljena stalna merilna 

postaja, ki je oddaljena od glavnih virov emisij, njen glavni namen pa 

je ugotavljanje transporta ozona iz severne Italije v Slovenijo.  

Kakovost zraka v Sloveniji se na splošno iz leta v leto izboljšuje, 

vendar so še vedno prisotna območja, kjer so skoncentrirane 

prekomerne vrednosti nekaterih onesnaževal. Onesnaženost zraka v 

letu 2012 je povečini ostala na ravni kot prejšnjih let, povečane 

vrednosti so bile le pri delcih in ozonu. Glavni vir onesnaženosti zraka 

z delci so poleg prometa, industrije in kmetijstva še individualna 

kurišča, ki prispevajo k večji prisotnosti delcev v zraku predvsem v 

zimski kurilni sezoni in so po državi močno prostorsko razpršena. Na 

kakovost zraka in povečanje koncentracije delcev v zraku je v zadnjih 

dveh letih vplivala ekonomska kriza in dvig cen fosilnih goriv ter s 

tem posledično povečanje uporabe drv in premoga. Problem 

predstavljajo predvsem stare kurilne naprave z visokimi emisijami in 

ne dovolj suha drva. Izrazit pojav povečanja onesnaženosti zraka z 

delci je opazen in izmerjen predvsem pozimi v reliefno bolj zaprtih 

kotlinah v notranjosti Slovenije in v ozkih dolinah, kjer se zaradi 

dolgih noči, nizkih temperatur in šibkega sončnega obsevanja mrzel 

zrak zadržuje na dnu. Pod takšnimi pogoji se pojavi  temperaturna 

inverzija, ki onemogoči, da bi se območje prevetrilo in zrak ostane v  

kurilni sezoni na omenjenih območjih kotlin in zaprtih dolin bolj 

onesnažen z delci. K povečanju onesnaženosti zraka z delci prispeva 

tudi promet, za katerega je značilna spreminjajoča se dnevna slika z 

maksimumom zjutraj in zvečer ter ob ostalih prometnih konicah, kot 

so poleti in ob zastojih. Sekundarna emisija, ki jo povzroča promet, je 

ozon. Je oksidant, ki nastaja v fotokemičnih reakcijah v prizemnih 

plasteh zraka ob prisotnosti sončne svetlobe, dušikovih oksidov, 

katerih največ izpustijo motorji z notranjim izgorevanjem in iz 

lahkohlapnih organskih snovi, ki jih prispeva industrija, promet, 

gospodinjstva, bencinske črpalke, kemične čistilnice ipd. Reakcije so 

intenzivnejše, ob višjih temperaturah in močnejšem sončnem 

obsevanju, zato so merjene koncentracije ozona največje poleti in čez 

dan.  

Predstavljeni podatki v preglednici za leto 2012 kažejo, da sta 

preseženi mejni vrednosti koncentracije onesnaževal na dveh merilnih 

mestih, v Celju in v Murski Soboti. Kljub temu, da so izpusti obeh 

onesnaževal v zrak na ostalih merilnih mestih pod dovoljenimi 

vrednostmi oziroma je presežena vrednost samo enega onesnažila,pa 

kakovost zraka zaradi onesnaženosti z delci ostaja velik problem na 
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območju celotne Slovenije. Presežene vrednosti so označene z           

merilna mesta, kjer ni preseženih vrednosti pa z      .. 

 

V letu 2012 so na ARSO zabeležili 44 preseganj mejne dnevne 

koncentracije PM10 na merilnem mestu Rakičan pri Murski Soboti, 

dovoljeno pa je zabeležiti do največ 35 preseganj na leto. K 

preseganju so največ prispevale vremenske razmere in individualna 

kurišča, deloma tudi promet, industrija ter prašenje oziroma 

resuspenzija. Obe onesnaževali sta, poleg številnih virov, 

problematični predvsem zaradi daljše obstojnosti in možnosti prenosa 

na daljše razdalje, torej tudi iz bolj obremenjenih predelov onkraj 

meja v državo. 

Na prometnih merilnih mestih, npr. Maribor center, so koncentracije 

ozona nižje, ker ozon hitro reagira z dušikovim monoksidom iz 

izpušnih plinov in razpade nazaj v običajen kisik. Merilna mesta  na 

višjih nadmorskih višinah in odprtim reliefom, na primer Krvavec, pa 

imajo večje značilnosti proste atmosfere. Tam je neposredni vpliv 

emisij kot so izpusti avtomobilov, industrije, majhen,  hkrati pa tudi 

močnejše ultravijolično sevanje sonca. To je predvsem opazno v 

maksimalnih vrednostih koncentracije ozona.  

V Sloveniji se najvišje koncentracije ozona pojavljajo poleti na 

Primorskem in predvsem na obali. V letu 2012 je bila opozorilna urna 

vrednosti prekoračena v poletnih mesecih junija, julija in avgusta na 

devetih merilnih mestih: 

 18-krat v Novi Gorici,  

 13-krat v Kopru,  

 12-krat na Otlici,  

 10-krat na Krvavcu,  

 9- krat na Vnajnarjah,  

 trikrat v Ljubljani, 

 enkrat v Celju,  

 enkrat v Trbovljah, 

 enkrat v Hrastniku; 

Merilno mesto Delci (PM10) Ozon (O3) 

Murska Sobota Rakičan  
  

Trbovlje 
  

Maribor center 
  

Maribor Vrbanski plato  
  

Ljubljana Biotehniška 

fakulteta 

 

ni meritev 

Ljubljana Bežigrad 
  

Nova Gorica 
  

Koper 
  

Novo Mesto  
 

ni meritev 

Kranj 
 

ni meritev 

Celje 
  

Hrastnik 
  

Zagorje 
  

Velenje  ni meritev 
 

Otlica ni meritev 
 

Krvavec ni meritev 
 

Iskrba 
  

Žerjav 
 

ni meritev 

Rateče Planica ni meritev ni meritev 

Škocjan  ni meritev ni meritev 
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V juniju je koncentracija ozona prekoračila opozorilno urno 

koncentracijo le na Primorskem (Koper, Nova Gorica, Otlica), v 

notranjosti Slovenije pa le na višje ležečem Krvavcu, medtem ko je 

bila ciljna 8-urna koncentracija prekoračena povsod. 

 

Kakovost zraka se v Sloveniji v splošnem izboljšuje, še vedno pa 

imamo na merilnih postajah zelo pogosto zabeležene prekoračene 

mejne vrednosti posameznih onesnaževal. Koncentracije ozona so 

problematične predvsem na Primorskem v poletnih mesecih, 

koncentracije delcev pa v kotlinskem in dolinskem svetu v času 

kurilne sezone in hkrati temperaturne inverzije. Z natančnim 

merjenjem in sledenjem koncentracij onesnaževal v zraku se lahko 

učinkovito določijo izvori onesnažil in smeri njihovega potovanja  z 

zračnimi masami. Le tako se lahko poskrbi, da bo kakovost zraka v 

prihodnosti ostala znotraj predpisanih vrednosti oziroma se izboljšala. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Industrijsko onesnaževanje zraka 
Glavni vir industrijskega 
onesnaževanja so točkovni viri 
kot so termoelektrarne, 
industrijski obrati, toplarne in 
kotlovnice. Najvišje vrednosti 
izpustov NOx so opazne na 
območju avtocestnega križa, v 
večjih urbanih središčih ter na 
območju večjih industrijskih 
obratov, kot so 
Termoelektrarna Šoštanj, 
Termoelektrarna Trbovlje in 
Toplarna Ljubljana. Dušikovi in 
žveplovi izpusti so ob 
intenzivnejši industrijski ali 
energetski pridelavi vedno 
prisotni, vendar se jih lahko s 
številnimi omilitvenimi ukrepi 
uspešno zmanjša in nadzoruje 
na sprejemljivih vrednostih. 
Večji problem so izpusti 
prometa, ki v zadnjih letih 
vztrajno raste in predstavlja 
največje probleme v ozkih 
dolinah in urbanih območjih. 
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Največji prispevek k onesnaževanju zraka z žveplovimi in dušikovimi 

oksidi so točkovni  onesnaževalci, kamor spadajo razni industrijski 

obrati, termoelektrarne, toplarne in kotlovnice. Karta prikazuje 

točkovne vire onesnaženja kamor uvrščamo industrijske naprave.  

Podatke o onesnaževanju industrijskih naprav zbira Evropski register 

izpustov in prenosov onesnaževal (E-PRTR), ki zagotavlja ključne 

okoljske podatke z industrijskih objektov v državah članic Evropske 

unije ter na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem, v Srbiji in Švici. 

Register vsebuje letne podatke o več kot 30.000 industrijskih obratov, 

ki zajema 65 gospodarskih dejavnosti po vsej Evropi. Za vsak objekt, 

je treba zagotoviti informacije o izpustih onesnaževal v zrak, vodo in 

tla, kot tudi izven kraja nastanka odpadkov in onesnaževal v odpadnih 

vodah iz seznama 91 ključnih onesnaževal, vključno s težkimi 

kovinami, pesticidi, toplogrednih plinov in dioksini od leta 2007 dalje. 

Register prispeva k preglednosti in udeležbo javnosti pri odločanju na 

področju okolja. Register se izvaja za potrebe Evropske skupnosti 

UNECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo), 

Protokola RIPO Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, 

udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v 

okoljskih zadevah.  

Preglednica prikazuje vrednosti izpustov dušikovih in žveplovih za 

dvajset največjih industrijskih virov teh onesnažil za leto 2011. Glavni 

linijski izvor dušikovih oksidov predstavlja promet, znaten delež pa 

še ostali industrijski obrati in kotlovnice. Najvišje vrednosti izpustov 

NOx so opazne ravno na območju avtocestnega križa, v večjih urbanih 

središčih kot sta Ljubljana in Maribor ter na območju večjih 

industrijskih obratov, kot so Termoelektrarna Šoštanj, 

Termoelektrarna Trbovlje in Toplarna Ljubljana. Problematika 

onesnaženja z dušikovimi oksidi je pereča predvsem zaradi 

povečanega obsega osebnega in tovornega tranzitnega prometa, ki se 

z globalizacijo in vzporedno večjo porabo fosilnih goriv samo še 

povečuje.  

Najvišje vrednosti izpustov SOx so bile izmerjene na območju TE 

Šoštanj in TE Trbovlje. K takšni sliki prispeva njihova neugodna 

Ime industrijskega obrata  NOx SOx 

Acroni d.o.o. 176 0 

Cinkarna Celje d.d. 0 153 

Knaufinsulation d.o.o. 0 277 

Lafarge Cement d.d. 122 0 

Lesonit d.o.o. 161 0 

SALONIT ANHOVO 792 0 

Silkem 116 0 

Steklarna Hrastnik d.d. 210 0 

Talum 0 498 

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. 7,600 4,270 

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana 1,080 452 

Termoelektrarna Trbovlje 1,250 1,670 

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 329 152 

Premogovnik Velenje 0 0 

SNAGA barje 0 0 

Steklarna Hrastnik d.d., PE Special 0 0 

Steklarna Hrastnik d.d., PE Vitrum 0 0 

Merkscha furnirnica d.o.o. 0 0 

Nafta-Petrochem d.o.o. 0 0 

LESNA TIP Otiški Vrh d.d. 0 0 
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zaprta kotlinska lega in pogosti temperaturni obrati, ki se pojavljajo 

predvsem v zimski polovici leta. Stanje se izboljšuje na račun 

obratovanja čistilne naprave TE Trbovlje in ostalih sanacijskih 

ukrepov, ki opredeljujejo uporabo goriv z nizko vsebnostjo žvepla in 

uporabo zemeljskega plina.  

Posledica prekomernega onesnaženja z žveplovimi in dušikovimi 

oksidi v naravi je zakisovanje. Najmočnejši zakisovalni učinek imata 

žveplov in dušikov oksid skupaj. Posledice zakisovanja se kažejo na 

gozdovih, kmetijskih pridelkih, vodnih ekosistemih in na zgradbah, 

saj med drugim zakisovanje pospešuje korozijo.  SO2 in NOx poleg 

zakisovanja povzročata tudi izpuste prašnih delcev, ki vplivajo na 

večjo pogostost bolezni dihal. Izpusti NOx prispevajo tudi k nastanku 

prizemnega ozona, ki nastaja pri foto-kemičnih reakcijah v spodnjih 

plasteh atmosfere ob povečanem sončnem sevanju, kar še pripomore 

k problemu z ozonom predvsem na Primorskem v poletnih mesecih. 

Pri ljudeh povzroča težave pri dihanju ali celo poslabša bolezni dihal. 

Za doseganje ciljnih oziroma dovoljenih vrednosti in s tem 

zmanjševanjem izpustov SOx in NOx so bili sprejeti ukrepi na 

področju izboljšanja energetske učinkovitosti, zamenjave trdih 

fosilnih goriv z zemeljskim plinom in obnovljivimi viri energije, 

uvajanje strožjih emisijskih standardov za motorna vozila, dosledno 

izvajanje okoljske zakonodaje in  spodbujanje dobre kmetijske prakse.  

 

Izpusti onesnaževal v zrak so se v obdobju 1990-2011 občutno  

zmanjšali. Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, 

dušikovi oksidi, žveplov dioksid in amonijak, so se zmanjšali za kar 

73 %, izpusti predhodnikov ozona, dušikovi oksidi, ogljikov oksid, 

metan in organski ogljikovodiki brez metana – NMVOC, pa za 41 %. 

Vrednosti vseh izpustov so pod dovoljenimi ciljnimi vrednostmi, ki 

jih določa Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal 

zunanjega zraka - NECD. Primerjava izpustov plinov na prebivalca, 

ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, s podatki držav Evropske 

unije leta2010,uvršča Slovenijo na 15. mesto med državami EU-27.  

Raba dušika v kmetijstvu je povezana s pridelovalnimi razmerami, saj 

največje vnose dušika beležimo na območjih, kjer se je skoncentrirala 

živinoreja in kjer je velika površina njiv s koruzo in drugimi 

poljščinami z velikimi potrebami po dušiku. Ker je izkoriščanje 

dušika v živinoreji precej slabše, med 15 in 40 %, kot v rastlinski 

pridelavi, med 30 in 60 %, je zelo pomembno, da se živinska gnojila 

koristno uporabijo za gnojenje kmetijskih rastlin. Z vsemi temi ukrepi 

se zmanjšajo potrebe po industrijsko vezanem dušiku, s tem pa tudi 

obremenjevanje okolja z dušikovimi spojinami.Tako je zagotavljanje 

učinkovitega kroženja dušika v kmetijstvu med najpomembnejšimi 

ukrepi za zmanjšanje izpustov dušikovih spojin v zrak. 

V zadnjih letih se je obremenjevanje z dušikovimi spojinami precej 

zmanjšalo. K temu so pripomogle zahteve nitratne direktive, uspešno 

svetovalno delo, ukrepi Programa razvoja podeželja, višje cene dušika 

na trgu pa tudi zaradi krize v prašičereji. Od leta 2000 do leta 2011 se 

je količina dušika živinskih gnojil zmanjšala za 10,8 %, količina 

dušika iz mineralnih gnojil pa za 20,6 %. Izpusti amonijaka so se ob 

tem zmanjšali za 13,5 %, izpusti didušikovega oksida za 16,7 %, 

izpusti dušikovega oksida pa za 15,4 %. 

 

Dušikovi in žveplovi izpusti so ob intenzivnejši industrijski ali 

energetski pridelavi vedno prisotni, vendar se jih lahko s številnimi 

omilitvenimi ukrepi uspešno zmanjša in nadzoruje na sprejemljivih 

vrednostih. Večji problem so težje nadzorovani izpusti prometa, ki pa 

v zadnjih letih vztrajno raste in predstavlja največje probleme v ozkih 

dolinah in urbanih območjih.  
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NARAVA 
Sara Štempelj 

Slovenija leži na stiku štirih makroregij, kar jo uvršča med države z veliko biotsko pestrostjo. To nam prikazuje prva karta v poglavju, ki združuje 

pregled območij Nature 2000 in naravne vrednote državnega pomena v Sloveniji. Delež območij Natura 2000, ki od leta 2013 znaša kar 37,8 % 

ozemlja države, je največji med državami EU 27. Ta območja dopolnjuje tudi register naravnih vrednot v Sloveniji, ki združuje nekaj več kot 6500 

delov narave, ki so še posebej vredne, da se jih ohrani. Ohranitev biotske pestrosti pa zaradi prepletanja s človekovo dejavnostjo od nas terja 

posebne ukrepe. Eden od najstarejših takih ukrepov je zavarovanje območja. Danes zavarovana območja zavzemajo 12 % ozemlja Slovenije, 

zavarovana pa so z različnimi varstvenimi režimi, kar prikazuje druga karta poglavja. Vsako zavarovanje območje poseže tudi v življenja tistih, ki 

na tem območju živijo, odnos teh do zavarovanih območij pa je zelo različen. Ponekod prihaja do različnih konfliktov, spet drugod pa prebivalci 

zavarovano območje sprejmejo, se mu prilagodijo in živijo z njim v harmoniji.   
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Natura 2000 in naravne vrednote 

Slovenija leži na stiku štirih makroregij, 

kar jo uvršča med države z veliko 

biotsko pestrostjo. Eden od 

pokazateljev tega je visok delež območij 

Natura 2000, ki od leta 2013 znaša 

37,8 % ozemlja države, kar je največji 

delež v Evropski uniji. Ta območja 

dopolnjuje tudi register naravnih 

vrednot v Sloveniji, ki združuje nekaj 

več kot 6500 delov narave, ki so še 

posebej vredne, da se jih ohrani. 
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Status območja Natura 2000 ali naravna vrednota državnega pomena 

sta dva ukrepa varstva narave, s pomočjo katerih v Sloveniji lahko 

varujemo posebno vredna ali edinstvena območja narave. Status 

območja Nature 2000, je dodeljen na ravni EU posebnim varstvenim 

in ohranitvenim območjem, ki se v državah EU povezujejo v ekološko 

evropsko omrežje Natura 2000. Status naravne vrednote državnega 

pomena pa je dodeljen na ravni Slovenije območjem, ki so še posebej 

izstopajoči in imajo posebne vrednostne lastnosti. 

Cilj Nature 2000 je ohraniti biotsko 

raznovrstnost ptičjih in drugih živalskih ter 

rastlinskih vrst, njihovih habitatov in 

habitatnih tipov. Status območja Natura 

2000 lahko na podlagi strokovnih razlogov 

dobita dve vrsti območij. Prva so območja, 

kjer se redno pojavlja pomembno število 

bolj ogroženih ptičjih vrst, ki lahko na teh 

območjih gnezdijo ali jih uporabljajo za postanek v času 

pomladanskih in jesenskih selitev.  Taka območja dobijo status 

posebnih varstvenih območij ali s kratico SPA (Special protection 

areas). Druga območja, ki prav tako lahko dobijo status območja 

Natura 2000 pa so tista, kjer se pojavljajo habitatni tipi, ki so 

pomembni za ohranitev določenih redkih prostoživečih živalskih in 

rastlinskih vrst, so redko zastopani v državi ali celo širše, lahko pa 

imajo tudi visoko stopnjo ohranjenosti strukture in funkcij habitatnega 

tipa. Taka območja dobijo status posebna ohranitvena območja ali s 

kratico SAC (Special area of conservation). 

 

Območja Nature 2000 nimajo predpisanega posebnega varstvenega 

režima, temveč se varstvene cilje dosega predvsem s presojami 

vplivov načrtov in posegov ter z usmerjanjem dejavnosti. Pri presojah 

so tako na primer raba naravnih dobrin, upravljanje z vodami in 

kmetijska praksa prilagojeni varstvenim ciljem. 

Natura 2000 v Sloveniji 

prispeva k obstoju 122 vrst ptic, 114 vrst rastlin in živali ter 60 

habitatnih tipov  

323 območij s statusom posebnih ohranitvenih območij 

31 območij s statusom posebnega varstvenega območja (nekatera 

območja imajo oba statusa) 

zavzema 37 % površine Slovenije oziroma 7683 km2 državnega 

ozemlja 

70 % območij Nature 2000 pokrivajo gozdovi 

na območjih Nature 2000 živi okoli 128.000 prebivalcev 

 

Zastopanost območij s statusom Nature 2000 po občinah je zelo 

različna. Občine Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Osilnica, 

Rogašovci, Šalovci in Velika Polana imajo najvišji delež območij 

Natura 2000, saj ta zavzema površino cele občine.  Najmanjši delež 

območij Natura 2000 v občini pa imajo Kidričevo, Vojnik, Lukovica, 

Destrnik, Izola, Ravne na Koroškem, Šmartno ob Paki, Štore in Žiri, 

kjer so ta območja zastopana z manj kot 1 %. Absolutno gledano pa 

ima največ površin Nature 2000 občina Kočevje s 47.644 km2.    

 

Če Slovenijo primerjamo z državami EU, je ta s 37,8 % na prvem 

mestu po deležu območij Natura 2000 v državi, kar je eden izmed 

pokazateljev velike biotske raznovrstnosti države. Pod pojmom 

biotske raznovrstnosti se skrivajo ekosistemska, vrstna in genska 

pestrost. Vse tri so zelo pomembne za ohranjanje ekosistemskih 

storitev, ki nam jih nudijo različni organizmi: proizvodnja kisika, 

čiščenje zraka in voda, varovanje pred različnimi naravnimi 

nesrečami, proizvodnja hrane in podobno. Zato je pomembno, da se 

biotsko raznovrstnost ohranja, tudi z ukrepi varovanja, ki so 

predvidena na območjih Nature 2000.    

Status naravne vrednote se podeli delu ali pojavom narave, ki 

vsebujejo različne vrednostne lastnosti. Vsaka naravna vrednota se 
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opredeli z eno ali več zvrstmi, ki se v naravi prepoznajo z 

upoštevanjem naslednjih meril: izjemnost, tipičnost, kompleksna 

povezanost, ohranjenost, redkost, ekosistemska pomembnost,  

znanstveno-raziskovalna pomembnost in pričevalna pomembnost. 

Vsaka naravna vrednota ima določeno pomembnost na lokalni ali tudi 

na državni ravni. Poznamo več zvrsti naravnih vrednot: 

geomorfološka, podzemeljsko geomorfološka, geološka, hidrološka, 

ekosistemska, botanična, zoološka, drevesna, oblikovana naravna 

vrednota ali krajinska vrednota. 

 

V Sloveniji je 2.092 naravnih vrednot državnega pomena, ki so tudi 

prikazane na karti, ter 4.427 naravnih vrednot lokalnega pomena, 

mnoge od njih pa sodijo pod več zvrsti. V Sloveniji je največ 

drevesnih naravnih vrednot, precej pa je tudi hidroloških, 

geomorfoloških in zooloških. Kot krajinska vrednota  trenutno še ni 

prepoznan noben del Slovenije.  

 

Varstvo naravnih vrednot se nanaša prvenstveno na ohranjanje 

vrednostnih lastnosti, kar pomeni, da se morajo posegi in dejavnosti 

na naravni vrednoti ali v njeni okolici izvajati na način, da se naravna 

vrednota ne poškoduje ali uniči. To določajo varstvene usmeritve in 

varstveni režimi.   

 

Oba predstavljena ukrepa varstva narave se med seboj precej 

razlikujeta, tako po merilih kot tudi po varstvenih ukrepih. Kljub temu 

pa prostorska prikaza razporeditve območij Nature 2000 in lokacij s 

statusom naravne vrednote državnega pomena precej sovpadata, saj 

66 % naravnih vrednot državnega pomena leži na območjih Nature 

2000. To pomeni, da so te naravne vrednote še dodatno zaščitene, 

hkrati pa so posredno prepoznane tudi na ravni EU. 

 

Eno izmed območij z obema statusoma Nature 2000 in z nekaj 

naravnimi vrednotami je tudi Krakovski gozd,največji kompleks 

nižinskega poplavnega hrastovega gozda v Sloveniji. Obsega okoli 

3000 ha in se nahaja severno od Kostanjevice na Krki, med Krko in 

Savo. V njegovem osrčju je ohranjen 40,5 ha velik sekundarni 

pragozd, tamkajšnji hrasti dobi pa so stari tudi več kot 300 let in visoki 

do 40 metrov.  

 

 

Krakovski gozd je varovan tako s statusom posebnega ohranitvenega 

območja kot tudi s statusom varstvenega območja. Ugotovilo se je 

namreč, da je pomemben za ohranitev 18 ptičjih vrst, 12 drugih 

živalskih vrst in za ohranitev enega habitatnega tipa. V njem tako 

gnezdi med 30 in 40% slovenske populacije srednjega detla 

Zvrst naravne 

vrednote 

število primer naravne vrednote 

geomofrološka 1688 naravni most na Brani, kamniti vojak v 

Julijskih Alpah 

podzemeljsko 

geomorfološka 

221 Želnjske jame pri Kočevju, jamski rov v 

Planinski jami 

geološka 686 okamenele stopinje dinozavra pri 

Godoviču, fosili morskega ježka na 

Nanosu 

hidrološka 1823 Matkov škaf, korita Vrsnika 

ekosistemska 714 Hudičev boršt, Krakovski gozd 

botanična 460 rastišče jarice, rastišče narcis 

zoološka 1198 žabe, ki prezimujejo v Vranji jami na 

robu Cerkniškega jezera 

drevesna 2592 lipa v Rutu, kačja smreka v Godoviču 

oblikovana 112 arboretum Volčji potok, drevored pri 

Brdu na Kranju  

krajinska  0  
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(Dendrocopos medius) in med 40 in 50% slovenske populacije 

belovratega muharja (Ficedula albicollis).  

 

Trenutno ekosistem v Krakovskem gozdu ogroža predvsem množično 

sušenje doba od leta 1980, kar je verjetno posledica melioracijskih 

posegov v okolici, ki so znižali nivo podtalnice. 

 

Vsaka oblika varovanja narave je pokazatelj človekovega odnosa do 

nje, saj je namen vsakega varovanja ohranjanje neke sestavine okolja, 

ki je zaradi človekovega delovanja (potencialno) ogrožen, ter 

spodbujanje javnosti, da ohranjena narava ne bo vrednota samo na 

papirju, ampak tudi v naši zavesti.   
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Zavarovana območja 
Zavarovana območja zavzemajo 12 % ozemlja Slovenije. Zavarovana so z različnimi 

varstvenimi režimi, odvisno od vrste zavarovanja. Vsako zavarovanje območje poseže tudi 

v življenja tistih, ki na tem območju živijo, odnos teh do zavarovanih območij pa je zelo 

različen. Ne glede  na varstveni režim območja, pa se varovanje za gibanje prebivalstva ne 

kaže kot očiten omejitveni dejavnik, saj se število prebivalcev tudi znotraj zavarovanih 

območji giblje v skladu s splošnimi slovenskimi trendi.   
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Zavarovanje je eden najpomembnejših in najstarejših ukrepov 

varstva, ki se vzpostavi z aktom o zavarovanju. To je politična 

odločitev, da je ohranitev dela narave v javnem interesu, ki prevlada 

nad zasebnimi interesi lastnikov ali drugih, zaradi velike 

naravovarstvene vrednosti in ogroženosti.  Ločijo se na širša in ožja 

zavarovana območja. Med širša zavarovana območja,na katere se tudi 

osredotoča karta, spadajo narodni, regijski in krajinski parki, med ožja 

zavarovana pa strogi naravni rezervati, naravni rezervati in naravni 

spomeniki.  

 

Narodni park je definiran kot večje zavarovano območje s številnimi 

naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V 

njegovem večjem delu je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi 

ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu parka pa so lahko 

tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je skladno povezan z 

naravo. Narodni parki imajo najstrožje varstvene režime, ki se med 

seboj razlikujejo in so odvisni od značilnosti območja in tudi od 

državne politike. Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih 

ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji 

naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli, kjer je prisotnost človekovih 

dejavnosti in zato njegov vpliv večji, a uravnotežen z naravo. 

Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in 

dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, 

biotsko ali krajinsko vrednost.  

 

V Sloveniji je trenutno zavarovan en narodni park (Triglavski narodni 

park), trije regijski parki (Park Škocjanske jame, Kozjanski park in 

Notranjski regijski park) ter 44 krajinskih parkov (med večje se 

uvrščajo npr. KP Goričko, KP Logarska dolina, KP Sečoveljske 

soline, KP Ljubljansko barje in KP Kolpa). Skupaj zavzemajo  

2428,46 km2, kar predstavlja skoraj 12 % ozemlja Slovenije. Največ 

je krajinskih parkov, ki zavzemajo skoraj polovico vseh širše 

zavarovanih območij v Sloveniji, sledi jim narodni park, najmanj 

površin pa zavzemajo regijski parki. Prvi varstveni park v Sloveniji je 

bil ustanovljen leta 1924 v dolini Triglavskih jezer in je meril 16 km2. 

Leta 1961 se je park nekoliko povečal in se preimenoval v Triglavski 

narodni park, 20 let pozneje pa se je park tudi uzakonil v sedanjem 

obsegu.  

 

 
 

Vsako zavarovano območje pa s svojim obstojem in varstvenim 

režimom vpliva tudi na ljudi, ki živijo v njem ali v njegovem zaledju. 

Že v fazi ustanavljanja takega območja je ključnega pomena ustrezno 

informiranje in predvsem aktivno vključevanje prebivalcev, sicer so 

lahko vsi napori stroke za ustanovitev parka zaman, kot se je podobno 

zgodilo pri poskusu ustanovitve Kraškega regijskega parka (KRP), 

krajinski parki 

regijski parki

narodni park

47,5 %

1154,2 km2

17,9 %

434,4 km2

34,6 % 

839,8 km2 
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katerega glavni namen naj bi bil uskladitev naravovarstvenih in 

razvojnih želja na Krasu, pa tudi varstvo kulturne dediščine ter razvoj 

okolju prijaznih dejavnikov, vendar se je leta 1998 zataknilo že pri 

prvem projektu, vzpostavitvi kolesarske mreže po Krasu, ki naj bi 

počasi ozaveščal ljudi o pomenu naravnih in kulturnih posebnosti. V 

sam proces vzpostavitve mreže so bili namreč lokalni prebivalci 

premalo vključeni, projekt pa je postal primer napačnega 

metodološkega in postopkovnega pristopa. KRP še ni ustanovljen, še 

vedno pa ostaja ideja, ki bi lahko zaživela v prihodnosti.  

 

Drugačna zgodba se odvija v Logarski dolini, kjer KP Logarska 

dolina, ustanovljen 1987, trenutno upravlja zasebno podjetje, ki v 

večini združuje domačine in lastnike zemljišč. Podjetje se trudi z 

inovativnimi idejami in ukrepi ohraniti naravno in kulturno dediščino 

v parku in okolici, hkrati pa spodbuja razvoj podeželja in trajnostno 

rabo okoljskih virov. Podjetje je tudi eden od pobudnikov ustanovitve 

regijskega parka s sosednjimi občinami v Kamniško-Savinjskih 

Alpah, kar kaže na dobro razumevanje domačinov.  

 

Zavarovana območja se razlikujejo tudi po gostoti prebivalstva v 

samem območju in okolici. Nekatera od njih ležijo na precej redko 

poseljenih območjih  (npr. Notranjski regijski park), druga pa se 

nahajajo v bližini mest ali večjih urbanih območji (npr. KP 

Ljubljansko barje, KP Drava). Taka območja imajo večjo gostoto 

prebivalstva, ki se lahko približa slovenskemu povprečju, 101 

preb/km2, ter so hkrati območja z raznolikimi dejavnostmi. Na takih  

 

zavarovanih območjih lahko prihaja,prav zaradi večjega števila 

različnih deležnikov v prostoru, do različnih mnenj in posledično tudi 

do konfliktov.  

 

Na karti in spodnjih preglednicah je prikazana tudi dinamika števila 

prebivalcev v širše zavarovanih območjih med leti 2002 in 2014. 

Razvidno je, da sama prisotnost zavarovanega območja še ne pomeni, 

da se bo število prebivalcev na tem območju zmanjševalo. Na 

dinamiko namreč bolj vplivajo splošni trendi spreminjanja števila 

prebivalcev v Sloveniji, kot sta suburbanizacija in praznjenje 

obmejnih in podeželskih območij.  

 

Ime zavarovanega območja Dinamika 

prebivalstva (%) 

KP Ljubljansko barje 20,36 

Polhograjski dolomiti 12,47 

Triglavski narodni park 8,28 

KP Drava 4,65 

Notranjski regijski park 0,50 

Kozjanski regijski park 0,11 

KP Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice -2,50 

KP Kolpa -5,00 

KP Goričko -7,02 

KP Jeruzalemsko - Ormoške gorice -7,69 

 

rekorderji naselje in zavarovano območje leto 2002 leto 2014 razlika razlika (%) 

največji absolutni porast Vnanje Gorice (KP Ljubljansko barje) 1829 2331 502 27,4  

največji relativni porast Goričice (Notranjski regijski park) 37 88 51 137,8 

največji absolutni upad Kozje (Kozjanski regijski park) 738 644 -94 -12,7  

največji relativni upad Rudolfovo (Notranjski regijski park) 12 5 -7 -58,3  
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Zavarovano območje z največjim porastom prebivalstva je KP 

Ljubljansko barje, ustanovljeno leta 2008, ki leži med Ljubljano, 

Brezovico, Vrhniko, Borovnico, Igom, Škofljico in Lavrico. Leži torej 

na robu enega najgosteje poseljenih območij v Sloveniji, kjer se 

odvijajo dejavnosti kot so industrija, kmetijstvo, promet, ki zahtevajo 

svoj prostor in imajo velik vpliv na okolico.  

 

Znotraj parka v celoti ali v večjem delu leži 22 naselij, znotraj meja 

parka pa živi okoli 12.000 prebivalcev. Hkrati je to največje območje 

mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih 

površin v Sloveniji, kjer se je zaradi načina kmetijske obdelave 

ekstenzivno košenih travnikov ohranila visoka biotska raznovrstnost. 

Zaradi teh lastnosti je zelo pomembno območje za varovanje 

ogroženih vrst živali in rastlin ter habitatnih tipov, poleg tega pa je 

pomembno tudi zaradi vodooskrbne in kulturno-zgodovinske vloge. 

 

Zaradi tako velike povezanosti narave z ljudmi je v tem krajinskem 

parku pomembno, da so se določila različna varstvena območja z 

različno strogimi ukrepi varovanja. Tako se v delih parka, ki so 

najbolje ohranjena, najbolj občutljiva in najbolj pomembna za 

biodiverziteto izvajajo strožji ukrepi varstva. Ukrepi predstavljajo na 

primer prepoved gojitve tujerodnih rastlin in živali, prepoved  

spreminjanja obsegov in struktur najbolj vrednih habitatov in 

mozaične krajine in prepoved plovbe na vodotokih. Že za drugo 

varstveno območje pa na primer velja prepoved gradnje novih 

objektov, razen kozolcev, čebelnjakov in senikov, ki so namenjeni 

izključno kmetijski dejavnosti.  

 

Ravno kmetijstvo je za KP Ljubljansko barje zelo pomembno, saj je 

današnja krajinska podoba barja rezultat prepletanja naravnih 

značilnosti območja ter posledic kmetijske dejavnosti. Kmetje tako 

pripomorejo k varovanju biotske raznovrstnosti na primer s 

prilagojenimi  kmetijskimi postopki, zakasnitvijo košnje na določenih 

habitatih ipd. Eden od takih primerov je košnja ekstenzivnih 

travnikov, kjer gnezdijo kosci. Kmetje take travnike začnejo kositi 

nekoliko kasneje, da kosci lahko v miru gnezdijo, samo košnjo pa 

potem začnejo na sredini travnika, da lahko kosci brez težav 

pobegnejo na varno.   

 

 
 

Nobeno zavarovano območje ni namenjeno temu, da bi bili tamkajšnji 

prebivalci kot »indijanci v rezervatu«, ampak predvsem varovanju 

biotske raznovrstnosti ter naravne in tudi kulturne dediščine. Je pa od 

upravljavcev in domačinov odvisno, kako bodo na tako območje 

gledali in kakšne omejitve ali pa koristi si bodo postavili.  

 

_____________________________________________________________________________ 
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ODPADKI 
Katja Pavlič 

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato 

zavrže, namerava ali mora zavreči. Leta 2012 je v Sloveniji skupno nastalo 4,4 milijona ton odpadkov. Količina odloženih komunalnih odpadkov 

se od leta 2008 vsako leto zmanjšuje, a je bilo kljub temu še vedno odloženih kar 46% vseh nastalih odpadkov. Od tega jih je največ nastalo v 

storitvenih dejavnostih, nevarnih odpadkov pa je največ nastalo v predelovalnih dejavnostih. Ravnanje z odpadki je gospodarsko, politično in 

socialno pomembno področje. Poudariti je potrebno tudi okoljske razsežnosti, ki jih povzroča neučinkovito ravnanje z odpadki. To povzroča 

dodatne izpuste v zrak in vode, obremenjuje naše življenjsko okolje in razgalja neučinkovito ravnanje z omejenimi naravnimi viri. Tako je odlaganje 

z vidika okolja najmanj zaželen način ravnanja, saj pomeni obremenitev in izgubo naravnih virov. Zato je dolgoročni cilj EU postati družba 

recikliranja in odpadke koristiti kot vir, se pravi preiti od ''linearnega razmišljanja'' k ''cikličnemu razmišljanju''.  
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Nastajanje in zbiranje odpadkov 
 

Količine komunalnih odpadkov se iz leta v leto zmanjšujejo, 
kar je predvsem posledica boljšega ravnanja z odpadki. 
Počasi smo se začeli zavedati, da je odlaganje odpadkov 
najdražji način ter hkrati najbolj obremenjujoč za okolje. 
Spremembe na področju odlaganja odpadkov oziroma 
njihove predelave pa se kljub temu dogajajo počasi. 
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Raziskovanja s področja odpadkov izvaja SURS, ki sodeluje z 

Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (MKO) ter ARSO. Zakonodajna 

osnova za zbiranje podatkov o odpadkih je Uredba o odpadkih 

(Uradni list RS, št. 103/2011) ter drugi predpisi s področja ravnanja z 

odpadki, ki določajo obveznost poročanja o količinah odpadkov ter o 

ravnanj z njimi (zbiranje, predelava, odstranjevanje). Le - ti podatki 

se uporabljajo tudi v statistični namen, zato imajo tudi zakonodajno 

osnovo za poročanje o njihovih količinah in o ravnanju z njimi. 

Rezultati raziskav pa se uporabljajo za izkazovanje količin odpadkov, 

nastalih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih ter v gospodinjstvih, 

in za prikaz podatkov o načinih ravnanja s temi v Sloveniji. Zbrane 

podatke objavlja SURS v tiskanih publikacijah, na spletnem 

podatkovnem portalu SI - STAT, nekaterih mednarodnih publikacijah 

ter na spletnih straneh ARSO. Ti podatki so osnova za pripravo 

okoljske politike glede ravnanja z odpadki na nacionalni in evropski 

ravni, ter za preprečevanje škodljivih vplivov odpadkov na okolje. 

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ločeno zbrani in 

ostali odpadki, ter njim po naravi in sestavi podobni odpadki. Slednja 

je različna: od nevarnih do embalaže, kosovnih odpadkov, biološko 

razgradljivih in drugih odpadkov. V zadnjih letih so se po vseh 

občinah začeli zbirati ločeno in s tem se nekoliko bolj približali 

konceptu družbe recikliranja, kjer se vsi komunalni odpadki ločijo in 

posledično reciklirajo. S takim ravnanjem bo manj obremenjeno 

okolje in zmanjšana bo poraba naravnih virov. 

 

 

 

 

Leto 2007 2011 2012 

skupaj (t) 885.595 721.720 671.564 

ločeno zbrane frakcije (razen 

odpadne embalaže) 
63.772 81.346 86.937 

odpadki iz vrtov in parkov 30.582 65.760 75.945 

drugi komunalni odpadki 716.807 487.441 407.402 

odpadna embalaža 35.731 87.173 101.550 

Količina nastalih odpadkov se je v Sloveniji po letu 2008 začela 

zmanjševati, in sicer za približno 2 % na leto. Leta 2012 jih je bilo v 

Sloveniji še vedno odloženih 4,4 milijona ton od tega so komunalni 

odpadki predstavljali 15,3 %.  

Tako je v letu 2012 prebivalec Slovenije v povprečju proizvedel 327 

kg komunalnih odpadkov na leto oziroma 0,9 kg komunalnih 

odpadkov na dan. Stanje v letu 2012 je prikazano tudi na karti, kjer 

prikazuje barva posamezne občine količino zbranih odpadkov v 

kilogramih na prebivalca občine. Posamezni simboli na karti pa 

prikazujejo različne tipe in lokacije odlagališč odpadkov.  

Iz preglednice je razvidno kako upada količina komunalnih odpadkov, 

zbranih z javnim odvozom. Glede na leto 2007 je upadla za 24,2 %, v 

primerjavi z letom 2011 pa za 7 %. V letu 2012 je bilo ločeno zbranih 

46 % odpadkov ali za skoraj 6 odstotnih točk več kot v letu 2011 
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Kljub napredku, ki se beleži pri zbiranju oziroma ravnanju z odpadki 

je iz grafa komunalnih odpadkov po statističnih regijah leta 2012 

razvidno, da je v nekaterih statističnih regijah še vedno odloženih 

okoli dve tretjini zbranih komunalnih odpadkov. Največ zbranih 

komunalnih odpadkov so odložili v koroški (kar 68 %), zasavski in 

goriški statistični regiji, najmanj pa v savinjski (23 %), podravski in 

gorenjski statistični regiji. 

Načrtovanje ravnanja z odpadki zakonsko izhaja iz okvirne direktive 

EU. Zaradi razpršene poselitve ter naravnih razmer je v Sloveniji 

oteženo vzpostavljanje osrednjih objektov za predelavo in 

odstranjevanje odpadkov, ki so zaradi gospodarnosti pogosti v tujini. 

Najboljši način za reševanje problematike komunalnih odpadkov je v 

okviru regijskih centrov za ravnanje z odpadki – RCRO in najbolj 

primerna je vzpostavitev dvanajstih regijskih centrov po državi. 

Vendar pa v Sloveniji še vedno manjka infrastruktura za zbiranje 

oziroma predelavo odpadkov. Poleg centrov, ki naj bi bili zgrajeni do 

leta 2015, manjka še nadgradnja termične obdelave odpadkov. Takšen 

objekt je le v Celju, v finančni perspektivi 2014 – 2020 pa sta 

načrtovana še dva, v Ljubljani in v Mariboru. 

Poleg komunalnih odlagališč so tudi industrijska in dve odlagališči za 

nevarne odpadke. Industrijski odpadki so tisti odpadki, ki nastanejo v 

proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Nevarni odpadki pa so vsi tisti, 

ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju 

škodljive. Vira nastanka nevarnih odpadkov sta: opravljanje 

proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter gospodinjstva (npr. baterije, 

akumulatorji, elekronska oprema ...).  

V proizvodnih dejavnostih je v letu 2012 nastalo okoli 2,8 milijona 

ton odpadkov, kar je za 32 % manj kot v letu 2011, v storitvenih 

dejavnostih pa 882.000 ton odpadkov ali skoraj 27 % manj kot v 

predhodnem letu. Upadle so tudi količine nastalih gradbenih 

odpadkov in to za kar 58 %, količina odpadkov iz naprav za ravnanje 

z odpadki za 54 %, odpadkov iz anorganskih kemijskih procesov je 

manj za 32 % in odpadkov iz termičnih procesov za 22 %.  

 

 

Leto 2011 2012 

Nastali odpadki – skupaj (t) 6.051.969 4.393.995 

- nastali industrijski nenevarni odpadki 5.202.750 3.606.679 

- nastali komunalni nenevarni odpadki 717.651 666.529 

- nastali nevarni odpadki 131.568 120.787 
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Tudi pri industrijskih odpadkih in nevarnih odpadkih se nadaljuje 

trend upadanja količine. Še vedno pa se večina teh materialov odloži 

deloma tudi nelegalno. Stopnja recikliranja je nizka in ne presega 30 

%. Za uporabo recikliranih odpadkov je idealno gradbeništvo saj 

lahko reciklirani industrijski in gradbeni odpadki v gradbenih 

kompozitih nadomeščajo naravne agregate in/ali tradicionalna veziva. 

Poleg tega pa trajnostni pristop zahtevata tudi evropski strategiji na 

področju odpadkov in gradbenih proizvodov. 

V zadnjem času je vedno bolj aktualno recikliranje odpadkov, ki so 

prašnati in imajo vezivne sposobnosti. Ti materiali so lahko zelo dobra 

zamenjava za del cementa v betonu. Čeprav je beton najpomembnejši 

gradbeni material pa je s trajnostnega vidika sporen, saj ob 

proizvodnji tone cementa nastane 750 kg CO2. Zmanjšanje vsebnosti 

cementa na račun veziv it odpadkov lahko zmanjša njegov ogljični 

odtis tudi za 20 %. Gre za razvoj tako imenovanih zelenih betonov, ki 

z uporabo recikliranih odpadkov (lahko tudi nevarnih) nudi izzive in 

nove priložnosti. 

______________________________________________________
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Ravnanje z odpadki 
 

V Sloveniji se kaže trend upadanja 

količine odloženih odpadkov in 

porast odstranitve ali predelave 

odpadkov, saj recikliramo že 32% 

vseh odpadkov Najbolj pozitivno 

izstopata gorenjska in pomurska 

statistična regija, najbolj negativno 

pa koroška in notranjsko - kraška 

statistična regija.  
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Ravnanje z odpadki predstavlja pot odpadkov od odložitve odpadkov 

do končne postaje odpadkov, bodisi da je to predelava, odstranjevanje 

ali odlaganje na odlagališču.  

Ravnanje se je v primerjavi s predhodnimi leti izboljšalo saj se manj 

odpadkov odloži in več odstrani oziroma predela. Ravnanje z njimi je 

kljub velikim količinam odloženih odpadkov močno usmerjeno v 

predelavo.  

V letu 2012 je bilo v Sloveniji predelanih več kot 5 milijonov ton 

odpadkov, odstranjenih pa 764.000 ton odpadkov. Kljub temu je bilo 

še vedno odloženih na odlagališčih odpadkov 447.000 ton odpadkov 

(46% od vseh odpadkov), od tega 388.000 ton na odlagališčih, 

namenjenih za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

varstva okolja oziroma na komunalnih odlagališčih.  

Največ odpadkov se odloži (glede na ostale načine ravnanja z 

odpadki) v koroški, notranjsko – kraški, spodnjeposavski in 

jugovzhodni statistični regiji, najmanj pa v pomurski in gorenjski 

statistični regiji.V pomurski regiji jih najmanj odložijo, ker jih veliko 

oddajo v tujino, čeprav tega ni prikazano na karti, ker gre za 

premajhne količine. Poleg le – te statistične regije jih v tujino veliko 

oddajo tudi Podravka, Goriška in Obalno – kraška regija. Največ 

odpadkov pa  predelajo v Obalno – kraški in pomurski regiji, najmanj 

pa v notranjsko – kraški ter koroški regiji. 

 

Količina odloženih odpadkov je bila glede na leto 2011 za 31 % 

manjša, vendar še vedno večja od povprečja EU. Količine recikliranih 

komunalnih odpadkov se iz leta v leto povečujejo, vendar smo z 32 % 

recikliranih odpadkov še vedno precej daleč od zastavljenega cilja 

(50 %), ki ga je treba doseči do leta 2020. Grafikon prikazuje količine 

predelanih in odstranjenih odpadkov v Sloveniji v tisočih ton od leta 

2002 do leta 2012.  

 
 

Odlaganje odpadkov je najdražji način ravnanja z njimi, poleg tega pa 

tudi najbolj obremenjujoč za okolje. Reciklirati oziroma predelati 

odpadke pomeni ločiti, zbirati, predelovati in končno uporabiti snovi, 

ki bi jih sicer zavrgli. Če odpadke ločeno zberemo, jih predelamo in 

ponovno uporabimo, pomeni, da: 

• zmanjšujemo količine odpadkov, ki se odlagajo;  

• zmanjšujemo stroške ravnanja z odpadki;  

• zmanjšujemo količino energije, ki je potrebna za proizvodnjo 

novih izdelkov;  

• zmanjšujemo onesnaževanje okolja;  

• zmanjšujemo porabo naravnih virov.  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Odstranjevanje Predelava



53 
 

Eno od poglavitnih sporočil Direktive o odpadkih (2008/98/ES) je, da 

so odpadki vir surovin in je posledično postavljen tudi temeljni 

okoljski cilj, da EU postane družba recikliranja. Da bi lahko tudi v 

Sloveniji dosegli ta cilj, je treba med drugim zagotoviti ustrezno 

tehnologijo in infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki, del 

katere so tudi zaposleni. Ne le, da recikliranje zmanjšuje 

obremenjevanje okolja, je tudi priložnost za ustvarjanje novih 

delovnih mest.  

V Sloveniji je bilo po statističnih podatkih v letu 2010 v dejavnosti 

Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje 

sekundarnih surovin registriranih 237 podjetij, ki so zaposlovala okoli 

4.600 oseb ali polovico vseh oseb zaposlenih v dejavnosti Oskrba z 

vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja. 

Po statističnih podatkih so v letu 2011 podjetja: 

  - 2,8 milijona ton (49 %) lastnih odpadkov predelala ali odstranila 

interno, v okviru lastnih proizvodnih procesov, 

  - 2,3 milijona ton (malo manj kot 40 %) vseh odpadkov oddala v 

obdelavo drugim podjetje v Sloveniji, pristojnim za ravnanje z 

odpadki, 

  - preostalih 675.000 ton (11 %) odpadkov pa začasno uskladiščila (9 

% oz. 60.750 ton) vseh odpadkov ali izvozila (2 % oz. 13.500 ton). 

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikažejo koliko lahko 

prihrani recikliranje 1 kilograma določene surovine oziroma snovi:  

• Recikliranje 1 kg plastične embalaže prihrani:  

• 1,5 kg CO2 emisij 

• energijo 

• 2 kg nafte 

• Recikliranje 1 kg steklene embalaže prihrani: 

• 300 g CO2  

• 1/3 energije potrebne za izdelavo steklenic iz rude 

• Recikliranje 1 kg papirne embalaže prihrani:  

• 900 g CO2 emisij 

• emisijo metana, ki nastaja, če papir gnije na 

odlagališču 

• 40 litrov čiste vode 

• 1/5 drevesa 

Poleg že predstavljenih primerov pa so za recikliranje najbolj obetavni 

industrijski in gradbeni odpadki, ki lahko v gradbenih kompozitih 

nadomeščajo naravni agregat in/ali tradicionalna veziva (cement, 

apno, bitumen). Odlična alternativa naravnemu agregatu je na primer 

umetni agregat, ki nastane iz jeklarske žlindre iz proizvodnje ogljičnih 

jekel. Zaradi velike žilavosti in mikrohrapave strukture ga prištevamo 

med najboljše znane agregate. Velik potencial za recikliranje v 

agregate imajo tudi odpadni livarski in drugi peski iz industrije ter 

gradbene ruševine.  

V zadnjem času je izjemno aktualno recikliranje odpadkov, ki so 

prašnati in imajo vezivne sposobnosti, pucolanske ali hidravlične (na 

primer elektrofiltrski pepeli iz sežiga premoga, lesa, komunalnih 

odpadkov itd.). Ti materiali so odlična zamenjava za del cementa v 

betonu. Zmanjšanje vsebnosti cementa na račun veziv iz odpadkov 

lahko zmanjša njegov ogljični odtis tudi za 20 %. Razvoj tako 

imenovanih zelenih betonov z uporabo recikliranih odpadkov in 
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njihova etična raba sta zato potreba, izziv in tudi priložnost, še zlasti 

na področju uvajanja nevarnih odpadkov v te betone.  

Prednosti recikliranja gradbenih in industrijskih odpadkov so številne, 

morda najpomembnejše v povezavi z ohranjanjem naravnih virov, 

zmanjšanjem izpustov in porabe energije, čistejšim okoljem ter 

novimi poslovnimi priložnostmi. 

V Sloveniji se trenutno na področju  ravnanja z odpadki poskuša 

izboljšati stanje s projekti kot so Regijski centri za ravnanje z odpadki. 

Z njihovo izgradnjo bi se zmanjšali odloženi nenevarni odpadki ter 

povečale ločeno zbrane frakcije.  

______________________________________________________
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