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IZVLEČEK
Ranljivost okolja kot omejitev lokacij za bioplinarne na izbranih območjih Spodnjega
Podravja
Magistrska naloga obravnava ranljivost okolja, na podlagi katere se določijo primerne
lokacije za postavitev bioplinarne na izbranem območju v Spodnjem Podravju. Za
preučevano območje je izbrana občina Videm na Dravskem polju, za katero je najprej
narejena študija ranljivosti okolja. Na podlagi rezultatov vrednotenja pokrajinotvornih
elementov in določitve pogojev za postavitev bioplinarne so določena območja, ki so
primerna za postavitev elektrarne na izbranem območju. Primerna območja so prikazana na
kartah, kjer so tudi združena z ranljivostjo okolja. Na podlagi rezultatov so podane omejitve
in dejavniki za postavitev bioplinarn. V nalogi je predstavljena tudi tehnologija pridobivanja
bioplina in različne uporabe le-tega. Glavni poudarek je na vplivih na okolje, podrobno so
opisani škodljivi vplivi na pokrajinotvorne elemente, na podlagi katerih so določene tudi
omejitve.
Ključne besede: Spodnje Podravje, bioplinarna, ranljivost okolja, obnovljivi viri energije,
vplivi na okolje.

ABSTRACT
Environmental vulnerability as a limitation for biogas power plant location on selected
areas of Spodnje Podravje region
This master's thesis deals with the vulnerability of environment, based on which it is possible
to determine the appropriate locations for the establishment of biogas power plants on a
selected area in the region of Spodnje Podravje. The research area covered the Municipality
of Videm on Dravsko polje, for which we first made a survey on environmental vulnerability.
Based on the results of the valuation of landscape-forming elements and determination of
conditions for setting up a biogas power plant, certain areas have been selected to be
appropriate for a biogas power plant establishment. The appropriate areas are illustrated on
maps, being combined with the element of environmental vulnerability. Based on the
results, limitations and factors related to biogas power plants establishment have been
introduced as well. This thesis also presents the technology of biogas production and various
use of it. The main emphasis has been put on environmental impacts, moreover, harmful
impacts on landscape-forming elements have been described in detail, based on which also
the limitations have been specified.
Key words: Spodnje Podravje region, biogas power plant, environment vulnerability,
renewable energy sources, environmental impacts.
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1. UVOD
Izkoriščanje obnovljivih virov energije postaja vse pomembnejša zaveza razvitih držav kot
tudi Evropske unije, zato lahko v prihodnje pričakujemo večjo raznolikost goriv, ki jih
bomo uporabljali kot nadomestilo za fosilna goriva. Uporaba obnovljivih virov energije je
sestavni del boja proti podnebnim spremembam, hkrati pa prispevajo h gospodarski
rasti, trajnostnemu razvoju, ustvarjanju novih delovnih mest, povečujejo energetsko
varnost ter spodbujajo regionalni razvoj in razvoj podeželja. So večinoma lokalni viri in
niso odvisni od razpoložljivosti fosilnih virov energije. Leta 2008 je Evropska komisija
sprejela dokument, ki določa, da naj bi do leta 2020 delež obnovljivih virov energije
dosegel 20 % v končni porabi energije ter 10 % uporabe biogoriv v prometu, kar velja za
vse države članice, torej tudi za Slovenijo. Uporaba obnovljivih virov ne prinaša le novih
gospodarskih priložnosti, temveč tudi nova delovna mesta. Zaposlitvene možnosti so
raznovrstne in segajo od visoko tehnoloških do vzdrževalnih del ter del v kmetijstvu.
Z različnimi tehnologijami lahko pretvarjamo energetske vire v različne oblike energije
(toploto, elektriko, mehansko delo). Razpoložljivo primarno energijo, ki je v obliki
kemične energije shranjena v gorivih, imenujemo primarna energija in jo z različnimi
načini pretvorimo v sekundarno energijo (toploto, elektriko) (Grbovšek, 2010). Pri
bioplinarnah se energija, shranjena v biomasi, pretvarja v bioplin, ta pa predstavlja gorivo
za proizvodnjo sekundarne energije (toplote, elektrike). Energetska izraba bioplina
predstavlja pomemben trajnostno razvojni izziv za Slovenijo. Proizvodnja in uporaba
bioplina prinaša mnoge okoljske, ekonomske in družbene koristi, tako vključenim
kmetovalcem kot družbi nasploh. Kmetovalcem prinaša dodaten zaslužek na kmetiji, v
družbi pa ustvarja nova delovna mesta. Z uporabo bioplina se zmanjšajo količine
odpadkov, ki se s procesom fermentacije pretvorijo v gnojilo, bogato s fosforjem, kalijem
in z mikrohranili. S ponovno uporabo predelanih odpadkov je sklenjen krogotok hranil.
Proizvodnja in zajem bioplina iz biološkega procesa sta bila prvič dokumentirana leta
1895 v Veliki Britaniji. Od tedaj se tehnologija razvija in se na splošno uporablja za
ravnanje z odpadnimi vodami. Energetska kriza v zgodnjih 70. letih je prinesla nova
pobude in razvoj pri izkoriščanju obnovljivih virov. Zanimanje za bioplin se danes še
povečuje. Države si prizadevajo nadomestiti fosilna goriva z obnovljivimi viri za
proizvodnjo energije, prav tako pa iščejo tudi okoljsko sprejemljive rešitve pri ravnanju in
recikliranju živinskega gnoja ter organskih odpadkov iz kmetijstva, prehrambene
industrije in gospodinjstev. Proizvodnja in uporaba bioplina je v mnogih evropskih
državah že tehnološko in ekonomsko dozorela. Razvoj različnih pristopov na tem
območju je prinesel nekaj izvirnih zamisli in tehnologij, kot je na primer koncept tako
imenovane kofermentacije na Danskem, kmetijske bioplinarne v Nemčiji, bioplina iz
energetskih rastlin v Avstriji ter nadgradnja in uporaba bioplina kot pogonskega goriva na
Švedskem (Al Seadi in sod., 2010). Bioplinarne v Sloveniji so dokaj nove, saj so se začele
razvijati šele v zadnjih letih. Čeprav imamo potencial za izkoriščanje, se le redki odločijo
za takšno investicijo. Razlog je predvsem v zakonodaji in počasnih postopkih pridobivanja
dovoljenj, potencialno nasprotovanje lokalne skupnosti ter pomanjkanje finančnih
sredstev, saj je investicija še vedno draga.
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1.1.

Namen in cilji naloge

Na spletu in v časopisih je možno zaslediti različna mnenja o bioplinarnah. V Sloveniji so po
večini ti pogledi negativni, v tujih člankih pa je velikokrat bioplinarna predstavljena kot
sprejemljiva. Dober primer vključenosti bioplinskih naprav v naravno in družbeno okolje
lahko zasledimo že na avstrijskem Štajerskem. V Sloveniji pa je pogled drugačen. Že samo
beseda »bioplinarna« ima v javnosti negativni odziv in nesprejemljivost. Namen magistrske
naloge je najprej predstaviti izbrano območje, za katerega je narejena študija ranljivosti
okolja, nato predstaviti glavne značilnosti bioplina in njegovo delovanje ter vplive na okolje.
Glavni namen pa je, na podlagi rezultatov študije ranljivosti okolja, določiti primerna
območja za bioplinarne na izbranem območju.

Naloga ima več ciljev:






izdelati študijo ranljivosti okolja za izbrano preučevano območje,
predstaviti bioplinarno in njeno uporabnost,
oceniti okoljske učinke bioplinarne s poudarkom na njenih negativnih vplivih na
posamezne pokrajinotvorne sestavine,
poiskati pogoje za postavitev bioplinarne,
na podlagi študije ranljivosti okolja in pogojev za postavitev določiti primerna
območja za postavitev bioplinarne.

1.2.

Delovne hipoteze

Hipoteze, na katerih temelji magistrska naloga, so:
HIPOTEZA 1
Bioplinarne imajo najbolj negativne vplive na zrak zaradi emisij metana, ogljikovega dioksida,
žveplovega sulfida in smrada, ki jih povzroča fermentacija.
HIPOTEZA 2
Negativni okoljski vplivi bioplinarne presegajo pozitivne ekonomske in družbene učinke.
HIPOTEZA 3
Največ primernih območij za postavitev bioplinarne je na ravninskih območjih.
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1.3.

Metodologija

Za magistrsko nalogo je bil narejen splošen metodološki okvir. Ta, kot za glavno orodje,
vključuje študijo ranljivosti okolja, s pomočjo katere je podana ocena ranljivosti okolja za
posamezne ekotope v izbranem območju. Prav tako pa je bilo na drugi strani potrebno
določiti negativne okoljske vplive bioplinarne, ki obremenjujejo okolje. Glavni del magistrske
naloge je združitev ocene ranljivosti okolja in okoljskih vplivov bioplinarn ter na podlagi
rezultatov določiti primerna območja za postavitev bioplinarne na izbranem območju.
Slika 1: Metodološki okvir magistrske naloge

izbrano območje

bioplinarna

pokrajinskoekološka členitev
v ekotope

ocena ranljivosti okolja

okoljski vplivi

ekonomski kazalniki in okoljske
omejitve postavitve bioplinarne

primerna območja za postavitev
bioplinarne na izbranem območju

Avtor: Tjaša Lipič, 2014
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V magistrskem delu je uporabljena študija ranljivosti okolja (ŠRO) kot glavno orodje za
določitev ranljivih območij, na podlagi katerih sem določila neprimerna območja in omejitve
za postavitev bioplinarne. ŠRO izhaja iz pokrajinskoekološkega metodološkega pristopa, ki
povezuje osnovne raziskovalne prijeme fizične geografije in (bio)ekologije. V ospredju ni le
raziskava posameznih pokrajinskoekoloških elementov, temveč njihovo kompleksno
vrednotenje ter medsebojne zveze, pokrajinskoekološka struktura z vidika pogojev za
življenje ali za pokrajinsko rabo (Leser, 1976; Gams, 1986; cv: Plut, 2004). V magistrskem
delu so s pomočjo rezultatov študije ranljivosti okolja ocenjeni okoljski učinki posameznih
posegov, v preučevanem primeru so to bioplinarne. Metodološka zasnova študije ranljivosti
okolja temelji na načelih sonaravnosti in ohranjanju ekosistemske stabilnosti oziroma
odpornosti, ki omogoča, da se ob kratkotrajnih zunanjih vplivih narava sama obnavlja. Pri
študiji ranljivosti okolja vrednotimo na eni strani naravnogeografske kazalnike, ki
opredeljujejo nosilnost okolja in njegovih sestavin oziroma njihovo samočistilno,
nevtralizacijsko sposobnost in pa na drugi strani dosedanje človekove posege v to okolje,
spremembe v rabi tal in naravnih virov oziroma stopnjo obremenjenosti ali splošno
onesnaženost in degradacijo. Upoštevamo posredne in neposredne kazalnike. Z
vrednotenjem obeh skupin dejavnikov pa ocenimo ranljivost obravnavanega okolja in
njegovih pokrajinotvornih sestavin oziroma predlagamo stopnjo varovanja okolja in oceno še
sprejemljivega obremenjevanja (Špes in sod., 2002).
Za dosego zastavljenih ciljev so bile uporabljene različne metode dela in delovne faze. V prvi
delovni fazi sem zbrala in pregledala vso potrebno literaturo o bioplinarnah, glavni poudarek
pa je bil na okoljskih vplivih. Naslednji korak je bila analiza in vrednotenje zbrane literature in
urejanje podatkov, ki sem jih uporabila v naslednji fazi. Druga faza je vključevala vrednotenje
okolja, ki je potrebno za določitev njegove ranljivosti za posamezne pokrajinskoekološke
enote oziroma v tem primeru ekotope1. Za študijo ranljivosti okolja so kot najmanjše
homogene pokrajinske enote uporabljeni ekotopi, ker pokrajinskoekološki tipi zaradi
velikosti posameznih tipov niso primerni. Preučevano območje je namreč premajhno za
členitev na tipe, pokrajinskoekološke enote pa niso primerne zaradi prostorske ločenosti
homogenih enot, ki imajo skupne značilnosti. Narejena je bila študija ranljivosti okolja za vse
ekotope v izbranem območju. Na podlagi tega sem v tretji delovni fazi vrednotila ocene
ranljivosti okolja in negativne vplive bioplinarn na okolje. Na ta način so bila določena
območja, ki bi lahko bila primerna za postavitev bioplinarne.

2.

SLOVENSKE PRAVNE PODLAGE ZA BIOPLINARNE

Zagotavljanje pogojev za zanesljivo, konkurenčno in okoljsko trajnostno oskrbo uporabnikov
z energijo in energetskimi storitvami se uvršča med najpomembnejše razvojne izzive.
Energetska politika je vse bolj predmet skupne politike EU, slovenska energetska politika je s
tem usklajena v svojih osnovnih ciljih: okoljski trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti. Vizija
prihodnjih aktivnosti na področju energetike v Sloveniji je vzpostavitev pogojev za prehod v
1

Ekotop je najmanjša pokrajinska enota z enotnimi razmerami za življenje (Geografski terminološki slovar,
2005).
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nizkoogljično družbo z vodilno vlogo na prednostnih področij učinkovite rabe energije (URE),
izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE) in razvoja aktivnih omrežij za distribucijo
električne energije. Nacionalni energetski program (NEP) vsebuje tudi ukrepe za doseganje
ciljev na področju obnovljivih virov. Prvi ukrep v NEP je trajnostna raba in lokalna oskrba z
energijo, ki vsebuje podprogram obnovljivi viri energije (Nacionalni …, 2011).
Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so:


20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno
izboljšanje do leta 2030,



25-odstoten delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije do leta
2020 in 30-odstotni delež do leta 2030.

Prednostno področje energetske politike na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije
je pospešen razvoj proizvodnje električne energije iz OVE. Poleg razvoja proizvodnje iz
hidroenergije bo znatno večji tudi delež proizvodnje iz drugih OVE in iz soproizvodnje toplote
in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom. Cilj je prednostno spodbujanje izrabe
vseh okoljsko sprejemljivih OVE za dolgoročno povečanje in doseganje ciljnega deleža OVE v
rabi bruto končne energije, in sicer: toplote – 33-odstoten delež do leta 2020 in 37-odstoten
do leta 2030, električne energije – 40-odstoten delež do leta 2020 in 53-odstoten do leta
2030. NEP bo omogočil razvoj tudi danes manj izkoriščenim OVE tako, da se bodo leta 2030 v
približno enakem obsegu kot hidroenergija in lesna biomasa izkoriščali preostali OVE skupaj.
Za proizvodnjo toplote je predvideno prednostno spodbujanje izrabe lesne biomase, sončne
in geotermalne energije ter izkoriščanje lesne biomase v SPTE z visokim izkoristkom in
sistemom daljinskega ogrevanja. Za proizvodnjo električne energije pa je predvideno
izkoriščanje vetrne, sončne in hidro energije ter lesne biomase in bioplina v SPTE z visokim
izkoristkom (Nacionalni …, 2011).
Načrtovanje bioplinarn je lahko samo v okviru postopka priprave novih občinskih prostorskih
načrtov (OPNačrt), kjer se že na strateški ravni na podlagi strokovnih podlag opredelijo
okvirna območja za tovrstno dejavnost. Po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in
Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave OPNačrt-a se bioplinarne lahko načrtujejo na
območju stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo kot »območja energetske
infrastrukture«. Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov določa obvezna ravnanja
pri obdelavi biološko razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo ter dajanje v promet
obdelanih biološko razgradljivih odpadkov. Uredba ureja kakovost in monitoring kakovosti
komposta in pregnitega blata. Inšpektorji za okolje preverjajo ravnanje z odpadki skladno z
Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Podjetja morajo imeti pridobljena
okoljevarstvena dovoljenja za obdelavo odpadkov po postopku R3 - recikliranje/pridobivanje
organskih snovi, ki se uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi procesi
biološkega preoblikovanja) iz Priloge 5 Uredbe o ravnanju z odpadki in iz Priloge II k Direktivi
2008/98/ES (Kakšno stališče …, 2012).
Lastnik proizvodne naprave, ki proizvaja oziroma bo proizvajala energijo iz obnovljivih virov
energije, lahko zaprosi za podporo proizvodnji energije, ki jo dodeli Center za podpore, ki
deluje v okviru podjetja Borzen d. o. o. Podpori, ki ju lastnik lahko pridobi, sta obratovalna
podpora (OP) in zagotovljen odkup (ZO). Če lastnik naprave pridobi obratovalno podporo,
pomeni, da ima sklenjeno odprto pogodbo z dobaviteljem (»tržna pogodba za prodajo
5

električne energije«). Lastnik ločeno izstavlja račune za elektriko svojemu dobavitelju; za
podporo pa Borzen-u. Zagotovljeni odkup pomeni, da proizvajalec energije oziroma lastnik
naprave vstopi v bilančno skupino Centra za podpore, ki deluje v sklopu Borzen-a. V tem
primeru lastnik Centru za podpore prodaja električno energijo in mu izstavlja enoten račun
po ceni za zagotovljeni odkup. Proizvajalec ima eno ali drugo vrsto podpore, ne more pa
prejemati obeh hkrati. Pravico izbire vrste podpore (ZO/OP) imajo OVE enote do 5 MW ter
SPTE enote do 1 MW, razen vseh vrst sosežiga lesne biomase, kjer ZO ni možen (Določanje
…, 2014).

Preglednica 1: Finančna podpora za proizvodnjo bioplina proizvedenega iz biomase
Cena

Višina

zagotovljenega

obratovalne

odkupa

podpore

(EUR/MWh)

(EUR/MWh)

165,55

127,44

161,75

122,34

147,77

107,92

/

/

Bioplin iz biomase

mikro – manjše od
50kW
mala – manjše od
1MW
srednja – od 1MW
do vključno 10MW
velika – nad 10MW
do vključno
125MW

Vir: Določanje …, 2014
Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 15 % vhodne energije bioplina, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore
za to proizvodno napravo OVE. Toplota iz bioplinarne, ki se porabi za pridobivanje bioplina,
se ne šteje za koristno toploto. V primeru, da gnoj in gnojevka letno pomenita prostorninsko
več kot 30 % substrata za pridobivanje bioplina, je proizvodna naprava OVE upravičena do
izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE. Če gnoj in
gnojevka letno pomenita prostorninsko več kot 70 % substrata za pridobivanje bioplina, je
proizvodna naprava OVE z nazivno električno močjo do 200 kW upravičena do izplačila
dodatka v višini 20 % obratovalne podpore za to proizvodno napravo OVE. Skladno s
spremembo Uredbe (Ur.l. RS, št. 43/2011) za naprave priklopljene na omrežje po 1. 7. 2012
velja: »Proizvodne naprave na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo substrat, ki
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vsebuje 40 ali več prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, niso upravičene do
podpore po tej uredbi. Proizvodnim napravam na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina
uporabljajo substrat, ki vsebuje več kot 25 in manj kot 40 prostorninskih odstotkov zrnja
oziroma silaže prvih posevkov koruze in drugih pravih žit, se določi spremenljivi del
referenčnih stroškov v višini 70 %.« (Določanje …, 2014).

3. IZBRANO OBMOČJE V SPODNJEM PODRAVJU
Za proučevano območje v Spodnjem Podravju sem izbrala občino Videm, kjer bom s pomočjo
študije ranljivosti okolja določila primerna območja za postavitev bioplinskih naprav. Vzorčno
območje leži v ravninski in gričevnati pokrajini, torej zajema del Dravskega polja in del
vzhodnih Haloz.

3.1.

Predstavitev občine Videm

Občina Videm leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se stikata
Haloze in Ptujsko polje. Meri 80 km2 in ima 5591 prebivalcev (Statistični urad RS, 2014).
Središče občine je Videm, ki je gručasto naselje, večinoma na levem bregu Dravinje ob krakih
lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu. Novejši del naselja nastaja v
smeri proti Pobrežju, del naselja je tudi na pobočjih Haloz in predstavlja pomemben lokalni
center z osnovno šolo. Danes ima kraj videz močno urbaniziranega naselja, v katerem stari
kmečki domovi izginjajo in jih nadomeščajo nove zgradbe. Kraj je dobil ime po župnijski
cerkvi sv. Vida. Občina meji na osem sosednjih občin, in sicer na mestno občino Ptuj ter
občine Markovci, Gorišnica, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Kidričevo, Hajdina. V dolžini
približno 10 km pa meji na sosednjo Hrvaško, s katero poteka prometna povezava preko
malega mejnega prehoda v Leskovcu. Industrije v občini Videm ni, dobro pa je razvito
podjetništvo in drobno gospodarstvo, predvsem na področju trgovine, storitev, gostinstva in
turizma. Ravninski del občine ponuja ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo, medtem
ko prebivalci hribovitih Haloz pridelujejo kakovostne in priznane znamke vin (Občina Videm,
2014).
Preglednica 2: Izbrani statistični podatki za občino Videm za leto 2013
Statistični podatki

Vrednosti

Število prebivalcev

5591

Povprečna starost (v letih)

41,5

Indeks staranja

110

Gostota poselitve (preb/km2)

70

Stopnja aktivnosti (v %)

55,9

Stopnja brezposelnosti (v %)

11,9
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Naravni prirast (v ‰)

3

Skupni prirast (v ‰)

-30

Število kmetijskih gospodarstev (2010)

497

Kmetijska zemljišča v uporabi (v ha, 2010)

2638

Število glav velike živine (2010)

2004

GVŽ/hektar KZU2

0,76

Nastali komunalni odpadki (kg/preb.)

174,1

Vir: Statistični urad RS, 2014

2

Število glav velike živine na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi.
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Karta 1: Občina Videm
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3.2.

Kmetijstvo v občini Videm

Celotna občina ima 2638 hektarov kmetijskih zemljišč v uporabi3 od tega je 54 % njiv, 40 %
trajnih travnikov in pašnikov ter 6 % trajnih nasadov. Kmetijska zemljišča zavzemajo 33 %
celotne površine občine. Kmetijsko gospodarstvo ima v povprečju 5,3 hektarov kmetijskega
zemljišča v uporabi. V občini je samo 9,9 % kmetijskih gospodarstev z 10 ali več hektari
kmetijskih zemljišč v uporabi, v primerjavi s Slovenijo, kjer je takih gospodarstev 15,3 %.
Kmetijsko gospodarstvo ima v povprečju štiri glave velike živine, delež kmetij, ki redijo živino
pa je 82,1 % (Preglednica 3).

Preglednica 3: Izbrani podatki o kmetijskih gospodarstvih v občini Videm (leto 2010)
Izbrani podatki
Število kmetijskih gospodarstev
Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) v
ha
Število glav velike živine (GVŽ)
GVŽ/hektar KZU
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi
na kmetijsko gospodarstvo (v ha)
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi
glede na celotno površino občine
Delež kmetijskih gospodarstev z 10 ali
več ha kmetijskih zemljišč v uporabi
Število glav velike živine na kmetijsko
gospodarstvo
Delež kmetijskih gospodarstev, ki
redijo živino
Kmetijska pridelava za izključno lastno
uporabo
Kmetijska pridelava za prodajo
neposredno potrošnikom
Kmetijska pridelava za prodajo preko
posrednika

Leto 2010
497
2638
2004
0,76
5,3
33
9,9
4
82,1
259
39
126

Vir: Statistični urad RS, 2014

3

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) so njive in vrtovi, travniki in pašniki, sadovnjaki, oljčniki, vinogradi,
drevesnice ter trsnice in matičnjaki, ki jih kmetijska gospodarstva obdelujejo.
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Preglednica 4: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi
(leto 2000 in 2010)
Po površini v ha

2000

2010

Indeks

Do 2 ha

189

171

90,5

2 do 5 ha

744

659

88,6

5 do 10 ha

1116

753

67,5

Nad 10 ha

540

1055

195,4

Skupaj

2589

2638

101,9

Vir: Statistični urad RS, 2014

Iz preglednice je razvidno, da se je število zemljišč od leta 2000 do leta 2010 povečalo. Leta
2000 je bilo največ kmetijskih zemljišč v uporabi velikih od 5 do 10 ha, 540 pa jih je bilo večjih
od 10 ha. Do leta 2010 pa se je število zemljišč, večjih od 10 ha, povečalo za 515 in jih je bilo
1055, kar je enkrat več kot ob prejšnjem popisu. V razredih do 2 ha in od 2 do 5 ha pa se
število zemljišč ni bistveno spremenilo.

Slika 2: Kmetijska gospodarstva glede na obseg kmetijskih zemljišč v uporabi (leto 2000 in
2010)
1200
1000
800
2000

600

2010
400
200

0
Do 2 ha

2 do 5 ha

5 do 10 ha

Vir: Statistični urad RS, 2014
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Nad 10 ha

Preglednica 5: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v
uporabi (leto 2000 in 2010)
Po številu gospodarstev

2000

2010

Indeks

Do 2 ha

157

138

87,9

2 do 5 ha

215

199

92,6

5 do 10 ha

159

109

68,6

Nad 10 ha

35

49

140

Skupaj

566

495

87,5

Vir: Statistični urad RS, 2014
Preglednica 5 kaže, da ima samo 49 kmetijskih gospodarstev 10 ali več hektarov velika
kmetijska zemljišča v uporabi. V Preglednici 5 in na Sliki 2 pa lahko vidimo, da je zmerno
malo gospodarstev z velikimi površinami kmetijskih zemljišč in več tistih z malimi površinami,
kar je značilno za slovensko kmetijstvo. Gospodarstva z velikimi površinami kmetijskih
zemljišč najdemo na ravninskem območju občine na Dravskem polju, kjer so tudi boljši
pogoji za poljedelstvo kot pa na gričevju. Največ gospodarstev ima od 2 do 5 hektarov
kmetijskih zemljišč v uporabi, sledijo pa mala z največ 2 hektaroma kmetijskih zemljišč. Večje
število malih gospodarstev je vinogradniških, ki jih najdemo na vzpetih območjih občine.

Slika 3: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi
(leto 2000 in 2010)
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Nad 10 ha

Vir: Statistični urad RS, 2014
Največ kmetijskih gospodarstev je usmerjenih in specializiranih v pridelavo poljščin, teh je
129. Sledij ji mešana rastlinska pridelava-živinoreja, ki ima kombinacijo obojega, živinorejo in
rastlinsko pridelavo. Prednost tega tipa gospodarstva je v tem, da se ob slabi letini izpad
dohodka iz rastlinske pridelave, nadomesti z dohodkom iz živinoreje. Veliko število
12

gospodarstev (84) je specializiranih v rejo pašne živine. Samo 3 gospodarstva so
specializirana v vrtnarstvo in samo 7 v prašičerejo in perutninarstvo.

Preglednica 6: Kmetijska gospodarstva po tipu kmetovanja (leto 2010)
Tip kmetovanja

2010

%

Specializirani pridelovalcev poljščin

129

25,9

Specializirani vrtnar

3

0,6

Specializirani gojitelj trajnih nasadov

34

6,8

Specializirani rejec pašne živine

84

17

Specializirani prašičerejci in perutninarji

7

1,4

Mešana rastlinska pridelava

54

10,9

Mešana živinoreja

72

14,5

Mešano rastlinska pridelava-živinoreja

114

22,9

Vir: Statistični urad RS, 2014

Preglednica 7: Starost družinskih članov v kmetijskih gospodarstvih (leto 2000 in 2010)
Starost družinskih članov

2000

2010

število

%

število

%

Do 25 let

534

27,5

311

19,5

Od 25 do 35 let

284

14,6

209

13,1

Od 35 do 45 let

263

13,5

237

14,9

Od 45 do 55 let

249

12,8

260

16,3

Od 55 do 65 let

242

12,5

238

15

Nad 65 let

371

19,1

337

21,2

Skupaj

1943

100

1592

100

Vir: Statistični urad RS, 2014

Preglednica 7 kaže, da je bilo leta 2000 največ družinskih članov v kmetijskih gospodarstvih
starih do 25 let, ob popisu leta 2010 pa se je njihovo število članov zmanjšalo za 8 %. Na
kmetijskih gospodarstvih prevladujejo starejši, saj je bilo kar 21,2 % družinskih članov
starejših od 65 let.
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Slika 4: Starost družinskih članov v kmetijskih gospodarstvih (leto 2000 in 2010)
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Vir: Statistični urad RS, 2014
Na kmetijskih gospodarstvih je bilo leta 2010 največ perutnine, kar je predstavljalo 68,26
GVŽ. Sledijo ji prašiči z 800 GVŽ in govedo z 2244 GVŽ. Najmanj pa je bilo konjev. Razlog za
veliko število perutnine lahko pripišemo bližini prehransko predelovalne industrije Perutnine
Ptuj.

Slika 5: Število živali na kmetijskih gospodarstvih (leto 2010)

Število živali na kmetijskih gospodarstvih
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

17064

Število živali na kmetijskih
gospodarstvih
2244

2402

67

717

367

Vir: Statistični urad RS, 2014
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410

Preglednica 8: Kmetijska gospodarstva po rabi zemljišč (leto 2010)
Raba zemljišč
Pšenica in pira
Ječmen
Koruza za zrnje
Krompir
Industrijske rastline
Krmne rastline
Zelenjadnice
Trajni travniki in pašniki
Trajni nasadi
Gozd
Nerodovitna zemljišča

Po površini v ha
ha
%
312
8,7
203
5,6
391
10,9
21
0,6
140
3,9
317
8,8
7
0,2
1048
29,1
172
4,8
905
25,2
82
2,2

Po številu gospodarstev
število
%
185
6
197
6,4
317
10,3
224
7,3
181
5,9
213
6,9
237
7,7
386
12,6
260
8,5
378
12,3
497
16,1

Vir: Statistični urad RS, 2014
Največje površine zajemajo trajni travniki in pašniki, teh je 29,1 %, gozda pa je več v gričevju
in predstavlja 25,2 %. Od njivske pridelave je največ površin namenjenim pridelavi koruze
(10,9 %), krmnim rastlinam, ki jih je 8,8 %, ter pšenici in piri (8,7 %). Najmanj površin
zavzemata krompir in zelenjadnice. To so tudi kulturne rastline, ki za pridelavo ne
potrebujejo velikih površin. Če pogledamo število gospodarstev, je 12,6 % takšnih, ki ima
trajne travnike in pašnike, 12,3 % pa ima gozd. Največ gospodarstev prideluje koruzo (10,3
%), veliko, kar 8,8 % gospodarstev, pa se ukvarja z vinogradništvom, 7,3 % jih prideluje
krompir in 7,7 % zelenjadnice.

3.3.

Potencial proizvodnje bioplina na izbranem območju

V občini Videm je skupaj 497 kmetijskih gospodarstev, 2638 hektarov kmetijskih zemljišč v
uporabi in 2004 glav velike živine. Tu je celotna hipotetična razpoložljivost surovin za
proizvodnjo bioplina, ki pa se v celoti ne sme uporabiti, saj so kmetijska zemljišča namenjena
pridelavi hrane in ne proizvodnji energije. Slovenija je 56 % samooskrbna z žiti, pri zelenjavi
samo 38 %, pri perutninskemu mesu ima presežek, pri prašičjem mesu pa je samooskrbna
samo 40 %. Kmetijski inštitut je v raziskavi določil, da se za proizvodnjo bioplina lahko
uporabi 1030% njivskih površin, kjer se lahko uporabi glavni posevek (koruza, sudanska
trava, sončnice …), 50–90 % strnišč in 10–70 % površin trajnih travnikov (Pšaker, 2011).
Najprej je potrebno ugotoviti, kolikšen potencial je pri živinskih gnojilih, torej pri gnoju in
gnojevki. Če se načrtuje bioplinska naprava, se v analizo vključijo kmetije, ki imajo 30 ali več
GVŽ goveda, 20 ali več GVŽ prašičev in 20 ali več GVŽ perutnine. Pri takšnem številu živine
nastane zadostna količina gnojil, ki je iz ekonomskega in tudi okoljskega vidika sprejemljiva
(Pšaker, 2011). Od 1 glave velike živine dobimo letno do 24,5 m3 (Ensvet, 2010) gnoja in
gnojevke, to je 650 m3 bioplina (Horbelt in sod., 2011). V občini Videm je bilo leta 2010 1485
GVŽ goveda, 69 GVŽ drobnice, 325 GVŽ prašičev, 62 GVŽ konjev in 68 GVŽ perutnine
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(Statistični urad RS, 2014). GVŽ perutnine je izračunan iz skupnega števila perutnine po
izračunu, ki je poenostavljen na Sliki 6, natančni koeficienti za izračun GVŽ pa so v Prilogi 2
(stran 128).
Slika 6: Pretvorba v GVŽ (glave velike živine)

Vir: Sakulin, Puchas, 2008
Ostali podatki o GVŽ pa so povzeti iz podatkov Statističnega urada. Iz teh podatkov lahko
izračunamo potencial proizvodnje bioplina iz živinskih gnojil:
GVŽskupaj = 2006
1 GVŽskupaj = do 24,5 m3 gnoja in gnojevke letno, v izračunih bo uporabljena vrednost 20 m3.
Količina gnojevke in gnoja leto = 40120 m3
Podatki kažejo, da bi lahko iz teh količin živinskega gnojila proizvedli 1 GVŽ = 650 m3 bioplina
letno.
Količina bioplina na leto = 6578000 m3
1 m3 bioplina je 50 do 75 % metana in 30 do 50 % CO2 in drugih plinov, torej 5 do 7,5 kWh
energije, kjer je vključena tudi toplota. Če se osredotočimo samo na električno energijo, je to
1,5 do 3 kWh.
V nadaljevalnih izračunih bo upoštevana vrednost 2 kWh.
Električna energija na leto = 66332600 kWh
To je celoten potencial živinskih gnojil za pridobivanje bioplina, če se vsa gnojila uporabijo za
proizvodnjo energije. Horbelt in sodelavci (2011) so izračunali, da iz 1 GVŽ dobimo 0,15 kW
stalne električne moči na leto. Torej bi iz 2006 GVŽ v občini Videm lahko postavili 300,9 kW
močno napravo za proizvodnjo električne energije.
Izračun:
1 GVŽ …………….. 0,15 kW
2006 GVŽ ………. X
X = 300,9 kW
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190 kW močna bioplinska naprava v povprečju lahko oskrbuje 450 gospodinjstev z električno
energijo in 30 gospodinjstev s toploto. S tem zmanjšamo izpuste CO2 povprečno za 650 ton
(Horbelt in sod., 2011), torej bi s 300,9 kW bioplinarno v občini oskrbeli približno 700
gospodinjstev.
Pomemben substrat pri proizvodnji bioplina je tudi rastlinska biomasa. V študiji Analiza
kmetijskega potenciala za proizvodnjo bioplina v Sloveniji (2010), so določili, da se lahko
uporabi največ 30 % njivskih površin, kjer je surovina glavni posevek (koruza, krmni sirek,
sudanska trava, sončnice) in od 50 do 90 % strnišč in trajnih travnikov (Pšaker, 2011). V
občini Videm je 2638 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, ki vključujejo tudi trajne nasade.
Površina njiv je 1418 ha, travnikov in pašnikov pa 1048 ha. Torej je potencial njivskih površin
za surovine od 141,8 ha do 425,4 ha (10 do 30 %) in trajnih travnikov in pašnikov 104,8 ha do
733,6 ha (10 do 70 %). Na izbranem območju je 536 ha površin s pšenico, z ječmenom in s
krompirjem, torej je potencial strnišč od 268 ha do 482,4 ha (50 do 90 %). Prav tako pa je pri
strniščih potencial še po žetvi. Iz 1 hektarja silažne koruze dobimo od 7800 do 10000 m3
bioplina in od 16000 do 18000 kWh elektrike (Horbelt in sod., 2011).
Izračuni:
Skupajmin = 10 % njivskih površin + 10 % travnikov in pašnikov + 50 % strnišč
Skupajmin = 141,8 ha + 104,8 ha + 268 ha = 514,6 ha
Skupajmax = 30 % njivskih površin + 70 % travnikov in pašnikov + 90 % strnišč
Skupajmax = 425,4 ha + 733,6 ha + 482,4 ha = 1641,4 ha
Pri izračunih za potencial kmetijskih zemljišč so upoštevane minimalne površine (Skupajmin)
in maksimalne površine kmetijskih zemljišč (Skupajmax), ki jih lahko uporabimo za pridelavo
biomase.
1 ha silažne koruze = 7800 m3 do 10000 m3 bioplina
Bioplin skupajmin = 4013880 m3 bioplina
Bioplin skupajmax = 12802920 m3 bioplina
V izračunih za potencialno proizvodnjo bioplina iz silažne koruze je uporabljen najnižji
potencial proizvodnje bioplina.
1 ha silažne koruze = 16000 kWh do 18000 kWh električne energije
Proizvedena električna energijamin = 8233600 kWh
Proizvedena električna energijamax = 26262400 kWh
Tako kot pri izračunih za potencial bioplina je pri izračunu potencialne električne energije
upoštevana najnižja vrednost proizvedene električne energije na 1 hektar silažne koruze. V
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obeh primerih je izračunan minimalni in maksimalni potencial bioplina ter proizvedene
električne energije.
Rastlinska biomasa ima večji izplen bioplina kot živinska gnojila, vendar je prednostni
substrat gnoj in gnojevka. Pri uporabi rastlinske biomase je še vedno najpomembnejša
prehranska varnost ljudi, zato je pomembno, da se rastlinska biomasa v bioplinarnah
uporablja v čim manjših količinah. Slovensko gospodinjstvo letno porabi 4096 kWh električne
energije (Agencija za energijo, 2014), torej bi z 1 hektarjem silažne koruze lahko oskrbeli 4
slovenska gospodinjstva.
Cilj vsakega investitorja bioplinarne je, da ima naprava čim večjo pretvorbo bioplina in s tem
tudi čim več energije. To pomeni, da so primerna območja za gradnjo bioplinarne bližje
substratu in potencialnim odjemalcem energije, kar pa ponekod privede do navzkrižij z
ranljivostjo pokrajinotvornih elementov. Zato je potrebno pred vsako investicijo izvesti
študijo ranljivosti okolja, da se določijo primerna območja, ki še niso prekomerno
obremenjena in dovoljujejo dodatne posege.

4. ŠTUDIJA RANLJIVOSTI OKOLJA
Študija ranljivosti okolja je eden bistvenih instrumentov preventivnega varovanja okolja.
Namen študije je z optimalnim številom kazalnikov in kriterijev oceniti ranljivost okolja in
njegovih sestavin za potrebe načrtovanja bodočih posegov v okolje in usmerjanje
prostorskega razvoja v izbrani pokrajinski enoti. Tovrstne študije so dobra strokovna podlaga
za načrtovanje sonaravnega razvoja in bi morale vse presoje vplivov večjih posegov na okolje
izhajati prav iz predhodnega poznavanja ranljivosti okolja. Obsežna in temeljita analiza vseh
pokrajinotvornih sestavin, ki jo študija zahteva, pa posredno lahko pomeni dobro podlago za
pripravo planskih dokumentov na državni in lokalni ravni, predvsem pa za poročila o stanju
okolja in programe varstva okolja. Namen študije je prikazati stopnjo ranljivosti okolja kot
celote in njegovih pokrajinotvornih sestavin, zato podrobneje analiziramo zrak, vode
(površinske in podtalnico), relief z litologijo, prst in naravno vegetacijo (gozd).
Družbenogeografske značilnosti pokrajinske rabe prostora pa obravnavamo v funkcijski
povezavi s stanjem naravnogeografskih pokrajinostvornih elementov oziroma njihove
pokrajinske učinke z vidika ocenjevanja obremenjenosti (emisije, ostale obremenitve in
motnje kot posledica človekovih dejavnosti) (Špes in sod., 2002).
Pri študiji ranljivosti okolja je potrebna predhodna členitev obravnavanega območja na
optimalno homogene regije. Preučevano območje je razdeljeno na manjše homogene enote,
ekotope. Pri členitvi na pokrajinskoekološke enote, ki so prostorsko zaključena območja, se
upoštevajo dominantno-nosilni elementi okolja, torej tisti, ki imajo večji vpliv tudi na
človekovo delovanje in pokrajinsko rabo, v ospredju pa so razlike med sosednjimi območji.
Pokrajinskoekološki tipi so enote, ki se približno enako odzivajo na različne človekove vplive,
v ospredju pa so skupne značilnosti posameznih delov ozemlja, ki pa so prostorsko ločeni
(Špes in sod., 2002). Pri členitvi vzorčnega območja so upoštevani dominantni elementi
okolja, kot so: reliefne značilnosti, litološka zgradba in raba tal. Homogene enote so
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prostorsko ločeni deli območja, ki imajo skupne značilnosti, vendar zaradi majhnosti niso
primerni pokrajinskoekološki tipi. Za vsak ekotop je narejena kakovostna in količinska analiza
okolja in njegovih sestavin, ki temelji na vrednotenju ustreznih fizično- in
družbenogeografskih kazalnikov. Na podlagi zbranih podatkov sledi ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti okolja, ki nam poda oceno nosilne sposobnosti obravnavanega
ekotopa. V drugem delu se določi stopnja obremenitve okolja. V tem delu gre predvsem za
analize vplivov raznovrstnih človekovih dejavnosti, ki so bolj ali manj agresivno posegle v
pokrajino in s tem tudi zmanjšale njeno nosilno spodobnost. Pri tem vrednotenju se
uporabljajo družbenogeografski kazalniki, ki kažejo na obremenjevanje okolja. Na koncu
študije pa podamo oceno ranljivosti ekotopa, kjer so vsi kazalniki opredeljeni s štirimi
količinskimi ali kakovostnimi razredi. Ocene ranljivosti ekotopov so kartografski prikazi po
posameznih pokrajinotvornih sestavinah (Špes in sod., 1996).

4.1.

Členitev preučevanega območja na ekotope

Preučevano območje je na 1. stopnji razdeljeno na dve pokrajinskoekološki enoti, ravninsko
Dravsko polje in na gričevnate Haloze (Karta 2), ki izhajata iz različne reliefne izoblikovanosti.
Dravsko polje in Haloze sta na 2. stopnji razčlenjena še na manjše homogene enote, t.i.
ekotope. Ekotopi se med seboj razlikujejo po litološki zgradbi, reliefni razčlenjenosti in po
rabi tal. Klasifikacija je narejena po hierarhiji, kjer je najprej upoštevana reliefna
razčlenjenost (južni del Dravskega polja, doline v gričevju, nizko in visoko gričevje, dolinsko
dno Dravinje), nato litološka zgradba (Draženski gozd in dolinsko dno Polskave) in raba tal
(Dravinjske gorice). Ekotop je najmanjša pokrajinska enota oziroma območje, na katerem
živijo rastline in živali v enakih življenjskih razmerah (Geografski terminološki slovar, 2005).
Na preučevanem območju so bili za vrednotenje ranljivosti okolja vzeti ekotopi namesto
pokrajinskoekoloških tipov, zaradi zagotavljanja večje pokrajinske homogenosti manjših
območij in namesto pokrajinskoekoloških enot, zaradi prostorske ločenosti posameznih
delov enote.
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Karta 2: Prva stopnja delitve občine Videm
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Več ekotopov je na gričevnatem območju, zaradi velike reliefne razčlenjenosti. Na tem
območju sta vodotoka Psičina in Peklača izoblikovala dve širši dolini, ki sta pri členitvi ločeni
od drugih manjših dolin. Stranske doline vzhodnih Haloz so ozke doline z občasnimi ali s
stalnimi vodotoki. V širših dolinah je prisotno kmetijstvo, ožje doline pa so poraščene z
gozdom. Haloze so razdeljene na nižje Leskovško gričevje, kjer je manj gozda, gostejša
poselitev in manjši nakloni, ter na višje gričevje Dolene in Varnice, kjer so nadmorske višine
do 500 m in redkejša poselitev. Od nižjega Leskovškega gričevja sem izločila Dravinjske
gorice, kjer prevladuje vinogradništvo. Draženski gozd izstopa po reliefni izoblikovanosti in
litološki zgradbi, ki je pesek, peščena glina in glinasti prod. Prav tako pa ekotop prekriva gozd
in ni poseljen. Dravsko polje je razdeljeno na dva ekotopa, in sicer na južni del Dravskega
polja, kjer je reka Drava nasula nekarbonatni prod, in dolinsko dno Dravinje in Polskave, kjer
sta vodotoka nasula ilovnate naplavine s Pohorja.
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Karta 3: Členitev občine Videm na ekotope
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Z uvodno predstavitvijo skupnih kazalnikov orišemo splošno sliko obremenjenosti okolja,
opozarjajo namreč na vplive na več pokrajinotvornih sestavinah hkrati. Na primer gozdne
površine pozitivno vplivajo na okolje zaradi regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti, s
tem pa pripomorejo k manjši obremenjenosti okolja. Glede gostote poselitve velja poudariti,
da je največja ob Dravinji in Polskavi, in sicer 37,5 prebivalcev/km2, kjer so nastala tudi večja
naselja Lancova vas, Trnovec, Sela, Tržec in Videm. Gostota poselitve na južnem delu
Dravskega polja je nekoliko nižja s 25 prebivalci na km2, skoncentrirana pa je na rob rečne
terase ob glavni prometnici Maribor – MMP Gruškovje. Nizka gostota poselitve pa je na
gričevnatem območju, kjer je od 21,4 preb./km2 v Dravinjskih goricah in do 7,6 preb./km2 v
višjem gričevju Dolene in Varnice. Draženski gozd pa v celoti prekriva gozd, razen na
severnem vznožju so njivske površine. Velik delež gozda ima tudi višje gričevje predvsem
zaradi večjih naklonov, ki predstavljajo oviro kmetijstvu, zato se opušča obdelovanje trajnih
nasadov. Najmanj gozdnih površin je na Dravskem polju, kjer je zaradi ravnega reliefa največ
obdelovalnih površin. Po gostoti delovnih mest izstopa dolinsko dno Dravinje in Polskave s
115 delovnimi mesti na km2, sledi ji južni del Dravskega polja z 80 delovnimi mesti na km 2.
Prometno obremenitev predstvlja glavna cesta, ki povezuje Maribor in mednarodni mejni
prehod Gruškovje in poteka čez južni del Dravskega polja ter dolinskega dna Dravinje in
Polskave. Povprečni letni dnevni pretok je 10554 vozil, visoke okoljske obremenitve pa so
predvsem v poletnih mesecih. Ostali ekotopi niso prometno obremenjeni. Najmanj prometa
je v višjem gričevju in Draženskem gozdu.

Preglednica 9: Skupni kazalniki obremenjenosti okolja
Skupni kazalniki
Ekotopi

Draženski gozd
dolinsko dno Dravinje
in Polskave
južni del Dravskega
polja
dolina Psičine in
Peklače
Dravinjske gorice
stranske doline
vzhodnih Haloz
nižje Leskovško
gričevje
višje gričevje Dolene
in Varnice

Gostota poselitve
(preb./km2)
1
0
2
37,5
2
25,1
1
18,8
1
21,4
1
0
1

Gostota delovnih
mest
(del.mesta/km2)
1
0
3
115
2
80
2
24
3
35
1
0
2

16
1
7,6

17
1
7

Prometna
obremenjenost
1
0
2
PLDP = 2350
3
PLDP = 10554
1
PLDP = 340
1
1
1

Delež gozdnih
površin
2
76 %
3
26 %
4
10,70 %
3
49 %
3
45 %
2
53 %
3

1

Vir: Direkcija RS za ceste, 2012, Statistični urad RS, 2014, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, 2014

23

48 %
2
62 %

4.2.

Ranljivost okolja z vidika reliefa

Relief je eden ključnih pokrajinskih dejavnikov, zaradi neposrednih in posrednih vplivov na
druge pokrajinske sestavine (vode, prst, poselitev, raba prostora idr.) pa je pomemben tudi
za ocenjevanje pokrajinske ranljivosti okolja v celoti (Špes in sod., 2002). Vrednotenje
fizičnogeografskih kazalnikov nam pokaže, kje je relief ranljiv v smislu pojavljanja plazov,
erozije, poplav. Ti pojavi so v naravnem okolju naravni in nenevarni, če pa je prisoten človek,
ti procesi lahko takoj postanejo naravne katastrofe. Človek pa s svojim delovanjem
pospešuje delovanje teh procesov. Tako so v oceno ranljivosti okolja z vidika reliefa vključeni
tudi družbenogeografski kazalniki, kot sta obseg ogroženih in degradiranih območij ter ocena
stopnje obremenjenosti reliefa z vidika obstoječih človekovih dejavnosti.
Občina je reliefno razgibana, na ravninskem območju je nadmorska višina nekaj čez 200
metrov, ločita se predvsem obsežna ravnina in nižja rečna terasa, ki je nastala z vrezovanjem
Drave v lastne nanose. Območje ob Polskavi in Dravinji je bolj mokrotno od ostalega dela
polja zaradi ilovnatih nanosov vodotokov in pogostih poplav. Za Haloze je značilen fluvialni
relief s poseljenimi slemeni, v katere so vrezane razvejane doline. Razdeljene so na nižje
gričevje s prevladujočo nadmorsko višino 400 metrov in gostejšo poselitvijo ter na višje
gričevje z večjo horizontalno razčlenjenostjo reliefa in z nadmorskimi višinami do 500
metrov.
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Karta 4: Nadmorska višina na izbranem območju

25

Karta 5: Nakloni na izbranem območju
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Ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa je sestavljena iz vrednotenja regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti, ki jih definirajo naklon površja, ocena vertikalne in
horizontalne razčlenjenosti reliefa ter ocena naravne ogroženosti in ocena intenzivnosti
erozijsko-denudacijskih procesov in pritiskov na relief, ki jih označujejo obseg ogroženih in
degradiranih območij, ocena stopnje obremenjenosti reliefa z vidika obstoječih človekovih
dejavnosti. Vrednotenje obeh skupin kazalnikov nam pomaga oceniti stopnjo ranljivosti
reliefa, ki je razdeljena v štiri razrede in kjer pomeni:
1. Majhna (nakloni so do 5°, razlika med najnižjo in najvišjo nadmorsko višino je do 20
m, površje je pretežno ravno oziroma nakloni so lahko ponekod tudi nad 20°, reliefna
amplituda je do 100 m, površje pa je rahlo valovito slemenasto-dolinasto, prisotni so
malo obsežni in redki geomorfni procesi ter do 20 % ogroženih in degradiranih
območij, območje ima majhno obremenjenost reliefa z vidika obstoječih človekovih
dejavnosti);
2. Zmerna (nakloni so do 5°, površje je pretežno ravno in reliefna amplituda do 20 m, do
69 % površin je ogroženih in degradiranih, velika stopnja obremenjenosti reliefa z
vidika obstoječih človekovih dejavnosti oziroma nakloni so vse do 40°, reliefna
amplituda je od 100 do 300 m, fluvialno površje z ozkimi vmesnimi dolinami in
številnimi s slemeni, do 50 % površin je ogroženih in degradiranih, stopnja
obremenjenosti reliefa s strani človeka pa je zmerna);

3. Velika (nakloni od 20° do 40°, reliefna amplituda je od 100 do 300 m, površje je
razčlenjeno s slemeni in z vmesnimi dolinami, intenzivni in pogosti denudacijski
procesi, ki predstavljajo omejitev človekovega delovanja, občasni erozijski procesi, ki
je upoštevanja vreden omejitveni dejavnik za človekovo delovanje);
4. Zelo velika (nakloni do 40°, reliefna amplituda čez 300 m, površje je močno
razčlenjeno s številnimi slemeni in z ozkimi dolinami, intenzivni in pogosti
denudacijski procesi, ki so za človeka nevarni, nad 70 % površin je ogroženih in
degradiranih, velika stopnja obremenjevanja reliefa z vidika človekovega delovanja).
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Ekotopi
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Vir: Geodetska uprava RS, 2011, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014
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Preglednica 10: Vrednotenje fizično in družbenogeografskih kazalnikov za ranljivost reliefa

Podatki za vrednotenje kazalnikov so bili pridobljeni na Geodetski upravi RS. Podlaga za
vrednotenje fizičnogeografskih kazalnikov je digitalni model nadmorskih višin (DMNV)
resolucije 12,5 m, vsi ostali podatki pa so bili pridobljeni s pomočjo GIS orodij. Za določitev
družbenogeografskih kazalnikov pa so poleg DMNV-ja uporabljeni podatki o rabi tal, na
podlagi katerih je bila podana ekspertna ocena dosežene stopnje obremenjevanja. Ocene so
bile določene z metodo srednje vrednosti. Pri vrednotenju ocene ranljivosti okolja za višje
gričevje Dolene in Varnice ter Draženski gozd je večjo utež imela stopnja obremenjevanja,
zaradi majhnega oziroma zanemarljivega obremenjevanja okolja. Po drugi strani pa le na
nekaterih območjih obremenjenost okolja presega regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti v Dravinjskih goricah, zato ocena obremenjenosti okolja ni imela večjega
pomena od ocene regeneracijskih sposobnosti.
Najnižjo oceno ranljivosti ima Draženski gozd, ki je skoraj v celoti prekrit z gozdom in ima
varovalno funkcijo. Prav tako na tem območju ni antropogenih vplivov, ki bi obremenjevali
relief. Večji del območja je z vidika reliefa zmerno ranljiv; ekotopi na Dravskem polju, dolina
Psičine in Peklače, stranske doline vzhodnih Haloz ter višje gričevje Dolene in Varnice. Južni
del Dravskega polja ni poplavno ogrožen, prav tako ni drugih geomorfnih procesov, je pa
območje obremenjeno zaradi človekovega delovanja in poseganja v pokrajino. Dolinsko dno
ob Dravinji in Polskavi je z vidika delovanja geomorfnih procesov bolj ranljivo, saj vodotoka
pogosto poplavljata, vendar intenzivnost procesov ni velika. Ob Dravinji so poplavne ravnice
neposeljene, prisotna je samo kmetijska raba prostora. Ob Polskavi je stopnja
obremenjenosti z vidika obstoječih človekovih dejavnosti velika, kjer je več pozidanih površin
in velika gostota poselitve. To vpliva na odtekanje poplavnih vod tudi dolvodno od pozidanih
površin. V Halozah je relief omejitveni dejavnik za človekove posege zaradi kamninske
podlage, neodporne na preperevanje, velike horizontalne in vertikalne reliefne
razčlenjenosti in velikih naklonov, ki presegajo tudi 40°. Zaradi strmih pobočij, velikega
števila vmesnih dolin in neprepustne kamine so denudacijsko-erozijski procesi zelo intenzivni
in s tem se zmanjšajo regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Višje gričevje Dolene in
Varnice je manj ranljivo z vidika reliefa zaradi manjše gostote poselitve, manjšega
antropogenega delovanja in velikega deleža gozda (62 %), obseg ogroženih območij pa je
vseeno velik. Nižje Leskovško gričevje in Dravinjske gorice imata največjo oceno ranljivosti
zaradi človekovega delovanja. V Dravinjskih goricah je prisotno predvsem vinogradništvo, ki
zelo obremenjuje okolje z vidika reliefa, pobočja so nestabilna, kar povzroči plazenje
prepereline. Podobno kot v Dravinjskih goricah, je tudi v nižjem Leskovškovem gričevju,
vendar je več opuščenih vinogradov ter več njivskih in travniških površin.
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Karta 6: Ocena ranljivosti okolja z vidika reliefa
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4.3.

Ranljivost okolja z vidika prsti

Prst se obravnava kot naravni vir, ki ga izkoriščamo za proizvodnjo rastlin (kmetijstvo,
gozdarstvo), prostor za rekreacijo in številne druge dejavnosti (Prus, 1993; cv: Špes in sod.,
2002). Za večino procesov, ki jih označujemo kot degradacijske, velja, da potekajo tudi v
naravnem okolju, neodvisno od aktivnosti človeka. To so bodisi različne oblike erozije prsti,
zasoljevanje, zbijanje prsti itd., pri katerih pa gre za zelo počasne spremembe. Lastnosti prsti
se sicer spreminjajo, zaradi počasi potekajočih procesov pa ima živi svet dovolj časa, da se na
spremembe primerno odzove. Dejansko je težko govoriti o meji med naravnimi procesi v
prsti ter degradacijskimi vplivi človeka (Repe, 2002; cv: Špes in sod., 2002).
Na območju občine Videm prevladuje tip prsti rendzina, ki je nastala na laporju in jo najdemo
na gričevnatem območju, kjer se v segmentih pojavlja tudi rigolana prst zaradi obdelovanja
zemlje. Na poplavnih ravnicah Polskave, Dravinje in Drave ter ob manjših vodotokih v
Halozah je značilna globoka do srednje globoka obrečna prst na ilovnatem aluviju. Južni del
Dravskega polja ima nekarbonatno distrično rjavo prst, ki je nastala na nekarbonatnih
nanosih Drave. Na območju med Dravinjo in Polskavo je nastala psevdoglajena prst, kjer
občasno zastaja voda, ta tip prsti pa še najdemo v dolini Psičine in širših vmesnih dolinah
vzhodnih Haloz. Na manjših območjih višjega gričevja Varnice in Dolene se pojavlja distrični
ranker, v Draženskem gozdu distrična (60 %) z evtrično (40 %) rjavo prstjo in na zahodnem
delu izbranega območja tudi hipoglej. Za prsti na obravnavanem območju je značilno, da so
srednje globoke (globina od 15 do 40 cm) do globoke (globina nad 40 cm), slabo kisle do kisle
prsti (pH 5,1 do 6), na Dravskem polju so ponekod močno kisle (pH 4 do 5). Prsti so srednje
humusne z 2,1 % in vsebujejo do 4 % organske snovi. Distrična rjava na Dravskem polju in
rendzina na laporju imata manj kot 25 % gline in sta prepustni za vodo. Obrečna prst,
psevdoglej in hipoglej pa imajo več kot 75 % gline v horizontih, kar je zelo slabo za vodo
(Pedološka karta Slovenije, 2007).
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Karta 7: Tipi prsti na izbranem območju

32

Ocena ranljivosti okolja z vidika prsti je sestavljena iz vrednotenja regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti, ki jih definirajo globina prsti, reakcija prsti, prisotnost
organskih snovi v njej, tekstura in pritisk nanjo. Označujejo jih onesnaženost prsti, ocena
intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal, živinorejska gostota, ocena kmetijskega
obremenjevanja na podlagi usmeritve in kapacitete živinorejskih obratov, delež pozidanih
površin, onesnaževanje zraka in prometna obremenjenost. Vrednotenje obeh skupin
kazalnikov nam pomaga oceniti stopnjo ranljivosti prsti, ki je razdeljena v 4 razrede in kjer
pomeni:
1. Majhna (srednje globoke in kisle prsti z visokim deležem gline v horizontih,
kmetijstvo je ekstenzivno, ni posrednih onesnaževalcev, kot sta industrija in promet);
2. Zmerna (srednje globoka in kisla prst z visokim deležem melja in gline v horizontih,
ponekod je prisotno intenzivno kmetijstvo (vinogradništvo);

3. Velika (srednje globoke in zelo kisle prsti z majhnim deležem gline in večjim ilovnatopeščenim deležem v horizontih, prisotno je intenzivno kmetijstvo, ki obremenjuje
prst, prisotne so še druge dejavnosti, kot sta promet in industrija);
4. Zelo velika (plitve ali izprane in zelo kisle prsti z velikim deležem peska v horizontu,
na večjem delu območja je prisotno intenzivno kmetijstvo (živinoreja, monokulture),
veliki pritiski prometa in industrije, velike pozidane površine).
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Preglednica 11: Vrednotenje fizično in družbenogeografskih kazalnikov za ranljivost prsti

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2007, 2014, Direkcija RS za ceste, 2012,
ARSO, 2005

Podatki za vrednotenje občutljivosti prsti so bili pridobljeni s pomočjo pedološke karte, ki je
dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Na podlagi poznavanja
posameznih tipov prsti je bila podana ekspertna ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih
sposobnosti prsti. Na podlagi podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu, ki jih zbira
Direkcija RS za ceste, je bila določena prometna obremenjenost. Podatke o emisijah zbira
Agencija RS za okolje, ostali podatki pa so bili pridobljeni na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje. Ocene so podane na podlagi srednje vrednosti, pri določanju ocene okoljske
ranljivosti pa so bile izjeme, kjer je dosedanjo obremenjevanje imelo večji vpliv na
vrednotenje kot fizičnogeografski kazalniki.
Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja z vidika prsti je določena na
podlagi vrednotenja podatkov o globini prsti, reakcije prsti, deleža organske snovi v prsti in
teksture prsti. Kritično nizkih samočistilnih sposobnosti nima noben obravnavan ekotop.
Nizke regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti ima ekotop južni del Dravskega polja
zaradi močno kislih do kislih prsti in nizki delež površin s težkimi prstmi (od 25 do 50 %
površin). Ostali ekotopi imajo zmerne samočistilne sposobnosti z vidika prsti. Med najbolj
obremenjene, z vidika prsti, spadata južni del Dravskega polja ter dolinsko dno Polskave in
Dravinje (3. razred). Na tem ravninskem območju je prisotno intenzivno poljedelstvo z veliko
živinorejsko gostoto, živinorejskimi obrati (farma Sela, Trnovec, Draženci) in velikim deležom
pozidanih površin.

35

Karta 8: Ocena ranljivosti okolja z vidika prsti
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Skupno oceno ranljivosti prsti določa ranljivost prsti za onesnaževanje in degradacijo,
dodatni dejavnik pa je tudi naravna ogroženost (poplave, plazovi). Ranljivost prsti za
onesnaževanje je odvisna od njenih fizikalnih in kemičnih lastnosti – od njene samočistilne
sposobnosti, degradacija prsti pa je rezultat vseh tistih naravnih procesov in družbenih
dejavnosti, ki onemogočajo normalen potek pedogenetskega procesa. Kazalniki, s katerimi
vrednotimo ranljivost prsti za degradacijo, so delež površin z intenzivno vodno in pobočno
erozijo, velikost sklenjenih intenzivnih kmetijskih površin in delež površin intenzivnega
kmetijstva, industrije, prometa in poselitve (Špes in sod., 1996). Močna ranljivost okolja z
vidika prsti je na območju ekotopa južni del Dravskega polja ter dolinsko dno Dravinje in
Polskave. Prsti v ekotopu južni del Dravskega polja imajo nizke samočistilne sposobnosti (3.
razred), z vidika obremenjenosti pa so močno obremenjene (3. razred) zaradi največjih
površin intenzivnega poljedelstva in velikega števila živinorejskih obratov. Prav tako je
ekotop prometno zelo obremenjen zaradi glavne ceste Maribor – MMP Gruškovje. Dolinsko
dno Dravinje in Polskave ima zmerne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja z
vidika prsti in visoko oceno obremenitve okolja (3 – velika obremenitev). Z
družbenogeografskega vidika veliko obremenitev predstavlja velika živinorejska gostota
(1,17 GVŽ/ha), gosta poselitev, ki je največja ob Polskavi, in kmetijska dejavnost v dolini
Dravinje. S fizičnogeografskega vidika pa degradacijo prsti povzročajo poplave, ki so zelo
pogoste ob večjih količinah dežja v dolini Dravinje. Zmerno ranljiva ekotopa z vidika prsti sta
dolina Psičine in Peklače, predvsem zaradi večje poselitve v širših dolinah razgibanih Haloz
ter nižje Leskovško gričevje zaradi večje intenzivnosti kmetijstva (trajni nasadi in živinoreja),
prav tako pa ima večji delež plazovitih območij. Ostali ekotopi imajo majhno ranljivost okolja
z vidika prsti bodisi zaradi dobrih samočistilnih sposobnosti bodisi zaradi manjšega
antropogenega obremenjevanja prsti.

4.4.

Ranljivost okolja z vidika voda

Stalno in intenzivno obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami in drugimi oblikami
obremenjevanja povečuje ranljivost določenega območja. Ker se praviloma v posameznih
preučevanih ekotopih pojavlja več oblik vode z zelo različno pokrajinsko občutljivostjo, ni
mogoča dovolj konkretna skupna ocena vodnoekološke občutljivosti določene enote (Špes in
sod., 2002). Zato je vrednotenje fizičnogeografskih kazalnikov razdeljeno na površinske
vodotoke in podtalnico.
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Karta 9: Površinske tekoče vode na izbranem območju

Karta 10: Podzemne vode in vodovarstveno območje
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Preglednica 12: Vrednotenje fizično in družbenogeografskih kazalnikov za ranljivost
podtalnice
Ekotopi
Kazalniki

Dolinsko dno Dravinje Južni del Dravskega
in Polskave
polja

Dolina Psičine in
Peklače

Vrednotenje
fizičnogeografskih kazalnikov
Dinamična izdatnost
vodonosnika (količina
podtalnice)

3

1

2 m3/s

3

Globina podtalnice

1

3

3,1 do 3,8 m

1

3

prepustna
plast

Prepustnost krovne plasti
vodonosnika

2

Pedološka in vegetacijska
odeja

2

Ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti

slabo
prepustna

3
2

2
3

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2007, Brnot, 2000

40

2

slabo
prepustna

2

Karta 11: Ocena samočistilnih sposobnosti podtalnice

Podtalnica predstavlja pomemben vir pitne vode v Sloveniji, žal pa so območja s podtalnico
izpostavljena človekovim vplivom, to pa se kaže v slabši kakovosti talne vode. Dravsko polje
41

je bogato s podtalnico in ima površino približno 260 km2, površje pa je nagnjeno od
severozahoda proti jugovzhodu. Zgornjo plast predstavljajo holocenske in pleistocenske
prodnate in glinaste naplavine. Na jugozahodnem in južnem delu polja je zgornja plast
slabše prepustna zaradi meljastih in glinastih nanosov. Vodonosna plast je debela od 12 do
15 metrov, medtem ko je na območju Cirkovc pri Šikolah do 20 metrov. Smer toka
podtalnice je vzporeden s Polskavo in poteka od zahoda proti vzhodu. Strmec pri Zgornji
Hajdini znaša 10,4 ‰, kar pripomore k večji samočistilni zmogljivosti (Žlebnik, 1982).
Dinamična izdatnost podtalnice na južnem delu Dravskega polja je prek 2 m 3/s in je tudi
najbližje površju (Spodnja Hajdina: od 3,1 do 3,8 m) (Brnot, 2000). Južni del Dravskega polja
je prekrit s prepustnimi sedimenti, na katerih so nastale srednje globoke do globoke prsti, na
katerih je sekundarna vegetacija (travniki, njivske površine). Dolinsko dno Dravinje in
Polskave ima manjšo izdatnost podtalnice (od 0,5 do 1 m3/s), zgornja plast je namreč
debelejša kot na južnem Dravskem polju zaradi glinenih nanosov Polskave in Dravinje, ti pa
so slabo prepustni. Podtalnica v dolini Psičine in Peklače je omejena samo na dolinsko dno,
talna voda je globoko pod površjem, krovna plast pa je slabo prepustna. Regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti podtalnice so na južnem delu Dravskega polja zmerne zaradi
velike izdatnosti in pretoka podtalnice. Vendar pa je zaradi zgornje prepustne plasti gladine,
plitvo pod površjem in brez naravne vegetacije, podtalnica zelo izpostavljena človeškim
vplivom, kar zmanjšuje regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Večje samočistilne
sposobnosti imata dolinsko dno Dravinje in Polskave ter dolina Psičine in Peklače predvsem
zaradi slabo prepustne in debelejše zgornje plasti.
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Karta 12: Ocena samočistilnih zmogljivosti površinskih voda
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Vodotoki so prisotni na gričevnatem območju občine, in sicer na Dravskem polju Dravinja in
Polskava ter na severovzhodnem delu občine. Vodotoki na območju ekotopov doline Psičine
in Peklače, stranske doline vzhodnih Haloz, nižje Leskovško gričevje, višje gričevje Dolene in
Varnice in južni del Dravskega polja imajo majhne regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti. Na območju vzpetega sveta sta srednji letni pretok (1 m3/s in manj) in srednji
nizki letni pretok (0,5 m3/s in manj) zelo majhna. Dravinja ima srednji letni pretok (sQs) 12
m3/s in srednji nizki letni (nQsp) 1,52 m3/s, Polskava pa ima sQs 2,64 m3/s in nQsp, ki je 0,2
m3/s (Hidrološki letopis Slovenije, 2009). Relativni strmec se med vodotoki razlikuje.
Največjega imajo v nižjem Leskovškovem gričevju in višjem gričevju Dolene ter Varnice, kjer
presega 20 ‰. Na območju Dravinjskih goric imajo strmec od 3 ‰ do 10 ‰, Peklača ima 8
‰ in Psičina 2,5 ‰. Na območju nižinskega sveta pa je strmec vodotokov zelo nizek in ne
presega 1 ‰. Dravinja ima zaradi večjega srednjega letnega in srednjega nizkega letnega
pretoka večje samočistilne sposobnosti.
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Preglednica 13: Vrednotenje fizično in družbenogeografskih kazalnikov za ranljivost voda
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Ocena ranljivosti okolja z vidika voda je sestavljena iz vrednotenja regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti, ki jih definirajo pri vodotokih površina zaledja, delež gozdnih
površin, specifični odtok, srednji letni in nizki pretok, podolžni profil, rečni režim in ocena
naravne ogroženosti površinskih vodotokov ter pri podtalnici dinamična izdatnost
vodonosnika, globina podtalnice, prepustnost krovne plasti in pedološka ter vegetacijska
odeja in pritiskov na vode, ki jih označujejo gostota poselitve, priključenost prebivalcev na
javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, mesečna količina porabljene vode na prebivalca,
živinorejska gostota, učinkovitost čistilnih naprav in imisije. Vrednotenje obeh skupin
kazalnikov nam pomaga oceniti stopnjo ranljivosti voda, ki je razdeljena v 4 razrede in kjer
pomeni:
1. Majhna (vodotok ima majhno zaledje pod 200 km2, nad 70 % gozdnih površin,
specifični odtok je nad 40 l/s/km2, srednji letni pretok nad 50 m3/s in srednji nizki
pretok nad 10 m3/s, relativni strmec nad 10 ‰, ni pojavljanja poplav oziroma so le
izjemoma, ki ogrožajo manj kot 5 % površin; vodonosnik, z izdatnostjo nad 2 m3/s, je
prekrit z 20 m ali več debelimi nanosi, ki so slabo prepustni; neposeljeno območje,
kjer ni porabnikov vode, živinorejska gostota pa je nizka);
2. Zmerna (vodotok ima majhno zaledje od 200 do 500 km2 in od 50 do 69 % gozdnih
površin. Specifični odtok je nad 25 l/s/km2, srednji letni pretok nad 10 m3/s in srednji
nizki pretok nad 1 m3/s. Relativni strmec je nad 3 ‰, poplave pa so le izjemoma in
ogrožajo do 10 % površin; vodonosnik, z izdatnostjo nad 1 m3/s, je prekrit z 10 do 20
m debelimi sedimenti, kjer se izmenjujejo neprepustne in prepustne plasti; območje
je redko poseljeno, priključenost na kanalizacijsko in vodovodno omrežje je nad 50 %,
večjih porabnikov vode ni, živinorejska gostota je nizka);

3. Velika (vodotok ima zaledje do 1000 km2, delež gozdnih površin je pod 50 %,
specifični odtok od 10 do 25 l/s/km2, srednji letni pretok pod 10 m3/s in srednji nizki
pretok pod 1 m3/s; relativni strmec je od 1 do 3 ‰, poplave so občasne, ki ogrožajo
do 30 % površin; vodonosnik, z izdatnostjo pod 1 m3/s, prekrivajo 3 do 10 m debeli
sedimenti, ki so prepustni z vmesnimi neprepustnimi vložki; območje je zmerno
poseljeno pod 50 preb./km2, manj kot 25 % prebivalstva je priključenega na
kanalizacijsko omrežje in več kot 50 % na vodovodno omrežje; večjih porabnikov
vode ni, živinorejska gostota je pod 1GVŽ/ha);
4. Zelo velika (vodotok ima zaledje nad 1000 km2, delež gozdnih površin je pod 20 %,
specifični odtok je 10 ali manj l/s/km2, srednji letni pretok 1 m3/s in manj ter srednji
nizki pretok pod 0,5 m3/s; relativni strmec je manj kot 1 ‰, poplave so izjemoma in
ogrožajo manj kot 5 % površin; vodonosnik, z izdatnostjo pod 1 m3/s, prekrivajo 3 do
10 m debeli sedimenti, ki so prepustni; območje je zmerno poseljeno pod 50
preb./km2; manj kot 25 % prebivalstva je priključenega na kanalizacijsko omrežje,
oziroma ni kanalizacijskega omrežja, in več kot 80 % na vodovodno omrežje; število
porabnikov vode je manjše, živinorejska gostota pa je pod 1GVŽ/ha).
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Podatki o pretokih vodotokov, površini zaledja, lokacijah čistilnih naprav in poplavah so bili
pridobljeni na strani Agencije RS za okolje. Prav tako so na tej spletni strani dostopni grafični
podatki rek in podtalnice, ki so bili uporabljeni v programu Arc GIS, s pomočjo katerega so
bile določene ocene relativnega strmca vodotokov in površine gozdov. Podatki o
vodovodnem in kanalizacijskem omrežju pa so dostopni na Geodetski upravi RS. Ocena
samočistilnih sposobnosti je bila določena na podlagi srednje vrednosti. Pri vrednotenju
površinskih voda so večjo vrednost imeli kazalniki specifičnega odtoka, srednjega letnega in
nizkega pretoka. Vrednotenje ocene ranljivosti okolja je bilo na podlagi srednje vrednosti,
večji vpliv pa je imela ocena obremenjevanja.
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Karta 13: Ocena ranljivosti okolja z vidika voda

Ocena ranljivosti okolja z vidika voda vključuje ocene regeneracijskih in nevtralizacijskih
sposobnosti vodotokov in podtalnice ter skupne ocene obremenjevanja voda. Največje
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obremenjevanje je na ravninskem območju v ekotopu južni del Dravskega polja in dolinsko
dno Dravinje in Polskave (4. razred). V tem delu občine je velika koncentracija poselitve,
kmetijske in industrijske dejavnosti. Neurejeno je odvajanje vod, saj ni kanalizacijskega
omrežja, razen manjši del Pobrežja in Vidma, kjer je tudi manjša čistilna naprava. Prav tako
veliko obremenitev predstavljajo farme v Dražencih, Seli in Trnovcu, velik delež emisij pa
prispeva tudi intenzivno poljedelstvo. Na območju ekotopov Dravinjske gorice, stranske
doline vzhodnih Haloz, nižje Leskovško gričevje in višje gričevje Dolene in Varnice je okoljska
obremenitev manjša zaradi redkejše in razpršene poselitve (gostota poselitve je od 7,6 do
18,8 prebivalcev na km2). Ni prisotnih večjih industrijskih obratov in intenzivnega kmetijstva,
prav tako pa ni urejenega kanalizacijskega omrežja, ponekod niti vodovodnega omrežja.
Najvišjo oceno (4. razred) ranljivosti okolja z vidika voda ima južni del Dravskega polja, kjer je
gostejša poselitev in kjer ima velik vpliv človekovo delovanje, samočistilne zmogljivosti
podtalnice in vodotokov pa so zelo nizke. Podtalnico obremenjuje kmetijstvo z gnojenjem in
uporabo pesticidov, neurejeno odvajanje odpadnih vod, gosta poselitev in prašičerejske
oziroma piščančje farme. Kemijsko stanje vodnega telesa Dravsko polje je leta 2012 bilo
slabo, presežene so bile koncentracije nitratov, atrazina, desetil-atrazina in pesticidov
(Ocena kemijskega stanja …, 2013). Dolinsko dno Dravinje in Polskave ima zmerne do slabe
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti, območje nima večjih industrijskih in
kmetijskih obratov, živinorejska gostota je 1,17 GVŽ/ha, gostota poselitve pa je največja na
izbranem območju (37,5 preb./km2). Veliko obremenitev predstavlja tudi neurejeno
kanalizacijsko omrežje brez čistilnih naprav. Ostala območja v gričevnatem svetu so z vidika
voda malo do zmerno ranljiva, samočistilne zmogljivosti vodotokov so sicer zelo nizke,
vendar je poselitev redka. Večjih urbanih središč in industrije ni, v Dravinjskih goricah pa
prevladuje ekstenzivno kmetijstvo in vinogradništvo.

4.5.

Ranljivost okolja z vidika zraka

Izbor meteoroloških kazalnikov je omejen le na štiri najpomembnejše (veter, megla, inverzija
in ocena mikroreliefnih značilnosti), ki omogočajo vrednotenje regeneracijskih, samočistilnih
sposobnosti zraka. Posredno je tudi potencialna sposobnost redčenja, prenašanja oziroma
zgoščevanje škodljivih primesi, ki jih vnašamo v ozračje v posameznem ekotopu. To vpliva na
kvaliteto zraka oziroma na stopnjo njegove onesnaženosti in s tem tudi na ranljivost ozračja
(Špes in sod., 2002).
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Karta 14: Hitrosti vetra na izbranem območju
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Ocena ranljivosti okolja z vidika zraka je sestavljena iz vrednotenja regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti, ki jih definirajo veter, megla, inverzija ter ocena mikroreliefnih
značilnosti ekotopa in pritiskov na zrak, ki jih označujejo gostota poselitve, proizvodnji
obrati, obremenjenost cest in onesnaževanje zraka (emisije in imisije). Vrednotenje obeh
skupin kazalnikov nam pomaga oceniti stopnjo ranljivosti zraka, ki je razdeljena v 4 razrede in
kjer pomeni:
1. Majhna (zelo dobra prevretrenost, odprta reliefna lega, v ozkih vmesnih dolinah se
pojavlja megla, ni poselitve oziroma je redka, ni proizvodnih obratov in prometa, ki bi
onesnaževala zrak);
2. Zmerna (delno reliefno odprta lega, dobra prevretrenost, megla se pojavlja v hladni
polovici leta, v vmesnih ozkih dolinah se občasno pojavlja megla, manjši proizvodnji
obrati, ki onesnažujejo zrak, redka poselitev, promet ne predstavlja večje
obremenitve);
3. Velika (široka dolina in kotlina, zmerna prevretrenost, megla se pojavlja do 25 % dni v
letu preko celega leta, inverzija se pojavlja pretežno pozimi in je povprečno
enodnevna, večje število proizvodnih obratov, ki ne povzročajo velike onesnaženosti
zraka ali eden velik onesnaževalec, ki obremenjuje zrak do mejnih koncentracij, gosta
poselitev, prisotno prometno onesnaževanje);
4. Zelo velika (ozka dolina in manjša kotlina, ki je slabo prevretrena, megla se pojavlja
več kot 25 % dni v letu preko celega leta, inverzije so pogoste tudi preko celega leta in
so tudi večdnevne, veliko število industrijskih obratov, ki onesnažujejo zrak tudi čez
kritične vrednosti, gosta poselitev (urbane površine), veliko prometno
onesnaževanje).
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Preglednica 14: Vrednotenje fizično in družbenogeografskih kazalnikov za ranljivost zraka

Vir: Agencija RS za okolje, 2005, 2013, Geodetska uprava RS, 2011, Statistični urad RS,
2014, Direkcija RS za ceste, 2012

Meteorološke podatke zbira Agencija RS za okolje, kjer so bili pridobljeni podatki o megli in
hitrosti vetra. Na podlagi tega je bila določena ekspertna ocena za inverzijo. Prav tako ima
agencija evidenco izpustov v ozračje, ki jih povzročajo veliki industrijski onesnaževalci. Ocena
ranljivosti okolja je bila določena na podlagi srednje vrednosti, kjer se je upoštevala reliefna
izoblikovanost , pojavljanje megle in inverzije ter onesnaževalci v ekotopih.
Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti je rezultat ekspertnega vrednotenja
meteoroloških podatkov, pri čemer imata veter in megla pomembno vlogo. Pomembna pa je
tudi ocena splošnih geografskih značilnosti obravnavanega ekotopa, predvsem reliefna
izoblikovanost oziroma reliefna odprtost pokrajine (Špes in sod., 1996). Največje
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti zraka so na reliefno odprtih ekotopih, na
izbranem območju je to južni del Dravskega polja. Veter piha v povprečju s hitrostjo od 1 do
3 m/s, zaradi odprte ravnine pa je prevetrenost dobra. Megla se pogosto pojavlja, največje
število dni z meglo pa je v hladni polovici leta. Nastane predvsem ob stoječih vodah ali
vodotokih zaradi advekcije. Nizke samočistilne sposobnosti imajo ekotopi dolinsko dno
Dravinje in Polskave, stranske doline vzhodnih Haloz ter dolina Psičine in Peklače zaradi
reliefne zaprtosti in slabe prevetrenosti, v hladni polovici leta pa se verjetno pojavlja tudi
inverzija. Zmerne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti pa imajo ekotopi v
gričevnatem svetu Dravinjske gorice, nižje Leskovško gričevje, višje gričevje Dolene in
Varnice in Draženski gozd. Z vidika zraka je najmanj obremenjen ekotop Draženski gozd, ki je
neposeljen in nima industrijskih obratov ter cest. Prav tako so malo obremenjene tudi
Dravinjske gorice, stranske doline vzhodnih Haloz, nižje Leskovško gričevje in višje gričevje
Dolene in Varnice, ki so redkeje poseljene in prevladujejo razložena naselja. Na tem območju
ni večjih industrijskih obratov, prav tako ni gostega in obremenjujočega prometa. Največja
obremenjenost zraka je na območju ekotopa južni del Dravskega polja, kjer je gostejša
poselitev, proizvodnji obrati (farme), veliko obremenitev pa predstavlja tudi glavna
prometnica Maribor – MMP Gruškovje. Veliko obremenitev predstavljajo tudi emisije iz farm
in tovarne močnih krmil Draženci, ki ne spada več pod občino Videm, vendar ima zaradi
bližine močan vpliv. Dolinsko dno Dravinje in Polskave je zmerno obremenjeno, predvsem
zaradi gostejše poselitve, intenzivnega kmetijstva in večje prometne obremenjenosti.

Preglednica 15: Letni izpusti emisij v zrak za leto 2005
Proizvodnji

NH3

N 2O

CH4

prah

Trdi delci

Farma

21190

13560

124960

Draženci

kg/leto

kg/leto

kg/leto

14859

1313

2401

9005

6754

kg/leto

kg/leto

kg/leto

kg/leto

kg/leto

46582

4804

1456

46328

4659

obrat

reja d. o. o.
Farma Sela

Farma
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Trnovec

kg/leto

kg/leto

kg/leto

Vir: ARSO, 2005
Karta 15: Ocena ranljivosti okolja z vidika zraka
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kg/leto

kg/leto

Ranljivost okolja z vidika zraka v občini Videm je majhna do zmerna. Čeprav je na ravninskem
območju močnejše obremenjevanje zraka z emisijami, je ekotop reliefno odprt in dobro
prevetren, s tem pa je omogočeno sprotno redčenje škodljivih snovi. Zmerno ranljivi ekotopi
z vidika zraka so južni del Dravskega polja, dolinsko dno Dravinje in Polskave, stranske doline
vzhodnih Haloz in dolina Psičine in Peklače. Zadnja dva ekotopa imata manjšo
obremenjevanje zraka oziroma ga ni, vendar pa se, zaradi zaprtosti in možnosti pojavljanja
inverzije škodljive snovi, lahko dalj časa zadržujejo v ozračju. Majhno ranljivost okolja z vidika
zraka pa imajo Draženski gozd, Dravinjske gorice, nižje Leskovško gričevje in višje gričevje
Dolene in Varnice, kjer ni industrijskih obratov in prevladujejo mala kurišča, regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti zraka pa so dobre.

4.6.

Ekotopi na proučevanem območju

Draženski gozd
Litološka zgradba ekotopa je pesek, peščena glina, peščeno glinasti lapor in glinasti prod, ki
so pliokvartarni sedimenti. Zrna in prodniki so iz magmatskih, metamorfnih in sedimentnih
kamnin (Mioč, Žnidarčič, 1987). Je rahlo vzpeto območje med reko Polskavo in Dravinjo, kjer
prevladuje gozd z več kot 60 %. Nakloni so med 8° in 12°, razen na južni strani, kjer se
pojavljajo nakloni tudi do 30°. Območje ni poseljeno, prav tako ni industrijskih obratov in
kmetij, zato ni obremenjevanja okolja, po drugi strani pa ima dobre regeneracijske in
nevtralicijske sposobnosti.

Dolinsko dno Dravinje in Polskave
Reka Dravinja je ob poplavah na poplavne ravnine nasula aluvialne naplavine, ki jih
sestavljajo meljasto-glinasti in peščeni materiali, med katerimi so pomešani prodniki. Ob reki
Polskavi pa najdemo melj in glino, saj je hitrost vodnega toka počasna, ponekod pa prihaja
do občasnih poplav (Mioč, Žnidarčič, 1987), ki so manj obsežne in pogoste zaradi regulacije
struge. Ta ekotop zajema ožji del dolinskega dna Polskave in Dravinje. Občasno poplavlja
Dravinja, nevarnost poplav pa je tudi ob Polskavi. Prevladuje obrečna prst, ki je slabo razvita.
V dolini Dravinje je na peščenih nanosih srednje globoka do globoka (globina nad 40 cm), ob
Polskavi pa se je na ilovnatem aluviju razvila globoka do srednje globoka oglajena prst, ki jo
ponekod zamenja hipoglej. Ekotop ima gosto poselitev (37,5 preb/km 2), ki je skoncentrirana
ob Polskavi, kjer so večja naselja kot so Lancova vas, Sela, Tržec, Trnovec in Videm pri Ptuju.
Velika je tudi prometna obremenjenost, saj tod poteka glavna cesta Maribor – MMP
Gruškovje, na kateri je povprečni letni dnevni pretok (PLDP) za leto 2012 znašal 10554 vozil,
in Majšperk – Videm, ki je bil povprečni letni dnevni pretok 2350 vozil. Dolinsko dno Dravinje
in Polskave ima veliko (razred 3) ranljivost okolja z vidika prsti, zaradi velikih antropogenih
pritiskov in na drugi strani zaradi mlade in nerazvite prsti. Človek s svojim delovanjem
povzroča veliko obremenitev prsti pa tudi voda z živinorejsko gostoto (1,17 GVŽ/ha),
prometno obremenjenostjo, velikim deležem pozidanih površin, ki je nad 30 %, in veliko
intenzivnostjo kmetijstva. Pri ranljivosti okolja z vidika voda predstavlja največji problem
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neurejenost odvajanja odpadnih voda ter nizek delež priključenosti prebivalcev na javno
vodovodno omrežje, saj ima veliko gospodinjstev lasten zajem vode.

Južni del Dravskega polja
Južni del Dravskega polja je del obsežne pokrajinskoekološke enote Dravsko polje, ki se
razprostira od Maribora do Pohorja pa vse do obrobja Haloz. Dravsko polje je tektonskega
nastanka. Na predkvartarno neprepustno podlago je reka Drava nalagala prod, pesek in melj,
potoki iz Pohorja pa tudi glino, nato pa je v svoje naplavine vrezala štiri terase (Žlebnik,
1982). Ta ekotop zajema celoten ravninski del občine vse do pobočij Haloz. Izločen je samo
ekotop dolinsko dno Dravinje in Polskave. Najgostejša poselitev je ob cesti Hajdina – Videm,
ki znaša 25,1 prebivalcev na km2. Tako kot v ekotopu dolinsko dno Dravinje in Polskave je
tudi na tem območju prisotna prometna obremenjenost, saj ga prečka glavna cesta Maribor
– MMP Gruškovje, ki s PLDP 10554 vozil predstavlja veliko okoljsko obremenitev. V
osrednjem delu območja prevladujejo njivske površine, prav tako tudi na vzhodnem in
severovzhodnem delu. Skrajni jugovzhodni del, ki pripada krajinskemu parku Šturmovci, ima
večji delež gozda in manj obdelovalnih površin. Ta ekotop je najbolj obremenjen z vidika
podtalnice in ima nizke samočistilne zmogljivosti. Dinamična izdatnost vodonosnika je velika,
nad 2 m3/sek, kar pripomore k večji samočistilni sposobnosti. Debelina vodonosnih
sedimentov je od 3 do 10 metrov, kar pomeni, da je podtalnica tik pod površjem, vodonosnik
prekriva prepustna krovna plast z vmesnimi nesklenjenimi, slabo prepustnimi plastmi, delež
gozda je 10 %. Prsti so distrične rjave, ker pa je na večjem delu območja prisotno kmetijstvo,
prevladujejo antropogene avtomorfne prsti, ki imajo zmerne regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti. Torej podtalnico obremenjujejo kmetijstvo, promet in
poselitev. Obremenjevanje pa predstavlja tudi tovarna močnih krmil v Dražencih s prašičjo
farmo in perutninarske farme v Seli in Trnovcu. To se kaže v slabšem kemijskem stanju
podtalnice, saj so leta 2012 zabeležili povečane koncentracije nitratov, atrazina in desetilatrazina ter pesticidov.

Dolina Psičine in Peklače
To sta dve glavni dolini v gričevju. Dolina Peklače se nahaja na jugozahodnem delu in je
veliko manjša in ožja od doline Psičine, ki je na jugovzhodnem delu občine. Obe dolini
prekrivajo aluvialne naplavine, meljasto-glinasti in peščeni material, katerega sta nasula
vodotoka Psičina in Peklača (Mioč, Žnidarčič, 1987). Dolina Peklače je ozka dolina, ki je zelo
redko poseljena in ima manj kmetijskih površin. Dolina Psičine je širša dolina z gostoto
poselitve 17 prebivalcev na km2 in z največjim naseljem Leskovec. Vzdolž doline poteka
prometna povezava Videm – mednarodni prehod Leskovec, povprečni letni dnevni pretok je
bil 340 vozil leta 2012 in ne predstavlja večje obremenitve za okolje. Ekotop je ranljiv z vidika
vodotokov zaradi majhnega strmca, nizkega srednjega letnega pretoka in majhnega
specifičnega odtoka Psičine in Peklače, to pa pomeni, da imata nizke nevtralizacijske in
regeneracijske sposobnosti. Po drugi strani pa človek s svojim delovanjem ne povzroča
pritiskov na okolje. Obremenitev predstavlja nepriključenost na kanalizacijsko omrežje in
kmetijska dejavnost. Zaradi reliefne zaprtosti doline in slabe prevetrenosti je verjetnost
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pojavljanja megle in inverzije v hladni polovici leta večja, s tem pa je zmanjšana
regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost zraka in je večja ranljivost okolja, zrak pa
obremenjujejo še kurišča.

Stranske doline vzhodnih Haloz
Ekotop se nahaja samo v jugovzhodnem gričevju, saj dolina Peklače nima izrazitih stranskih
dolin. Nekatere stranske doline imajo občasne vodotoke druge pa stalne. Vodotoki odlagajo
rečne nanose, kot so pesek, melj, glina in manjši prodniki. Stranske doline so zelo redko
poseljene, gostota poselitve ne presega 25 prebivalcev na km2, prav tako ni izrazitega
prometnega obremenjevanja, saj po dolinah potekajo le lokale ceste. Ranljivost okolja z
vidika voda je velika zaradi občasnih in manjših vodotokov, ki nimajo velikih samočistilnih
sposobnosti in že manjši pritiski na okolje predstavljajo obremenitev za le-te. V stranskih
dolinah je prisotno kmetijstvo, ni industrijskih obratov, prav tako ni pozidanih površin.
Zmanjšane so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja z vidika zraka zaradi
zaprtosti in slabe prevretrenosti dolin ter pojava megle in inverzije, vendar pa je ekotop z
vidika zraka zaradi manjšega človekovega delovanja zmerno ranljiv.

Dravinjske gorice
Dravinjske gorice so del nižjega Leskovškega gričevja, ki pa so zaradi prevladujoče rabe
obravnavane kot samostojen ekotop. Območje je iz miocenskih sedimentov, peščenega
laporja, peščenjaka in konglomerata z drobnimi zrni kremenovega peska (Mioč, Žnidarčič,
1987). Dravinjske gorice imajo značilen fluvialni relief s slemeni, kjer je zgoščena poselitev, in
vmesnimi ozkimi dolinami z občasnimi vodotoki. Gostota poselitve znaša od 25 do 50
prebivalcev na km2, promet ne predstavlja velike obremenitve za okolje zaradi lokalnih cest,
ki povezujejo manjša naselja. Posebnost tega območja je prevladujoča kmetijska dejavnost
vinogradništvo. Ekotop je močno ranljiv (3. razred) z vidika reliefa. Zaradi velike horizontalne
razčlenjenosti, naklona do 40°, naravne ogroženosti z vidika erozijskih procesov (zemeljski
plazovi na pobočjih, blatni tokovi in rečne poplave v dnu dolin) in velike intenzivnosti
erozijsko-denudacijskih procesov ima slabe regeneracijske sposobnosti. Zaradi
izoblikovanosti površja in geološke zgradbe je obremenjenost reliefa zelo velika, predvsem
zaradi obsežnih vinogradniških površin (nad 10%), ki so na zelo strmih pobočjih. Prav tako
vinogradništvo povzroča degradacijo prsti in onemogoča normalen potek pedogenetskega
procesa ter povečuje možnost pojavljanja zemeljskih plazov. Ker pa na območju ni večjih
industrijskih onesnaževalcev, velike koncentracije prebivalstva in prometa prsti pa imajo
zmerne nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti, je ekotop zmerno ranljiv z vidika prsti.
Kritično nizke regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti pa imajo vodotoki zaradi
majhnih pretokov v povirnih delih, vendar pa zaradi redke ruralne poselitve, ekstenzivnega
kmetijstva in neurejenega kanalizacijskega omrežja, ni večjega obremenjevanja voda.
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Nižje Leskovško gričevje
Nižje Leskovško gričevje je nadaljevanje Dravinjskih goric, ki pa se razlikuje v rabi tal.
Geološka in kamninska sestava je enaka kot na območju Dravinjskih goric, prav tako tudi
izoblikovanost površja, proti jugu pa nižje nadmorske višine prehajajo v višje. Poselitev je po
slemenih in je od 25 do 50 prebivalcev na km2, prometna obremenjenost je majhna,
prevladujejo lokalne ceste, delež gozda je 48 %. Zaradi večjih naklonov od 15° pa vse do 40°,
vertikalne in horizontalne razčlenjenosti reliefa, velike intenzivnosti erozijsko-denudacijskih
procesov, ima nižje Leskovško gričevje majhne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti,
po drugi strani pa so prisotne vinogradniške površine (od 5 do 10%) in njivske površine do 25
%. Ekotop je močno ranljiv (3. razred) z vidika reliefa, saj človekovi posegi v okolje
zmanjšujejo regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Zelo slabe samočistilne
sposobnosti imajo vodotoki zaradi majhnega pretoka. Človekove dejavnosti ne predstavljajo
obremenitve, saj na območju ni industrijskih obratov, prisotno je ekstenzivno kmetijstvo,
poselitev je do 50 preb./km2, promet pa poteka po lokalnih cestah. Problem pa predstavlja
predvsem neurejeno kanalizacijsko omrežje.

Višje gričevje Dolene in Varnice
Nižje Leskovško gričevje proti jugu prehaja v višje gričevje Varnice, ki se razlikuje po višjih
nadmorskih višinah, večjih naklonih in redkejši poselitvi, geološka in kamninska sestava pa
ostaja ista. Nakloni v tem ekotopu dosegajo največje vrednosti znotraj izbranega območja in
znašajo vse do 49°. Prav tako je največja tudi horizontalna in vertikalna (reliefna amplituda
od 100 do 150 m) razčlenjenost. Delež gozda je nekaj pod 70 %. Poselitev je redka 7,6
preb./km2 in poteka po slemenih, prometna obremenjenost je majhna. Na območju gričevja
Varnice so manjše površine vinogradov in njiv, za to območje pa je značilno predvsem
zaraščanje obdelovalnih površin, največkrat so to vinogradniške površine. Na območju
gričevja Dolene pa prevladuje gozd, ni večjih naselij razen zaselki in samotne kmetije. Tako
kot ekotop nižje Leskovško gričevje, ima tudi višje gričevje Dolene in Varnice slabe
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti reliefa zaradi velike razčlenjenosti reliefa in
velike intenzivnosti erozijsko-denudacijskih procesov, na drugi strani pa ni večjih in
intenzivnih posegov v okolje ter večjega obremenjevanja. Višje gričevje Dolene in Varnice ni
ranljivo z vidika zraka in prsti ter zmerno ranljivo z vidika voda in reliefa.

5. BIOPLIN
Bioplin je produkt razkroja organske snovi s pomočjo bakterij, kot so gnojevka, blato iz
čistilnih naprav, razgradljivi gospodinjski odpadki, odpadki iz industrije in gostiln, kmetijski
odpadki ter zelena biomasa brez prisotnosti kisika. Ta proces se imenuje anaerobno vretje ali
digestija oziroma fermentacija. Bioplin je zmes metana (CH4), ki ga je 50–75 %, ogljikovega
dioksida (CO2), ki ga je 10–40 % in drugih snovi (vodikovega sulfida, dušika, vodika,
amonijaka …). Delež snovi je odvisen od vrste substrata (Energypedia, 2014).
58

Preglednica 16: Delež snovi v bioplinu
Snov

Delež v %

Metan

50–70 %

Ogljikov dioksid

25–50 %

Dušik

0–10 %

Vodik

0–1 %

Vodikov sulfid

0–3 %

Kisik

0–2 %

Vir: Energypedia, 2014
Metan, vodik in ogljikov monoksid lahko reagirajo s kisikom, ki ga je v ozračju 21 %. Te
reakcije omogočajo bioplinu, da se uporablja kot gorivo. Energetska uporabnost bioplina je
velika in odvisna od narave vira ter lokalnih potreb po določeni obliki energije. Navadno se
bioplin uporablja za proizvodnjo električne energije in toplote kot soproizvodnja, kot gorivo
za plinska vozila ali pa se kot čisti biometan dovaja v plinsko omrežje. Najpreprostejši način
izrabe bioplina je neposredno izgorevanje v kotlih ali gorilnikih. Tovrstna uporaba je
razširjena v državah v razvoju za bioplin, proizveden v majhnih družinskih zbiralnikih.
Kombinirano pridobivanje toplote in električne energije z bioplinom velja za zelo učinkovito
izrabo bioplina za proizvodnjo energije. Naprava za soproizvodnjo toplote in električne
energije ima izkoristek do 90 % in proizvede približno 35 % električne energije ter 65 %
toplote. Električno energijo, proizvedeno z bioplinom, lahko uporabimo kot pogonsko
energijo za električne naprave, kot so črpalke, nadzorni sistemi in mešalniki, višek energije pa
se proda v omrežje. Na kmetijskih bioplinarnah toploto uporabijo za ogrevanje hiše, vode in
sušenje pridelka. Če sodeluje več kmetij, se toplota in tudi električna energija porazdelita
med kmetijami. Bioplin lahko dovajamo tudi v plinovod ali pa ga uporabimo kot gorivo za
motorna vozila. Vendar pa je za to uporabo potrebna dodatna obdelava, in sicer bioplin je
potrebno očistiti vseh nečistoč in odstraniti primesi, ki nastanejo pri fermentaciji, da dobimo
čisti biometan (Al Seadi in sod., 2010).

5.1.

Anaerobna fermentacija

Anaerobna fermentacija je biokemični proces, med katerim različne vrste mikroorganizmov
ob odsotnosti kisika razkrajajo kompleksne organske substrate (zelena biomasa in odpadki,
živalska gnojevka in blato, organski odpadki in odplake, kanalizacijska gošča, blato iz čistilnih
naprav) v bioplin in presnovljen material (Al Seadi in sod., 2010).
Anaerobna fermentacija zajema tri stopnje. V vsaki posamezni stopnji deluje druga
bakterijska skupina. Prva stopnja se imenuje hidroliza, kjer se kompleksna organska snov
razkroji v manjše enote, druga je acetogeneza in tretja metanogeneza, v kateri se vodik
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pretvarja v metan. Proces razkrajanja je odvisen od različnih parametrov, na primer
sprememba temperature ali pH, kar vpliva na aktivnost bakterij (Energypedia, 2014). Med
hidrolizo se proizvaja relativno malo bioplina. Proizvodnja bioplina doseže vrhunec med
metanogenezo (Al Seadi in sod., 2010).

Slika 7: Stopnje anaerobne fermetacije

Vir: Energypedia, 2014
Bioplin lahko pridobimo iz skoraj vseh oranskih materialov, ki vsebujejo zadosten delež
ogljika. Ti odpadki so kmetijskega, gospodinjskega in industrijskega izvora.
Preglednica 17: Odpadki, ki so primerni za biološko obdelavo (povzeto po Evropskem
katalogu odpadkov EWC)
Opis podatkov

Vrste odpadkov

kmetijski, vrtnarski, odpadki iz akvakulture (vzreje vodnih
organizmov), gozdarski, lovski in ribiški odpadki, odpadki od
priprave in predelave hrane

kmetijski, vrtnarski, odpadki iz akvakulture (vzreje vodnih
organizmov), gozdarski, lovski in ribiški odpadki
odpadki od priprave in predelave mesa, rib in druge hrane
živalskega izvora
odpadki od priprave in predelave sadja, zelenjave, žit, jedilnih
olj, kakava, čaja in tobaka, konzerviranja, kvasa in pridelovanja
kvasovega ekstrakta, priprave in fermentacije sladkornega
sirupa
odpadki od predelovanja sladkorja
odpadki iz mlekarn
odpadki iz pekarn in slaščičarn
odpadki od pridelave alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen
kave, čaja in kakava)
odpadki od obdelave lesa in izdelave opažev ter pohištva
odpadki od proizvodnje in predelave papirne kaše, papirja in
kartona

kmetijski, vrtnarski, odpadki iz akvakulture (vzreje vodnih
organizmov), gozdarski, lovski in ribiški odpadki, odpadki od
priprave in predelave hrane
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odpadki iz tovarn usnja in krzna
odpadki iz tovarn usnja, krzna in tekstila

odpadki iz tekstilne industrije

odpadki, ki vsebujejo absorbente, čistilne krpe, filtrirna sredstva in
zaščitne obleke

paketiranje (vključno z ločeno zbrano embalažo iz
komunalnih odpadkov)

odpadki iz prostorov za obdelavo odpadkov, stranski odpadki,
naprav za obdelavo odplak ter pripravo pitne vode in vode za
industrijsko rabo

odpadki od anaerobne obdelave odpadkov
odpadki iz čistilnih naprav, ki niso drugače opredeljeni
odpadki od priprave pitne vode ali vode za industrijsko rabo
ločeno zbrani odpadni deli

komunalni odpadki (gospodinjski odpadki ter podobni komercialni,
industrijski in drugi odpadki), vključno z ločeno zbranimi deli

odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki iz pokopališč)
drugi komunalni odpadki

Vir: Al Seadi, Lukehurst., 2012
V zadnjem času se za anaerobno fermentacijo vse bolj uveljavlja nova vrsta surovin. To so
rastline, ki jih gojijo izključno samo za surovino za bioplinarne (trava, koruza, repica, vrba,
topol, hrast itd.). Na kmetijskih bioplinarnah se veliko uporablja živinski gnoj in gnojevka, kar
ima za anaerobno fermentacijo nekatere prednosti. Naravno vsebujeta anaerobne bakterije,
imata visoko vsebnost vode (4–8 % suhe snovi v gnojevki), delujeta kot topilo za ostale
sosubstrate in zagotavljata ustrezno mešanje in tekočnost biomase ter sta poceni in lahko
dostopna (Al Seadi in sod., 2010).
Substrate lahko razdelimo glede na njihov izvor, vsebnost suhe snovi, donos metana in druge
kriterije. Te lastnosti so pomembne pri načrtovanju bioplinarne.
Preglednica 18: Donos metana nekaterih substratov
Surovina

Donos metana v %

Goveja gnojevka
Prašičja gnojevka
Goveji gnoj
Prašičji gnoj
Perutninski gnoj
Pesa
Organski odpadki
Sladkorni trs
Krmna pesa
Travna silaža
Pšenična silaža

60
65
60
60
60
53
61
54
51
54
52

Donos bioplina
(m3/t svežega substrata)
25
28
45
60
80
88
100
108
111
172
202

Vir: Al Seadi in sod., 2010

Biokemična sestava različnih surovin je odločilna za njihov donos metana. Živinska gnojevka
ima precej nizek donos metana glede na količino svežega substrata, zato se v praksi ne
uporablja kot edini substrat, ampak se meša z ostalimi substrati. Tako se poveča proizvodnja
bioplina. Ker sta pšenica in trava hrana za ljudi in živali, se ne smeta uporabljati v večini,
ampak samo kot dodatek za večji izplen plina.
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Bioplin se proizvaja samo v določenih razmerah. Te razmere morajo biti idealne za
anaerobno fermentacijo oziroma za mikroorganizme, če hočemo dobiti maksimalen izplen
metana. Temperatura je ključnega pomena za fermentacijo, zato jo je potrebno določiti in
tudi stalno nadzirati. Delimo jo v tri temperaturna območja: psihrofilno (pod 25 °C),
mezofilno (25–45 °C) in termofilno (45–70 °C). Na rast mikroorganizmov in na razkroj
nekaterih zmesi vpliva tudi vrednost pH. Nastajanje metana se odvija znotraj relativno
ozkega območja pH, približno od 5,5 do 8,5. Najbolj optimalen pH je med 7 in 8. Pomembno
je tudi, da se nadzira koncentracija hlapnih maščobnih kislin, ki vpliva na padec pH vrednosti.
Amoniak je pomembno hranilo in igra pomembno vlogo pri procesu anaerobne fermentacije.
Previsoka koncentracija je vzrok oviranja procesa. Elementi v sledeh, kot so železo, nikelj,
kobalt, selen, molibden in volfram, so pomembni za rast in preživetje bakterij anaerobne
fermentacije. Nezadostna preskrba s hranilnimi snovmi in elementi v sledeh lahko povzročijo
zaviranje in motnje v procesu fermentacije. Iz procesa fermentacije pa je potrebno odstraniti
kisik, saj so bakterije nanj zelo občutljive (Al Seadi in sod., 2010).

5.2.

Vrste bioplinarn

Bioplinarne delimo glede na vrsto surovine oziroma energenta. Tako poznamo: kmetijske
bioplinske naprave, naprave za obdelavo odplak, naprave za obdelavo komunalnih trdih
odpadkov, industrijske bioplinske naprave in proizvodnja iz deponijskega plina.

5.2.1. Kmetijske bioplinske naprave

Kmetijske bioplinske naprave večinoma obdelujejo substrate, ki izvirajo iz kmetijstva, na
primer živinska gnojevka in blato, ostanki zelenjavnih pridelkov, stranski produkti ter
energetski pridelki. Prašičji in goveji gnoj ter gnojevka sta osnovni surovini za večino
kmetijskih bioplinskih naprav in imata največji potencial za proizvodnjo bioplina. Surovi gnoj
in gnojevka sta pogosto uporabljena kot organsko gnojilo, vendar anaerobna fermentacija
izboljša njuno hranilno strukturo.

Glede na velikost, funkcijo in lokacijo, obstajajo tri glavne kategorije kmetijskih naprav:




družinske bioplinske naprave, ki so majhne,
bioplinske naprave, ki se nahajajo na kmetijah,
centralizirane bioplinske naprave, kjer je združena sočasna fermentacija (Al Seadi in
sod., 2010).
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5.2.2. Družinske bioplinske naprave

Družinske bioplinarne postavljajo v ruralnih območjih v državah v razvoju, kot so Nepal,
Kitajska in Indija. Surovine za take bioplinske naprave so odpadki iz gospodinjstva in majhnih
kmetij. Bioplin pa se običajno uporablja za potrebe kuhanja in razsvetljave posameznega
gospodinjstva. Digestorji so preprosti in enostavni za uporabo in vzdrževanje ter jih je
mogoče sestaviti iz lokalnih materialov (Al Seadi in sod., 2010).
Slika 8: Enostavna družinska bioplinska naprava

Vir: Wikipedia, 2014

5.2.3. Bioplinske naprave na kmetijah

Kmetijska bioplinska naprava je povezana samo z eno kmetijo in za fermentacijo uporablja
surovine, pridelane na tej kmetiji. Mnoge bioplinske naprave sočasno presnavljajo tudi druge
surovine, bogate z metanom, zaradi večjega donosa plina. Možno je tudi, da je naprava
povezana s sosednjimi kmetijami, ki jim dobavljajo surovine. Kmetijske bioplinske naprave se
razlikujejo po velikosti, obliki in tehnologiji. Nekatere so zelo majhne in tehnološko
preproste, medtem ko so druge podobne centaliziranim napravam. Zanje je značilna
ureditev: gnoj zbirajo v rezervoarju blizu digestorja in ga črpajo v vanj. Presnovljeni substrat
uporabljajo kot gnojilo, presežek pa prodajo okoliškim kmetijam. Proizveden bioplin se
uporablja v plinskem motorju za proizvodnjo električne energije in toplote (Al Seadi in sod.,
2010).
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Slika 9: Primer kmetijske bioplinske naprave

Vir: Metener Oy, 2014
Na Sliki 9 je prikazan primer kmetijske bioplinske naprave. Ta vključuje stavbo za sušenje
pridelka, hlev z živino, zalogo silaže, anaerobni digestor, zalogovnik gnojevke, zalogovnik
presnovljenega substrata. Na nekaterih kmetijah imajo tudi že črpalko za prevozna sredstva,
kjer uporabljajo plin kot gorivo. Končna produkta v kmetijski bioplinarni sta bioplin in
pregnito blato. Slednji se uporablja kot gnojilo. Bioplin se uporablja za proizvodnjo električne
energije, pri tem pa nastaja tudi toplota. Zato imajo na kmetijskih in tudi večjih bioplinarnah
soproizvodnjo toplote in električne energije, kar se imenuje kogeneracija oziroma SPTE. S
toploto ogrevajo poslopja in tudi sosednje kmetije, sušijo pridelke, ogrevajo tople grede in jo
porabljajo še za druge namene. Nekaj električne energije porabijo sami, višek pa dovajajo v
električno omrežje (Krieg & Fischer Ingenieure GmbH, 2014).

5.2.4. Centralizirane naprave s kofermentacijo

Centralizirane bioplinske naprave so značilne za Dansko, kjer so jih tudi razvili. Bioplinska
naprava je locirana v središču območja zbiranja, kjer je največja gostota kmetij, zaradi
manjših stroškov, časa in potrebne delovne sile za transport gnoja do naprave in iz nje.
Živinska gnojevka se presnavlja skupaj z ostalimi substrati. Živinsko gnojevko in gnoj zbirajo
na kmetijah v rezervoarjih za skladiščenje ter v lagunah za gnojevko. Do bioplinske naprave
jih prevažajo v posebnih tovornjakih z vakuumskim rezervoarjem. Bioplinarna je odgovorna
za zbiranje in prevoz svežega gnoja in gnojevke od kmetov do bioplinske naprave in za
prevoz presnovljenega substrata nazaj do kmetov. Presnovljen substrat se pripelje do polj ali
do skladiščnih prostorov, ki so jih postavili kmetje. Bioplin zberejo in ga uporabijo za
proizvodnjo električne energije in toploto, lahko ga prečistijo do čistega biometana in ga
dovajajo v plinovod, ali pa ga prečistijo in uporabijo za pogonsko gorivo. Večina
centraliziranih naprav je organiziranih kot zadružna podjetja s kmeti, hkrati pa ti nastopajo v
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vlogi delnih lastnikov oziroma lastnikov (Al Seadi in sod., 2010). Sistem centraliziranih
bioplinskih naprav je predstavljen na Sliki 10.

Slika 10: Shema sistema centralizirane bioplinske naprave

Avtor: Tjaša Lipič

5.2.5. Ostale bioplinske naprave

Bioplin se poleg kmetijskih naprav proizvaja tudi iz odpadkov naprav za obdelavo odplak,
komunalnih trdih odpadkov, industrijskih bioplinskih naprav in na deponijah.
Anaerobna fermentacija se veliko uporablja za ravnanje s primarno in sekundarno drozgo, ki
je rezultat anaerobne obdelave komunalnih odplak. Uporablja se za stabilizacijo in
zmanjševanje količine gošče. Iztok se uporablja kot gnojilo na poljih, ali pa se ga posuši in
zažge. Pridobljen bioplin se uporablja za pridobivanje toplote in električne energije, delno pa
za potrebe naprave. Organski del komunalnih odpadkov je mogoče ločiti od ostalega in ga
uporabiti kot surovino za anaerobno fermentacijo. Tudi odpadke, ki niso ločeni, lahko
nadalje predelamo in jih uporabimo za proizvodnjo bioplina. Izkoriščanje ločenih organskih
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sestavin iz gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo bioplina ima velik potencial (Al Seadi in
sod., 2010).
Slika 11: Bioplinska naprava za obdelavo komunalnih odplak

Vir: Al Seadi in sod., 2010
Anaerobna fermentacija industrijskih odpadkov in odplak je danes standardna tehnologija za
obdelavo različnih industrijskih odpadnih vod iz prehrambene, kmetijske in farmacevtske
industrije. Lahko jo uporabimo tudi za predhodno obdelavo obremenjenih industrijskih
odplak pred njihovim končnim izpustom. Prednosti bioplinskih naprav so dodana vrednost z
recikliranjem hranil in zmanjšanje stroškov za odstranjevanje odpadkov. Bioplin se uporablja
za pridobivanje procesne toplote, občutljiva obdelava odpadkov pa izboljša okoljski izgled
vključene industrije (Al Seadi in sod., 2010).

Slika 12: Industrijska bioplinska naprava v Ihanu

Vir: Petrol …, 2011
Odlagališča odpadkov lahko obravnavamo kot ogromne anaerobne obrate, s tem da je
proces razkroja v primerjavi z bioplinarno manj kontinuiran in je odvisen od starosti
odlagališča. Zajem plina na odlagališčih je z vidika okolja nujen predvsem zato, ker zmanjšuje
emisije metana in drugih plinov, ki se tvorijo na odlagališčih. Deponijski plin je poceni vir
energije s podobno sestavo kot bioplin. Zaradi odmaknjenosti odlagališč, se ta plin običajno
uporablja za pridobivanje elektrike, vendar ga je prav tako možno izkoriščati tudi za vse
ostale namene (Al Seadi in sod., 2010).
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Slika 13: Mala elektrarna na deponijski plin v Dogošah

Vir: Elektrarna …, 2012

5.3.

Sestavni deli bioplinarn

Bioplinarna je kompleksna naprava, sestavljena iz številnih elementov. Njena zasnova je v
veliki meri odvisna od vrste in količine uporabljenega vhodnega substrata. Ključni element
bioplinske naprave je digestor, spremljajo pa ga še drugi številni sestavni deli.
Slika 14: Glavne komponente kmetijske bioplinske naprave

Vir: Bioplin, 2014
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Sestavni deli bioplinarne:







Jama za zbiranje gnojevke mora biti zatesnjena in neprepustna za vodo ter
betonirana. V njej se zbira vhodni substrat.
Digestor (fermentor) je jedro bioplinske naprave. Lahko je navpične ali vodoravne
izvedbe, na vrhu pa se nahaja plinohram, kjer se zbira bioplin.
Rezervoar za naknadno fermentacijo in shranjevanje presnovljenega substrata, ki so
lahko betonski rezervoarji ali odprte lagune. V njem so shranjeni fermentacijski
ostanki.
Rezervoar za plin (plinohram) je namenjen zbiranju bioplina. Lahko je sestavni del
digestorja ali kot samostojna enota in mora biti zrakotesen in odporen na tlak.
Kogeneracijska enota predstavlja kombinirano toplotno in električno enoto. Bioplin
izgoreva v plinskem motorju, ki poganja generator in proizvaja električno energijo.
Približno ena tretjina energije, ki jo vsebuje bioplin, se spremeni v električno energijo
in okoli dve tretjini energije se spremenita v toplotno energijo (Jejčič, Poje, 2010).

5.4.

Presnovljen substrat

Pregnito blato oziroma presnovljen substrat je stranski produkt anaerobne razgradnje
bioloških substratov v bioplinskih napravah. Lahko je v trdi ali tekoči obliki, odvisno od
tehnologije uporabljene v napravi. Tekočo pregnito blato vsebuje manj kot 15 % suhe snovi,
medtem ko trdo blato vsebuje več kot 15 % suhe snovi. Vsebuje visoko vsebnost
mineralnega dušika (N), še posebej v obliki amoniaka, ki je dostopen za rastline. Prav tako pa
vsebuje še druge elemente, potrebne za rast rastlin, zato je učinkovito gnojilo za kulturne
rastline. V fermentaciji je lahko uporabljen samo en substrat ali pa se presnavlja več
substratov skupaj. Kvaliteta pregnitega blata ni odvisna samo od vrste vhodnega substrata,
ampak tudi od zadrževalnega časa. Daljši kot je zadrževalni čas, manj je organskega materiala
v blatu, saj je metanogeneza učinkovitejša. Proizvodnja bioplina uniči tudi patogene, kar pa
je odvisno od temperature v digestorju (Makádi in sod., 2012).
Pregnito blato lahko vsebuje fizične in kemične nečistoče. Fizične nečistoče so nerazgradljivi
materiali kot tudi veliki kosi vhodnega substrata. Na primer v gnoju so lahko velike grude
sena, pesek, kamenje, steklo, les, identifikacijske oznake živalih, vrvi od bal, guma itd. V
organskih odpadkih pa so to lahko plastične vrečke ali zeleni odrez iz vrta. Največja
pozornost je posvečena predvsem dvema onesnaževalcema, to sta težke kovine in organska
onesnaževala (Al Seadi, Lukehurst, 2012).
Težke kovine, ki so prisotne v pregnitem blatu, izvirajo iz vhodnega substrata in se niso
spremenile ter razgradile čez proces fermentacije. Ker se presnovljen substrat uporablja kot
gnojilo, imajo države predpisane stroge omejitve za koncentracije težkih kovin (Al Seadi,
Lukehurst, 2012).
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Preglednica 19: Elementi v sledovih in približne koncentracije težkih kovin (mg/kg suhe
snovi) v izbranih substratih
Substrat

Zn

Cu

Ni

Pb

Cr

Cd

Hg

Mlečna

176

51

5,5

4,79

5,13

0,2

403

364

7,8

<1

2,44

0,3

423

65,6

6,1

9,77

4,79

1,03

38–53

8,1-9,5

2,1

3

35–56

4,5-5

5

2

0,5

0,2

Kri

6,1

1,6

<1

<1

<1

<0,25

<0,01

Želodčna

4,1

1,2

<1

<1

<0,15

<0,25

<0,01

gošča
Svinjska
gnojevka
Perutnina
(jajčne
lupine)
Silažna

0,2

trava
Koruzna
silaža

vsebina

Vir: Al Seadi, Lukehurst, Frost, 2010
Organska onesnaževala so nezaželene kemične spojine, ki so nastale s fermentacijo različnih
surovin, kot so blato iz čistilnih naprav, domače odpadne vode, industrijski organski odpadki,
kmetijski organski odpadki. Nekatera organska onesnaževala so znana kot obstojna organska
onesnaževala (POP), saj niso biorazgradljiva v naravi. POP so lahko industrijske kemične snovi
kot tudi izdelki za osebno nego. Prav tako se lahko v presnovljen substrat s pridelki prenesejo
tudi fungicidi in herbicidi. V pregnitem blatu so nezaželene čistoče tudi razni patogeni, kot so
bakterije, virusi, paraziti, semena plevel in poljščin ter razne bolezni rastlin (Al Seadi,
Lukehurst, 2012).
Presnovljen substrat je v primerjavi s svežim gnojem homogenejši in ima izboljšano razmerje
med dušikom in fosforjem. Vsebuje več anorganskega dušika, ki je rastlinam lažje dostopen,
kot neobdelan hlevski gnoj. Zaradi večje homogenosti in boljše tekočnosti se presnovljen
substrat hitreje vpije v tla kot sveži hlevski gnoj. Vendar pa se pri uporabi presnovljenega
substrata za gnojilo pojavlja tveganje za izgube dušika z emisijami amoniaka in izpiranjem
nitratov. Presnovljen substrat se lahko uporablja tudi drugače, kot sta v raziskavi ugotovila
Rigby in Smith (2011), se lahko uporablja kot gnojilo za vrtove, urejanje okolic, v komercialni
proizvodnji sadja in zelenjave, za proizvodnjo kompostnih čajev, za gojenje gob, v
gozdarstvu, gnojilo za ekološke pridelke, gradbeni material, proizvodnjo goriva in
biopesticidov.
Pomembno vlogo pri uporabi presnovljenega substrata pa ima tudi pravilno skladiščenje,
ravnanje in uporaba presnovljenega substrata, ki ohranja njegovo kakovost in lastnosti kot
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biognojilo ter pomaga preprečiti izgube amoniaka in metana, uhajanje hranil in neprijetne
vonjave. Skladišča so lahko odprta ali pokrita z membrano. Pri odprtih skladiščih je lahko
problem uhajanje amoniaka v ozračje in izguba hranil, zato so po navadi pokrita s svežo
slamo, ki prepričuje izgube. Pokrita skladišča pa so podobna digestorjem, saj imajo na vrhu
membrano, ki zadržuje in ne prepušča bioplina. S tem pa se proizvaja še dodaten bioplin, ki
se uporabi za proizvodnjo energije (Al Seadi, Lukehurst, 2012).

6. OCENE UČINKOV PROIZVODNJE BIOPLINA
Okoljski vplivi proizvodnje bioplina so po večini pozitivni, negativni pa so večinoma posledica
napak in se jim lahko načeloma izogne. Zaprt cikel proizvodnje bioplina ustvarja integriran
sistem uporabe virov, upravljanje z organskimi odpadki, recikliranje in redistribucijo gnojila.
Proizvodnja obnovljive energije ustvarja številne ostale energetske, okoljske in agrikulturne
dobrobiti. Bioplin se uporablja za proizvodnjo toplote in energije ter se ga lahko nadgradi v
biometan, ki se uporablja kot gorivo ali pa se ga dodaja v omrežje zemeljskega plina.
Proizvodnja bioplina zmanjšuje odvisnost države od fosilnih goriv in nudi dodatne možnosti
kmetom. Prav tako se reši problem prevelike količine gnoja, saj se ta predela in nato uporabi,
pridobivanje bioplina pa kmetom lahko predstavlja dodaten dohodek (Grmek, 2009).

6.1.

Pozitivni učinki proizvodnje bioplina

Postavitev bioplinske naprave ima veliko pozitivnih učinkov na okolje pa tudi pozitivne vplive
za ljudi in skupnost. Uporaba gnoja ali bioloških ostankov kot surovine za bioplinarno
zmanjšuje neprijeten vonj oziroma ga odstrani. S tem ko se ostanki predelajo, se uničijo
patogene bakterije, virusi in semena plevela. Presnovljen substrat se uporablja kot gnojilo,
saj vsebuje več amonijakovega dušika in poveča zmožnost črpanja hranil, ki jih rastline
potrebujejo. V primeru, ko pa ni primeren za uporabo, se lahko uporabi kot peleti in
predstavlja sekundarno gorivo (Grmek, 2009). S ponovno uporabo predelanega substrata se
sklene krogotok hranil. Uporaba bioplina ima pozitivne učinke tudi za skupnost, saj je glavni
razlog za uporabo proizvajanje električne in toplotne energije. S tem se poveča dohodek na
kmetiji in zmanjša onesnaževanje okolja, saj bioplin nadomešča fosilna goriva. Zmanjšajo se
emisije ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida. Presnova gošče zmanjša emisije
za 35–116 kg ekvivalentov CO2 na eno tono gnojevke (Birkmose, Foged, Hinge, 2007), 1 kWh
proizvedena z bioplinom pa proizvede za 60 % manj emisij CO2, kot pa bi bila proizvedena s
fosilnimi gorivi (Ernst, 2013).
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Slika 15: Učinki proizvodnje bioplina

Vir: Ernst, 2013
Proizvodnja 1 kWh električne energije iz bioplina ustvari 290 g CO2, proizvodnja enake
količine električne energije iz fosilnih goriv pa ustvari 720 g CO2. V izračun je vključen tudi
transport, pridelava biomase in izgradnja ter delovanje bioplinske naprave. Proizvodnja
bioplina ima pozitiven vpliv tudi na skupnost, kjer je naprava locirana. V Nemčiji je več
primerov, kjer so se vasi povezale med seboj in zgradile skupno bioplinsko napravo. Leta
2008 sta vasi Wollbrandshausen in Krebeck ugotovili, da je »skupaj bolje« ter sta skupaj
zgradili bioplinarno in tako postali neodvisni od dobaviteljev energije (Ernst, 2013).

6.2.

Škodljivi vplivi proizvodnje bioplina

Pri uporabi bioplina obstaja tudi nekaj negativnih vplivov na okolje, ki so obvladljivi in se jih
lahko prepreči ob tehnološko napredni opremi. Prvi problem je nekontroliran izpust metana
v ozračje. Sommer in sodelavci (2001) so v članku zapisali, da se lahko med proizvodnjo
bioplina v ozračje spusti 3 % biometana, Christensen (2007) pa je predpostavljal, da gre skozi
plinske motorje 1 % biometana, kot nezgorjenega plina. Vendar obstaja tehnologija, ki
prepreči uhajanja biometana (Birkmose, Foged, Hinge, 2007). Preobremenitev
presnovljenega substrata s fosfati lahko povzroči razpršeno onesnaževanje in prekomerne
koncentracije fosforja v morju in celinskih vodah, kar pa povzroči evtrofikacijo (Lukehurst,
Frost, Al Seadi, 2010). Posebno pozornost moramo nameniti okoljsko občutljivim območjem,
kot so kraška območja v Sloveniji, območja s pitno vodo in zavarovana območja.
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Problem lahko nastane tudi pri skladiščenju substratov. Te lahko skladiščimo v koritastih
rezervoarjih, ki so namenjeni trdemu substratu, in v rezervoarjih za tekoče substrate. Pri
uporabi koritastih silosov je vedno potrebno upoštevati, da se med procesom fermentacije
izločajo tekočine, ki lahko onesnažijo vodotoke. Visoka vsebnost hranil lahko povzroči
evtrofikacijo površinskih voda (razcvet alg). Odtok iz silosa vsebuje dušikovo kislino (HNO3),
ki je korozivna zmes. Med skladiščenjem in obdelavo presnovljenega substrata so možne
izgube metana in hranil. Zunaj digestorja, v rezervoarjih za skladiščenje presnovljenega
substrata, se lahko odvija do 20 % proizvodnje bioplina. Skladiščni rezervoarji morajo biti
pokriti z zrakotesno membrano, da se preprečijo emisije metana (Al Seadi in sod, 2010).
Bioplin lahko, skupaj z zrakom pod določenimi pogoji, tvori eksplozivno plinsko mešanico.
Možnost požara ali eksplozije je zlasti visoka blizu digestorja in plinohrama. Zato je potrebno
med gradnjo in delovanjem bioplinske naprave zagotoviti določene varnostne ukrepe.
Čeprav v primeru bioplinskih naprav do eksplozij prihaja samo pod določenimi pogoji, pa ob
odprtem ognju, priključitvi električnih naprav v omrežje ali udaru strele vedno obstaja
nevarnost požara (Al Seadi in sod, 2010).
Bioplin je lahko nevaren tudi zaradi zastrupitve in zadušitve. Če vdihujemo bioplin v dovolj
visoki koncentraciji, lahko privede do simptomov zastrupitve ali dušenja in celo do smrti. V
bioplinu, ki vsebuje žveplo, je prisotnost vodikovega sulfida že v nizkih koncentracijah lahko
ekstremno toksična. Še posebej nevarno je v zaprtih prostorih (kleteh, podzemnih prostorih),
kjer bioplin nadomesti zrak, zato je potrebna ventilacija in zaščitna oprema (Al Seadi in sod,
2010).
Odpadki živinskega in človeškega izvora, uporabljeni za anaerobno fermentacijo, vsebujejo
različne patogene bakterije, parazite in viruse, zato obstaja nevarnost, da ti vstopijo v
prehranjevalno verigo živali in ljudi. Koriščenje presnovljenega substrata kot gnojila pomeni
nanos le tega na polja več posameznih kmetij in s tem širjenje patogenov z ene kmetije na
drugo. Zato so potrebni standardizirani veterinarski varnostni ukrepi, kot so predhodna
obdelava substrata (pasterizacija in sterilizacija) in higienizacija (Al Seadi in sod, 2010).
Najpomembnejši negativni vpliv bioplinskih naprav je vonj oziroma smrad. Ljudje imajo
negativno mnenje o bioplinarnah iz prepričanja, da iz njih prihaja smrad, zato okoliško
prebivalstvo večkrat nasprotuje pri pridobivanju dovoljenj za postavitev naprave.
Tehnologija omogoča, da pri normalnem delovanju naprave ni neprijetnega vonja, vendar pa
ne more zagotoviti, da bi bile brez vonja. V novih bioplinarnah na Danskem in v Nemčiji se
smrad ne sme pojaviti več kot štiri dni na leto v najbližjem poseljenem območju (Skøtt,
2006). Na širšem območju bioplinske naprave se poveča tudi promet. Ker je za nemoteno
delovanje potrebno enakomerno dovajanje substrata, morajo tovornjaki ves čas dostavljati
gnojevko, gnoj in druge organske snovi in odvažati presnovljen substrat.

6.2.1. Vpliv proizvodnje energije na prehransko varnost

Raba kmetijske biomase v energetske namene prinaša številne priložnosti pa tudi tveganja.
Možnost pridelovanja energentov na kmetijskih zemljiščih odpira pomisleke, ki so vezani
predvsem na njen vpliv na prehransko varnost pa tudi na okolje. Po FAO definiciji je
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prehranska varnost stanje, ko imajo vsi ljudje v vsakem trenutku fizični, socialni in ekonomski
dostop do zadostne količine varne in hranljive hrane, ki zadovolji njihove prehranske potrebe
in omogoča aktivno ter zdravo življenje. Stopnja samooskrbe s kmetijskimi pridelki je v
Sloveniji nizka, zato fizični dostop do hrane zagotavljamo z uvozom. Pridelava energetskih
rastlin, s katerimi je mogoče zadovoljiti tudi potrebe po hrani, prispeva k ohranjanju
pridelovalnega potenciala glede zemljišč, opreme, človeških virov in znanja. Resolucija o
strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –
»Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki jo je sprejel Državni zbor, uvršča med strateške cilje med
drugim tudi zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in
potrošniku dostopne hrane. Preobsežna in globalno razširjena raba kmetijskih pridelkov v
energetske namene lahko zelo poslabša prehransko varnost na globalni ravni. Nepremišljena
raba kmetijskih pridelkov v energetske namene vodi v povečanje razlik med bogatimi in
revnimi. Neposredne posledice preobsežne rabe kmetijskih pridelkov v energetske namene
bi občutili predvsem prebivalci držav v razvoju, pa tudi revnejši prebivalci razvitih držav.
Nepremišljena raba kmetijskih pridelkov v energetske pomeni grožnjo svetovni varnosti in
stabilnosti (Strategija izkoriščanja …, 2011).

7. OKOLJSKI VPLIVI BIOPLINARNE
Razmerje med proizvodnjo bioenergije in njenega vpliva na okolje je zelo kompleksno, vplivi
pa so odvisni od več različnih dejavnikov in od posameznega območja. Proizvodnja bioplina
ima tudi vpliv na okolje, če ta ne poteka kontrolirano in niso vključeni vsi potrebni postopki.

7.1.

Vpliv na vode

Bioplinska naprava ima lahko posreden ali neposreden vpliv na vode. Neposreden vpliv imajo
na primer izcedne vode iz digestorja, rezervoarjev ali izpust neprečiščene vode. K
posrednemu vplivu pa lahko dodamo porabo vode za namakanje in gojenje energetskih
rastlin in živali, čiščenje strojev in naprav, dodajanje vode za fermentacijo ter odvzemanje
vode iz vodnega krogotoka. Namakanje spada med glavne porabnike vode na svetu. Ker
narašča število prebivalstva, so potrebe po hrani in kmetijskih zemljiščih vedno večje.
Potreba po namakalnih površinah pa bo nastala, če se bo nadaljeval trend naraščanja
proizvodnje bioplina in biogoriv ter s tem povezana povečana potreba po energetskih
rastlinah. Ko se biomasa uporabi za proizvodnjo energije, se večina vode izgubi z
izhlapevanjem pri sušenju, preobdelavi, zgorevanju, uplinjanju in pri pridelavi goriva. Količina
vode, ki izhlapi pri teh procesih, je majhna v primerjavi z evapotranspiracijo med rastjo
(Berndes, 2002).

73

Slika 16: Nekontrolirano odtekanje vode iz silosov

Vir: Po inšpekcijah …, 2012
Neposredni vpliv na podtalnico lahko imajo izcedne vode. Korozija lahko povzroči razpoke v
ceveh in rezervoarjih, kjer je shranjen substrat, ali pa digestor ne tesni dobro. Vse to lahko
povzroči izcejanje vod, ki odtečejo v okolje in se nato izpirajo v podtalnico ter povzročijo
onesnaževanje. Posledica takšnega onesnaževanja je rast »gnojnične vegetacije«, ki povzroči
širjenje bolezni in patogenov (Pubule, in sod., 2012). Kot je že omenjeno v poglavju 6.2.,
lahko izcedne vode nastanejo s predfermentacijo v koritastih silosih, če bioplinska naprava
nima urejenega odvajanja in zbiranja izcednih vod, te pa nekontrolirano odtekajo v okolje. To
predstavlja še večji problem, če je naprava na območju podtalnice. Če pa se izcedne vode
iztekajo v površinske vode, pa zaradi vsebnosti fosforja povzročijo evtrofikacijo.
Presnovljeni substrat ima visoko vsebnost vode in posledično veliko prostornino. Namen
kondicioniranja presnovljenega substrata je zmanjšanje volumna in koncentriranje hranil. Pri
delnem kondicioniranju se loči trdi in tekoči del, ki je bogat z dušikom. Pri popolnem
kondicioniranju pa so končni produkti čista voda, koncentrirana hranila in organska vlakna
(Al Seadi in sod., 2010). To je primer pravilne predelave presnovljenega substrata do končnih
produktov, ki nimajo vpliva na okolje. Ker pa so te tehnologije drage, se marsikje ne
uporablja in se shrani nepredelani presnovljen substrat, za katerega pa obstaja nevarnost, da
se nenadzorovano izloča v okolje. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in
uporabi komposta ali digestata določa, da se morajo vse izcedne vode zbirati in ponovno
uporabiti v digestorju za fermentacijo, ali pa jih odvajati v javno kanalizacijo. Pride pa tudi do
okvar v bioplinski napravi in se tekoči substrat ali izcedne vode razlijejo po površini. Takšen
primer je bil v Motvarjevcih, kjer se je razlila gnojnica.
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Primer negativnega vpliva na okolje:
V kompleksu bioplinarne je na enem od silosov v vasi Motvarjevci včeraj prišlo do okvare
sonde na prečrpališču za odpadno gnojnico, zato je prišlo do izlitja. Približno 14 kubičnih
metrov gnojnice se je razlilo po dvorišču bioplinarne in odtekalo v Kobiljski potok. Pristojne
službe so odvzele vzorce vode, ki jih bodo analizirali. Bioplinarna Panvite - Ekoteh z vhodom
gnojevke in koruzne silaže letno proizvede 6.500.000 kWh električne energije letno. Zgrajena
je v neposredni bližini Panvitine piščančje farme, kot menijo v posebno iniciativno združeni
vaščani Motvarjevec, pa je bioplinarna zgrajena preblizu strnjenega naselja, saj se iz nje širi
hrup in smrad
Vir: Iz bioplinarne …, 2011

Za proizvodnjo bioplina se povečajo potrebe po večji količini rastlinskih substratov.
Povečanje pridelkov je mogoče v večini primerov doseči le z zelo donosnimi rastlinskimi
vrstami, ki imajo praviloma tudi velike potrebe po dušiku ali pa z intenziviranjem
pridelovanja, ki vključuje tudi povečane gnojilne odmerke. S tem se poveča tveganje za
izpiranje nitratov v podzemne vode. Tveganje je še posebej veliko pri kmetovanju na plitvih
peščenih tleh, ali če se zaradi abiotskih dejavnikov, kot je na primer pomanjkanje vode, rast
prekine ali upočasni in postane dušik neizkoriščen. V primeru velikih bioplinskih naprav
prihaja tudi do koncentracije velikih količin dušika na enem mestu in povečuje tveganje za
onesnaževanje podzemnih in površinskih voda (Strategija izkoriščanja …, 2011).

7.2.

Vpliv na zrak

Proizvodnja bioplina ima lahko vpliv na zrak na naslednje načine: izgube metana, nepopolno
prečiščeni izpusti in smrad. Ko bioplin zapusti digestor, je nasičen z vodno paro in poleg
metana (CH4) ter ogljikovega dioksida (CO2) vsebuje še različne količine vodikovega sulfida
(H2S). Vodikov sulfid je toksičen plin z značilnim neprijetnim vonjem, podobnim vonju po
gnilih jajcih, ki v kombinaciji z vodno paro oblikuje žvepleno kislino, ki s korozijo poškoduje
naprave (Al Seadi in sod., 2010). Smrad po gnilih jajcih je med večjimi problemi pri delovanju
bioplinarn. Smrad sicer ni strupen, lahko pa bistveno vpliva na kvaliteto bivalnega okolja.
Smrad v bioplinarni nastane zaradi vhodnega substrata in digestata. Njihova koncentracija je
odvisna od stopnje digestije, načina skladiščenja vhodnega substrata in digestata, ravnanja z
njimi ter odvzema in razvoza digestata (Skøtt, 2006).
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Slika 17: Trajanje in območje smrada po uporabi na polju za neobdelani in presnovljen
substrat

Vir: Al Seadi in sod., 2010
Emisije neprijetnih vonjav pri presnovljenem substratu, potem ko je bil uporabljen kot
gnojilo, po 12 urah skorajda izginejo, v primerjavi z gnojem ali gnojnico, ki po 12 urah še
vedno smrdijo. Anaerobna fermentacija lahko za 80 % zmanjša neprijetne vonjave (Al Seadi
in sod., 2010).
»Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju kompostarne ali bioplinarne mora investitor ali
predelovalec biološko razgradljivih odpadkov zagotoviti, da sta za odpadne pline
zagotovljena zajem in odvajanje prek enote za čiščenje odpadnih plinov, če predelava
biološko razgradljivih odpadkov poteka v zaprtih prostorih.« (Uredba o predelavi…, 2013). V
Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov je določeno, da mora imeti vsaka
bioplinarna tehnologijo za čiščenje smradu. To je pogoj za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja.
Metan je s 55 do 75 % vsebnosti glavna sestavina bioplina in lahko predstavlja največjo
nevarnost za zrak. V primerjavi z ogljikovim dioksidom, je bolj agresiven toplogredni plin,
zato je nujno potrebno preprečiti njegovo uhajanje v ozračje. Nekateri strokovnjaki so
predpostavili, da gre med izgorevanjem v plinskih motorjih v ozračje od 1 do 3 % metana.
Vendar se te izgube lahko preprečijo z boljšimi tehnologijami. Prav tako metan uhaja v
ozračje, če zalogovniki za presnovljen substrat niso pokriti, saj še vedno poteka fermentacija
in nastaja bioplin. Hansen in sodelavci (2004) so z analizami digestata ugotovili, da ima
povečan pH velik vpliv na topnost amonijaka. Ena enota pH pomeni, da se koncentracija
poveča za desetkrat. Ko je amonijak hlapen, je potencial izhlapevanja iz prebavljene
gnojevke večji kot iz neobdelanega gnoja in gnojevke (Birkmose, Foged, Hinge 2007). V
Preglednici 20 so prikazane razlike med neobdelano gnojevko in obdelano oziroma
prebavljeno gnojevko. Če je rezervoar prekrit s pokrovom, na primer s slamo, ni velike razlike
v izhlapevanju amonijaka. Če pa substrat skladiščimo na odprtem, je ta razlika veliko večja,
za nepredelano gnojevko znaša 2,5 % in za predelano gnojevko 4,4 % izgube dušika v
amonijaku.
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Preglednica 20: Mesečne izgube dušika v hlapnem amonijaku (v %) v predelani in
nepredelani gnojevki
Nepredelana gnojevka

Predelana gnojevka

S pokrovom

0,8

0,9

Brez pokrova

2,5

4,4

Vir: Birkmose, Foged, Hinge, 2007
Tveganje za izhlapevanje amonijaka iz prebavljive gnojevke je višje kot pa iz neobdelanega
gnoja, vendar se tveganje lahko odpravi z učinkovitim pokrovom. Meritve so pokazale, da se
je izhlapevanje zmanjšalo za 92 do 96 % po tem, ko so prebavljivo gnojevko pokrili s slamo.
Prav tako je večje izhlapevanje v vročih, sončnih in vetrovnih dnevih, zato mora biti
zalogovnik s presnovljenim substratom v senci in zaščiten pred vetrom. Za nanos
presnovljenega substrata pa so primerne razmere: hladno, vlažno in brezvetrje (Birkmose,
Foged, Hinge, 2007).
Slika 18: Uhajanje smradu iz silosov

Vir: Po inšpekcijah …, 2012

7.3.

Vpliv na prst

Živinski gnoj, blato iz čistilnih naprav in tudi substrati iz živilsko predelovalne industrije lahko
vsebujejo potencialno škodljive snovi. Presnovljen substrat ima kompleksno sestavo, zato
ima uporaba le-tega vpliv na najrazličnejše fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, ki pa so
odvisne od tipa prsti. Glavni problem predstavlja izpiranje dušika in drugih gnojil. However,
Renger & Wessolek (1992) in Knudsen in sod. (2006) so prišli do ugotovitev, da je izpiranje
dušika odvisno od tega, kaj raste na polju, takrat ko gnojimo. To pomeni, da lahko nekatere
rastline uporabimo za zaščito pred izpiranjem dušika in s tem zmanjšamo dodatne količine
gnojila. Presnovljen substrat vsebuje visok delež NH4-N, zato se z uporabo presnovljenega
substrata zviša tudi vsebnost NH4-N v prsti (Makádi in sod., 2012). V Sloveniji predstavljajo
koncentracije dušika v prsti in onesnaževanje voda z nitrati velik problem, zato je v Uredbi o
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varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov določeno celotno območje
Republike Slovenije kot ranljivo območje. Določena maksimalna vrednost dušika, ki se sme
uporabiti na kmetijskih zemljiščih, znaša 170 kg dušika na ha kmetijskih zemljišč (Uredba o
varstvu …, 2013). Za težke kovine vemo, da so škodljive že v majhnih koncentracijah. Živinska
gnojevka in gnoj ne vsebujeta težkih kovin, vendar pa lahko skozi krmo pridejo v gnoj, ta pa
se potem predela v gnojilo in vnese v prst. Po navadi sta to baker in cink. Predelava
organskih odpadkov in blata iz čistilnih naprav s kofermentacijo lahko vsebuje velike
koncentracije težkih kovin. V gospodinjskih organskih odpadkih so tudi potencialno okolju
škodljive snovi, kot so ftalati, ki se uporabljajo za mehčanje plastike. Te kemikalije v okolju
lahko povzročijo hormonske motnje v ekosistemih, človeku in živalih (Birkmose, Foged,
Hinge, 2007). V Uredbi o biološko razgradljivih odpadkih in uporabi komposta ali digestata so
določene maksimalne vrednosti nevarnih snovi v tleh. Te so predstavljene v Preglednici 21.

Preglednica 21: Mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi v tla
Nevarna snov
kadmij in njegove spojine (Cd)
baker in njegove spojine (Cu)
nikelj in njegove spojine (Ni)
svinec in njegove spojine (Pb)
cink in njegove spojine (Zn)
živo srebro in njegove spojine (Hg)
celotni krom

Mejna vrednost letnega vnosa v g/ha na leto
10
700
400
600
3000
10
600

Vir: Uredba o biološko …, 2013
Vnos presnovljenega substrata kot gnojila je potrebno opraviti v okviru gnojilnega načrta.
Gnojilni načrt je za vsako njivo posebej izdelan glede na vrsto pridelka, načrtovan donos,
pričakovan odstotek izkoriščenih hranil iz presnovljenega substrata, lastnosti prsti (tekstura,
sestava, kakovost, pH), obstoječo rezervo makro in mikrohranil v zemlji, predposevkov
in namakalnih pogojev ter geografskega položaja (Al Seadi in sod., 2010). Torej je pomemben
tudi gnojilni načrt, da ne pride do presežka dušika, fosforja ali katerih drugih snovi, zato se
mora presnovljen substrat vnašati po že v naprej določenem načrtu. Poleg gnojilnega načrta,
pa je potrebna tudi pravilna tehnika vnašanja presnovljenega substrata. Najučinkovitejši
način vnašanja je neposredno v tla, saj s trošenjem in škropljenjem povečamo emisije
amonijaka.

7.4.

Vpliv na ljudi in živali

S procesom anaerobne razgradnje lahko onesposobimo viruse, bakterije in parazite v
uporabljenih substratih, njena učinkovitost pri anaerobni razgradnji je odvisna od trajanja
presnove substrata, obdelovalne temperature, tehnike mešanja in vrste digestorja. Odpadki
živalskega ali človeškega izvora, uporabljeni za AD (aerobno digestacijo), vsebujejo različne
patogene bakterije, parazite in viruse. Patogene vrste, ki so vedno prisotne v živinskem
gnoju, gnojnici in gospodinjskih odpadkih so bakterije (npr. Salmonellae, Enterobacter,
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Clostridiae, Listeria), paraziti (npr. Ascaris, Trichostrangylidae, Coccidae), virusi in glive.
Skupna presnova odpadkov iz klavnic in ribarnic, kanalizacije ter organskih odpadkov
povečuje raznolikost patogenov, za katere je verjetno, da bodo vnesene v prst in lahko
vstopijo v prehranjevalno verigo živali in ljudi. Koriščenje presnovljenega substrata kot
gnojila pomeni nanos na polja več kmetij s tveganjem širjenja patogenov z ene kmetije na
drugo (Al Seadi in sod., 2010).
Živinska gnojevka vsebuje milijon bakterij na en mililiter. Večina od teh je neškodljivih in
potrebnih za prebavo. Če pa je žival bolna in okužena z bakterijo, kot je na primer salmonela,
se ta bakterija prenese tudi v gnoj, ta pa gre v fermentacijo v bioplinarno. Enako velja za
človeško blato in za blato iz komunalnih čistilnih naprav. Poznamo skupino bolezni, ki jih
povzročajo virusi. Primer so slinavka in parkljevka, goveja virusna driska (BVD), prašičji virus
parvovirus (PNV) in goveji enterovirus. Ti virusi ostanejo v gnoju za dalj časa ali pa samo
krajši čas. Živali so lahko okužene s paraziti, kot so na primer gliste. Te potrebujejo gostitelja,
da se lahko razmnožujejo. To so po navadi živali, ki so del njihovega življenjskega cikla
(Birkmose, Foged, Hinge, 2007). Zelo pomembno je, da se med in pred fermentacijo
odstranijo oziroma uničijo virusi, paraziti in bakterije, da ne ostanejo v presnovljenem
substratu in se tako prenesejo v okolje in nato v druge živali ali človeka.

7.5.

Vpliv na pokrajino

Trenutni trendi kažejo, da se bodo obdelovalne površine v EU širile zaradi povečanega
zanimanja za bioenergijo. To pa bi lahko imelo resne posledice na okolje zaradi spiranja
hranil. Povečala bi se erozija prst še posebej tam, kjer se bi travniki spremenili v njivske
površine. S povečano pridelavo energetskih rastlin se bo povečala tudi intenziteta uporabe
pesticidov (Dworak in sod., 2008). Obstaja nevarnost, da se bo spremenila raba zemljišč
zaradi pridelave energetskih rastlin. Obdelovalna zemljišča se bodo razširila na trenutno
neobdelana in slabše rodovitna območja, zaradi vse boljših tehnologij in novih energetskih
rastlin. V Evropi se bo opustila praha in s tem povečale njivske površine za energetske
rastline ter proizvodnja hrane. Prav tako bi naj ponovno uporabili »rezervna zemljišča«,
zemljišča, ki so jih opustili zaradi prenamočenosti, strmega naklona in revne prsti. Tretji
potencial pa so zemljišča trajnih nasadov, katerih proizvodnja naj bi, po ocenah EEA iz leta
2006, presegla potrebe po tej hrani. Vendar pa ima ta sprememba okoljski vpliv predvsem na
vodne vire. Predvsem velik problem predstavlja spremenjena raba tal iz travnikov v
obdelovalne površine. Zaradi velike količine razkrajanja biomase (trave), bi nastala velika
količina hranil (fosfor, kalij, dušik), ki bi se skupaj z ogljikom sprostili v okolje s procesi, kot so
izhlapevanje, izpiranje ali odtekanje vode. Travniki namreč prispevajo k uravnavanju vode,
kot so infiltracija, omejitev poplav, transpiracija in vzdrževanje nivoja podtalnice. Prav tako bi
sprememba rabe tal povzročila povečano erozijo prsti in odnašanje prsti (Dworak in sod.,
2008).
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8. PROIZVODNJA BIOPLINA V SLOVENIJI
Bioplinarne so se v Sloveniji začele graditi šele po letu 2002, kar je zelo pozno v primerjavi z
Nemčijo, ki je prve bioplinarne postavila že leta 1950, po letu 1970 pa se je začela
tehnologija proizvodnje bioplina pospešeno razvijati (de Graaf, Fendler, 2010). Intenzivnejšo
gradnjo naprav v Sloveniji je spodbudilo sprejetje uredbe o odkupu električne energije iz
kvalificiranih proizvajalcev, ki je zagotavljala odkup in premijo za proizvedeno električno
energijo iz obnovljivih virov energije. Pridobivanje bioplina iz odpadkov in ostankov
kmetijske pridelave je bilo pred letom 2002 omejeno na eno napravo za pridobivanje
bioplina, in sicer na živinorejski farmi Ihan skupaj z napravo CČN Domžale-Kamnik (Mihelič,
Premrl, Krajnc, 2012).
Skupna nazivna moč elektrarn iz obnovljivih virov v Sloveniji, ki so v sistemu podpor (sem
spadajo tudi SPTE iz fosilnih goriv in TE-TOL), je leta 2012 znašala 375 MW, leta 2013 pa že
497 MW. Bioplinske elektrarne (prištete so tudi elektrarne na deponijski plin) so k celotni
proizvodnji prispevale 35 MW, kar predstavlja 7 % proizvedene energije iz celotne OVE
(Borzen, 2014). Na Sliki 19 so prikazane moči elektrarn, ki izkoriščajo obnovljivo energijo in
so vključene v sistem podpor. V tem primeru so prikazane male hidroelektrarne do moči 10
MW, ki prejemajo podporo.
Slika 19: Moč posameznih tipov elektrarn (v kW) leta 2013
Vetrne
elektrarne
0%

Drugo
0%

Bioplinske
elektrarne
7%

SPTE na
fosilna
goriva
12 %

Elektrarne na
biomaso
25 %
Sončne
elektrarne
50 %

Vir: Borzen, 2014
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Hidroelektrarne
6%

Preglednica 22: Število in moč (kW) bioplinskih elektrarn leta 2013
Tip elektrarne

Število

Bioplinarna do 1 MW
Bioplinarna do 1 MW do 10 MW
Bioplinarna iz odpadkov do 1 MW
Bioplinarna iz odpadkov do 1 MW do 10 MW
Elektrarna na plin iz čistilnih naprav od 50 kW do 1
MW

20
2
3
0
2

Moč v
kW
17441
8552
2194
0
968

Vir: Borzen, 2014
Prevladujejo bioplinarne z majhno močjo do 1 MW, saj so omejene na količino substrata.
Večina od teh je kmetijskih bioplinarn ter nekaj bioplinarn iz odpadkov in iz plina iz čistilnih
naprav. Do leta 2002 je število naprav počasi naraščalo, leta 2011 pa je ta številka poskočila
iz 13 na 25 bioplinarn. Na Sliki 20 se vidi porast števila naprav od leta 2010 do leta 2011, saj
je moč bioplinarn narastla na 31,9 MW, nato pa se je do leta 2013 rast upočasnila.

Slika 20: Moč bioplinarn (kW) v obdobju 2010–2013
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Vir: Borzen, 2014
Največ bioplinarn je v severovzhodni Sloveniji. Na Karti 16 vidimo, da se večina teh naprav
nahaja na ravninskih delih Slovenije, kjer je več njivskih površin in tudi veliko kmetij. Razlog
je substrat, saj je ekonomično postaviti bioplinarno blizu vira substrata, zaradi manjših
transportnih stroškov. Bioplinarne, kot so Ihan, Nemščak in Vargazon, so postavljene poleg
farm oziroma živilsko predelovalnih obratov, kjer za substrat uporabljajo tudi odpadke iz
njih. Največja bioplinarna pri nas je v Lendavi, ki ima moč 7 MW.
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Karta 16: Razporeditev bioplinarn v Slovenji leta 2010

Vir: Zagnali …, 2011
Celoten seznam bioplinskih naprav v Sloveniji za leto 2013 je v Prilogi 3 (stran 129). Evidenco
delujočih bioplinarn vodi Borzen na podlagi podpor in subvencij.
Realno razpoložljivost surovine je težko določiti, možne so le ocene. Slovenija ima nizek
potencial za proizvodnjo energije iz bioplina, glede na študijo HSE iz leta 2008 je 7.600
kmetijskih gospodarstev primernih za proizvodnjo bioplina. V surovini to pomeni 84.000 GVŽ
govedi (27 %), 29.000 GVŽ prašičev, 69.000 ha polji (41 %) in 42.000 ha trajnih travnikov (17
%) (Grmek, 2009). Študija Dolgoročne bilance RS za obdobje 2006–2026 je podala oceno
potenciala za proizvodnjo bioplina v Sloveniji, ki znaša 15–25 MW električne energije za leto
2010 in do 30–70 MW električne energije za leto 2030. Ta ocena zajema živinska gnojila in
biorazgradljive odpadke, ne pa rastlinske biomase iz kmetijskih površin. Kmetijsko gozdarski
zavod Slovenije, zavod Celje, je leta 2010 izdelal študijo Kmetijski potencial za proizvodnjo
bioplina. Potencial bioplina iz gnoja in gnojevke je 47,1 mio. m3 bioplina in inštalirane
naprave za SPTE s skupno nazivno močjo 13,8 MW električne energije. Od tega ima največji
potencial govedoreja s 9,4 MW, sledi ji perutninarstvo s 2,7 MW in prašičereja s 1,7 MW
električne energije. Potencial rastlinske biomase pa je ocenjen od 247 do 457 mio. m 3
bioplina in 579 do 1070 GWh proizvedene električne energije. Največji potencial rastlinske
biomase imajo glavni posevki (koruza, sudanska trava, sončnice, krmni sirek …) s 35–83 MW,
najmanj pa trajni travniki s 11–21 MW (Pšaker, 2011). Največji potencial v Sloveniji imajo
ravninska območja, kjer se nahaja več njivskih površin in je večja gostota kmetijskih
gospodarstev. Primerno območje za postavitev bioplinarne je tudi Spodnje Podravje, kjer se
nahaja izbrano območje, na katerem bodo določena primerna območja za bioplinarne.
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9. POGOJI ZA POSTAVITEV BIOPLINARNE
Pri postavitvi bioplinske naprave je najprimernejše poiskati najboljšo lokacijo, ki bo
najprimernejša iz ekonomskega, energetskega, okoljskega in kmetijskega vidika. Lokacija za
postavitev objekta mora biti v občinskem prostorskem načrtu namenjena stavbni rabi. Prav
tako pa naj bi bila lokacija v bližini nastajanja odpadkov, to so kmetije, živinorejske farme ali
mesta zbiranja uporabljenega substrata (Al-Mansour, 2010). Uredba o predelavi biološko
razgradljivih odpadkov v 4. členu določa oddaljenost bioplinarn 300 metrov oziroma 500
metrov pri anaerobni razgradnji z naknadnim odprtim kompostiranjem od stanovanjskih
območij, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč,
stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin. Poleg tega
pogoja je potrebno upoštevati tudi tehnično in okoljsko izvedljivost ter ekonomsko
upravičenost, glede na količine in vrste biološko razgradljivih odpadkov ter vpliv njihovega
prevoza na okolje. Analizirati je potrebno tudi tehnično in okoljsko izvedljivost ter
ekonomsko upravičenost glede na oddaljenost od zemljišč, na katerih je dovoljena in
prepovedana uporaba digestata za vnos v ali na tla. Prav tako je potrebno upoštevati zahteve
na zavarovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, vode, kulturno
dediščino in kakovost kmetijskih zemljišč. Pri načrtovanju mora investitor zagotoviti, da je
površina tal na območju bioplinarne v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za
tekočine neprepustna, prav tako je potrebno zagotoviti, da sta za odpadne pline
zagotovljena zajem in odvajanje prek enote za čiščenje odpadnih plinov, in da je na območju
bioplinarne nameščena oprema za spremljanje temperature in vlage v zraku ter smeri in
hitrosti vetra. Izcedne in odpadne vode se morajo zajeti in vračati v ponovno uporabo, ali pa
jih je potrebno prečistiti za odvajanje v vode in javno kanalizacijo. Investitor mora investirati
v gradnjo zaprtih zalogovnikov, v katerih se skladiščijo substrati, ki morajo imeti avtomatsko
zapiranje in odsesavanje ter odvajanje plinov preko enote za čiščenje odpadnih plinov
(Uredba o predelavi …, 2013).
Presnovljen substrat iz bioplinarn se uporablja za gnojenje njivskih površin in travnikov. Zato
se je pred investicijo potrebno seznaniti tudi z omejitvami in prepovedi uporabe le-tega. Za
gnojenje se lahko uporablja samo digestat 1. kakovostnega razreda, razen na določenih
vodovarstvenih območjih. Digestat 2. kakovostnega razreda pa se ne sme uporabljati na
kmetijskih zemljiščih, na vodovarstvenih območjih, na vodnih in obrečnih zemljiščih, na
zemljiščih, ki so zasičene z vodo ali zasnežene, na nagnjenih zemljiščih, na prepustnih
geoloških podlagah, na območjih mokrišč, na gozdnih zemljiščih, na otroških igriščih in na
območjih kraških in razpoklinskih vodonosnikov. Vnos gnojil v tla ali na tla je prepovedano v
razdalji 100 metrov od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s
pitno vodo. Ob vodotokih je prepovedan vnos gnojil na obrečnih zemljiščih v tlorisni širini od
15 do 5 metrov4 (odvisno od razreda vodotoka) (Uredba o varstvu voda …, 2013).

4

15 m tlorisne širine priobalnih zemljišč vodotokov 1. reda. Na izbranem območju se v 1. red uvršča Dravinja.
5 m tlorisne širine priobalnega zemljišča vodotokov 2. reda. Na izbranem območju se v 2. red uvrščajo vsi ostali
vodotoki.
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Za določitev primerne lokacije bioplinarne so pomembni spodaj našteti pogoji:












lokacija naj bo dovolj oddaljena od stanovanjskih objektov zaradi neprijetnih vonjav
in povečanega prometa proti in od bioplinske naprave;
upoštevati je potrebno smer prevladujočih vetrov, ki prinašajo neprijetne vonjave do
stanovanjskih objektov;
lokacija mora imeti enostaven dostop do infrastrukture, kot je električno omrežje za
prodajo električne energije in do ceste, da je omogočeno dovažanje surovin in
odvažanje digestata;
tla na lokaciji je potrebno pred gradnjo preveriti (plazovita območja, erozijska
območja, razna ugrezanja);
izbrana lokacija ne sme biti poplavno ogrožena (Al Seadi in sod., 2010). Na poplavnih
območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob
poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča, ali povečujejo poplavno
ogroženost območja (Zakon o vodah, 2002);
lokacija mora biti relativno blizu proizvodnje substrata (gnoj, gnojevka, energetske
rastline), da se zmanjšajo razdalja, čas in stroški prevoza substrata;
iz ekonomskega razloga naj bo naprava postavljena čim bližje potencialnim
uporabnikom ogrevanja. Alternativno je možno potencialne uporabnike, kot so
industrija, rastlinjaki itn., prestaviti bližje bioplinski napravi;
lokacija mora biti primerno velika, da je omogočeno izvajanje vseh dejavnosti in
skladiščenje dostavljenega substrata. Potrebna površina za 500 kW bioplinsko
napravo potrebujemo približno 8000 m2 (Al Seadi in sod., 2010).

10. PRIMERNA OBMOČJA ZA POSTAVITEV BIOPLINARNE NA
IZBRANEM OBMOČJU
Najprimernejša območja za bioplinarne določa veliko kriterijev, ki so pomembni z
ekonomskega ali ekološkega vidika. Na območjih, kjer bioplinarne ne bi imele večjega vpliva
na okolje, je pomembnejši ekonomski vidik, na območjih, ki pa so okoljsko bolj ranljiva pa
imajo pomembnejšo vlogo okoljske omejitve. Na zavarovanih, močno ranljivih in ogroženih
območjih pa je okolje glavni omejitveni dejavnik. Primer so poplavna območja, kjer se ne
sme graditi ali posegati v prostor, saj bi se, v primeru poplav, iz bioplinarne iztekala
presnovljena gošča ali substrati ter s tem povzročila onesnaženje vode.
Glavni del magistrske naloge je poiskati kriterije in omejitve, ki imajo vpliv na postavitev
bioplinskih naprav in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju investicije. Kriterije in
omejitve bom določila na podlagi izbranega primera.
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10.1. Primerna območja za postavitev bioplinarne z upoštevanjem
družbenih kazalnikov in okoljskih omejitev
Karta 17: Družbeni kazalniki kot kriteriji za postavitev bioplinarne
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Glavni cilj vsakega lastnika naprave je, da ima z manjšimi proizvodnimi stroški čim večji
dobiček. To lahko doseže s pravilnim načrtovanjem in dobro predhodno analizo širšega
območja, na katerem želi postaviti bioplinarno. Najpomembnejši kriterij je bližina energenta,
ki je za bioplinarno substrat, kot na primer gnoj, gnojevka, biomasa, biološki ostanki itd. Prvi
korak je podrobna analiza izbranega območja s poudarkom na živinorejski gostoti in njivskih
površinah. Pomembno je, da je naprava na območju velike gostote kmetij in večjih njivskih
površin zaradi manjših transportnih stroškov. Na izbranem območju sta upoštevani bližina in
gostota kmetij. Naslednji kriterij je bližina njiv, kjer je pomembno, da je bioplinarna v
neposredni bližini obdelovalnih površin, saj je zelena biomasa pomembna pri proizvodnji
bioplina, nižji so tudi transportni stroški. Upoštevana je tudi bližina cest in daljnovodov, pri
čemer je večji poudarek na bližini daljnovoda zaradi velikih investicijskih stroškov za gradnjo
novih daljnovodov. Pri načrtovanju bioplinarne je potrebno upoštevati tudi bližino
potencialnih porabnikov toplote, saj pri pretvorbi bioplina nastaja tudi toplota in so, zaradi
večje učinkovitosti bioplinarne, primerna območja v neposredni bližini porabnikov toplote
(stanovanjski objekti, industrija, farme, kmetije, izobraževalne in zdravstvene ustanove ipd.).
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Karta 18: Okoljski kazalniki za postavitev bioplinarne
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Pri iskanju primernih lokacij za postavitev bioplinske naprave je pomembno poznati tudi
okoljske omejitve. Omejitve, ki so upoštevane pri določanju primernih območij, so
vodovarstveno območje, poplavna območja 10-letnih in 100-letnih poplav, naravne vrednote
in oddaljenost od stanovanjskih, izobraževalnih, zdravstvenih, poslovnih, kulturnih in
športnih objektov v razdalji od 300 m do 500 m. Pomembno je določiti najožje
vodovarstveno območje, ki se znotraj širšega območja delijo na več vodovarstvenih območij.
Na izbranem območju se nahaja črpališče vode za javno oskrbo. Najožje območje obsega
črpališče in pripadajoče objekte ter gozd, ki je na celotnem območju črpališča. Na tem
območju je prepovedana vsakršna dejavnost in posegi. Prav tako je prepovedana dejavnost
in posegi na 1. vodovarstvenem območju razen določenih objektov za zaščito vode,
distribucijo vode in električne energije ter nekateri manjši objekti, ki nimajo vpliva na
kakovost vode (Pravilnik o kriterijih …, 2004). Na območju NATURE 2000 ter na 2. in 3.
vodovarstvenem območju je dovoljena gradnja s predhodno analizo vpliva na okolje in z
urejenim odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali čistilno napravo. Postavitev bioplinskih
naprav ni primerna na območjih poplav, na izbranem območju so upoštevane 10-letne in
100-letne, ki so ob Polskavi in Dravinji. Ob poplavah bi voda zalila območje bioplinarne,
substrat in presnovljen substrat pa bi skupaj z vodo odtekel v podtalnico in povzročil
onesnaženje pitne vode z dušikom, s fosforjem, težkimi kovinami in z drugimi snovmi. Prav
tako ni dovoljena gradnja na območju obrečnega pasa. To je pas ob vodotoku, ki je za
manjše vodotoke določen 5 metrov, za večje vodotoke (Dravinja) pa ta širina znaša 15
metrov (Zakon o vodah, 2002). Naslednja okoljska omejitev, ki jo je potrebno upoštevati, je
naravna vrednota, kjer se posegi in dejavnosti lahko izvajajo le, če ni drugih prostorskih ali
tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru jih je treba opravljati tako, da se naravna
vrednota ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, zaradi katerih je bil del narave
spoznan za naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja obstoječa raba, možna pa je tudi
takšna sonaravna raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira njenega varstva
(Agencija RS za okolje, 2014). Ta redek, dragocen in zanimiv pojav bi se uničil, če bi v
neposredni bližini zgradili bioplinarno. Prav tako bi se lahko uničili del naravne vrednote
zaradi gradbenih del in kasneje zaradi povečanega transporta. Zakonsko določen omejitveni
dejavnik za postavitev bioplinarne pa je oddaljenost od objektov. Uredba o predelavi
biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata določa, da je potrebno
zagotoviti razdaljo od bioplinarne do stanovanjskih, gostinskih, upravnih, trgovskih,
kulturnih, zdravstvenih in izobraževalnih objektov najmanj 300 m in najmanj 500 m pri
anaerobni razgradnji z naknadnim odprtim kompostiranjem (Uredba o predelavi …, 2014).
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Karta 19: Primerna območja za postavitev bioplinarne, ki so 500 metrov oddaljene od
objektov
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Na izbranem območju je le nekaj takih lokacij, ki so primerne za postavitev bioplinarne. To so
območja, kjer prevladuje redka poselitev, kot so samotne kmetije v gričevju, Draženskem
gozdu, kjer ni poselitve, na območju večjih njivskih površin na Dravskem polju in na poplavni
ravnici Drave. Za določitev primernih območij za postavitev bioplinarne sem uporabila
program ArcGIS, kjer sem vnesla podatke o naravnih vrednotah, 10-letnih in 100-letnih
poplavah, vodovarstvenih območjih in o vodotokih, ki sem jih dobila na spletni strani
Agencije RS za okolje. Uporabljeni so bili tudi podatki z Geodetke uprave RS in sicer
daljnovodi, ceste in stavbe, na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pa so bili pridobljeni
podatki o kmetijskih gospodarstvih in o rabi tal.
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Karta 20: Primerna območja za postavitev bioplinarne, ki so 300 metrov oddaljene od
objektov
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Karti primernih območij za postavitev bioplinarne se razlikujeta po številu in velikosti
primernih območij. Karta 19 ima manj območij zaradi upoštevanega kriterija najmanj 500
metrov oddaljenosti bioplinarne od stanovanjskih, gostinskih, upravnih, trgovskih, kulturnih,
zdravstvenih in izobraževalnih objektov. Največje površine za bioplinarno so na Dravskem
polju na območju farm Sela, Trnovec in Draženci, kjer ni pomembna oddaljenost od objekta
do bioplinarne. Prav tako so ta območja primerna z ekonomskega vidika zaradi bližine
substrata, odjemalca toplote in električne energije in njivskih površin, po drugi strani pa so
območja dovolj oddaljena od ostalih objektov. Z okoljskega vidika Draženski gozd ni
primeren za postavitev naprave, saj bi bilo potrebno posekati gozd in urediti dovozne ceste,
kar pa predstavlja velik poseg v okolje. Na Karti 19 sta primerni le dve manjši območji v
gričevju zaradi razpršene poselitve, na Karti 20 pa je teh območij v razgibanem svetu precej
več (14 primernih območij).

Glede na zakonska določila sem pri naboru primernih območij upoštevala naslednje omejitve
in kriterije:










razdaljo med bioplinarno in stanovanjskih, gostinskih, upravnih, trgovskih, kulturnih,
zdravstvenih in izobraževalnih objektov mora biti najmanj 300 m oziroma 500 m pri
anaerobni razgradnji z naknadnim odprtim kompostiranjem,
najožje (1.) vodovarstveno območje,
območje 10-letnih in 100-letnih poplav,
5 metrski oziroma 15 metrski obrečni pas,
območja naravnih vrednot,
linije daljnovodov,
gostoto kmetijskih gospodarstev,
njivske površine, travnike in trajne nasade.

10.2. Ranljivost okolja v luči primernosti območij za bioplinarne
V nadaljevanju so primerna območja združena z rezultati študije ranljivosti okolja z vidika
prsti, voda, zraka in reliefa. Na ranljivih ekotopih je potrebno določiti možen vpliv
bioplinarne na okolje in podati oceno o še sprejemljivi obremenitvi okolja. Pri vseh
ponazoritvah, kjer so združena primerna območja in ranljivost okolja, sta podani dve karti z
različno oddaljenimi območji od stanovanjskih, gostinskih, upravnih, trgovskih, kulturnih,
zdravstvenih in izobraževalnih objektov.
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OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA

Preglednica 23: Omejitve in prednosti za določitev primernih območij ter študija ranljivosti
okolja

Primernost ekotopa za bioplinarne:
1. Primerno (na območju ekotopa ni najožjega vodovarstvenega območja, vodotokov in
poplav, objektov in naravnih vrednot. Čez ekotop poteka daljnovod, na območju ni
večje gostote kmetijskih gospodarstev ter večjih njivskih površin, travnikov in trajnih
nasadov. Ekotop ni ranljiv z vidika pokrajinotvornih sestavin).
2. Delno primerno (v ekotopu se ne nahaja najožje vodovarstveno območje, ni prisotnih
poplav in naravnih vrednot oziroma so prisotne v manjšem obsegu, prisotni so manjši
vodotoki vzdolž katerih je, v 5 metrskem obrečnem pasu, prepovedana gradnja,
prevladuje razpršena poselitev. Zmerna gostota kmetijskih gospodarstev, čez ekotop
poteka daljnovod, velika gostota njivskih površin in travnikov ter manjša gostota
trajnih nasadov. Zmerna ranljivost z vidika reliefa, majhna do zmerna ranljivost z
vidika prsti in zraka, velika ranljivost z vidika voda).
3. Manj primerno (na območju ekotopa ni najožjega vodovarstvenega območja, ni
naravnih vrednot oziroma so v manjšem obsegu, prisotne so poplave ob večjih
vodotokih, vzdolž manjših vodotokov, v 5 metrskem obrečnem pasu, in večjih
vodotokov, v 15 metrskem obrečnem pasu, je prepovedana gradnja, razpršena
poselitev v gričevju in strjena naselja na ravninskem območju, na območju ekotopa je
več daljnovodov, zelo velika gostota kmetijskih gospodarstev, večje njivske površine,
travniki in trajni nasadi. Na ravninskem območju je zmerna ranljivost z vidika reliefa
in zraka ter velika ranljivost z vidika voda in prsti. V gričevju pa je zmerna ranljivost z
vidika prsti, majhna z vidika zraka ter velika ranljivost z vidika reliefa in voda).
4. Neprimerno (na območju ekotopa se nahaja najožje vodovarstveno območje,
vodotoki poplavljajo v manjšem obsegu, vzdolž 5 metrskega obrečnega pasa ob
manjših vodotokih je prepovedana gradnja, na območju je več naravnih vrednot,
strjena poselitev in večja naselja, čez ekotop poteka več daljnovodov, velika gostota
kmetijskih gospodarstev in zelo velike njivske površine ter velike površine travnikov.
Ekotop je zmerno ranljiv z vidika reliefa in zraka, močno ranljiv z vidika prsti ter zelo
močno ranljiv z vidika voda).
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Karta 21: Primerna območja, ki so 500 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
prsti
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Velike površine primernih območij so na južnem delu Dravskega polja, ki pa je z vidika prsti
močno ranljivo (3. razred). Razlog za prekomerno ranljivost so srednje globoke do globoke
kisle prsti, ki imajo majhen delež težkih prsti in s tem nizke samočistilne sposobnosti ter
prekomerno obremenitev, ki jo povzroča gostota poselitve (25,1 preb/km2), večja prometna
obremenjenost ob glavni prometnici Maribor – MMP Gruškovje, intenzivno kmetijstvo in
živinorejski obrati (farme). Ti antropogeni pritiski imajo velik vpliv na območje zaradi slabših
regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti distričnih rjavih prsti, ki so globoke, ampak
imajo nizek pH 4–5 in majhen delež gline ter melja v teksturi. Zmerno ranljivo območje z
vidika prsti je na poplavni holocenski ravnici Drave (potencialno primerno območje 3 in 4),
kjer je sicer obrečna nerazvita prst, ni pa velike obremenitve okolja. Na primernih območjih
1, 2 in 5 stopnja ogroženosti rahlo presega zmogljivost zaradi nizke gostote poselitve in
živinorejskih obratov, velikih njivskih površin in živinorejske gostote, nevtralizacijske in
regeneracijske sposobnosti prsti pa so slabe. Na teh območjih se lahko dopušča malo
dodatnih obremenitev. Območje 3 in 4 dopuščata zmerne dodatne obremenitve, saj je zaradi
neposeljenosti, manjše prometne in kmetijske obremenitve zmogljivost prsti zmanjšana.
Potencialno primerna območja 6, 7 in 9 se nahajajo v ekotopih z nizko ranljivostjo okolja z
vidika prsti. Na primernih območjih 6 in 7 zmogljivost ni ogrožena in dovoljujejo dodatne
obremenitve. Izjema je potencialno primerno območje 9, ki je ogroženo s plazovi in
hudourniki ter se nove obremenitve lahko dodajo le na določenih lokacijah. Območje 8 pa se
nahaja na gozdnatem pobočju Dravinjskih goric, kjer je zmerna ranljivost prsti, ampak
razgibano in nestabilno površje ne dopušča posegov v okolje.
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Karta 22: Primerna območja, ki so 300 m oddaljene od objektov in ranljivost okolja z vidika
prsti
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Potencialna območja s 300 metrsko oddaljenostjo od objektov, ki so lokacijsko podobna
potencialnim območjem z 500 metrsko oddaljenostjo od objektov in se nahajajo v istem
ekotopu, imajo iste obremenitve in isto oceno zmogljivosti prsti na dodatne obremenitve.
Območje 10 in del območja 11 sta locirani v dolini Peklače, ki je zmerno ranljivo z vidika prsti.
Ranljivost v spodnjem delu doline povzročajo 10 in 100-letne poplave in obrečna nerazvita
prst. Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti prsti so dobre, predvsem zaradi majhnih
obremenitev (redka poselitev, prometna neobremenjenost, ekstenzivno kmetijstvo, brez
večjih naselij). Ranljivost prsti je zmerna, kar pomeni, da območji dopuščata še dodatne
obremenitve. V ekotopu dolinsko dno Dravinje in Polskave, ki je z vidika prsti močno ranljivo
(3. razred), se nahajata dve primerni območji (8 in 9 ter manjši del območja 4). Ekotop ima
zmerne samočistilne sposobnosti zaradi obrečnih oglajenih prsti, ki jo na nekaterih mestih
zamenja hipoglej in psevdoglej z velikim deležem gline in melja v horizontu. Samočistilne
sposobnosti prsti pa na tem območju zmanjšujejo veliki antropogeni pritiski, kot so velika
živinorejska gostota (1,17 GVŽ/ha) in gostota poselitve (37,5 preb./km 2), intenzivno
kmetijstvo in večje pozidane površine. Upoštevati pa je potrebno tudi, da so območja ob
Dravinji poplavno ogrožena in pod vplivom vodne erozije, kar povečuje obremenjenost prsti.
Primerna območja so izven poplavnih območij, zato zmogljivosti prsti niso zmanjšane, prav
tako pa dolinsko dno Dravinje, s strani človeka, ni močno obremenjeno, zato so dodatni
posegi in obremenitve v okolje še sprejemljivi.
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Karta 23: Primerna območja, ki so 500 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
reliefa
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Karta 24: Primerna območja, ki so 300 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
reliefa
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Ekotop južni del Dravskega polja, ki ima največja potencialna območja za postavitev
bioplinarne, je z vidika reliefa zmerno ranljiv. Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti
so dobre, saj na tem območju ni izrazitih erozijsko-denudacijskih procesov. Ob večji količini
padavin lahko v manjšem obsegu poplavljajo vodotoki Studenčnica in Struga na vzhodnem
delu ekotopa. Z vidika reliefa so na primernih območjih 1, 2, 3, 4, 5 in 6 možne dodatne
obremenitve, saj reliefne zmogljivosti še niso presežene. Primerni območji 8 in 9 se nahajata
v ekotopu dolinsko dno Dravinje in Polskave, ki je z vidika ranljivosti reliefa zmerno ranljiv,
saj poplave manj erodirajo in je prisotna akumulacija materiala, regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti pa so velike. Dravinja pogosto poplavlja, obseg ogroženih
območij je velik (50–69 % površin) in predstavljajo omejitev za človekovo delovanje.
Zmogljivost reliefa še ni ogrožena, dovoljeni so manjši posegi, ki pa ne smejo biti na
poplavnih območjih. Primerni območji 10 in 11 sta v dolini Peklače, kjer je obremenjenost
reliefa z vidika človekovega delovanja majhna (redka poselitev, majhna prometna
obremenjenost, ni večjih sklenjenih pozidanih površin, ekstenzivno kmetijstvo),
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti pa so dobre. Stranske doline vzhodnih Haloz so
sicer z vidika reliefa zmerno ranljive, ker v ekotopu ni človekovega obremenjevanja, ampak
hudourniške poplave in možnost pojavljanja blatnih tokov obsegajo več kot 70 % površin,
intenzivnost erozijskih procesov je zelo velika, zato dodatna obremenitev ekotopa ni več
možna prav tako pa so izključeni vsi posegi, ki vplivajo na geomorfne procese. Močno
ranljivost okolja z vidika reliefa imata ekotopa Dravinjske gorice in nižje Leskovško gričevje,
kjer so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti nizke, zaradi neprepustne kamninske
podlage, naklonov nad 20° in razčlenjenim površjem ter na drugi strani z močno
obremenjenostjo reliefa z vidika obstoječih človekovih dejavnosti. Močno obremenjenost
reliefa gre pripisati vinogradniški dejavnosti, ki v Dravinjskih goricah zajemajo več kot
polovico površin (v nižjem Leskovškovem gričevju je ta odstotek nižji), ki so na zelo strmih
pobočjih. Obseg ogroženih in degradiranih območij je nad 70 % površin, relief pa predstavlja
močan omejitveni dejavnik na celotnem območju, dodatne obremenitve pa so možne le v
manjšem obsegu. Primerna območja, ki se nahajajo na višjem gričevju Dolene in Varnice
(primerna območja 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 in 23), so v zmerno ranljivem ekotopu, kjer so
že prvi znaki zmanjševanja zmogljivosti reliefa, vendar pa so zaradi velike gozdnatosti in
zmernega človekovega obremenjevanja možne manjše dodatne obremenitve.
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Karta 25: Primerna območja, ki so 500 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
voda
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Izbrano območje je z vidika voda močno in kritično ranljivo. Resno stanje je na ravninskem
Dravskem polju, kjer so vode že prekomerno obremenjene. Primerna območja 8 in 9 v
gričevnatem svetu lahko sprejmeta še dodatne obremenitve, saj je obstoječa obremenjenost
majhna oziroma zmerna z ekstenzivnim kmetijstvom in redkejšo poselitvijo. Večjo
obremenitev predstavlja neurejeno odvajanje odpadne vode in vinogradniške površine na
prisojah. Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti vodotokov so v ekotopu nižje
Leskovško gričevje ter višje gričevje Dolene in Varnice nizke zaradi manjših vodotokov in
majhnih pretokov. Nizke samočistilne sposobnosti pa imajo tudi vodotoki na Dravskem polju
zaradi majhnega strmca in nizkega pretoka ter na drugi strani velike obremenitve s strani
intenzivnega kmetijstva, gostejše poselitve, majhnega odstotka priključenosti na kanalizacijo
in večjih industrijskih obratov (Draženci). Ekotop južni del Dravskega polja presega
zmogljivosti površinskih voda, torej se na primerni območji 3 in 4 lahko vnese le manjša
dodatna obremenitev z urejenim čiščenjem odpadne vode. Prav tako je prisotna velika
obremenjenost podtalnice, regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti pa so že
presežene. Posledice preobremenitve, predvsem intenzivnega kmetijstva, se kažejo v
povišanih koncentracijah pesticidov, atrazina in desetil-atrazina v podtalnici. Veliko
obremenitev pa predstavlja tudi gostejša poselitev ob glavni prometnici, prašičerejske in
perutninske farme v Dražencih, Seli in Trnovcu, nepriključenost na kanalizacijo in visokega
LPDP na cesti Maribor – MPP Gruškovje. Ekotop južni del Dravskega polja ne dopušča več
dodatnega obremenjevanja podtalnice in novih posegov, ki imajo negativni vpliv na vode.
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Karta 26: Primerna območja, ki so 300 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
voda
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Močna ranljivost voda je na celotnem območju gričevja, zaradi nizkih pretokov, vodotoka
Psičina in Peklača pa imata majhen strmec, ki znižuje samočistilne sposobnosti. Manjše
obstoječe obremenitve (ekstenzivna raba prostora, ni živinorejskih obratov) zmerno vplivajo
na zmogljivosti voda, ki še ni presežena in dopušča še zmerne obremenitve in posege, čeprav
so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti nizke. Primerni območji 8 in 9 se nahajata v
močno ranljivem ekotopu dolinsko dno Dravinje in Polskave. Dravinja ima slabe samočistilne
zmogljivosti zaradi majhnega specifičnega odtoka, srednjega nizkega pretoka in majhnega
strmca ter velikega zaledja. Ekotop je gosto poseljen z neurejenim kanalizacijskim sistemom
in z intenzivnim kmetijstvom in obremenjenost že dosega stopnjo zmogljivosti, na nekaterih
območjih jo že presega. Nadaljnji posegi v okolje so omejeni, dodatne obremenitve so
mogoče samo z ureditvijo čiščenja odplak in z upoštevanjem vode kot omejitvenega
dejavnika.
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Karta 27: Primerna območja, ki so 500 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
zraka
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Občina Videm ima dobro kvaliteto zraka, noben ekotop ne izstopa po ranljivosti zraka in so
majhno do zmerno ranljivi z vidika zraka. Primerna območja v stranskih dolinah vzhodnih
Haloz so primerna še za dodatne obremenitve, saj zmogljivosti zraka še niso presežene. V
stranskih dolinah ni poselitve, prometa in industrije, zato ni vplivov na kakovost zraka, imajo
pa zmerne samočistilne sposobnosti, zaradi pogostega pojavljanja megle v hladnejšem delu
leta in možnost pojavljanja inverzije ter slabe prevetrenosti. V dolini Peklače je redka
poselitev, ki obremenjuje zrak z individualnimi kurišči v hladnem delu leta, prav takrat pa je
pogost pojav megle in inverzije. S tem zmogljivosti niso presežene, v ekotop pa se lahko
vnesejo še dodatne obremenitve. V ravninskem predelu je obremenjevanje večje predvsem
zaradi večje gostote prebivalstva, industrije (izpusti iz farm in tovarne močnih krmil v
Dražencih) in prometa. Megla se pojavlja v hladnejšem delu leta, dobra prevetrenost pa
omogoča dobre regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti. Na primernih območjih v
ekotopih južni del Dravskega polja in dolinsko dno Dravinje in Polskave je možno še dodatno
obremenjevanje, saj zmogljivosti še niso presežene. Zmogljivosti prav tako še niso presežene
v gričevju, kjer dobre samočistilne sposobnosti zraka in majhna obremenjevanja omogočajo
še nadaljnje posege in obremenjevanja v okolju.
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Karta 28: Primerna območja, ki so 300 m oddaljena od objektov in ranljivost okolja z vidika
zraka
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11. POKRAJINSKE OMEJITVE ZA DOLOČITEV PRIMERNIH OBMOČIJ ZA
BIOPLINARNE V OBČINI VIDEM
Primerna območja za postavitev bioplinarne v preučevanem območju so določena na podlagi
kriterijev, ki so zakonsko določeni ali pa so pomembni z ekonomskega vidika. Pomemben
dejavnik pri določitvi primernega območja za bioplinarno pa je tudi ranljivost okolja, ki je
sintezna ocena obremenjevanja okolja na obravnavanem območju ter na drugi strani
njegove regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti.
Na obravnavanem območju so med pokrajinotvornimi sestavinami najbolj ranljive vode, še
posebej podtalnica na ravninskem območju in manjši vodotoki v gričevju. Razlog za veliko
ranljivost južnega dela Dravskega polja je predvsem intenzivno kmetijstvo in uporaba
fitofarmacevtskih sredstev na prepustnih prsteh in s podtalnico plitvo pod površjem ter
neurejeno odvajanje odpadnih voda. To obremenjevanje se odraža predvsem v povišanih
koncentracijah pesticidov, atrazina, desitil-atrazina in nekaterih drugih snoveh.
Regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti podtalnice so že presežene, nadaljnja
obremenjevanja, ki imajo negativni vpliv na vode in prst, niso dopustna. Dodatna
obremenjevanja v manjšem obsegu so sprejemljiva v gričevnatem svetu, kjer so sicer nizke
samočistilne sposobnosti manjših vodotokov, vendar pa je prisotna ekstenzivna raba in
razpršena poselitev. Omejene obremenitve prenese tudi dolina Dravinje, kjer so posegi
dovoljeni s predhodnimi ukrepi zbiranja in čiščenja odplak. Bioplinarna nima neposrednega
vpliva na vode, saj morajo biti rezervoarji in digestorji zgrajeni neprepustno, odplake pa se
odvajajo v kanalizacijsko omrežje ali v čistilno napravo. Pri nepravilnem delovanju naprave ali
pri poškodbi delov v napravi pa lahko pride do izlitja odpadnih voda, ki pa bi predstavljala
veliko obremenitev za vodne vire.
Ranljiva pokrajinotvorna sestavina je tudi prst in sicer na območju Dravskega polja ter doline
Dravinje in Polskave. Veliko obremenitev predstavlja intenzivna raba (pozidane površine,
promet, farme, intenzivno kmetijstvo) ter naravna ogroženost zaradi poplav ob Dravinji in
Polskavi. Stopnja ogroženosti že rahlo presega zmogljivosti prsti na južnem delu Dravskega
polja, kjer so posegi v okolje lahko majhni, v dolini Dravinje pa zaradi manjše gostote
poselitve in intenzivnosti kmetijstva, ogroženost dosega zmogljivost prsti. Čeprav so na tem
območju dodatne obremenitve še dovoljene, pa ogroženost prestavljajo poplave, ki so ob
Dravinji zelo pogoste, zato so dodatni posegi zelo omejeni. Na poplavnih območjih se ne sme
graditi bioplinarne, upoštevati pa je potrebno 10-letne, 100-letne in katastrofalne poplave.
Južni del Dravskega polja ne dopušča več dodatnega obremenjevanja, zaradi obstoječega
obremenjevanja podtalnice (kmetijstvo, poselitev, promet). V gričevju je gradnja še
dovoljena, saj dosedanje obremenitve nimajo velikega vpliva na prst. V Dravinjskih goricah
pa je obremenitev večja, zaradi velikega odstotka vinogradniških površin. Pomembno je, da
se poišče lokacija na slabo prepustnih in globokih prsteh z velikim deležem težkih prsti (gline,
melja), zaradi velikih samočistilnih sposobnosti. Največje nevtralizacijske in regeneracijske
sposobnosti imajo kambične prsti (evtrične in distrične rjave prsti, rjave pokarbonatne prsti
in jerovica), ki imajo tudi ugodne fizikalo-kemijske lastnosti. Neprimerne prsti za območje
bioplinarne pa so nerazvite prsti (rankerji, rendzine, obrečne, litosoli), ki so plitve, prepustne
za vodo in so še v fazi nastajanja, zato so tudi občutljive na antropogene vplive.
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V gričevnatem svetu relief predstavlja oviro za dodatne posege v okolje. Vpliv človeka
geomorfne procese spremeni v naravno katastrofo in poruši ravnovesje znotraj sistema
geomorfnih procesov v pokrajini. Močno ranljiva sta ekotopa Dravinjske gorice in nižje
Leskovško gričevje, zaradi vinogradniške dejavnosti na strmih pobočjih in gostejše poselitve z
značilnimi razloženimi naselji. Kamninska podlaga je neprepustna za vodo in neodporna na
preperevanje, ki v povezavi z nakloni nad 20° in horizontalno razčlenjenostjo povečujejo
verjetnost pojavljanja plazov. Haloze, kjer so recentni geomorfni procesi zelo intenzivni,
imajo zelo nizke regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti, obremenjenost reliefa pa je
sorazmerno majhna, zaradi velikega deleža gozda. To je značilno predvsem za višje gričevje
Dolene in Varnice, medtem ko so za Dravinjske gorice in nižje Leskovško gričevje, predvsem
na osojah, značilni gozdovi in travniki, na prisojah pa vinogradniške površine, ki za relief
predstavljajo obremenitev. Na območjih z obremenjenim reliefom in manjšimi regulacijskimi
sposobnostmi reliefa je zmanjšana zmogljivost, dodatni posegi v okolje pa omejeni. Nove
obremenitve se ne smejo dodajati na območjih, kjer so se v preteklosti že pojavljali
denudacijski procesi ter na strmih pobočjih, kjer je velika verjetnost pojavljanja teh procesov.
Ranljivost reliefa pa ne predstavljajo samo denudacijski procesi v gričevju, ampak tudi
erozijski procesi v vmesnih dolinah in poplave v ravninskem svetu. Erozijski procesi
predstavljajo nevarnost predvsem v stranskih dolinah vzhodnih Haloz in v dolinah Psičine in
Peklače, obsežne in pogoste poplave pa se pojavljajo ob Dravinji, manj pa ob Polskavi. Zaradi
velike intenzivnosti in površin, ki jih procesi obsegajo, dodatne obremenitve in posegi v
stranskih dolinah niso možni, prav tako tudi niso možni na območjih poplav ob Dravinji.
Zrak v občini Videm ni obremenjen, saj na tem območju ni večjih onesnaževalcev zraka
(industrije, večjih mest, prometa), k čistemu zraku pa pripomore tudi reliefna odprtost na
Dravskem polju. Na tem območju zrak obremenjujejo farme in tovarna krmil v Dražencih, ki
zrak onesnažujejo z NH3, N2O, CH4, prahom in trdimi delci, majhen delež pa prispeva tudi
promet in individualna kurišča. Slabše samočistilne sposobnosti so v ozkih dolinah
gričevnatega sveta, zaradi reliefne zaprtosti, slabe prevretrenosti in pogostega pojavljanja
megle. Ta območja ne prenesejo večjega dodatnega obremenjevanja, zato naj bodo nadaljnji
posegi premišljeni in omejeni.
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Karta 29: Primernost ekotopov za postavitev bioplinarne in območja, ki so 500 m oddaljena
od objektov
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Karta 30: Primernost ekotopov za postavitev bioplinarne in območja, ki so 300 m oddaljena
od objektov
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Najprimernejša območja za gradnjo bioplinarne so v ekotopu Draženski gozd, kjer ni
okoljskih omejitev in je majhna ranljivost z vidika reliefa, voda, zraka in prsti. Primerna
območja so tudi v ekotopih dolin Psičine in Peklače ter višjem gričevju Dolene in Varnice,
vendar je pri gradnji potrebno upoštevati veliko ranljivost vodotokov in v gričevju ranljivost
reliefa. Manjše število primernih območij je v ekotopih dolinsko dno Dravinje in Polskave,
Dravinjske gorice in nižje Leskovško gričevje. Na ravninskem delu obravnavanega območja
predstavljajo omejitev predvsem poplave in velika ranljivost voda, medtem ko omejitev v
gričevju predstavlja relief. Neprimerna območja pa se nahajajo v ekotopu južni del Dravskega
polja, kjer je ranljivost podtalnice zelo velika in se na območju nahaja najožje vodovarstveno
območje.

12. ZAKLJUČEK
Izkoriščanje bioplina se uvršča v obnovljive vire energije, ki vsako leto postajajo bolj
pomembni, zato se jim namenja veliko pozornosti. Bioplin je sorazmerno poceni, CO2 pa
nevtralen vir obnovljive energije, ki ponuja možnost obdelave in recikliranja številnih
kmetijskih ostankov, stranskih proizvodov, različnih bioloških odpadkov, organskih odpadnih
voda iz industrije ter kanalizacijskih odplak na trajen in okolju prijazen način. Hkrati pa
prinaša številne koristi celotni družbi in tudi upravljavcem bioplinskih naprav. Bioplinarne, ki
predelujejo kmetijske substrate in organske odpadke prehrambene industrije, predstavljajo
pomembno obliko uporabe in predelave odpadkov. V Evropi in Severni Ameriki deluje nekaj
tisoč kmetijskih bioplinarn, število pa se v zadnjih letih povečuje. Poleg tega pa deluje še
veliko preprostih in majhnih naprav tudi v državah v razvoju, kot so Indija, Nepal, Vietnam in
Kitajska. Namen magistrske naloge ni spodbujanje gradnje bioplinarn ali širjenje prepričanja
o najprimernejšem izkoriščanju obnovljivih virov za proizvodnjo energije. Naloga predstavlja
eden izmed načinov izkoriščanja obnovljivih virov in način, kako se lahko določi primerno
območje za gradnjo bioplinarne, na izbranem območju pa so prikazana teoretična primerna
območja.
Glavni namen magistrske naloge je bil, poiskati ranljiva območja na izbranem območju v
Spodnjem Podravju in na podlagi študije ranljivosti okolja določiti omejitve za postavitev
bioplinarne. V splošnem delu je predstavljen bioplin in njegov nastanek, bioplinarne in
različne uporabe bioplina. Predstavljeno je obravnavano območje, za izbrano območje pa je
narejena študija ranljivosti okolja. Izpostavljeni so škodljivi vplivi na okolje, ki so bili kasneje
tudi upoštevani pri določanju primernih območij. Bioplinska naprava nima škodljivega vpliva
na vodne vire, zrak ali prsti, če ta deluje tehnično pravilno. Ob raznih nesrečah in
nepravilnostih pa lahko predstavlja veliko obremenitev za zrak ali vodo. Onesnaževanje zraka
lahko povzroča z nepopolnim čiščenjem bioplina, ki vsebuje škodljiv metan, ogljikov dioksid
in žveplo, medtem ko je CO2 nevtralen. Pomembno je odstraniti žveplo, saj je vodikov sulfid
že v manjši koncentraciji lahko nevaren in povzroča smrad, po drugi strani pa v reakciji z
vodno paro nastane žveplena kislina. Prav tako pa je zelo pomembno, da se med čiščenjem
odstrani metan, ki je toplogredni plin. Neprijetni vonj sicer ne onesnažuje okolja, ampak
lahko vpliva na kvaliteto bivanja, zato predstavlja oviro pri umeščanju naprave v prostor. Ob
pravilnem skladiščenju, delovanju naprave in čiščenju bioplina se intenzivnost smradu
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zmanjša. Prvo hipotezo bi delno potrdila, saj imajo bioplinarne vpliv na zrak zaradi uhajanja
plinov in povzročanja smradu, vendar pa se ob pravilnem delovanju bioplinske naprave ti
vplivi lahko zmanjšajo ali odstranijo.
Drugo hipotezo lahko ovržem, saj je analiza pokazala več pozitivnih kot negativnih učinkov,
predvsem ekonomskih. Pozitivni učinki so dodaten zaslužek na kmetiji, zmanjšanje
neprijetnih vonjav gnoja in gnojevke, presnovljen substrat, ki je boljše gnojilo kot sveži gnoj,
povezovanje kmetij, podjetništvo na podeželju, razvoj podeželja, neodvisnost od dobave
električne in toplotne energije itd.
Tretja hipoteza je povezana z oceno potencialov za postavitev bioplinarne na ravninskih
območjih. Na preučevanem območju je največ potencialno primernih območjih prav v
ravninskem svetu zaradi ekonomske upravičenosti (večja gostota kmetijskih gospodarstev,
farme, njivske površine), z okoljskega vidika pa ravninsko območje ni primerno zaradi
obremenjenosti podtalnice, poplav ob Dravinji in Polskavi ter naravnih vrednot. Dravsko
polje je močno oziroma kritično ranljivo z vidika podtalnice, torej so prepovedani vsi posegi,
ki imajo vpliv na vodne vire. Gledano na nivoju države, so največje njivske površine, največja
gostota poselitve, ki so potencialni porabniki energije, in velika gostota kmetijskih
gospodarstev prav na ravninskih območjih (dolinah, kotlinah, poljih), ki pa so tudi najbolj
ranljiva z vidika večine pokrajinotvornih sestavin. Na ravninskem območju je največ
potencialnih območij za postavitev bioplinarne, ki pa iz okoljskega vidika niso primerna.
Omejitev predstavlja predvsem podtalnica, ki je na tem območju že prekomerno
obremenjena, in zmanjšane samočistilne zmogljivosti manjši vodotokov ter poplave.
Na podlagi vrednotenja ranljivosti okolja v občini Videm, negativnih vplivov bioplinarne na
okolje in okoljskih omejitev, so na obravnavanem območju določena primerna in neprimerna
območja za postavitev bioplinarne. Najprimernejša območja so v ekotopu Draženski gozd, ki
je zaradi neposeljenosti in odsotnosti kmetijske dejavnosti najmanj ranljiv. Po drugi strani pa
je ekotop južni del Dravskega polja neprimeren, prav zaradi intenzivne kmetijske dejavnosti
in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, prometa ter večjih pozidanih površin in bioplinarna
lahko še dodatno obremenjuje podtalnico. V ekotopih dolinsko dno Dravinje in Polskave je
gradnja omejena zaradi poplav, Dravinjskim goricam in nižjemu Leskovškemu gričevju pa
omejitev predstavlja ranljivost reliefa, zaradi velike verjetnosti delovanja denudacijskih
procesov.
Bioplinarna je relativno čista tehnologija pridobivanja energije. V Sloveniji se ta še razvija,
zato je veliko napak pri gradnji naprave, vzdrževanju in vodenju. Razvoj bioplinarn se je pri
nas začel leta 2002, vendar se je v zadnjih letih ustavil. Nekatere bioplinarne so prenehale z
obratovanjem zaradi prevelikih vhodnih stroškov in pomanjkanja surovine. Najprimernejša
oblika bioplinarne v Sloveniji je kmetijska bioplinarna, v kateri je glavni substrat gnoj in
gnojevka ter ostanki biomase. Za večjo proizvodnjo energije in učinkovitost naprave bi bila
potrebna združitev večjih kmetij, ki bi napravo oskrbovale s surovinami, energijo bi koristile
za svoje potrebe, preostanek pa bi oddajale v omrežje. To bi bile nekakšne centralizirane
bioplinske naprave na nivoju kmetij. Vendar pa je, s strani pridelkov, pri uporabi te
tehnologije pridobivanja energije potrebno biti pazljiv. Glavna funkcija njivskih površin je
pridelava hrane in ne energetskih rastlin. Tehnologija pridobivanja bioplina se v Sloveniji še
mora razviti, vzgled pa nam naj bodo vodilne države na tem področju.
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13. SUMMARY
Biogas production is classified as a form of the exploitation of renewable energy sources,
which are becoming increasingly important each year, therefore a lot of attention is drawn
to them. Biogas is relatively cheap and CO2 is known as a neutral renewable energy source
that enables the treatment and recycling of several agricultural residues, by-products,
different forms of biological waste, organic wastewater from industries and sewage in
permanent and environmentally-friendly way. Moreover, it brings number of benefits to
society as a whole as well as to the biogas plant operators. The purpose of this paper is not a
promotion of biogas power plant construction or to spread believes of the most appropriate
way of renewable energy sources exploitation. The thesis presents the way how to select
suitable areas for biogas plant construction; moreover, theoretically suitable areas are
illustrated on selected area.
The main purpose of this thesis was to identify vulnerable areas on selected area in Spodnje
Podravje region and, based on an environmental vulnerability survey, define the limitations
for biogas power plant establishment. The general part presents biogas and its production,
biogas power plants and various ways of the use of biogas. The investigated area has been
presented, and a survey on environmental vulnerability of selected area has been conducted
within this paper. Harmful environment impacts have been emphasised and afterwards
considered in the process of determination of appropriate areas for biogas plant
construction. When operating technically correctly, biogas power plant has no harmful
impacts on water sources, air or soil. However, if it comes to different accidents or the
incorrectness in use, it can present a heavy burden to air or water.
By incomplete biogas treatment, it can cause air pollution since biogas contains harmful
methane, carbon dioxide and sulphur, while CO2 is neutral. It is important to eliminate
sulphur, as it can be dangerous and cause stench even in small concentrations; furthermore,
in reaction with water vapour it produces sulphuric acid. It is also essential to eliminate
methane, which is classified as a greenhouse gas, during a biogas treatment. Although the
unpleasant smell itself does not pollute the environment, it can affect the quality of life and
consequently presents an obstacle to locating a facility in the environment. However, biogas
power plant has more positive effects than the negative ones, former being especially
economical. Positive affects contribute to additional income on a farm, the reduction of
unpleasant fragrances caused by manure and compost, matabolised substrate, the
integration of farms, countryside entrepreneurship, the independence of electrical and
thermal energy, etc.
At the investigated area, most potentially suitable places are placed precisely on a flat
terrain due to economic justification (greater density of agricultural buildings, farms, fields),
however, from the environmental point of view, the flat terrain is inappropriate due to the
burdening of the groundwater, floods around rivers Dravinja and Polskava as well as the
natural values. Dravsko polje is strongly, or rather critically vulnerable from the point of
groundwater, thus any interventions affecting water sources are forbidden. Based on the
evaluation of vulnerability in the Municipality of Videm, negative impacts of a biogas plant
on environment as well as environmental limitations, suitable an unsuitable areas for biogas
plant construction are identified within the area under survey. The most suitable areas were
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found in the ecotope of Draženski gozd that is least vulnerable because of its depopulation
and the absence of agricultural activity. On the other hand, the ecotope of the south part of
Dravsko polje is unsuitable precisely because of the intensive agricultural activity and the use
of phytopharmaceutical products, traffic and larger build-up area, as biogas plant can put an
additional burden on the groundwater. In the ecotopes of valley bottoms of Dravinja and
Polskava, the construction is limited because of the floods; the limitation for Dravinjske
gorice and the lower Leskovško gričevje lies in the vulnerability of a relief, which is due to a
strong likelihood of the occurrence of denudation processes.
Biogas power plant presents a relatively clean technology of energy production. In Slovenia
it is still evolving, which results in a number of errors considering the construction,
maintenance and controlling of a facility. Some biogas power plants have stopped operating
because of the excessive input costs and shortages of raw materials. The most suitable form
of a biogas power plant in Slovenia is an agricultural biogas plant, main substrates of which
are manure and compost as well as biomass residues. In order to achieve greater energy
production and the efficiency of a facility, it would be necessary to connect farms, which
would supply the facility with raw materials; they would use the energy for their own needs
and give the rest of it off into the power grid. However, from the perspective of the harvest,
carefulness is required when making use of that kind of technology. The principal function of
arable land is the production of food, not energy crops.
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15. PRILOGE
PRILOGA 1: PRIMERI DOBRIH PRAKS V TUJINI IN SLOVENIJI
Veliko dobrih primerov delovanja bioplinarn je iz Nemčije, kjer so začetki prvih naprav in kjer
je razvoj najhitrejši. V velikem zaostanku pa nista niti Avstrija in Danska, kjer imajo razvito
tehnologijo in dobre primere sodelovanja med bioplinarno, kmetijami in prebivalci. Tudi v
Sloveniji je nekaj uspešnih bioplinarn, ki so lahko vzgled tistim, ki so šele v nastajanju.

Primer 1: Wittkiel
Bioplinska elektrarna Wittkiel je locirana na severu Nemčije in je tipična kmetijska
bioplinarna, ki za substrat uporablja koruzo. Ta substrat je popularen, saj kmetje iz njega
proizvajajo krmo za krave in svinje, višek pa prodajo bioplinarni in s tem dobijo dodaten
zaslužek. Sosednji prebivalci ne zaznajo vonja oziroma ne predstavlja problema, prav tako pa
se hrup motorjev sliši 100 metrov od naprave. Letno porabijo v povprečju 10800 ton koruze
in proizvedejo 6328000 kWh elektrike, ki oskrbuje 1580 gospodinjstev in 632800 kWh
toplote, kar je enako 632800 litrom kurilnega olja. Toploto uporabljajo za ogrevanje prašičjih
hlevov, počitniških hiš in za sušenje lesa (Probiopol, 2014).
Slika 21: Bioplinarna Wittkiel

Vir: Probiopol, 2014
Primer 2: Kaarßen
Bioplinska naprava Kaarßen na severu Nemčije je ena izmed največjih bioplinskih elektrarn v
deželi Lower-Saxony. Letno proizvede 20 milijonov kWh električne energije, kar je dovolj, da
oskrbuje 5000 gospodinjstev in 20 milijonov kWh toplote. Toploto uporabljajo v sami
bioplinarni za evaporacijo presnovljenega substrata, iz katerega dobijo kvalitetno gnojilo.
Substrat, ki ga uporabljajo, pa je gnoj in gnojevka (77 %) ter koruza (23 %)(Probiopol, 2014).
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Slika 22: Bioplinarna Kaarßen

Vir: Probiopol, 2014
Primer 3: Rieste
Bioplinska elektrarna v Nemčiji proizvaja bioplin iz mešanih substratov, kot so prašičji gnoj,
koruza, odpadna maščoba in drugi organski odpadki iz prehrambene industrije. Tako je
bioplinarna bolj neodvisna in prilagodljiva glede substratov. Prašičji gnoj in koruza prihajata
iz bližnje prašičje farme, kjer uporabljajo tudi toploto proizvedeno v bioplinarni. Toploto
uporabljajo tudi v samem procesu, in sicer za pasterizacijo organskih odpadkov in za
segrevanje digestorjev. Letno proizvede 4400000 kWh elektrike in oskrbuje 1050
gospodinjstev ter 4200000 kWh toplote (Probiopol, 2014).
Slika 23: Bioplinarna Rieste

Vir: Probiopol, 2014
Primer 4: Karstädt
Lokacija za bioplinarno je bila izbrana zaradi bližine substrata. V bližini naprave je velika
farma goveda, ki proizvede velike količine gnoja in gnojevke. Substrat se dovaja direktno v
bioplinarno po ceveh in s tem zmanjšuje stroške transporta ter omogoča večje zaloge ostalih
substratov. Tudi kmetje lahko dovažajo gnoj, za poplačilo pa dobijo presnovljen substrat za
gnojenje. Prav tako pa je v bližini tudi prehrambeno podjetje, ki dovaža organske odpadke.
Prednost te bioplinarne je neodvisnost od cene surovin, surovin in žetve. Toplota,
proizvedena v napravi, se porablja za pasterizacijo organskih odpadkov. Letno proizvede
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8900000 kWh električne energije, kar zadostuje za 2124 gospodinjstev in 6000000 kWh
toplote (Probiopol, 2014).
Slika 24: Bioplinarna Karstädt

vir: Probiopol, 2014

Primer 5: Bruck/Leitha
Bioplinska naprava se nahaja v Avstriji približno 40 km vzhodno od Dunaja. Naprava deluje
kot kogeneracijska naprava in za substrat uporablja organski odpadni material (organske
ostanke iz kmetijskih procesov in proizvodnje hrane, pakirane in nepakirane hrane s
pretečenim rokom uporabe, odpadke iz biodizelske proizvodnje, organski odpadni material iz
ločevalnega zbiranja gospodinjstev, ostanke ločevanja maščob, olje in maščobe za kuhanje,
mlečne odpadke in klavnične odpadke).
Bioplinska naprava proizvaja približno 800 m3 bioplina na uro, vsebnost metana pa znaša 60–
64 %. Letno proizvede 12 GWh električne energije in 15 GWh toplotne energije. Elektriko
oddajajo v omrežje, del toplote pa dobavljajo v lokalni ogrevalni sistem mesta Bruck/Leitha.
Od leta 2007 pa pridobljen biometan dovajajo tudi v lokalno nizkotlačno plinsko omrežje,
poleti in ponoči pa v regionalno visokotlačno plinsko omrežje (Patterson in sod., 2012).

Primer 6: Organica Arnuš 1
Bioplinarna Organica Arnuš 1 je primer kmetijske bioplinarne v Sloveniji. V pravnem smislu
deluje v okviru samostojnega podjetnika. Za substrat se uporablja gnoj in gnojevka ter travna
in koruzna silaža, ki jo dovažajo trije bližnji kmetje. Naprava letno proizvede 820000 kWh
električne energije, ki se oddaja v omrežje. Toplota se delno koristi za samo napravo, delno
pa za stanovanjske in gospodarske objekte, preostalo pa tudi za rastlinjake. Presnovljen
substrat se loči na tekoči in trdi del. Trdi del se suši in nato uporablja kot gnojilo na njivskih
površinah in v rastlinjaku. Del presnovljenega substrata pa kot organsko gnojilo prevzamejo
tudi ostali trije kmetje (Poje, Premrl, Krajnc, 2012).
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Slika 25: Bioplinarna Organica Arnuš 1

Vir: Poje, Premrl, Krajnc, 2012
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PRILOGA 2: KOEFICIENT ZA IZRAČUN GVŽ (GLAVE VELIKE ŽIVINE) ZA
POSAMEZNE KATEGORIJE ŽIVALI

Vir: Koeficient …, 2014
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Naziv naprave
BIO FUTURA družba za ravnanje z biološkimi odpadki d.o.o.
Bioplinarna Antares
Bioplinarna Jezera
Bioplinarna Lendava
Bioplinarna Motvarjevci
Bioplinarna Nemščak
Bioplinska elekrarna Lokve
Bioplinska elektrarna Papirnica Količevo
BPE ORGANICA ARNUŠ 1
BPE Organica Gjerkeš 2
BPE ORGANICA JURŠA 1
BPE ORGANICA KNAUS 1
BPE ORGANICA NOVA 1
BPE ORGANICA NOVA 2
BPE ORGANICA NOVA 3
BPE ORGANICA NOVA 4
BPE Organica Šijanec 1
BPE ORGANICA VARGAZON 2
BPN Organica VARGAZON 1
Elektrarna na bioplin Dobrovnik
Elektrarna na bioplin Ginjevec
Elektrarna na bioplin Ihan
Elektrarna na bioplin Logarovci
Mala bioplinska elektrarna Flere
Plinska elektrarna KOTO
Sistem za zajem emisij - bioplinarna Draženci
SPTE

Naziv lastnika
BIO FUTURA d.o.o.
BIOPLINARNA ANTARES, d.o.o.
Panvita Ekoteh D.O.O.
ECOS d.o.o.
Panvita Ekoteh D.O.O.
Panvita Ekoteh D.O.O.
PETROL d.d., Ljubljana
KOLIČEVO KARTON, d.o.o.
BRANKO ARNUŠ s.p.
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P.
DOM=EN DOMEN JURŠA S.P.
BIOPLIN KNAUS, Dejan Knaus s.p.
HRMENTUM D.O.O.
HRMENTUM D.O.O.
HRMENTUM D.O.O.
HRMENTUM D.O.O.
BIOPLIN ŠIJANEC, ROBERT ŠIJANEC s.p.
PULVEREM d.o.o.
PULVEREM d.o.o.
BIOPLIN GJERKEŠ, BRANKO GJERKEŠ S.P.
PLINPROM d.o.o.
PETROL d.d., Ljubljana
PLINPROM d.o.o.
Bio Term D.O.O.
Koto d.o.o.
PP ENERGIJA, d.o.o.
JP CČN DOMŽALE - KAMNIK d.o.o.

Datum začetka izplačevanja podpore neto moč v kW
1. 2. 2011
814
1. 10. 2012
500
1. 12. 2011
929
1. 4. 2011
7093
1. 2. 2013
775
1. 2. 2013
1459
1. 10. 2013
999
1. 2. 2013
518
1. 7. 2011
999
1. 9. 2011
999
1. 4. 2011
999
1. 5. 2012
250
1. 9. 2011
999
1. 9. 2011
999
1. 9. 2011
999
1. 9. 2011
999
1. 9. 2011
999
1. 9. 2013
999
1. 9. 2013
999
1. 11. 2009
985
1. 5. 2013
985
1. 12. 2010
962
1. 5. 2013
985
1. 4. 2011
110
1. 3. 2011
381
1. 9. 2012
970
1. 5. 2012
450

Sistemski operater
Vrsta podpore
SODO - Elektro Primorska
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Ljubljana
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Ljubljana
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Ljubljana
Zagotovljen odkup
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Celje
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Ljubljana Obratovalna podpora
SODO - Elektro Maribor
Obratovalna podpora
SODO - Elektro Ljubljana Obratovalna podpora

PRILOGA 3: SEZNAM BIOPLINSKIH NAPRAV V SLOVENIJI, KI PREJEMAJO
PODPORO

Vir: Borzen, 2014
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IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 21. januar 2015

Tjaša Lipič
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