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GEOGRAFSKI POTENCIAL PROIZVODNJE BIODIZLA V SLOVENIJI
Izvleček:
Hitra rast svetovnega prebivalstva je povzročila prekomerno izkoriščanje naravnih virov.
Posledice tega nesmotrnega človeškega ravnanja se že kažejo v naravnem okolju. Človek s
porabo fosilnih goriv prispeva k naraščanju koncentracije toplogrednih plinov, ti pa
povzročajo, da se ozračje globalno segreva. Novejše tehnologije nam omogočajo čistejše
obremenjevanje okolja, ki pa tudi ni brez posledic. Ena od takih tehnologij je tehnologija
proizvodnje biodizla, ki je okolju prijazno gorivo in bi lahko v prihodnosti nadomestilo
fosilna goriva. S tem, ali je biodizel primeren substitut, se ukvarjajo različne stroke, med
njimi pa se krešejo različna mnenja za ali proti. Evropska unija spodbuja pridelavo oljne
ogrščice kot energetske rastline, tako da pridelovalcem daje različne ugodnosti. Tudi
Slovenija je vpeta v svetovni krog tega dogajanja, zato je začela proizvajati oljno ogrščico za
proizvodnjo biodizla na svojih skromnih kmetijskih površinah. Sprašujemo se torej, ali je
slovenski kmetijski prostor primeren za proizvodnjo energetskih rastlin, kajti iz geografskega
vidika moramo upoštevati različne prednosti in pomanjkljivosti tovrstne proizvodnje.
Ključne besede: energetski viri, obnovljivi viri energije, dizel, biodizel, oljna ogrščica
(Brassica napus)
GEOGRAPHIC POTENTIAL OF BIODIESEL PRODUCTION IN SLOVENIA
Abstract:
Rapid growth in world population has led to overexploitation of natural resources. The
consequences of this unfortunate human behavior are beginning to show in the natural
environment. People contribute to the increase of greenhouse gas concentracions with
consumption of fossil fuels, and the gases couse global warming of the atmosphere. Newer
technologies allow less stress on the environment, but still they are not without consequences.
One of such technologies is the production of biodiesel, which is an environmentally friendly
fuel, and could replace fossil fuels in the future. Many different proffesions debate whether or
not biodiesel is a suitable substitute, some of them are for and some against it. The European
Union encourages the cultivation of rapeseed as an energy crop by giving growers several
benefits. Slovenia is also included in this global round of events, and began producing rape
for biodiesel production on their humble farmland. Therefore we wonder, whether the
Slovenian agricultural area is suitable for production of energy crops, because looking from a
geographical point of view, we need to consider all strengths and weaknesses of such
production.
Key words: energy sources, renewable energy sources, diesel, biodiesel, rapeseed (Brassica
napus)
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1 UVOD
Začelo se je z industrijsko revolucijo in traja slabih 200 let. Segrevanje ozračja namreč. Z
izumom avtomobila, ki ga poganjajo fosilna goriva, smo si nevede zagotovili vstopnico v
razgreto, morda pregreto, razburkano podnebno dogajanje na našem planetu. Ko so
znanstveniki ugotovili, kaj se dejansko dogaja, so sprožili preplah, ki pa ga človeštvo mogoče
ni vzelo preveč za res. Upamo, da bitka še ni izgubljena in da bodo naši ukrepi pravočasni ter
predvsem učinkoviti. Ampak, ali je vse to res ali pa je vzroke moč iskati kje drugje? Sta
morda politika in ekonomija tisti, ki želita profitirati na račun nevednega občinstva, ki ga pod
njunim pritiskom izvajajo mediji? Morda. Vendar pa je dejstvo tukaj pred vrati. S čim bomo
torej nadomestili fosilna goriva, ki jih pretirano izkoriščamo in jih je zato vedno manj?
Možnosti je veliko. Ne glede na to, ali se naše ozračje segreva ali ohlaja, ne moremo v
nedogled izkoriščati naravne vire, kakor da so samo naša last. Poskrbimo za lepši dom
naslednjim generacijam in si oglejmo enega izmed možnih ukrepov v boju za čistejši jutri.
Imenuje se biodizel.

1.1 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZI DIPLOMSKEGA DELA
NAMEN diplomskega dela
Iz geografskega vidika je glavni namen diplomskega dela proučiti potencial proizvodnje
biodizla v Sloveniji, kjer predstavlja oljna ogrščica glavno surovino za njegovo proizvodnjo.
Proučevanje smo izvajali po vseh dvanajstih statističnih regijah Slovenije in pri tem
upoštevali regionalnogeografske razlike med njimi, ki pomembno vplivajo na proizvodnjo
oljne ogrščice oz. biodizla.
V diplomskem delu je podrobneje predstavljen biodizel, ki ga današnje gospodarstvo
"reklamira" kot eno izmed alternativnih goriv, napram fosilnim gorivom, v bližnji
prihodnosti. Oljna ogrščica, ki je osnova za pridobivanje biodizla, zahteva za rast velike
kmetijske površine. Ali je biodizel najboljša opcija za zamenjavo fosilnih goriv? Politični ter
ekonomski interesi se nagibajo v to smer, vendar pa je njegova prihodnost sporna zaradi rabe
velikih kmetijskih površin na račun gojenja drugih kulturnih rastlin. Medtem ko se bo
človeštvo v razvitih državah vozilo na račun hrane, bodo v revnih državah še naprej umirali
zaradi lakote. Prav tako potrebuje oljna ogrščica za svojo rast gnojila in zaščitna sredstva, kar
obremenjuje prst in vodovje.
Diplomsko delo je v grobem razdeljeno v dva sklopa. V prvem so na kratko predstavljeni
obnovljivi viri energije oz. OVE ter zakonodajni okvir, ki je bistven pri uresničevanju
zastavljenih ciljev za uresničitev boja proti podnebnim spremembam. Predstavljena je tudi
oljna ogrščica kot glavna surovina za pridelavo biodizla ter nenazadnje biodizel kot
alternativno gorivo. Drugi del predstavlja ocena geografskega potenciala proizvodnje oljne
ogrščice in biodizla v Sloveniji. Obravnavanje tega problema je razdeljeno po statističnih
regijah. Vsaka regija ima svoje posebnosti in zato tudi različne možnosti glede proizvodnje.
Ima Slovenija sploh potencial za proizvodnjo biodizla in nenazadnje, ali je njegova
proizvodnja smiselna? V tem sklopu diplomskega dela smo izračunali maksimalno in
optimalno proizvodnjo oljne ogrščice in s tem tudi biodizla za vseh 12 statističnih regij v
Sloveniji.
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CILJI diplomskega dela
Glavni cilj diplomskega dela je bil proučiti, ali ima Slovenija sploh proizvodni potencial
biodizla.
Ostali cilji so:
- predstaviti oljno ogrščico kot enega izmed možnih virov za proizvodnjo biodizla;
- predstaviti biodizel kot enega izmed obnovljivih virov energije za dosego zmanjšanja
toplogrednih plinov v ozračju in
- po statističnih regijah Slovenije določiti maksimalno in optimalno (zmerno)
proizvodnjo oljne ogrščice in s tem biodizla.
HIPOTEZI diplomskega dela
Hipotezi, ki smo si ju zastavili na začetku diplomskega dela in ju bomo skozi celotno delo
skušali potrditi ali ovreči, sta naslednji:
- "Slovenija ima geografski potencial za proizvodnjo biodizla, vendar je proizvodnja
sporna zaradi nesamozadostnosti v pridelavi domače hrane in zaradi onesnaževanja
okolja (podtalnica, prst) s pesticidi in gnojili."
- "Predpostavljamo, da so na proučevanem območju statističnih regij Slovenije, zaradi
regionalnogeografskih razlik, prisotne tudi različne možnosti za pridelavo oljne
ogrščice oz. biodizla."

1.2 METODOLOGIJA
Pri raziskovanju se vedno poslužujemo znanstvenih metod, s pomočjo katerih želimo čim bolj
objektivno prikazati in proučiti realno podobo sveta. Narava geografskega raziskovanja je
odraz njenega širokega delovnega polja. Splošna znanstveno-raziskovalna geografska metoda
temelji na analizi in sintezi pojavov in procesov ter indukciji in dedukciji. S preprostimi
besedami bi to pomenilo zbiranje gradiva, vsestranska analiza, razčlenjevanje in proučevanje
pojavov in nato prikaz kompleksnosti pojavov in njihova povezanost, soodvisnost v okolju,
povezava in interpretacija ugotovljenih dejstev (Plut, 2004, str. 7–8).
V diplomskem delu sta bila obravnavana dva glavna metodološka pristopa. Prvi, ki temelji na
teoriji, imenovan teoretični metodološki pristop, je bil prisoten skozi ves prvi in delno tudi
drugi obravnavani sklop diplomskega dela. Drugi, praktični metodološki pristop, pa je
uporabljen v drugem sklopu diplomskega dela.
Teoretični metodološki pristop zajema zbiranje in vrednotenje obstoječe literature iz različnih
virov. Literature na iskano temo je ogromno, vendar pa se ta v večji meri nahaja na spletu,
zato je kakovost teh virov vprašljiva, kajti vsebine velikokrat niso označene kot strokovne. Iz
tega vidika je potrebna kritična presoja pridobljenih podatkov. Velik izziv je predstavljala
slovenska tematika, kajti biodizel je praktično stara-nova tema, s katero se Slovenija ukvarja
od leta 1984, aktivno za potrebe biodizla pa šele od leta 2005. Podatkov praktično ni, zato je
potrebno z razpoložljivimi viri zelo previdno ravnati.
Praktični metodološki pristop je temeljil na kvantitativnih metodah izračunov, ki so bili
izvedeni za posamezno statistično regijo Slovenije. Pregled po statističnih regijah nam
omogoča najbolj smiselni pogled glede zastavljene tematike. Maksimalna in optimalna
proizvodnja oljne ogrščice in biodizla sta le izračuna, ki teoretično omogočata izkoriščanje
kmetijskih površin, realnost pa je žal zelo daleč stran od teorije. Za boljšo interpretacijo
rezultatov so bile narejene in prikazane preglednice, grafikoni in pregledne karte.
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1.3 REGIONALNOGEOGRAFSKI METODOLOŠKI PRISTOP
Za razumevanje in raziskovanje kompleksnosti realnih sistemov je pomembno, da pri delu
uporabljamo tako imenovane modele, ki nam stvarnost bolj ali manj poenostavijo, saj
vsebujejo zgolj ključne značilnosti, temeljne faktorje in medsebojne povezave. S pomočjo
modelov poenostavljamo realnost zaradi konceptualnih, analitičnih in statističnih razlogov
(Plut, 2004, str. 31).
SLIKA 1: Regionalnogeografski model, kombiniran s fizičnogeografskim.

NARAVA

ČLOVEŠTVO
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Avtor: Novak, M., 2009.
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Za izvedbo diplomskega dela smo uporabili funkcijsko zasnovan regionalnogeografski
metodološki pristop. Ta izhaja iz klasično zasnovanega regionalnogeografskega
raziskovalnega pristopa, ki poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja regionalnih
sestavin in povezav pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije. Zaradi tesnih zvez
in soočinkovanja med naravnimi in družbenimi sestavinami regije je v ospredju proučevanje
geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami.
Vključuje pa tudi fizičnogeografske, termodinamične, ekosistemske, socialno-ekološke in
pokrajinsko-ekološke vsebine in pristope, ki dodatno osvetljujejo regionalno soodvisnost in
medsebojno součinkovanje v sistemu človek-okolje (Plut, 2004, str. 39).
Če podrobneje razčlenimo model, ki smo si ga zastavili kot osnovno podlago za proučevanje,
vidimo, da gre za kombinacijo regionalnogeografskega in fizičnogeografskega modelnega
pristopa. Taka kombinacija je bila nujno potrebna, saj nam preplet družbenih in naravnih
dejavnikov pokaže popolno sliko problema. V našem primeru predstavljajo fizičnogeografski
model kmetijske površine, brez katerih proizvodnja biodizla ne bi bila mogoča. Splošne
ugotovitve in dejanske izračune, ki smo jih izvajali za posamezne statistične regije v
Sloveniji, pa se nanašajo na regionalnogeografski model.
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2 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
2.1 PODNEBNE SPREMEMBE
Zemeljsko ozračje se segreva, s tem pa se spreminja podnebje. Vemo, da se je podnebje v
preteklosti spreminjalo zaradi naravnih vzrokov, za spremembe v zadnjih desetletjih pa je kriv
človek. Ta s porabo fosilnih goriv prispeva k naraščanju koncentracije toplogrednih plinov v
ozračju, ti pa povzročajo njegovo segrevanje. Zelo zgovoren je podatek, da se je v minulih sto
letih povprečna temperatura zemeljskega površja dvignila za 0,7 ˚C, glavnina porasta pa se je
zgodila v zadnjih 25-tih letih (Podnebne spremembe, 2009). Če ne bomo ukrepali, se bo
temperatura do konca tega stoletja povečala za 1,4–5,8 °C. 80 % vseh emisij toplogrednih
plinov v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) je posledica proizvodnje energije. EU se
je zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v EU in po svetu na raven, ki bi omejila
skupni dvig temperature na 2 °C v primerjavi z ravnmi v predindustrijskem obdobju. Vendar
se bodo s trenutnimi energetskimi in prometnimi politikami emisije ogljikovega dioksida (v
nadaljnjem besedilu: CO2) v EU povečale za 5 % do leta 2030, na svetovni ravni pa
predvidoma za 55 % (Trenutno stanje in izzivi energetike v Evropski uniji, 2009).
SLIKA 2: Nihanje globalne temperature in CO2 v zadnjih 1000 letih.

Vir: Temperature and CO2, 2010.
S pomočjo znanosti imamo čedalje več dokazov, da je povprečna temperatura površja Zemlje
povezana s količino CO2 v ozračju ter da je sedanje globalno segrevanje Zemlje posledica
povečane koncentracije CO2 v atmosferi (Slika 2).
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SLIKA 3: Povezanost naraščanja povprečne temperature Zemlje (v °C) ter koncentracije CO2
(v ppm) v ozračju v zadnjih 200 letih. Koncentracije CO2 so prikazane s stolpčnim grafom,
temperatura s črtastim grafom.

Vir: Globalna temperatura in CO2, 2010.
Na otoku Mauna Loa na Havajih opravljajo od leta 1958 redne mesečne meritve koncentracije
izmerjenega atmosferskega CO2 v zraku v ppm (parts per million), kar pomeni število
molekul CO2 v vsakem milijonu molekul suhega zraka (Atmospheric CO2 at Mauna Loa
Observatory, 2009). Od začetka opravljanja meritev pa vse do danes lahko spremljamo
nenehen porast koncentracije CO2 v zraku, velik preskok pa se je zgodil okrog leta 1980, ko
so se koncentracije zelo povečale. Temu je sledilo tudi povišanje povprečne temperature
površja Zemlje, ki pa se je v zadnjih 200 letih dvignila za 0,6 °C (Slika 3).
Fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin) so naravne organske snovi, ki so nastale pred
več milijoni let ter so skladiščene globoko pod zemeljskim površjem. Človeštvo bo te
omejene zaloge, ki so nastajale 500 milijonov let, porabilo v zelo kratkem času, tj. v manj kot
500 letih. Največji delež k onesnaževanju okolja prispeva proizvodnja in poraba fosilnih
goriv. Kurjenje fosilnih goriv prispeva 80 % planetarnih emisij CO2, 90 % SO2 in 85 % NOx.
Sežiganje fosilnih goriv, krčenje gozdov in druge oblike spremenjene rabe zemljišč pa so
dejavnosti človeka, s katerimi je posegel v naravo in začel spreminjati svetovno podnebje
(Plut, 2004, str. 77–78).
Države so leta 1992 na svetovnem vrhu v Rio de Janeiru sprejele okvirno konvencijo ZN o
spremembi podnebja, 11. decembra 1997 pa protokol k tej konvenciji – Kjotski protokol.
Kjotski protokol (stopi v veljavo 16. 2. 2005), ki ga je sprejelo 141 industrializiranih držav
sveta, je mednarodni sporazum v boju proti segrevanju ozračja, s katerim naj bi zmanjšali
emisije CO2 in preostale toplogredne pline (O podnebnih spremembah, 2009). Z rusko
ratifikacijo je Kjotski protokol postal mednarodno obvezujoč, saj ga je moralo po dogovoru
podpreti najmanj 55 držav, ki so leta 1990 v ozračje izpustile 55 % svetovnih toplogrednih
plinov (Kjotski protokol bo zaživel, 2004). V prvem ciljnem obdobju 2008–2012 bodo te
države skušale zmanjšati emisije za najmanj 5 % v primerjavi z letom 1990. EU proizvede
okoli 21 % vseh emisij toplogrednih plinov, zato se je zavezala, da bo le-te v povprečju
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zmanjšala za 8 % glede na leto 1990 (O podnebnih spremembah, 2009). Do danes je Kjotski
protokol ratificiralo že 184 držav, vendar med njimi ni Združenih držav Amerike. Čeprav so
podpisnica, ga niso ratificirale in zato nimajo nikakršnih obveznostih. Ironično pri vsem tem
pa je, da so ZDA odgovorne kar za četrtino svetovnega izpusta toplogrednih plinov (Kjotski
protokol, 2009).
Po podatkih Evropske okoljske agencije prispevajo stare članice (EU-15) kar 83 % vseh
prometnih emisij toplogrednih plinov, njihova rast v obdobju 1990–2004 pa je znašala 26 %.
Na območju novih članic (EU-10) pa je bila njihova rast iz prometa v istem obdobju 25 %
(Plevnik, 2008).
SLIKA 4: Spremembe skupnih emisij toplogrednih plinov iz prometa po evropskih državah v
obdobju 1990–2004.

Vir: Plevnik, 2008.
Naša država je z ratifikacijo Kjotskega protokola (l. 2002) prevzela obveznost 8 %
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 glede na izhodiščno leto 1986,
ko so bile emisije toplogrednih plinov najvišje. V Sloveniji so se emisije iz prometa do leta
2006 več kot podvojile glede na izhodiščno leto. Tako močno presegajo rast na območju
starih članic (EU-15), kjer so v obdobju 1990–2004 narasle za 26 %. Največji delež
toplogrednih plinov prispeva energetski sektor (82 % leta 2006), od tega oskrba z energijo
(39,6 %) in za njim prometni sektor (29,8 % leta 2006). Slovenija v obdobju 2008–2012 v
povprečju ne bo smela preseči 18,95 milijona ton emisij ekvivalenta CO2 na leto, ker so bile
leta 1986 emisije toplogrednih plinov 20,6 milijona ton ekvivalenta CO2. Stalna rast
toplogrednih plinov iz prometa in njihov velik delež v skupnih emisijah otežujeta
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prizadevanje Slovenije za dosego sprejetih obveznosti iz Kjotskega protokola. Po podatkih
Agencije Republike Slovenije za okolje o emisijah posameznih toplogrednih plinov v
Sloveniji leta 2006 zavzema CO2 več kot 82 % emisij, večinoma iz izgorevanja fosilnih goriv
(Plevnik, 2008). Število registriranih osebnih vozil na tisoč prebivalcev se je med letoma
1990 in 2003 skoraj podvojilo, saj je z 289 naraslo na 446. Ob avtomobilih je naraščalo tudi
število kilometrov, ki jih vozniki v povprečju prevozimo, povečala se je povprečna moč
motorja, več je vozil z dizelskimi motorji in več tovornih vozil. Upada le število avtobusov.
Promet je postal drugi največji vir izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji. Z vožnjami tako
“pridelamo” kar 21 % skupnih emisij, pri čemer delež tovrstnih obremenitev ozračja vsako
leto naraste še za dodatne 3 % (Burja, 2006, str. 14).
SLIKA 5: Emisije toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji od izhodiščnega leta Kjotskega
protokola (1986) do 2006.

Vir: Plevnik, 2008.

2.2 TIPOLOGIJA NARAVNIH VIROV
Za preživetje in napredek človeške vrste so nujno potrebni naravni viri, ki jih nudi naš planet,
vendar pa so ti omejeni z velikostjo in sposobnostjo Zemlje, da jih obnavlja. Naravni viri so
torej sestavine naravnega okolja, ki jih uporablja človek: ozračje, voda, prst, zemlja, minerali,
rude itn. Naravni element je opredeljen kot vir, če sta zadovoljena dva predpogoja:
- obstoj znanja in tehnični postopki izločevanja in rabe,
- obstoj povpraševanja po materialih.
Vedno večje število svetovnega prebivalstva, znanje, tehnologija, človeške potrebe in
gospodarska proizvodnja so potrebo po izkoriščanju naravnih virov zelo povečali, kar pa je
sprožilo povečan pritisk na geografsko okolje (Plut, 1998, str. 34–35).
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SLIKA 6: Tipi naravnih virov.

NARAVNI
VIRI

NEOBNOVLJIVI
(zaloge)

ponovna
uporaba oz.
reciklaža

enkratna
uporaba

OBNOVLJIVI
(prilivi)

neposredna
sončna
energija

DRUGI
(pejsaž, prostor)

posredna
sončna
energija

geotermična
energija

Vir: Plut, 1998.
Naravne vire delimo na neobnovljive (zaloge) in obnovljive (prilivi). Temeljna razlika je v
časovni skali njihovega razvoja. Ker so vsi viri proizvod naravnih tokov, so torej vsi
obnovljivi, vendar v različnih stopnjah. Kot tretjo vejo naravnih virov bi lahko opredelili tudi
pejsaž in prostor, s čimer bi opozorili na omejenost prostora in pomen prostorske oddaljenosti
za človekove dejavnosti (Plut, 1998, str. 34–35).
Neobnovljivi naravni viri oz. zaloge so snovi, ki so nastajale na Zemlji več milijonov let.
Zaloge na našem planetu so shranjene v omejenih količinah, ki pa jih človek vse bolj
izkorišča. Nekatere zaloge lahko ponovno uporabimo (recikliramo npr. kovine), druge pa
lahko uporabimo samo enkrat (npr. fosilni viri). Pri uporabi naravnih virov (npr. fosilna
goriva) nastajajo različne emisije, ki onesnažujejo in obremenjujejo okolje. Problem
predstavlja prekomerno izkoriščanje omenjenih virov, kajti samočistilne sposobnosti okolja so
omejene, zato je potrebno z njimi ravnati preudarno (Plut, 1998, str. 34–35).
Obnovljivi naravni viri oz. prilivi so tisti, ki so z vidika človeškega življenja obnovljivi v
primerno kratkem obdobju. Delimo jih v neposredno sončno energijo, sončno energijo (veter,
plimovanje, morski tokovi, energija vodotokov, biomasa) in geotermično energijo.
Vključujejo vodo, zrak, živali in rastline, sončno sevanje, moč vetra in energijo valovanja. Če
človek preveč poseže v izkoriščanje obnovljivih virov, preseže tudi njihovo naravno
obnovljivost, kar pomeni, da se tok obnavljanja prekine. Če pride torej do prekomerne rabe
obnovljivih virov, le-ti ne morejo več opravljati vseh brezplačnih storitev, ki dejansko
omogočajo obstoj naše družbe in gospodarstva (Plut, 1998, str. 34–35). Obnovljivi viri
energije so sestavni del boja EU proti podnebnim spremembam. Prispevajo h gospodarski
rasti, ustvarjanju novih delovnih mest (obnovljiva energija v EU trenutno nudi približno
350.000 delovnih mest: visokotehnološka in vzdrževalna dela, dela v kmetijstvu, na primer
pri proizvodnji biomase), povečujejo energetsko varnost in imajo pozitiven učinek na
podnebje. Zamisel o povečanju uporabe obnovljivih virov energije se vsak dan bolj bliža
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realnosti zaradi naraščajočih in nestabilnih cen nafte. Do leta 2020 naj bi v EU delež
obnovljivih virov energije dosegel 20 % v končni porabi energije. Določen pa je tudi najnižji
cilj, tj. 10 %, za uporabo biogoriv v prometu v EU, ki ga je prav tako potrebno doseči do leta
2020 in velja za vse države članice. Zastavljeni cilji v EU do leta 2020 bi naj zmanjšali
emisije CO2 v višini 600 do 900 milijonov ton letno; zmanjšali porabo fosilnih goriv za 200
do 300 milijonov ton letno; zmanjšali odvisnost EU od uvoženih fosilnih goriv ter s tem
povečali stabilnost dobave energije v EU ter povečali spodbude za razvoj visokotehnoloških
industrij z novimi gospodarskimi priložnostmi in delovnimi mesti (Obnovljivi viri energije,
2009).
Skoraj vsa energija, ki se uporabi v prometnem sektorju EU, je proizvedena iz nafte. Čeprav
vemo, da obstajajo tudi nove rezerve nafte, ki pa jih bo težje izkoriščati, je problem še vedno
v tem, da je nafta količinsko omejena surovina, ki se nahaja le v nekaterih delih sveta
(Sporočilo komisije, 2006).

2.3 PREDNOSTI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Podatki za leto 2008 kažejo, da obnovljivi viri energije predstavljajo 6,7 % porabe energije v
Evropi. Dve tretjini sta pridobljeni iz biomase. Evropska komisija si prizadeva spodbujati
uporabo biogoriv – goriv za prevoz – saj je raznolikost v prevozu izjemno pomembna, kajti ta
je danes predvsem odvisen od nafte. Podatki iz leta 2007 kažejo, da biogorivo predstavlja 2,6
% goriv za cestni prevoz v EU. Da bi EU dosegla 10 %, mora povečati proizvodnjo in uvoz
biogoriv prav v času, ko so biogoriva v središču zapletenih okoljskih in gospodarskih razprav.
Ciljna vrednost biogoriv v EU je vse bolj predmet razprav. Evropski parlament je nedavno
zahteval jamstvo, da bo 40 % od 10 % ciljne vrednosti pridobljenih iz virov, ki ne tekmujejo s
proizvodnjo hrane (Če bioenergija vzcveti – Prehod z nafte na bioenergijo ni brez tveganj,
2008). Prvi razlog za vztrajanje pri biogorivih je po mnenju Evropske komisije okoljski.
Transport je velik onesnaževalec okolja, rast njegovih škodljivih izpustov bo mogoče
“spraviti pod nadzor” tudi z biogorivi. Drugi razlog pa je varnost oskrbe, saj EU uvozi 98 %
nafte (Zakaj evropska komisija vztraja pri biogorivih, 2008).
Potrebno se je zavedati, da imajo obnovljivi viri energije ogromno prednosti pred
neobnovljivimi, hkrati pa moramo pozornost obrniti tudi na njihove slabe lastnosti.
a) Prednosti
- Spodbujajo zaposlenost in razvoj podeželja. Industrija OVE je trenutno eden najhitreje
rastočih sektorjev. Na splošno so tehnologije za izrabo OVE delovno bolj intenzivne na enoto
proizvoda kot tehnologije izrabe fosilnih goriv. Ker je biomasa na razpolago na podeželju, je
njena izraba povezana z razvojem podeželja, kjer zaradi uporabe biomase nastajajo delovna
mesta.
- Izboljšujejo kakovost okolja in preprečujejo nadaljnje spreminjanje podnebja. Obnovljivi
viri energije v nasprotju s fosilnimi gorivi nimajo tako velikih količin emisij toplogrednih
plinov. Zato raba OVE prispeva k zmanjšanju emisij CO2 in s tem tudi k lažjemu
izpolnjevanju ciljev Kjotskega protokola.
- Privlačijo investicije za obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije. Velik del
obstoječih elektrarn uporablja tehnologije, ki so zastarele in neučinkovite. Zamenjava le-teh z
okolju prijaznejšimi in učinkovitejšimi tehnologijami lahko pritegne investicije, brez katerih
ne bi bilo mogoče posodobiti obstoječih elektrarn.
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- Z vse večjo uporabo postajajo OVE cenovno konkurenčni fosilnim virom. Predvideva se, da
bo energija iz OVE v prihodnosti bistveno cenejša kot energija iz fosilnih virov, saj se bodo
tehnologije za izrabo OVE izpopolnile in tudi dosegle nižje cene.
- Povečujejo učinkovitost. Njihova razkropljenost in dostopnost omogočata demokratizacijo
energetskega sektorja in boljšo uskladitev vrste energije z lokalnimi potrebami (Prihodnost je
obnovljiva! Obnovljivi viri energije, 2005).
b) Pomanjkljivosti
- Ena od pomanjkljivosti obnovljivih virov energije je, da je težko ustvariti količine električne
energije, ki so tako velike, kot tiste, ki jih proizvedejo iz tradicionalnih fosilnih goriv. To
lahko pomeni, da moramo zmanjšati količino energije, ki jo uporabljamo, ali pa preprosto
graditi več energetskih objektov. Najboljša rešitev za naše energetske probleme je torej
ravnotežje številnih različnih virov energije.
- Še ena pomanjkljivost obnovljivih virov energije je zanesljivost oskrbe. Obnovljivi viri
energije so pogosto odvisni od vremenskih razmer za proizvodnjo energije (vodna, vetrna,
sončna energija).
- Tehnologija obnovljivih virov energije je precej draga, stroški zanjo pa daleč presegajo
stroške fosilnih goriv. Razlog je seveda nova tehnologija, ki pa seveda veliko stane (The
Advantages and Disadvantages of Renewable Energy, 2010).

2.4 BIOMASA
Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V
to skupino uvrščamo: les in lesne ostanke (lesna biomasa), ostanki iz kmetijstva, ne lesnate
rastline, uporabne za proizvodnjo energije, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin,
sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne gošče oz. usedline ter organsko frakcijo mestnih
komunalnih odpadkov in odpadne vode živilske industrije (Bio energija, 2008).

2.4.1 TEKOČA BIOGORIVA IZ BIOMASE
V kmetijstvu nastaja biomasa, ki se uporablja kot vir človeške ali živalske hrane, za predelavo
v surovine, izdelke ali goriva, del pa se kot odpadki neposredno vrne nazaj v prst. Poleg
trdnih in plinskih produktov biomase poznamo tudi biogoriva oz. tekoča goriva iz biomase.
Ta se uporabljajo kot nadomestek ali dodatek fosilnim gorivom za uporabo v transportu in
tudi zunaj njega. Pri izgorevanju biomase nastaja ogljikov dioksid, vendar ta ne povzroča
učinka tople grede, kajti ogljik, ki se sprosti, je dejansko tisti ogljik, ki so ga rastline zajele iz
zraka. Najpomembnejša biogoriva so bioetanol, biometanol, rastlinsko olje ter biodizel
(Jejčič, 2008).
EU podpira biogoriva s ciljem, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov, razvili
nadomestke za fosilno gorivo, razvejali vire oskrbe goriva in povečali dekarbonizacijo
transportnih goriv. Z razvojem proizvodnje goriv pričakujejo nove priložnosti za razvejanje
dohodka in zaposlitve na kmetijskih območjih. V številnih državah v razvoju bi imeli
ekonomske in okoljske koristi, ustvarila bi se nova delovna mesta, zmanjšali računi za uvoz
energije in odprle možnosti za izvozne trge. Večina biogoriv je še vedno dražja od fosilnih
goriv, ampak kljub temu njihova uporaba v svetu narašča. Svetovna proizvodnja biogoriv, ki
jo podpirajo politični ukrepi, se sedaj ocenjuje na več kot 35 milijard litrov (Sporočilo
komisije, 2006).
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Brazilija je vodilna proizvajalka biogoriv na svetu, kajti 60 % avtomobilov poganjajo tovrstna
goriva (Biogoriva očitno še ne bodo znižala porabe nafte, 2007). Spodbujanje uporabe
biogoriv in drugih vrst bioenergije v Evropi neizogibno sproža neposredne in posredne učinke
drugod. Za primer vzemimo Evropo. Iz repičnega olja bi lahko na trajnosten način proizvajali
biodizel, toda s tem bi bilo na voljo manj repičnega olja za proizvodnjo hrane v Evropi in v
svetu. Vrzel bi deloma lahko zapolnilo palmovo olje, toda to bi lahko privedlo do
zmanjševanja deževnih gozdov, saj bi se za dodatne palmove pridelke posekala drevesa v
državah, kot je na primer Indonezija. Povečanje vse svetovne porabe hrane in dodatno
povpraševanje po biogorivu vodita v širjenje obdelovalnih zemljišč na svetu na račun
naravnih travišč in tropskega deževnega gozda. To je pomembno, saj izsekavanje gozdov in
obdelovalne prakse zemljišč trenutno prispevajo okoli 20 % globalnih emisij toplogrednih
plinov. Povpraševanje po biogorivih je v globalnem smislu eden od številnih dejavnikov, ki
so prispevali k nedavnemu zvišanju cen hrane. Po ocenah Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) so zaradi obstoječih in predlaganih ukrepov za podporo
biogoriv v EU in Združenih državah Amerike povprečne cene pšenice, koruze in rastlinskega
olja srednjeročno višje za okoli 8 % za pšenico, 10 % za koruzo in 33 % za rastlinsko olje.
Dejstvo pa je, da travišča in gozdovi učinkujejo kot shrambe CO2. Če bi jih spremenili v
pridelek, primeren za proizvodnjo v biogoriva, bi to funkcijo shranjevanja uničili. Koristi več
desetletij tako ne bi odtehtale negativnih učinkov (Če bioenergija vzcveti – Prehod z nafte na
bioenergijo ni brez tveganj, 2008).
Ne glede na to, da so biogoriva okolju bolj prijazna, ker med zgorevanjem oddajajo za tretjino
manj škodljivih snovi kakor fosilna goriva, moramo ocenjevati celoten vpliv na okolje.
Nedavne raziskave ne govorijo ravno v prid biogorivom. Ugotovitve kažejo, da med pridelavo
in predelavo potrebnih surovin prihaja do obremenjevanja okolja. Energetska učinkovitost
biogoriv in s tem doseženo zmanjšanje toplogrednih plinov še zdaleč ne moreta biti edini
merili za določanje ekološke primernosti. Upoštevati je treba celoten krog pridelave, pri
čemer pa se izbira primernih virov močno zmanjša. Med pridelavo poljščin prihaja do hudih
obremenitev okolja, od pregnojevanja do zakisovanja tal ter zmanjšanja biološke raznolikosti.
Poleg tega pa potrebujemo tudi površine za pridelavo hrane. Ne smemo pa pozabiti na
posledice pridelave v tropskih predelih, kjer požigajo tropske gozdove za pridobivanje več
obdelovalnih površin, pri tem onesnažujejo zrak z velikimi količinami CO2, aerosoli, uničuje
pa se rastlinske in živalske vrste. Pridelava v zmernih klimatskih pasovih pa ni možna brez
intenzivnega gnojenja in globoke mehanske obdelave tal, za kar spet potrebujemo energijo.
Po najnovejših dognanjih za izdelavo biogoriv ekološko niso primerni rž, oljna repica, koruza,
soja, palmovo olje in sladkorni trs (Tihec, 2009). Dejstvo pa je, da če bi hoteli z biogorivi
nadomestiti 10 % fosilnih goriv, uporabljenih za prevoz, bi bilo potrebno kar 9 % svetovnih
obdelovalnih površin. To bi zmanjšalo količino hrane na svetovnem trgu in povzročilo višje
cene ter posledično še več lakote v revnih državah (Rast biogoriv bo povečala lakoto, 2007).
Za plantaže soje so v Argentini in drugje posekali in požgali velike količine gozda, v
Indoneziji so šotišča (velika nahajališča ogljika) izsušili in uničili deževni gozd za prostrana
posestva za gojenje palmovega olja. Ob požiganju gozdov in oksidiranju šote pa se v ozračje
izpustijo ogromne količine CO2. Prav tako nepoškodovana šotišča in gozdovi absorbirajo CO2
in njihovo uničenje prinaša dvojno škodo. Krčenje gozdov skupaj z drugimi spremembami
uporabe zemljišč pomeni 18 % vseh toplogrednih plinov po svetu. Biogoriva torej,
paradoksalno, pospešujejo ta proces, so prepričani aktivisti. Tudi znanstveniki v EU niso
prepričani, ali bodo koristi biogoriv kdajkoli pretehtale stroške in ali bo cilj EU, 10 %
biogoriv, kdajkoli znižal emisije toplogrednih plinov. Po nekaterih podatkih naj bi samo
promoviranje biogoriv evropske davkoplačevalce stalo med 33 in 65 milijardami evrov do
leta 2020. Okoljevarstveniki trdijo, da emisije niso edini problem, povzročen z "biogorivnim
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bomom". Tudi poljščine, posejane v severnejših deželah, kot koruza v Združenih državah
Amerike ali oljna ogrščica v Nemčiji in ostali Evropi, naj bi škodovale podnebju. Koruza in
repica sta namreč ogromen porabnik dušika, zato kmetje uporabljajo velike količine gnojil.
Ko je ta izpuščen v zrak, pa odseva 300-krat toliko toplote kot CO2. Naslednji znan očitek
biogorivom pa se nanaša na strmo naraščajoče cene hrane, ob dejstvu, da se nekatera živila
pretvarja v gorivo. Povišanje cen soje in koruze je prizadelo predvsem države v razvoju
(Wondra, 2008).
Biogoriva ne morejo v celoti nadomestiti fosilnih goriv. Trajnostna rešitev za promet mora
tako poleg biogoriv vključevati tudi ostale izboljšave, kot so konstrukcija vozil in motorja,
razvoj hibridnih vozil in vozil na gorivne celice, primerna infrastruktura, javni promet, boljše
mestno in podeželsko planiranje ter bolj določene politike za spremembo vedenja potrošnikov
(Wondra, 2008).

2.4.2 RAZVOJ BIOGORIV
Kot je bilo že omenjeno, se je EU, ki ima s proizvodnjo biogoriv velike načrte, zavezala, da
bodo njene članice do leta 2020 delež biogoriv v ponudbi goriv povečale na 10 %. Ta sklep
vključuje še pogoj, da mora do takrat že biti razvita druga generacija biogoriv. To pomeni, da
bodo za njihovo proizvodnjo uporabili celo rastlino, ne le njen del (Biogoriva očitno še ne
bodo znižala porabe nafte, 2007).
a) Biogoriva prve generacije
Biogoriva prve generacije se nanašajo na tista biogoriva, ki jih proizvedemo iz sladkorjev,
škroba, rastlinskih olj ali živalske masti, z uporabo poznanih in uveljavljenih tehnologij. V
predelovalnem postopku se uporabljajo poljščine, ki jih poznamo iz prehrambene industrije,
kot so pšenica, koruza, sladkorna pesa, sladkorni trs, soja itn. Med biogoriva prve generacije
bi lahko prišteli rastlinsko olje, biodizel, bioalkohole (bioetanol, biometanol), bioplin itn. Ta
biogoriva se proizvajajo v večjem obsegu in se uporabljajo v komercialne namene (Biogoriva,
2009). Proizvodnjo biodizla in bioetanola prve generacije se vse ostreje kritizira, ker povzroča
naraščanje cen, intenziviranje kmetijstva in ogroža biodiverziteto (Fritzel, 2008).
b) Biogoriva druge generacije
Razlogi za razvoj biogoriv druge generacije so v dvigovanju cen živil, potreb po večji
potencialni energetski učinkovitosti, ekonomski upravičenosti in večjemu prispevku k
zmanjšanju toplogrednih plinov. Ta biogoriva pridobivajo na podlagi predelave lignoceluloze,
ki jo vsebujejo ostanki rastlin in neuporabljeni deli pridelkov (slama, trava, lesna biomasa
itn.). Obstoječa tehnologija (fermentacija, piroliza, uplinjanje itn.) omogoča za do 40 % večji
energetski izkoristek na hektar poljščin. V tem primeru bi lahko porabili manj kmetijskih
površin za proizvodnjo energetskih rastlin za biogoriva (Grm, 2008, str. 16–17). Biogoriva
druge generacije se torej ne pridobivajo iz poljščin, namenjenih za prehrano, in so zato
ekološko, ekonomsko ter družbeno bolj upravičena in sprejemljiva. Trenutno razpoložljiv
biodizel ima 75 % manj CO2 emisij kot navadni dizel, medtem ko ima biodizel, pridobljen z
BTL (Biomass-to-Liquid - termo-kemična konverzija ali uplinjanje) tehnologijo, celo 90 %
manj emisij CO2 kot navadni dizel (Fritzel, 2008). Problem pri proizvodnji biogoriv druge
generacije pa predstavljajo stroški, ki so za 30–70 % dražji od proizvodnje goriv prve
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generacije. Če ne bo prišlo do napredka v tehnologiji, bo žal tovrstna proizvodnja morala
ostati omejena (Grm, 2008, str. 16–17).
c) Biogoriva tretje generacije
Pri tretji generaciji biogoriv izkoriščamo alge za pridobivanje olja, ki jih s predelavo
pretvorimo v energente, primerljive naftnim: bencin, dizelsko gorivo, letalska goriva itn. Alge
se lahko vzgajajo v odprtih bazenih ali zaprtih bioreaktorjih, v katerih je moč pridelati veliko
večjo količino olja kot na enaki površini iz rastlin, ki se uporabljajo za pridelavo biogoriv
prve generacije (Biogoriva, 2009). V proizvodnji se lahko uporabljajo gensko spremenjeni
organizmi, kjer alge pretvarjajo sladkorni substrat do olj, ki se jih nato predela v želen
produkt (npr. dizelsko gorivo). Pri tem bi za rafiniranje surovega vmesnega produkta lahko
uporabili obstoječe predelovalne kapacitete naftnih rafinerij. Potencial alg se skriva tudi v
njihovi čistilni funkciji, saj predelajo dušik iz odpadnih voda ter ogljikov dioksid iz zraka.
Gojenje alg ne zaseda površin, ki so namenjena za pridelavo hrane, pa tudi ne potrebuje vode,
ki bi jo drugače uporabili kot pitno ali za namakanje v kmetijstvu (Bullis, 2007). Alge bi naj
predstavljale najučinkovitejšo surovino za pridobivanje biodizla, saj na površinsko enoto iz
alg pridelamo kar 250-krat toliko kot na primer iz soje. Nedavne študije so pokazale, da bi za
vzgojo alg, ki imajo vsaj 50 % vsebnosti olj, potrebovali območje, veliko 28.000 km2, oz. le
0,3 % ameriškega kontinenta, da bi lahko proizvedli dovolj biodizla za vsa prometna sredstva
v Združenih državah Amerike. Za proizvodnjo bi tako lahko uporabili območja puščav, kjer je
sončne energije na pretek, izkoriščenost prostora pa nična (Debeljak, 2008, str. 13).
Množične uporabe biogoriv tretje generacije v bližnji prihodnosti še ne moremo pričakovati,
saj se poleg visokih stroškov pojavlja še precej vprašanj glede njihove pridelave in
učinkovitosti (Biogoriva, 2009).

2.5 POSTOPEK PRIDOBIVANJA BIODIZLA IZ RASTLINSKEGA
OLJA
Človeštvo je že stoletja proizvajalo rastlinska olja iz rastlin, ki vsebujejo olje. V osnovi je bila
proizvodnja prehrambenega namena, rabilo pa se je tudi za razsvetljavo, proizvodnjo barv,
maziv, kozmetiko itn. Današnja raba rastlinskih olj pa je usmerjena predvsem za
prehrambene, farmacevtske in tehnične namene (sem štejemo med drugim tudi olja za
proizvodnjo biodizla). Največ rastlinskih olj se danes predela v biodizel (Jejčič, 2008).
Biodizel si je ustvaril v svetu svoje strateško mesto med alternativnimi viri goriv, tako v
proizvodnji kot tudi na prodajnih mestih bencinskih servisov. V slovenskem prostoru je bil
odziv nad pričakovanji. Velik interes se je pokazal tako na surovinski bazi (oljna ogrščica –
kmetje, odpadno rastlinsko olje – komunalna podjetja, odpadne maščobe – klavnice), kakor
tudi na potrošniški bazi (večja podjetja za javni prevoz, avtoprevozniki, tudi posamezniki)
(Energap, 2009).

2.5.1 PROIZVODNJA RASTLINSKEGA OLJA
Pri proizvodnji rastlinskih olj poznamo dva tipa proizvodnje, tako imenovano decentralizirano
proizvodnjo na eni in industrijsko proizvodnjo na drugi strani. Proizvodnja rastlinskih olj
poteka na osnovi ekstrakcije olj s pomočjo mehanskega iztiskanja semen (prvi tip
proizvodnje) ali s pomočjo topil (drugi tip proizvodnje, ki pa je ekološko sporen) (Jejčič,
2008).
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PREGLEDNICA 1: Primerjava decentralizirane in industrijske proizvodnje olja iz semen
oljaric.
Decentralizirana proizvodnja olja
majhna velikost obrata (manjša ali srednje velika
podjetja ter kmetije)

Industrijska proizvodnja olja
to so korporacije – v povezavi z multinacionalkami

proizvodne lokacije so blizu pridelovalnih površin

proizvodne lokacije so blizu velikih transportnih
križišč

proizvodnja doseže do 5 t/dan (lahko tudi do 25 t/dan)

proizvodnja lahko preseže tudi 500 t/dan

olje se hladno stiska, oljne pogače (peleti) kot ostanek

olje je (pol)rafinirano, oljne pogače pridobljene z
ekstrakcijo s topili

nizka vsebnost fosforja v olju (hladno stiskanje)

visoka vsebnost fosforja v olju

visoka hranilna vrednost oljne pogače; 10–17 % olja v
pogači

neekološko pridelana oljna pogača

nizki investicijski stroški

visoki investicijski stroški

majhna poraba energije (80 kWh/t semena)

visoka poraba energije (470 kWh/t semena)

okolju prijazna proizvodnja – brez kemičnih topil ali
toplotne obdelave semena, ni odpadne vode

pri postopku rafiniranja nastanejo velike količine
odpadne vode

nizki transportni stroški – oddaljenost do 50 km

dolge transportne poti, tudi medkontinentalne

stroški varnostnih ukrepov so nizki

stroški varnostnih ukrepov so visoki

visoka fleksibilnost proizvodnje

nizka fleksibilnost proizvodnje

ustvarjanje dodatne vrednosti v ruralnem okolju

dodatna vrednost v ruralnem okolju se ne ustvarja

odpiranje novih delovnih mest na kmetijah

odpiranje novih delovnih mest v industriji

Vir: Jejčič, 2008.
SLIKA 7: Mini oljarna.

Vir: Jejčič, Poje, Godeša, 2009.
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V slovenskem prostoru zagovarjamo obliko decentralizirane pridelave rastlinskega olja za
biodizelsko gorivo v manjših proizvodnih enotah. Pomembna je razpršenost proizvodnih enot,
te pa se lahko nahajajo na različnih lokacijah po državi. Tovrstne proizvodne enote (s
kapaciteto stiskanja 0,1–5 t/dan) za stiskanje semena ogrščice lahko ekonomsko in okolju
prijazno obratujejo zaradi njihove enostavne tehnične opreme in delovnega procesa, ki je
povezan z nizko porabo energije (80 kWh/t semen) (Jejčič, Poje, Godeša, 2006).
Decentralizirana proizvodnja rastlinskega olja ima svoje prednosti, ki se odražajo v
gospodarstvu in kmetijstvu. Gospodarske prednosti decentralizirane proizvodnje olja se
nanašajo na odpiranje novih delovnih mest doma, zmanjša se energetska odvisnost od
uvoženih fosilnih tekočih goriv, kapital za nabavo goriva ostane v državi. Kmetijske prednosti
decentralizirane proizvodnje olja pa so naslednje: pri proizvodnji nastajajo stranski produkti,
ki se lahko uporabljajo za živalsko krmo ali kot energent; izkoriščajo se kmetijske površine,
ki so v zaraščanju in tudi tiste v obvezni prahi za gojenje oljne ogrščice; kmetje dobijo od
države subvencije, ker gre za energetsko rastlino; kmetje kolobarijo; oljna ogrščica izboljšuje
tla; kmetje dosegajo višjo dodano vrednost pri proizvodnji olja s stiskanjem semen oljne
ogrščice. Nadomeščanje dela fosilnih goriv v gospodarstvu oziroma kmetijstvu z biodizelskim
gorivom, ki bi ga proizvedli iz domače surovine, bi omogočilo, da del zaslužka, ki se odliva v
države proizvajalke nafte, ostane v državi (Jejčič, Poje, Godeša, 2009).

2.5.2 PROIZVODNJA BIODIZLA
Z relativno enostavno reakcijo dobimo pri ugodnih pogojih (tlak 1 bar in temperatura 20 ˚C)
velike izkoristke (do 96 %) (BIODIZEL – dizel rastlinskega olja, 2009). Kemijska reakcija
rastlinskega olja z alkoholom (najpogosteje se za to uporablja metanol) nam da končni
proizvod, ki mu v kemiji rečemo ester. Kadar te estre rabimo kot dizelsko gorivo, jih
imenujemo biodizel. Stranski produkt izvedene kemijske reakcije je glicerin (glicerol), ta pa
se uporablja v farmaciji, kozmetični industriji itn. Biodizel je torej proizvod kemijske
reakcije, imenovane transestrifikacija, ki pomeni pretvorbo enega tipa estra v drug tip estra
(Trontelj, 2007).
SLIKA 8: Kemijska reakcija transestrifikacije.
CH2 ─ OCOR1
│
CH ─ OCOR2 + 3 CH3OH
│
CH2 ─ OCOR3
olje

metanol

CH ─ OH
│
R2COOCH3 + CH ─ OH
│
R3COOCH3
CH ─ OH
R1COOCH3

biodizel

glicerol

Vir: Tehnologija, 2008.
Rabljeno rastlinsko olje oz. živalske maščobe je treba najprej ločiti od vode in nato
prefiltrirati, da se odstranijo trdni delci (drobtine, razni ostanki itn.). Nato se lahko prične
proces z alkalijo, ki odstranjuje proste maščobne kisline. K temu nato primešamo alkohol
(večinoma metanol) in katalizator (največkrat natrijev hidroksid). Trigliceridi iz olj reagirajo z
alkoholom in nastane ester oz. biodizel in glicerin, ki pa se ločita drug od drugega (Trontelj,
2007).
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SLIKA 9: Tehnologija proizvodnje biodizla iz semen oljne ogrščice.

Vir: Energap, 2009.
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2.5.3 LASTNOSTI BIODIZLA
Kljub temu, da vsebuje besedo "dizel", ne vsebuje nobenega petroleja in ostalih fosilnih
delcev. Je namreč 100 % rastlinsko ali živalsko olje (Jereb, 2004).
PREGLEDNICA 2: Primerjava mineralnega dizla z biodizlom.
DIZEL (D2)
2,98

BIODIZEL
5,65

Gostota (g/cm2) pri 20 °C

0,849

0,88

Temperatura tališč
ča (°C)

- 16

-8

Temperatura vrelišč
ča (°C)

191

347

Temperatura vžiga (°C)

74

179

42,9

37,77

0

6

Vsebnost žvepla (%)

0,36

0,012

Vsebnost kisika (%)

0,33

9,22

Viskoznost pri 40 °C

Energetska vrednost (MJ/kg)
Vsebnost dušika (ppm)

Vir: Energap, 2009.
Biodizel in fosilni dizel imata različne lastnosti. Ker ima biodizel relativno visoko vrelišče, je
manj hlapljiv in varnejši za manipulacijo, ima tudi boljše mazalne sposobnosti, kar podaljšuje
življenjsko dobo motorja, višje cetansko število pa daje gorivu dobre zgorevalne sposobnosti.
Biodizel je tudi bolj izpostavljen težavam, ki nastanejo v hladnem vremenu, za kar sta vzrok
višja temperatura tališča in točka motnosti. Najnižja temperatura, pri kateri je gorivo še
uporabno, je -15 ˚C pri dizlu in -8 ˚C pri biodizlu. Visoke vsebnosti kisika povzročajo manjše
emisije, žal pa imajo zaradi istega razloga metilni estri manjšo energetsko vrednost (10 %)
glede na fosilni dizel, je pa res, da je njihova gostota nekoliko večja (5 %), kar pomeni manjšo
izgubo energije na enak volumen (Tomc, 2006, str. 3).
SLIKA 10: Sprememba emisije toplogrednih plinov po uporabi biodizelskega goriva.

Vir: Bio energija, biogorivo, 2008.
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a) Prednosti
Bistvena prednost biodizla je v količini škodljivih snovi, ki se sproščajo pri izgorevanju. V
primerjavi z navadnim plinskim oljem je za 80 % manj izpustov ogljikovega dioksida in za
100 % manj žveplovega dioksida. Biodizel v primerjavi s fosilnimi gorivi žvepla sploh ne
vsebuje, količine sproščenega CO2 pri izgorevanju pa so skoraj zanemarljive. Pri tem pa
moramo vedeti, da je to tisti CO2, ki ga je rastlina dobila iz atmosfere in ga porabila za svojo
rast, ob zgorevanju pa se ta spet vrne tja, kjer je bil – v atmosfero. S tem se neto količine CO2
na Zemlji ne povečujejo, kakor se to dogaja pri izgorevanju fosilnih goriv. Druga pomembna
lastnost biodizla je njegova biorazgradljivost, kar pomeni, da se 98 % po zemlji razlitega
goriva popolnoma razgradi v treh tednih. Ta lastnost je še posebej pomembna za uporabo na
ekološko občutljivih območjih, kot so gozdovi, smučišča, pristanišča, vodovarstvena
območja, naravni parki itn. Tudi shranjevanje in transport biodizla sta zaradi nestrupenosti in
visoke temperature vžiga enostavnejša in varnejša. Med pomembnejše lastnosti spada tudi
njegova obnovljivost, kar pomeni, da nam vsako leto znova zraste na polju v obliki različnih
oljnic. To je sicer poseg v okolje, vendar neprimerljiv z zelo grobimi posegi v okolje zaradi
rafinerij fosilnih goriv in vrtin na naftnih poljih širom sveta. Tudi mazalne lastnosti biodizla
so dokazano zelo dobre in daleč presegajo ostala fosilna goriva (Levstek, 2003).
b) Pomanjkljivosti
Biodizel vsebuje nekoliko več dušika, kar povzroča večje emisije NOX. Slabost je tudi v
omejenem proizvodnem potencialu, dragi proizvodnji, kjer se za predelavo olja uporablja
alkohol (Tomc, 2006, str. 3). Ena od negativnih lastnosti biodizla je tudi njegovo agresivno
delovanje na posamezne dele motorja, zato so potrebni zaščitni premazi in polimerni
umetni materiali za cevi, po katerih teče gorivo. Današnja tehnologija pa na srečo omogoča
normalno uporabo biodizla, saj so proizvajalci že dovolj zgodaj odpravili omenjeno težavo.
Slaba lastnost biodizla je tudi skladiščenje. Zaradi svojega naravnega izvora je namreč po
določenem času skladiščenja, predvsem v neprimernih razmerah (svetloba, temperatura),
podvržen delovanju mikroorganizmov in alg. Zato so za daljše skladiščenje nujni dodatki, ki
se jih dobi na trgu, in ki uspešno izboljšajo skladiščno obstojnost goriva (Levstek, 2003).
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3 ZAKONODAJA IN USMERITVE EVROPSKE
UNIJE NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE, PREDVSEM BIOGORIV
3.1 POLITIČNI OKVIR
Prvi trdni temelji so bili v EU postavljeni leta 1993, ko je skupnost prvič predlagala cilje za
obnovljive vire energije. Program se je imenoval ALTENER, njegov cilj pa je bil povečati
delež obnovljive energije s 4 % leta 1991 na 8 % leta 2005. Od takrat naprej si Evropska
komisija nenehno prizadeva povečevati tržni delež obnovljive energije. Zato je leta 1997
sprejela Belo knjigo, katere cilj je bil 12 % delež obnovljivih virov energije do leta 2010.
Največjo vlogo je Evropska komisija namenila biomasi, ki naj bi dosegla povečanje s 3,3 %
primarne energije na 9,3 %. V Zeleni knjigi o energetski varnosti iz leta 2000 je bil cilj iz
Bele knjige potrjen in za transportni sektor določen 20 % delež alternativnih goriv do leta
2020. Iz teh političnih okvirjev izhajajo tudi zakonodaja ter podporni ukrepi (pomoč članicam
na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju) (Šević, 2007). Slovenija je namenila s
podpisom Kjotskega protokola do obdobja 2008–2012 izpuste toplogrednih plinov zmanjšati
za 8 % (glede na stanje leta iz 1986). Raba biogoriv je eden izmed ukrepov Strategije in
kratkoročnega akcijskega načrta zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. S spremembo zakona
o trošarinah decembra 2003 so bila biogoriva kot pogonska goriva opredeljena kot trošarinski
izdelki s trošarinsko stopnjo 0 % (Jejčič, Poje, Godeša, 2006).

3.2 ZAKONODAJNI OKVIR
8. maja 2003 sta Evropski parlament in Svet sprejela Direktivo 2003/30/ES o spodbujanju
rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu (v nadaljevanju: Direktiva 2003/30/ES),
katere namen je uvajanje ukrepov spodbujanja rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv, ki bi
nadomestila uporabo dizelskih goriv in motornih bencinov v prometu. Na ta način bi radi
uresničili zastavljene cilje o izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov in ustvarjanje novih možnosti trajnostnega razvoja podeželja. Države
članice EU morajo po zahtevi iz Direktive 2003/30/ES zagotoviti najmanjši delež rabe
biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu, za ta namen pa morajo pri dajanju goriv na
trg za svoja območja določiti državne ciljne vrednosti deležev biogoriv v prometu. V tej
direktivi so tudi določene referenčne vrednosti za te državne ciljne vrednosti, in sicer: 2 % do
konca leta 2005 in 5,75 % do konca leta 2010 (Tavzes, 2008, str. 3).
V Direktivi 2003/30/ES je med drugim zapisna zahteva, da mora država članica vsako leto
poročati Evropski komisiji o:
- "sprejetih ukrepih spodbujanja rabe biogoriv ali drugih obnovljivih goriv namesto
dizelskega goriva ali motornega bencina za pogon motornih vozil;
- nacionalnih virih, namenjenih proizvodnji biomase za energetsko rabo, ki ni raba energije v
prometu;
- celotni prodaji goriva za rabo v prometu in deležih biogoriv, čistih in zmešanih z gorivi, in
drugih obnovljivih goriv, ki so bili dani na trg v preteklem letu. Kjer je primerno, države
članice poročajo o izjemnih pogojih pri oskrbi trga s surovo nafto ali naftnimi derivati, ki so
vplivali na trženje biogoriv in drugih obnovljivih goriv" (Tavzes, 2008, str. 3).
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SLOVENIJA
Za izvedbo Direktive 2003/30/ES je Slovenija sprejela tri zakonske akte:
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je izhodiščni programski
dokument Slovenije uvajanja ukrepov spodbujanja rabe biogoriv v prometu. V prvem ciljnem
5-letnem obdobju (2008–2012) tega programa je določeno zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov za najmanj 120.000 ton CO2 ekvivalentov letno. To dejansko pomeni, da bi morala
biogoriva v transportu nadomestiti za okoli 45.000 ton goriva dizelskih goriv in motornih
bencinov. V odstotkih to pomeni 3 % biogoriv od vseh goriv v 5-letnem obdobju (Tavzes,
2008, str. 3–4).
- Zakon o trošarinah določa, da so biogoriva v čisti obliki kot pogonska goriva izključena iz
sistema trošarinskega nadzora in plačila trošarinskih dajatev. Če pa čista biogoriva mešamo s
fosilnimi gorivi, je oprostitev plačila trošarine možno uveljavljati do največ 5 % oz. več, če
gre za standardizirana goriva z vsebnostjo biogoriv (Tavzes, 2008, str. 3–4).
- Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil (od l. 2007 nadomeščen
z Uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih
vozil), ki v skladu z Direktivo 2003/30/ES določa vrste biogoriv, ki se uporabljajo kot
biogoriva v prometu, in najmanjšo vsebnost biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil, ki jo
morajo zagotavljati distributerji goriv za pogon motornih vozil, v posameznem letu do leta
2010 (Tavzes, 2008, str. 3–4).
V skladu z Uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon
motornih vozil, morajo distributerji dizelskega goriva za pogon motornih vozil v prometu
zagotoviti, da bo letna povprečna vsebnost na trg danih biogoriv v vseh gorivih za pogon
motornih vozil:
- 2007 enaka najmanj 2,0 %,
- 2008 enaka najmanj 3,0 %,
- 2009 enaka najmanj 4,0 %,
- 2010 enaka najmanj 5,0 %,
- 2011 enaka najmanj 5,5 %,
- 2012 enaka najmanj 6,0 %,
- 2013 enaka najmanj 6,5 %,
- 2014 enaka najmanj 7,0 %,
- 2015 enaka najmanj 7,5 %.
Delež letne količine biogoriva se lahko zmanjša, če cena ene ali več najvišjih dnevnih borznih
cen biogoriva presega vsoto dnevne borzne cene mineralnega goriva, v katero je primešano to
biogorivo, in trošarine za to mineralno gorivo. V primeru neizpolnjevanja letnih obveznosti
dajanja biogoriv na trg za posameznega distributerja je mogoče določiti, da mora pri
načrtovanju dajanja biogoriv na trg za prihodnje leto upoštevati povečanje dajanja biogoriva
na trg, tako da je količina biogoriva v prihodnjem letu enaka vsoti deleža, ki je naveden za
prihodnje leto. Tako so ocenjene vrednosti količin biogoriv, danih na trg v letu 2008 najmanj
1,5 %, 2009 najmanj 2,0 %, 2010 najmanj 3,0 %, 2011 najmanj 4,0 %, 2012 najmanj 5,0 % in
v nadaljnjih letih do 2015 najmanj 5 % celotne letne količine goriva, dane na trg za pogon
motornih vozil (Tavzes, 2008, str. 5–6).
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4 BIODIZELSKO GORIVO OZ. BIODIZEL IZ
OLJNE OGRŠČICE
Biodizelsko gorivo je gorivo, ki spada med obnovljive vire energije in predstavlja alternativo
navadnemu mineralnemu dizelskemu gorivu. Proizvaja se iz svežih surovih rastlinskih olj,
odpadnih jedilnih olj rastlinskega izvora in odpadnih maščob živalskega izvora. Biodizelsko
gorivo oz. na kratko biodizel predstavlja obnovljiv in ekološko neoporečen energetski vir, ki
se odlikuje po nizki emisiji toplogrednih plinov v okolje po izgorevanju. Ne vsebuje
žveplovih in aromatskih spojin. Uporablja se lahko v praktično vseh novih modelih osebnih
avtomobilov z dizelskim motorjem, prav tako v tovornjakih kot tudi v kmetijski mehanizaciji.
V svetu njegova proizvodnja narašča, prav tako uporaba – zlasti v okolju, kjer se srečujejo s
problemom visoke onesnaženosti zraka oz., kjer so potrebe po ohranjanju naravnega okolja še
posebej izrazite (Žerjav, 2003).
Vendar pa moramo biti pazljivi, ko govorimo o biodizlu. Namreč predpona "bio" lahko
marsikoga spravi v dilemo, saj je raba le-te namenjena izdelkom s kontrolirano ekološko
pridelavo in predelavo. Biodizel pa to vsekakor ni, saj potrebuje precejšnje količine začetnega
vnosa fosilnih goriv (v obliki gnojil in fitofarmacevtskih sredstev). Predpona "bio" v tem
primeru služi izključno za razlikovanje tega goriva od fosilnega dizla (Šević, 2007, str. 29).
Za razmere, kot jih poznamo v Evropi in v Sloveniji (klimatski pogoji, kmetijska
problematika, tehnologija proizvodnje, cena biogoriv itn.), je od tekočih biogoriv iz biomase
trenutno najbolj primerno gorivo biodizel, narejen iz rastlinskih olj (Jejčič, Poje, Godeša,
2006). Proizvodnja biodizla iz oljnic je najbolj enostavna od vseh proizvodnih verig za
biogoriva, stroški procesiranja pa so najnižji v primerjavi z drugimi biogorivi. V svetu
proizvedejo 80 % biodizla iz oljne ogrščice, 13 % iz sončnic, ostanek pa iz ostalih rastlinskih
olj (Jejčič, Poje, Godeša, 2006).
Za proizvodnjo fosilnega dizla in biodizla je potrebno vložiti energijo. Katera energija se
vlaga in kakšna so razmerja vložene in oddane energije za posamezno gorivo, pa je razloženo
v naslednjih nekaj stavkih.
Proizvodnja biodizla zahteva vnos energije, ki danes še vedno prihaja iz neobnovljivih
fosilnih virov. Fosilna energija se rabi za različne faze: proizvodnja mineralnih gnojil,
uporaba kmetijske mehanizacije pri proizvodnji oljne ogrščice, sušenje zrnja oljne ogrščice,
ekstrakcija olja iz semena na mehanski ali kemični način, proizvodnja metanola za
transestrifikacijo itn. (za nekatere omenjene faze je možno uporabiti vnos energije biodizla,
tiste, ki so vezane na uporabo kmetijske mehanizacije in sušenje semena) (Mobilis, 2008).
Največ te energije pa se porabi za za proizvodnjo dušikovih gnojil, za pridobivanje olja skozi
procese stiskanja surovine in pri proizvodnji metanola za izvršitev procesa transestrifikacije
(Ševič, 2007, str. 41). V primeru, da uporabljamo rabljena jedilna olja, pa je energetsko
razmerje še bolj pozitivno, saj odpade faza proizvodnje. Ena od možnosti za energetsko
ovrednotenje biomase oz. biogoriv je uporaba koeficienta njihove energetske bilance, ki
predstavlja razmerje med energijo, ki jo dobimo iz rastline (končnega produkta), in energijo,
ki jo porabimo za pridelovanje omenjene rastline (Mobilis, 2008). Odpadno jedilno olje
izkazuje najboljše razmerje med vloženo fosilno energijo in koristno končno energijo goriva
(razmerje 1 : 5,5). Na splošno vsa biodizelska goriva kažejo pozitivno končno energijsko
bilanco, saj vsa dosegajo vsaj 1,88-kratno povečanje vložene fosilne energije (po ocenah
različnih avtorjev se razmerja gibljejo med 1 : 1,88 in 1 : 3,21). Na drugi strani imamo fosilni
dizel, pri katerem je energijska bilanca negativna, saj moramo tudi do 20 % končne energije
dizla odšteti na račun energijskih potreb za proizvodnjo goriva (črpanje nafte, rafiniranje,
transport goriv) (Ševič, 2007, str. 41).
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Fosilni dizel in biodizel (RME – Rapeseed oil Methyl Ester) imata različne lastnosti. Učinki
obeh goriv so naslednji:
- kurilna vrednost (1,15 kg RME nadomesti 1 kg fosilnega dizla),
- hektarski donos (1,143 kg RME/ha z energijo 42.530 MJ/ha nadomesti isto količino energije
iz 996 kg fosilnega dizla).
V neki študiji o varčevanju porabe neobnovljivih virov energije v življenjskem ciklu RME so
ugotovili, da je ob zamenjavi vsakega kilograma dizelskega goriva z RME privarčevanih
okoli 50 MJ fosilne energije (Ševič, 2007, str. 42).

4.1 OLJNA OGRŠČICA

4.1.1 OLJNA OGRŠČICA V SVETU IN EVROPSKI UNIJI
Na svetu obstaja več kot 4000 rastlin, iz katerih se lahko proizvajajo rastlinska olja. Za
pridelavo oljne ogrščice so primernejši severni deli Evrope, južni deli pa za pridelavo sončnic,
soje, v drugih delih sveta pa uporabljajo še palmovo olje, olje iz jatrope itn. (Jejčič, 2008).
V letu 2007 je devet največjih svetovnih proizvajalk oljne ogrščice (Kitajska, Kanada, Indija,
Nemčija, Francija, Poljska, Velika Britanija, Avstralija in Združene države Amerike) skupaj
proizvedlo 50,5 milijonov ton semena. Med vsemi proizvajalkami se na prvo mesto uvršča
država Kitajska, ki je proizvedla 10,3 milijone ton, drugo mesto pripada Kanadi, ki je
proizvedla 9,5 milijonov ton, na tretje mesto pa se uvršča Indija s 7,4 milijoni ton semena
oljne ogrščice. Četrta država po količini proizvedenega semena v svetu je Nemčija (leta 2007
kot članica EU proizvedla največjo količino semena v EU) s 5,3 milijoni ton semena oljne
ogrščice. Tem državam sledijo Francija (4,6 milijonov ton), Poljska (2,13 milijonov ton),
Velika Britanija (2,10 milijonov ton), Avstralija (1,1 milijonov ton) ter Združene države
Amerike (0,7 milijonov ton) (Preglednica 3).
PREGLEDNICA 3: Največje svetovne proizvajalke oljne ogrščice v letu 2007.
DRŽAVA
Kitajska

OLJNA OGRŠČICA v milijonih ton
10,3

Kanada

9,5

Indija

7,4

Nemčija

5,3

Francija

4,6

Poljska

2,13

Velika Britanija

2,10

Avstralija

1,1

Združene države Amerike

0,7

SKUPAJ

50,5

Vir: Rapeseed, 2009.
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SLIKA 11: Proizvodnja oljne ogrščice v državah članicah EU-27 v letu 2007.

Vir: Eurostat regional yearbook 2009, 2009, str. 147.
V letu 2007 je bilo v EU proizvedenih 18,1 milijon ton oljne ogrščice, kar je za 13 % več kot
leto prej. Razlog za povečanje proizvodnje je bilo povpraševanje po biodizlu kot obnovljivem
viru energije. Južne regije EU (Portugalska, Grčija, Ciper in Malta) niso gojile oljne ogrščice,
medtem ko so Španija, Italija in Bolgarija pridelale manj kot 10 % proizvodnje v EU. Trinajst
regij (vključno z Dansko) je bilo takih, ki so proizvedle okrog 50 % celotne proizvodnje oljne
ogrščice v EU. Med njimi je bila največja proizvajalka Nemčija, kjer so v osmih regijah
pridelali 5,3 milijone ton oljne ogrščice. Druga največja proizvajalka v EU je bila Francija, ki
je v štirih regijah pridelala 4,6 milijonov ton oljne ogrščice. Ostalim štiriintridesetim regijam
je pripadlo okrog 40 % proizvodnje oljne ogrščice. Poljski je pripadlo tretje mesto, saj je
proizvedla 2,1 milijon ton oljne ogrščice (Eurostat regional yearbook 2009, 2009, str. 146).
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4.1.2 OLJNA OGRŠČICA V SLOVENIJI
Pridelovanje oljne ogrščice pri nas je spodbudila dunajska vlada že okoli leta 1780. Koroška
kmetijska družba je za njeno setev dajala premije. Na Kranjskem so oljno ogrščico po letu
1868 pridelovali v majhnem obsegu. Pridelki so nihali med 0,4 in 1,4 t/ha. Natančnost
statističnih podatkov o površinah in pridelkih ogrščice, zlasti pred obdobjem intenzivnega
pridelovanja (1984–1994), je vprašljiva, ker je rastlina oljne ogrščice zelo podobna repični in
so ju zato zamenjevali. V obdobju 1984–1994 je bila oljna ogrščica najbolj perspektivna
oljnica v Sloveniji. Leta 1984 je bilo z njo posejanih 1056 ha, leta 1994 pa 2278 ha. Največ
obdelovalnih njiv je bilo v okolici Slovenske Bistrice, Mengša, Ljubljane, Naklega in Novega
Mesta, širila pa se je tudi v Prekmurje. Hektarski pridelek semena se je gibal na takratni
evropski ravni, znašal je približno 3 tone. Delež ogrščice v kolobarju je bil majhen, 0,1–0,5%,
vendar je bilo v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva načrtovano njegovo povečanje na 8
% njiv. Večinoma francoske in nemške sorte so dale 2,5–3 t zrnja/ha, kar je ob 40–45 %
vsebnosti olja v semenu pomenilo 1000–1350 l olja/ha. Nosilka in organizatorica pridelovanja
je bila Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice, ki je vseskozi kupovala seme kakovostnih sort
oljne ogrščice, pospeševala pridelovanje in dotirala odkupno ceno. Zaradi dotrajane
tehnologije stiskanja olja iz semen in neurejenih censkih razmerij so se v tovarni odločili, da
za sezono 1994/95 in naslednje ne obnovijo pogodbene setve s kmeti in družbenimi posestvi.
Leta 1995 ugotavlja statistika le še 269 ha oljne ogrščice. Tako se je udejanjil najbolj črn
scenarij pri načrtovanju pridelovanja kakšne poljščine; tako rekoč "čez noč" je bilo
odpravljeno pridelovanje oljne ogrščice. Pridelovalci so ostali brez obetavne poljščine, država
pa brez strateško pomembne surovine. Od takrat vse večje oljarne – Tovarna olja Gea
Slovenska Bistrica, Oljarica Kranj in Fram Maribor – kupujejo surovo olje ogrščice, soje in
sončnice v tujini, doma pa poteka proizvodnja od rafiniranja do stekleničenja. Ni
presenetljivo, da oljarska industrija vsaj v bližnji prihodnosti ne računa več na predelavo
domačega semena oljne ogrščice (Ačko Kocjan, 1999, str. 122–123).
Oljno ogrščico so naši pridelovalci in kmetijski strokovnjaki v obdobju 1984–1994 dobro
poznali in ji učinkovito tehnološko sledili skozi rast in razvoj. Širšemu krogu pridelovalcev je
bila predstavljena vsako leto junija na Dnevu ogrščice. Domače preizkušanje sort in
tehnologije, publikacije (Oljne pogače in tropine, Oljna ogrščica in sončnica) ter predavanja
domačih in tujih strokovnjakov o tehnoloških novostih so bili gonilna sila napredka, ki se je
kazal z evropsko ravnijo in kakovostjo pridelka (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b).
Pred opustitvijo setve oljne ogrščice leta 1995 je bila oljna ogrščica s približno 2200 ha
zasejanih kmetijskih zemljišč najpomembnejša oljna poljščina pri nas. V Strategiji razvoja
slovenskega kmetijstva iz leta 1992, na kateri temelji tudi Program reforme kmetijske politike
(1999–2002), je bilo za leto 2000 načrtovanih 3500 ha, po njem pa predvideno povečanje na
več kot 20.000 ha oljne ogrščice, torej je bila oljna ogrščica takrat naša najbolj perspektivna
oljnica. S prenehanjem pridelave v sezoni 1995/96 so zamrle vse možnosti za predelavo
domače surovine v ogrščično olje za prehrano ljudi in za pogonsko gorivo. Medtem je postal
ogrščični metil ester (RME), t. i. biodizel, ponekod v EU ne le cenjen, ampak tudi zakonsko
predpisan obnovljiv vir energije. Z opustitvijo gojenja oljne ogrščice pa je odpadla tudi
možnost uporabe beljakovinskih ostankov po stiskanju olja iz semena, bodisi za krmo živali
ali za organsko gnojilo (Ačko Kocjan, 2002).
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SLIKA 12: Obseg pridelave oljne ogrščice v Sloveniji 1981–2004.
Obseg pridelave oljne ogrščice v Sloveniji 1981-2004
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Vir: Jejčič, V., 2005.
V sezoni 2000/01 so začeli uvajati nove, po količini in kakovosti olja ter tropin boljše sorte. V
Prekmurju je bila na 50 ha uvedena poskusna pridelava oljne ogrščice in tudi država je
določila neposredno plačilo 75.500 SIT (314 EUR) za hektar posejane oljne ogrščice. Konec
avgusta pa tja do sredine septembra 2001 je bilo z oljno ogrščico pogodbeno zasejanih
približno 1100 ha kmečkih njiv in 800 ha njiv na kmetijskih posestvih, zvečine v Prekmurju,
Podravju, v bližini Ljubljane in Brežic (Ačko Kocjan, 2002). Leta 2005 je bilo z oljno
ogrščico posejanih 2500 ha površin. Če torej predpostavimo, da je povprečen pridelek oljne
ogrščice 3 t/ha, to pomeni, da znaša proizvodnja 7500 t semena oz. 2500 ton biodizla na leto
(Tavzes, 2006). V letu 2008 so oljno ogrščico pridelovali na 5448 ha, neuradni viri pa
navajajo nekoliko večjo številko, in sicer okrog 7000 ha. V letu 2007 naj bi oljna ogrščica
zavzemala 5845 ha, kar je za 6,8 % več površin, ampak vsaj dvakrat več kot v jesenski setvi
pred petimi leti. Povprečni pridelek v letu 2007 je znašal 3,2 t/ha, leta 2006 pa 1,8 t/ha (Jejčič,
Poje, Godeša, 2009).
Pridelek semena oljne ogrščice na hektar se iz leta v leto spreminja, vendar pa se vedno giblje
1,5–3 t/ha. Vzroki za te razlike so lahko naravni (suša, ki sovpada z letnicama 2003 in 2006)
ali pa so za donos pomembne same sorte, kjer lahko pridobimo različno količino semena, prav
tako pa je za donos zelo pomembna izbira njive, saj potrebuje za rast posebne pogoje, ki so
podrobneje predstavljeni v poglavju 4.1.3 (Preglednica 4).
PREGLEDNICA 4: Pridelek oljne ogrščice v Sloveniji 2003–2007.
LETO

POSEJANA
ZEMLJIŠČA
(ha)

PRIDELEK
(t)

(t/ha)

Oljna ogrščica
2003

2705

4831

1786

2004

1945

5418

2786

2005

2260

5352

2368

2006

2809

4991

1777

2007

5358

14.740

2751

Vir: SURS. Posejana zemljišča in pridelki, 2008.
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Ministrstvo za kmetijstvo ocenjuje, da ima Slovenija na voljo največ 6000 do 7000 ha
površin, primernih za pridelavo oljne ogrščice (Tavzes, 2006). Vendar pa ima po ocenah
strokovnjakov Slovenija veliko večji potencial. Številke se gibljejo 15.000–20.000 ha
zemljišč, primernih za pridelovanje oljne ogrščice, kar pomeni 15.000-20.000 t olja na leto.
Površine naj bi se povečale na račun zemljišč v zaraščanju, opuščanja nekaterih poljedelskih
kultur, zemljišč, onesnaženih s težkimi kovinami itn. (Jejčič, Poje, Godeša, 2009). Če bo
država hotela v prihodnosti dosegati večjo proizvodnjo, bo morala povečati obdelovalne
površine za pridelavo oljne ogrščice, kar bo prineslo večje hektarske donose (Jejčič, Poje,
Godeša, 2009).

4.1.3 PRIDELAVA OLJNE OGRŠČICE
4.1.3.1 TEHNOLOŠKI NORMATIVI PRIDELOVANJA OLJNE OGRŠČICE
SLIKA 13: Polje oljne ogrščice v Prekmurju.

Avtor: Novak, M., 2008.
a) Vpliv podnebja
Klimatske razmere SV Slovenije oljni ogrščici zelo ustrezajo. Rok setve je zelo pomemben,
saj posredno vpliva tako na prezimitev rastline kot tudi na končni pridelek (Priročnik o
proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 11).
Oljno ogrščico je treba posejati že konec avgusta oz. na začetku septembra. Priporočen rok
setve na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je zadnja dekada avgusta. Na Štajerskem in v
Prekmurju pa jo najpozneje lahko sejemo prve dni septembra. Prezgodnja setev naredi
posevek v jeseni preveč bujen, kar pomeni, da je več možnosti za slabo prezimitev. Pozna
setev pa lahko povzroči, da se rastlina ne oblikuje v rasti kot sicer, in zato lahko seme ali mlad
posevek prizadene mraz (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 154).
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Za začetno rast je potrebna srednja dnevna temperatura zraka več kot 15 ˚C. Dobro razvite
mlade rastline na jesensko slano niso občutljive. Posevek zdrži brez poškodb do -15 ˚C, pod
snegom pa tja do -25 ˚C. Prezimitev oljne ogrščice je odvisna tudi od gostote setve,
bolezenskih okužb in napada škodljivcev jeseni in pozimi. Zlasti pozimi slabo prenaša hitre
temperaturne spremembe, nenadne otoplitve, ponovno zmrzovanje in hladen veter.
Spomladanska rast se začne pri temperaturi 3–5 ˚C. Ustrezata ji hladen marec in april. Za
cvetenje, oblikovanje luskov in dozorevanje semena potrebuje srednjo dnevno temperaturo
približno 20 ˚C. Rastna doba je približno 300 dni. Za oblikovanje 1 kg suhe snovi potrebuje
oljna ogrščica 600–700 kg vode. Vodo najbolj potrebuje v stadiju steblenja, zbitih popkov in
polnjenja zrn (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 154).
b) Izbira njive
Minimalni pogoj za zadovoljiv do dober pridelek oljne ogrščice (več kot 2,5 t/ha) je pravilna
izbira njive (nezapleveljena, z ustreznim ph), pravočasna priprava njive in zadostno gnojenje
z dušikom, fosforjem in kalijem (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 11). Za rast
in razvoj oljne ogrščice so najugodnejša grudičasta, humusna, ilovnatopeščena tla. Ker imajo
korenine slabo črpalno moč za hranila in vodo, so za setev neprimerne peščene njive. Čeprav
velja oljna ogrščica za rastlino meliorativko, bo na težkih, vlažnih, hladnih, zlasti pa na
zakisanih tleh slabo uspevala (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 153). Napak ravnajo tisti, ki
mislijo, da je oljna ogrščica pri izbiri njive manj zahtevna od ostalih kultur. Če jo sejemo na
»slabše« njive, ta ne odpove povsem, vendar na »dobrih« njivah, primernih za setev sladkorne
pese, obrodi veliko bolje. V kolobarju zelo dobro uspeva po žitih. Poleg visokega pridelka
izjemno dobro vpliva na kvaliteto zemlje, predvsem na njeno strukturo, oz. na izboljšanje
fizikalnih lastnosti zemljišča, ker ima močan koreninski sistem. Priprava zemlje za setev naj
bo podobna kot pri pripravi za setev sladkorne pese. Pri pripravi moramo obvezno paziti, da
ne naredimo prašnih delcev zaradi zaskorjenosti, kar ima za posledico slabši vznik – manjši
pridelek (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 11–12).
c) Priprava zemlje (oranje, gnojenje, pH)
Oranje
Takoj po žetvi žit zaorjemo žetvene ostanke na globino 12–15 cm. Po strniščnem oranju
obdelamo njivo s kolutasto ali klinasto brano. Štirinajst dni pred setvijo ponovno orjemo,
tokrat do globine 25 cm. Da drobno seme oljne ogrščice hitreje kali in rastline enakomerno
vzniknejo, obdelamo setvišče še s predsetvenikom (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 155).
pH
Oljna ogrščica slabo uspeva, če je vrednost ph tal pod 5,8. Tedaj je potrebna kalcifikacija.
Apnimo po še nezoranem strnišču, odvisno od ph dejanske vrednosti tal. Primerna količina je
v odmerku 1000–1600 kg CaO/ha, manjše količine lahko izjemoma potrosimo tudi po še
nepobrananih brazdah neposredno pred setvijo (največ do 1200 kg CaO/ha) in dobro
(globoko) vdelamo v zemljo z uporabo predsetvenika. Uporaba materialov za apnenje nam
sicer poveča stroške pridelave, vendar se njegova uporaba dolgoročno povrne in pridelki so
neprimerno večji. Za dognojevanje z dušikom uporabimo mineralna gnojila, ki najmanj
zakisajo tla (npr. KAN, uporabo UREE na kislih tleh odsvetujemo) (Priročnik o proizvodnji
oljne ogrščice, 2009, str. 14).
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Temeljno gnojenje
Odvisno je od številnih dejavnikov, med katerimi so poglavitni:
- založenost tal s hranili in količina ter vrsta ostankov prejšnje rastline na njivi,
- vremenske razmere, tip tal in kolobarjenje,
- potrebe rastline po hranilih v posameznih razvojnih stadijih (od vznika do zime potrebuje
10–20 % vseh hranil, od začetka spomladi do cvetenja 60–80 %, ostalo v času zorenja)
(Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 15).
Pri temeljni obdelavi tal pognojimo s 40–60 kg N/ha, 80–100 kg P2O2/ha in 180–240 kg
K2O/ha. Glede na založenost tal lahko obenem z mineralnimi gnojili zaorjemo 25–30 t
hlevskega gnoja/ha (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 155). Potrebno je poznati tudi
mikroelemente, kot so bor, njegova vsebnost na lažjih tleh mora biti vsaj 0,4 ppm (4 mg
bora/kg tal), na težjih pa najmanj 0,8 ppm (bor preprečuje prezgodnje odpiranje luskov –
manjši osip zrnja), magnezij ter žveplo, ki jih dodamo pred setvijo. Gnojenje s kalijem in
fosforjem lahko opravimo v celotnem odmerku pred setvijo. Tretjino dušika (odvisno od časa
setve) dodamo pred setvijo, prevelik jesenski odmerek ima za posledico prebujno rast, kar
slabo vpliva na prezimitev. Oljna ogrščica je velik porabnik žvepla, saj ga s pridelkom
odvzame skoraj toliko kot fosforja (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 15).
č) Kolobar
Oljno ogrščico je nujno treba pridelovati v kolobarju. Zaradi trdovratnosti številnih bolezni
(golšavost, plesen, črna listna pegavost …) in škodljivcev (bolhači, grizlica, klunotaji, repičar)
si naj sledi na isti njivi šele po najmanj štiriletnem premoru. Če jo sejemo dve leti zapored, se
že drugo leto pridelek močno zmanjša. Takega zmanjšanja ne kaže nobena druga poljščina, ki
jo pridelujemo v Sloveniji (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 13). Manj
ugoden posevek je koruza, povsem neprimerne pa so repa, zelje, koleraba in različne zvrsti
pese. Nedvomno se je treba izogniti setvi oljne ogrščice v kolobarju s sladkorno peso in
obratno (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 154).
d) Sorte
Pri uvajanju tujih sort smo že v preteklosti izbrali sorte s čim manjšo vsebnostjo zdravju ljudi
in živali škodljivih snovi v semenu. Sorte, ki smo jih pridelovali v Sloveniji med letom 1988–
1990, niso ustrezale normativom EU. Zato je bila potrebna uvedba novih. V tujini so vzgojili
že hibridne sorte, katerih pridelek semena je več kot 4 t/ha. Tako poznamo več sort, in sicer
Honk, Aviso, Zenith, KG Helga, GK Gabriella, Codix, Bristol in druge. Med temi sortami pri
nas najbolj uspevata Codix in Aviso (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 157).
e) Setev
Sejemo jo od 20. avgusta do 10. septembra, površina setvišča mora biti pokrita z 2–3 cm
debelimi grudicami, ki preprečijo zaskorjitev povrhnjice ob dežju (Priročnik o proizvodnji
oljne ogrščice, 2009, str. 17). Za setev z žitno sejalnico potrebujemo 6–12 kg semena/ha oz.
150–200 kalivih semen na m2, odvisno od absolutne mase ogrščičnega semena (3–5 kg),
kalivosti in čistote, izbrane njive ter priprave setvišča. Seme posejemo z žitno sejalnico na
medvrstno razdaljo 12,5–25 cm, na globino 1,5–2,5 cm. Nižje, slabovejnate sorte sejemo bolj
gosto, približno 90–110 rastlin/m2 ob žetvi, za višje sorte, ki se dobro razvijejo, pa zadošča
gostota 70–90 rastlin/m2 ob spravilu (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 155).
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f) Spomladansko dognojevanje
Glede na vrsto tal, stanje dušika v tleh in videz rastlin spomladi posevek dognojimo, in sicer
120–140 kg N/ha. Prvič pognojimo, ko se sneg stali (do 80 kg N/ha), zaradi hitrejšega
obnavljanja rastline. Drugič pa pognojimo v stadiju zbitih popkov (dodamo do 60 kg N/ha).
Oljna ogrščica je občutljiva na pomanjkanje bora v prsti, zato na podlagi analize tal dodamo
bor pri prvem oz. drugem dognojevanju (na lažjih tleh 4 mg/l kg tal, na težjih 8 mg/l kg tal, tj.
30–50 kg boraksa/ha (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 155).
g) Zatiranje plevelov in škodljivcev
Najpogostejši pleveli v posevku oljne ogrščice so žita, srakoperec, ljuljke, latovke, smolenec,
plešec, slak, gabez pirnica, krvava srakonja, ščir in kostreba, med najbolj nadležne pa spadata
repica in gorjušice (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 155). Čeprav lahko s pravilnim
njivskim kolobarjem in z obdelavo po strnišču močno zmanjšamo prisotnost plevelov, jih je
praviloma potrebno zatirati tudi s herbicidi. Večjo težavo predstavljajo večletni širokolistni
pleveli (osat in slak), katerih zatiranje v oljni ogrščici ni dovolj učinkovito, zato jo sejemo na
njive, ki niso zapleveljene s temi pleveli. Za uporabo v oljni ogrščici so pri nas dovoljeni
številni pripravki herbicidov. Pred setvijo priporočamo škropljenje s kombinacijo pripravkov,
ki vsebujejo aktivno snov trifluralin in napropamid, ki jo moramo zaradi hlapljivosti oz.
razgradljivosti na svetlobi takoj po škropljenju zadelati v tla, s predsetvenikom 3–4 cm
globoko ali uporabimo pripravek z aktivno snovjo metazaklor po setvi do vznika. Po vzniku
lahko uporabimo pripravke z vsebnostjo aktivne snovi tebukonazola, ki zatira glive iz rodu
Alternarie in druge pomembne bolezni (sive plesni, bele gnilobe …) (Priročnik o proizvodnji
oljne ogrščice, 2009, str. 18).
Škodljivci
Po vzniku do tretjega pravega lista so najbolj nevarni bolhači, med njimi veliki ogrščični
bolhač (Psylliodes chrysocephala) in strune, nekoliko pozneje pa repična grizlica (Athalia
rosae), ki lahko v kratkem času naredi precej škode, predvsem, če se pojavi v začetku
oktobra. Najbolj razširjen škodljivec v oljni ogrščici je repičar ali ogrščični sijajnik
(Meligehtes aeneus L.). Hrošč je dolg 2–3 mm, eliptične oblike in modrozelene barve.
Pojavlja se pred cvetenjem oljne ogrščice. Posevek pregledamo ob robovih, kjer je napad
repičarja praviloma največji. Pregledamo 50–100 rastlin. Prag škodljivosti je presežen, če
najdemo povprečno tri hroščke na rastlino, takrat se odločimo za škropljenje. Ukrepati
moramo pred cvetenjem, pozneje je prepozno. Od septembra do spomladi se pojavljajo v oljni
ogrščici, ki jo sejemo prepogosto na isto njivo, različni škodljivci iz družine kljunotajev,
predvsem brazdasti (Psylliodes chrysocephala) in stebelni kljunotaj (Ceuthorrhynchus
assimilis), ki lahko zmanjša pridelek tudi do 40 % (zatiramo jih s pripravki, ki vsebujejo
aktivno snov lambda-cihalotrin). Moknata kapusova uš (Brevicoryne brassicae) se pojavlja
od začetka cvetenja do začetka zorenja oljne ogrščice. Nevarna je, če se razmnoži pred
cvetenjem, takrat lahko popolnoma uniči socvetja. Prag škodljivosti je presežen, če se
pojavita v povprečju vsaj dve koloniji na m2. Za zatiranje škodljivcev uporabimo insekticid,
ki jih uniči, a je hkrati nenevaren za čebele in ostale koristne žuželke (Priročnik o proizvodnji
oljne ogrščice, 2009, str. 18–19). Pozimi povzročajo škodo z objedanjem listov zajci in srne
(najbolj so izpostavljene njive ob gozdu). Ptiči lahko s kljuvanjem zrn iz luskov tik pred
žetvijo močno zmanjšajo pridelek (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 156).
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Uporaba rastnega regulatorja
Pri škropljenju z insekticidom lahko dodamo rastni regulator, ki zniža in ojača steblo, zmanjša
se vsebnost vode v sami rastlini, kar ima za posledico boljšo prezimitev in manjšo možnost
poleganja posevka, hkrati pa vpliva na enakomernejšo zorenje luskov in preprečuje odpiranje
teh v času zorenja (manjši osip zrnja ob spravilu). Finančni izračun ukrepa je pozitiven,
vendar je uporaba rastnega regulatorja dovoljena le pri konvencionalni pridelavi, v integrirani
pridelavi je uporaba teh pripravkov prepovedana (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice,
2009, str. 19).
h) Varstvo pred boleznimi
Bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum) spada med najnevarnejše bolezni, ki je razširjena tudi
pri nas. Pozno dognojevanje z dušičnimi gnojili in poškodbe od mraza čez zimo značilno
povečajo stopnjo napada, prav tako pomanjkanje kalcija in bora. Za okužbo je potrebna
dovolj visoka temperatura (>10 ˚C), obenem pa mora biti oljna ogrščica mokra najmanj dva
dni. Zunanji znaki okužbe (bela prevleka) se v vidni obliki pokažejo po treh do štirih tednih,
to je od konca cvetenja dalje. Na okuženem mestu začne rastlina gniti, se posuši, luski se
predčasno odpirajo in zrna izpadajo (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 20).
Koreninski ožig ali suha trohnoba stebla (Phoma lingam) pri nas ni pretirano razširjena, lahko
se pojavlja že jeseni na mladih rastlinah in se kaže v obliki nekroz na koreninskem vratu, na
kličnih in pravih listih. Rastline, ki se okužijo s trosi iz ostankov prejšnjih rastlin, lahko
propadejo že pred zimo. Proti koreninskemu ožigu uporaba fungicidov ni dovolj učinkovita.
Rešitev je ustrezen kolobar in uporaba odpornih sort (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice,
2009, str. 20).
Črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae spp.) povzroči velike težave, z močnimi
napadi v letih, ko imamo izrazito deževen in topel začetek poletja, to je ob koncu cvetenja in
na začetku oblikovanja luskov. Pri gostem sklopu napade stebla, pojavijo se drobne črne pege,
na katerih se razvijejo koncentrični krogi in žametna prevleka trosov. Najnevarnejši je napad
na luskih, predvsem tistih, ki so bili napadeni od škodljivcev, saj ti pod okuženim mestom
pričnejo predčasno pokati in zrna izpadajo (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str.
20).
Golšavost kapusnic (Plasmodiophora brassicae) se pojavlja na lahkih, močno zakisanih tleh
(ph<5), njen pojav je zelo odvisen od kolobarja. Ob okužbi se na pritlehnem delu stebla in na
koreninah naredijo odebeljene bulaste golše, ki začnejo trohneti, rastline ovenijo in poležejo.
Z uporabo kemičnih pripravkov bolezni ne moremo zatirati, edina gospodarsko upravičena
oblika varstva pred to boleznijo je predhodno apnenje tal (Priročnik o proizvodnji oljne
ogrščice, 2009, str. 20).
Peronospora (Peronospora brassicae) se lahko pojavi zaradi obilne vlage. Ogroženi so zlasti
gosti in mladi posevki. Znaki okužbe so svetle pege na zgornji strani listov. Pozneje pege
potemnijo, listne ploskve se skodrajo, posušijo in odpadejo. Zatiramo jo lahko s
preprečevalnim anorganskim fungicidom (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 156).
Razen omenjenih bolezni se v oljni ogrščici pojavljajo še nekatere druge, ki so manj nevarne
in varstvo proti njim v naših razmerah ni potrebno (ogrščična plesen, pepelasta plesen križnic,
bela rja križnic, cilindrosporioza …) (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 20).
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i) Zrelost in spravilo
Zaradi neenakomernega zorenja in nagnjenosti luskov k razpiranju se zrelo seme osipa, zato
začnemo žeti, ko je seme v zgornjih luskih zrelo, v spodnjih luskih pa na začetku polne
zrelosti. Po videzu so takrat luski še mesnati, vijugasto izbočeni, seme na sredini luska
začenja rjaveti. Oljno ogrščico požanjemo z žitnim kombanjem v toplejših območjih
Slovenije (Prekmurje, Štajerska, Primorska) konec junija, v osrednji Sloveniji in na
Gorenjskem pa v prvi dekadi julija, ko je vlažnost semena manj kot 20 %. Seme dosušimo na
7–8 % vlažnost in pazimo na temperaturo sušenja, ki naj zaradi vsebnosti maščobe ne preseže
40 ˚C (Ačko Kocjan, Verbič, 2002 b, str. 156).

4.1.3.2 ZAKAJ PRIDELOVATI OLJNO OGRŠČICO
- Pokritje je pri pridelavi oljne ogrščice med kulturami največje, kar pomeni, da je ekonomika
pridelave za pridelovalca najugodnejša in dohodek največji.
- Oljna ogrščica je prav tako kot sladkorna pesa križnica – kolobar ostane nespremenjen.
- Ugodno vpliva na strukturo zemlje (globok koreninski sistem).
- Promovira pokrajino.
- Za pridelavo oljne ogrščice ne potrebujemo posebne mehanizacije, z njo je največ dela
takrat, ko sicer vlada delovno zatišje (8., 2., 3. in 6. mesec) in pridelovalci dobijo zanjo prvi
denar v letu.
- Je ena od redkih kultur, kjer so definirani tržni pogoji pridelave.
- Ob domači predelavi v biodizel, je obnašanje kmetijcev pozitivno do ekološko sprejemljivih
in hitro obnovljivih alternativnih virov energije.
- Je delovno ekstenzivna poljščina (med vsemi poljščinami potrebujemo za obdelavo 1 ha
najmanj ur).
- Omogočeno je svetovanje od setve do žetve.
- Bruto količinski pridelek oljne ogrščice na hektar je precej manjši od pridelkov ostalih
kultur – manjši stroški prevoza.
- Zagotovljen odkup po tržni ceni (Priročnik o proizvodnji oljne ogrščice, 2009, str. 23).
V kmetijstvu so zelo pomembne kalkulacije stroškov in profita, zato je zelo pomembno, da
vemo, za katere poljščine se naj odločimo, ko razmišljamo o kmetijski pridelavi. Za lažje
razumevanje in predstavo smo naredili primerjavo stroškov za pšenico in oljno ogrščico za
leto 2009 (Preglednica 5).
Pšenica je poljščina, ki v slovenskem prostoru zaseda drugo mesto glede na površino
obdelovalnih kmetijskih zemljišč (35.413 ha), takoj za koruzo (43.698) (SURS, Posejana
zemljišča in pridelki, 2008). Predpostavimo, da na enem hektarju njive pridelek pšenice
doseže 5,3 tone. Izračunani stroški (materiala, storitev itn.) tako znesejo 1376,09 EUR/ha,
subvencije (regionalno plačilo za njive in plačilo trošarine) pa znašajo 359,57 EUR/ha.
Stroški zmanjšani za subvencije za pridelek pšenice stanejo 1016,51 EUR/ha. Za oljno
ogrščico se vrednost stroškov in subvencij ne razlikuje veliko, razlike pa so v samem donosu
pridelka. Predpostavimo, da donos oljne ogrščice v l. 2009 znaša 3,5 t/ha, medtem ko znesejo
skupni stroški 1583,55 EUR/ha, subvencije 405,18 EUR/ha, kar znese skupaj 1178,37
EUR/ha stroškov. Pri pridelavi oljne ogrščice na hektar bomo imeli 161,86 EUR višje stroške
kot pri pridelavi pšenice (Preglednica 5).
Odkupne cene pridelkov so iz leta v leto zelo različne. Cene žit so na splošno odvisne od cen
na mednarodnih trgih. Na višino odkupnih cen pšenice v Sloveniji imajo sicer največji vpliv
cene pšenice na nam najbližjih borzah, predvsem na borzi v Budimpešti. Slabe vremenske
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razmere (neurja s točo, deževno vreme, suša) vplivajo na kakovost požete pšenice. V času
žetve 2009 se je odkupna cena pšenice gibala med 100,1 in 132,3 EUR/t in je v povprečju
znašala 112,6 EUR/t, medtem ko se je cena oljne ogrščice v mesecih od julija do septembra
gibala med 238 in 275 EUR/t (Volk et al, 2009, str. 14–17). Ne glede na manjši pridelek oljne
ogrščice v primerjavi s pšenico, so cene na hektar pridelka za ogrščico dosti višje. Če torej iz
podatkov za obe omenjeni poljščini, ki so nam na razpolago v Preglednici 5, izračunamo
finančno stanje kmetovalca ob koncu leta 2009, dobimo naslednje rezultate:
Pšenica:
Skupni stroški na hektar (EUR): 1016,51
Pridelek na hektar (tone): 5,3
Povprečna odkupna cena za tono pridelka (EUR): 112,6
Izplačilo (EUR/ha): 5,3 x 112,6 = 596,78
Izguba ali profit (EUR/ha): 1016,51 - 596,78 = - 419,73 (izguba)
Oljna ogrščica:
Skupni stroški na hektar (EUR): 1178,37
Pridelek na hektar (tone): 3,5
Povprečna odkupna cena za tono pridelka (EUR): 256,5
Izplačilo (EUR/ha): 3,5 x 256,5 = 897,75
Izguba ali profit (EUR/ha): 1178,37 - 897,75 = - 280,62 (izguba)
Preprosti izračuni so nam dali dokaj realno sliko, ki nam prikazuje, kako je delo kmetovalca
rizično. Odvisno je od že prej naštetih dejavnikov, ki torej lahko prinesejo dobiček ali pa
izgubo. Za leto 2009 je predvidena izguba za kmetovalca za obe vrsti poljščin. V vsakem
primeru pa se ekonomsko bolj splača pridelovati oljno ogrščico, ker ima manjše izgube oz. ob
dobri letini večji finančni doprinos.
Pri tem pa kot strokovnjaki seveda na smemo zanemariti geografski vidik, ki poseže
predvsem na področje okolja. Zelo pomembno je, koliko posamezna poljščina zahteva za
svojo rast gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Obe poljščini zahtevata svoje, vendar so pri
oljni ogrščici količine vnosov večje (Preglednica 6 in 7).
PREGLEDNICA 5: Izračunani stroški ter subvencije za pšenico in oljno ogrščico na hektar
obdelovalne površine v letu 2009.

Pridelek t/ha
Stroški skupaj EUR/ha
Subvencije EUR/ha
SKUPAJ

PŠENICA
5,3

OLJNA OGRŠČICA
3,5

1376,09

1583,55

359,57

405,18

1016,51

1178,37

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije. Analitična kalkulacija – rastlinski pridelki, 2009.
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PREGLEDNICA 6: Analitična kalkulacija za pšenico v letu 2009.
Neto pridelek
pšenica

5300 kg/ha

slama

2650 kg/ha

Bruto pridelek

5414 kg/ha

Izgube

2%

Vlaga ob žetvi

14,1 %

Velikost poljine

1 ha

Oddaljenost od kmetije

1 km

Razdalja do odkupnega mesta
Vrsta stroška

10 km
kg, l, ur na ha

cena EUR/ kg, l, uro,
ha

MATERIAL
seme

vrednost EUR/ha

strukt. %

636,47
300

0,571

171,30

11,1

mineralna gnojila

731,1

0,497

363,39

23,6

N

116,6

P

80,8

K

80,8

cougar

1,3

35,090

43,86

2,9

archer

1,0

31,480

31,48

2,0

karate zeon 5 SC

0,2

48,040

7,21

0,5

posredni stroški

19,24

1,3

NAJETE STORITVE

368,51

setev

1,3

24,674

32,08

kombajniranje

1,0

130,000

130,00

8,5

28,28

1,8

67,38

4,4

analiza kakovosti
sušenje
balirka (10kg bala)

265

0,333

2,1

88,33

5,7

zavarovanje

22,43

1,5

DOMAČE STORITVE

366,67

domače strojne storitve

17,7

13,822

244,37

15,9

domače delo (neto)

23,0

5,322

122,30

8,0

OBVEZNOSTI IN
STROŠKI KAPITALA

165,82

socialna varnost

85,38

5,6

nadomestila in regresi

40,41

2,6

stroški kapitala

40,02

2,6

STROŠKI SKUPAJ

1537,47

100

VREDNOST STRANSKIH
PRIDELKOV

161,38

slama

2650

0,061

STROŠKI GLAVNEGA
PRIDELKA

161,38
1376,09

SUBVENCIJE

359,57

regionalno plačilo za njive

332,00

vračilo trošarine

27,57

STROŠKI, ZMANJŠANI
ZA SUBVENCIJE
STROŠKI, ZMANJŠANI ZA
SUBVENCIJE EUR/kg

89,5

1016,51

66,1

0,192

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije. Analitična kalkulacija – rastlinski pridelki, 2009.
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Ob skoraj nespremenjeni površini ter nizkem hektarskem pridelku je bilo v letu 2009
pospravljeno le 140.000 ton pšeničnega zrnja, kar je za 3 % manj od petletnega povprečja.
Doseženi hektarski pridelek je med najslabšimi v zadnjih desetih letih, slabši pridelek pšenice
je bil edino še v izrazito sušnem letu 2003. Pogosta neurja s točo in deževno vreme so izredno
negativno vplivali na kakovost požete pšenice v letu 2009. Kakovost pšenice je bila tako v
vseh parametrih slabša od kakovosti v letu prej ter tudi od povprečne kakovosti v zadnjem
petletnem obdobju. Cene žit so na splošno odvisne od cen na mednarodnih trgih, le-te imajo
že vse od velikega porasta v letu 2007 trend padanja. Na povprečni ravni EU in v Sloveniji so
bile po podatkih Evropske komisije cene pšenice v posameznih mesecih leta 2009 med 30 %
in 50 % nižje kot v istih mesecih leta 2008. V letu 2009 se je v Sloveniji splošnemu trendu
padanja cen pridružila še izredno slaba kakovost pšenice, kar je vodilo k za skoraj 40 %
nižjim cenam kot v času žetve predhodne letine. Ekonomske razmere za pridelavo pšenice so
se po izredno dobrem letu 2007 zaradi pospešene rasti stroškov v letu 2008 poslabšale, temu
pa je sledilo še eno izredno slabo leto 2009. Po ocenah na podlagi modelnih kalkulacij je
prihodek (odkupna cena, povečana za pripadajoč del regionalnega plačila in vračila trošarine)
v primerjavi s predhodnim letom padel za 26 %, skupni stroški pa so porasli za 14 %.
Največji vpliv na znižanje prihodkov je imela za dobrih 40 % nižja odkupna cena pšenice. Na
velik porast stroškov pa so imele poglaviten vpliv visoke cene mineralnih gnojil ob setvi v
jesenskem času leta 2008. Velik porast stroškov na eni in ekstremen padec prihodkov na drugi
strani se je odrazil v izrazitem poslabšanju prihodkovno-stroškovne paritete. Ta je bila zaradi
visokih odkupnih cen pšenice v letu 2007 zelo ugodna in se je na relativno visoki ravni
ohranila tudi v letu 2008, v letu 2009 pa se je spustila globoko pod povprečje zadnjih petih
let. Količinsko in kakovostno lahko letino 2009 in ekonomski položaj pri pridelavi pšenice
ocenimo kot zelo slab in mnogo slabši kot v letih pred letom 2007 (Volk et al, 2009, str. 13–
15).
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PREGLEDNICA 7: Analitična kalkulacija za oljno ogrščico v letu 2009.
Neto pridelek

3500 kg/ha

Bruto pridelek

3734 kg/ha

Izgube

2%

Vlaga ob žetvi

12 %

Končna vlaga

8%

Velikost poljine

1 ha

Oddaljenost od kmetije

1 km

Razdalja do sušilnice
Vrsta stroška

15 km
kg, l, ur na ha

cena EUR/ kg, l, uro,
ha

MATERIAL
seme

vrednost EUR/ha

strukt. %

769,43
5,0

10,695

53,48

3,4

gnojevka

20.000

0,010

204,16

12,9

mineralna gnojila

834,5

0,472

394,12

24,9

N

144,1

P

55,6

K

106,3

butisan S

2,2

38,650

85,03

5,4

karate zeon 5 SC

0,3

48,040

12,49

0,8

posredni stroški

20,16

1,3

NAJETE STORITVE

294,25

setev

1,3

kombajniranje

1,0

sušenje ogrščice

3659,4

24,674
0,024

zavarovanje
DOMAČE STORITVE

32,08

2,0

130,00

8,2

87,55

5,5

44,63

2,8

363,24

domače strojne storitve

18,8

14,024

263,46

16,6

domače delo (neto)

18,8

5,311

99,78

6,3

OBVEZNOSTI IN
STROŠKI KAPITALA

156,63

socialna varnost

78,21

4,9

nadomestila in regresi

33,12

2,1

stroški kapitala

45,31

2,9

STROŠKI SKUPAJ

1583,55

100

SUBVENCIJE

405,18

regionalno plačilo za njive

332,00

pomoč za energetske
rastline

45,00

vračilo trošarine

28,18

STROŠKI, ZMANJŠANI
ZA SUBVENCIJE
STROŠKI, ZMANJŠANI
ZA SUBVENCIJE EUR/kg

1178,37
0,337

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije. Analitična kalkulacija – rastlinski pridelki, 2009.
V zadnjih nekaj letih površine z oljno ogrščico med leti precej nihajo. V primerjavi z letom
2007, ko je bila oljna ogrščica pospravljena z več kot 5,4 tisoč hektarov, so se površine v letu
2008 zmanjšale za 17 % (oljna ogrščica pospravljena s 4,4 tisoč hektarov) in potem v letu
2009 spet nekoliko porasle (na 4,5 ha). Podobno kot velja za ozimna žita, je tudi pridelavo
oljne ogrščice v letu 2009 zaznamovalo izrazito slabo vreme v času pred spravilom. V letu
2009 je bil tako dosežen povprečni pridelek na hektar 2,2 tone, kar je za skoraj desetino manj
od pridelka v letu 2008 in za 5 % manj kot znaša povprečje zadnjih petih let. Skupni pridelek
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oljne ogrščice je znašal 10 tisoč ton, kar je za desetino manj kot leto prej. Podobno kot pri
ozimnem žitu, so se ekonomske razmere tudi na trgu z oljno ogrščico poslabšale. Gibanje
prihodkov (odkupna cena, regionalno plačilo, pomoč za energetske rastline in vračilo
trošarine) in stroškov pri pridelavi oljne ogrščice je bilo po ocenah na podlagi modelnih
kalkulacij za letino 2009 zelo podobno kot pri ozimnem žitu. V primerjavi s predhodnim
letom so bili prihodki pri pridelavi oljne ogrščice nižji za četrtino, zaradi visokih cen
mineralnih gnojil ob setvi v jeseni 2008 pa so stroški pridelave porasli skoraj za petino.
Prihodkovno-stroškovna pariteta je bila zaradi velikega skoka odkupnih cen v letu 2008
izjemno ugodna in daleč najvišja v primerjavi s povprečjem preteklih petih let. V letu 2009 pa
se je zaradi padanja odkupnih cen in pospešene rasti stroškov pridelave oljne ogrščice
ponovno poslabšala in bila za dobro petino nižja od povprečja zadnjega petletnega obdobja.
Ekonomske razmere pridelovalcev oljne ogrščice so se tako zaradi neugodnih cenovnostroškovnih razmerij kot tudi slabe letine poslabšale in so še slabše kot pred letom 2007 (Volk
et al, 2009, str. 17).

4.2 PRIDOBIVANJE BIODIZLA IZ OLJNE OGRŠČICE
Za proizvodnjo biodizla lahko uporabimo različna olja in eno izmed njih je olje iz oljne
ogrščice. Svetovna proizvodnja rastlinskih olj in živalskih masti po količinah še zdaleč ni
zadostna, da bi nadomestila fosilna goriva. Rastline, ki so surovina za pridobivanje olj in nato
biodizla, spreminjajo sončno energijo v kemično, ta pa se pri gorenju sprosti v toploto. Pri
izgorevanju biodizla se sproščeni CO2 ponovno uporabi pri rasti rastlin. Skupna emisija CO2
za biodizel rastlinskega izvora naj bi bila nična (Debeljak, 2008, str. 13). V razvitih državah
se uporabljata za proizvodnjo olja predvsem oljna ogrščica in sončnica. Za evropske in
slovenske razmere (klima, kmetijska problematika, tehnologija proizvodnje, cena biogoriv) pa
je od tekočih goriv iz biomase najbolj primeren biodizel, narejen iz rastlinskih olj (Debeljak,
2008, str. 14).
PREGLEDNICA 8: Količina biodizla, proizvedena na hektar gojene rastline.
PRIDELEK
soja
oljna ogrščica

LITRI/HEKTAR
375
1000

eterično gorčično olje

1300

jatrofa

1590

palmovo olje

5800

alge

95.000

Vir: Debeljak, 2008, str. 13.
Različne vrte energetskih rastlin nam s proizvodnjo dajo različne količine biogoriva. Daleč
najmanj litrov biodizla na hektar površine pridobimo iz soje (375 l/ha). Sledijo ji oljna
ogrščica (1000 t/ha), eterično gorčično olje (1300 t/ha), jatrofa (1590 t/ha) in palmovo olje
(5800 t/ha). Daleč največjo proizvodnjo pa nam omogočajo alge, ki za svoje delo niti ne
rabijo kmetijskih površin. Vendar pa je bil za primerjavo vseeno izračunan podatek, ki znaša
kar 95.000 t/ha (Preglednica 8). Ob teh podatkih se je smiselno zamisliti o smotrnosti
pridelave ostalih poljščin napram algam. Veliko je pozitivnih lastnosti energetskih rastlin,
ampak vseeno so prisotne nezanemarljive negativne posledice, ki lahko na koncu bilančno
ravnotežje prevesijo v negativo.
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4.2.1 PROIZVODNJA BIODIZLA V SVETU IN EVROPSKI UNIJI
Interesi za proizvodnjo rastlinskih olj so se vsake toliko časa spreminjali. V obdobju med
obema svetovnima vojnama je interes padel, saj je nafta imela nizko ceno. V času druge
svetovne vojne se je interes povečal zaradi pomanjkanja naftnih derivatov. V začetku 70. let
prejšnjega stoletja, po prvi svetovni naftni krizi, se je interes spet povečal, ker je bila motena
oskrba z naftnimi derivati, njihova cena pa je pospešeno naraščala. Vendar pa to ni bil edini
razlog, ki je tehtnico nagibal na stran proizvodnje rastlinskih olj. Znanstveniki so javnost
začeli opozarjati na vse večji problem globalnega segrevanja ozračja. Drugi razlog pa je tičal
v velikih presežkih hrane, kajti potrebno je bilo najti nove možnosti za kmetijstvo (Jejčič,
2008).
V tem trenutku je proizvodnja biodizla še dokaj majhna, večina proizvodnje pa poteka v
manjših količinah. Strokovnjaki, ki so se ukvarjali s potenciali proizvodnje biodizla, so na
podlagi različnih kazalcev (okoljski, ekonomski) ugotovili, da so svetovni potenciali za
proizvodnjo biodizla enormni. Letno naj bi ga namreč lahko proizvedli čez 400 milijard
litrov, kar predstavlja več kot dvoletno porabo Združenih držav Amerike. Vprašanje pa je, ali
je mogoče ta potencial realizirati in kako. Potencialna globalna proizvodnja biodizla znaša 51
milijard litrov letno, kar je več kot 21-krat tega, kar se proizvede danes. Med pet potencialno
največjih proizvajalcev biodizla se uvrščajo Malezija, Indonezija, Argentina, Združene države
Amerike in Brazilija, ki imajo skupno kar 80 % celotnega potenciala, med manj razvitimi
državami pa so to Malezija, Tajska, Kolumbija, Urugvaj in Gana (Timmer, 2010).
SLIKA 14: Svetovni potencial proizvodnje biodizla po posameznih državah v milijonih litrov
na leto.

Vir: Timmer, 2010.
Največja proizvajalka biodizla na svetu je EU, manjše količine pa proizvedejo Združene
države Amerike. Ostale večje svetovne proizvajalke so Indonezija, Malezija, Kitajska,
Kanada in Indija. V Braziliji proizvodnja biodizla predstavlja novejši pojav in zato le-ta ostaja
omejena, je pa zato druga največja proizvajalka etanola na svetu (The state of food and
agriculture, 2008, str. 15).
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PREGLEDNICA 9: Svetovna proizvodnja biodizla v letu 2007.
DRŽAVA
Evropska Unija – EU

MILIJONI LITROV
6109

MILIJONOV TON
4,52

1688

1,25

Indonezija

409

0,30

Malezija

330

0,24

Brazilija

227

0,17

Kitajska

114

0,08

Kanada

97

0,07

Združene države Amerike – ZDA

Indija

45

0,03

Ostale

1186

0,88

10.204

7,56

Svet

Vir: The state of food and agriculture, 2008, str. 15.
Že omenjena država Brazilija ima na področju biogoriv veliko pomembnega znanja. Zelo
pomemben podatek je ta, da proizvedejo več kot 45 % porabljene energije iz biogoriv,
medtem ko je v razvitih državah ta delež v povprečju 10 %. Nezanemarljiv je podatek, da je
Brazilija prihranila 61 milijard USD v zadnjih osmih letih. Začetki proizvodnje segajo že v
dvajseta leta 20. stoletja. Biodizel se v Braziliji proizvaja iz sončnic, soje, palmovega olja in
ricinovega olja. Država ima zasnovano strategijo razvoja biogoriv in to celo na treh ravneh:
globalni, regionalni in bilateralni. V naslednjem desetletju nameravajo investirati 4,77
milijonov USD v biotehnologijo, med drugim v raziskave in razvoj sladkornega trsa
(Debeljak, 2008, str. 37–40). Vodilna država na svetu v proizvodnji biodizla je Nemčija z 20
%, sledijo ji Združene države Amerike s 16 %, tretja je Francija s 13 %, sledita Brazilija in
Argentina s 7 % (Production of biofuels in the world in 2008, 2009). Nekatere evropske
države so se kmalu začele zavedati, da ponuja proizvodnja biodizla regijsko neodvisnost od
držav izvoznic nafte in tako so razvile visoko tehnološko dodelane obrate za proizvodnjo
biodizla (BIODIZEL – dizel rastlinskega olja, 2009).
Biodizel se v EU industrijsko proizvaja že od leta 1992, predvsem ob podpori evropskih
institucij. V EU je danes okrog 120 tovarn, ki proizvajajo biodizel, njihova skupna
proizvodnja pa znaša okrog 6,100.000 ton biodizla na leto. Lokacije proizvodnih tovarn so
večinoma locirane v Nemčiji, Italiji, Avstriji, Franciji in na Švedskem (Production of
biodiesel in the EU, 2009).
Države EU so v letu 2008 skupno proizvedle z industrijsko proizvodnjo 7,755.000 ton
biodizla. Nemčija je po podatkih iz leta 2008 največja država proizvajalka biodizla, saj je
proizvedla 2,819.000 ton biodizla, druga za njo je bila Francija z 1,815.000 tonami, tretja za
njima pa se uvršča Italija s 595.000 tonami biodizla, ki pa že precej zaostaja s svojo
proizvodnjo. Slovenija se po proizvodnji biodizla uvršča med zadnje na lestvici, saj je njena
proizvodnja znašala komaj 9000 ton. Proizvodnja biodizla se izvaja v vsaki posamezni državi,
vendar pa je nujen uvoz surovin za predelavo (Preglednica 10).
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PREGLEDNICA 10: Industrijska proizvodnja biodizla v EU v letu 2008 po državah v 1000
tonah.
DRŽAVA
Nemčija

INDUSTRIJSKA
PROIZVODNJA v 1000 tonah
2819

Francija

1815

Italija

595

Belgija

277

Poljska

275

Portugalska

268

Danska/Švedska

231

Avstrija

213

Španija

207

Velika Britanija

192

Slovaška

146

Grčija

107

Madžarska

105

Češka

104

Nizozemska

101

Finska

85

Litva

66

Romunija

65

Latvija

30

Irska

24

Bolgarija

11

Ciper

9

Slovenija
Malta

9
1

Luksemburg

0

Estonija
SKUPAJ

0
7755

Vir: 2008 production by country, 2009.
Industrijska proizvodnja biodizla se je iz leta v leto v državah EU stalno povečevala. Leta
2002 je proizvodnja znašala 1,065.000 ton, leta 2008 pa že 7,755.000 ton. V primerjavi z
letom 2001 se je proizvodnja v 2002 povečala za 15 %. Leta 2003 je proizvodnja biodizla
glede na leto 2002 narasla za 35 %, 2004 v primerjavi z letom 2003 za 35 %, 2005 v
primerjavi z 2004 za 65 %, 2006 v primerjavi z 2005 za 54 %, 2007 v primerjavi z 2006 za
16,8 % in 2008 v primerjavi z 2007 za 34,7 % (The EU biodiesel industry, 2009).
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PREGLEDNICA 11: Industrijska proizvodnja biodizla v državah EU po letih v 1000 tonah.

2002

LETO

PROIZVODNJA v 1000 tonah
1.065

2003

1.434

2004

1.933,4

2005

3.184

2006

4.890

2007

5.713

2008

7.755

Vir: The EU biodiesel industry, 2009.
Avstrija je bila prva evropska država, ki je postavila zahteve o sestavi in kvaliteti
biodizelskega goriva s standardom, ki je bil kasneje osnova mednarodnega standarda za
biodizel. Proizvodnjo razvija tako v večjih kakor tudi manjših obratih. Biodizel uspešno
uporabljajo v javnem mestnem prometu in komunalnih podjetjih (Graz), kupiti pa ga je
mogoče tudi na mnogih bencinskih servisih (BIODIZEL – dizel rastlinskega olja, 2009). Iz
Avstrije prihaja primer dobre prakse. Zamisel, da kmetje proizvajajo gorivo za lastne traktorje
in avtomobile, je v območju Murecka na južnem avstrijskem Štajerskem v bližini slovenske
meje resničnost že vse od leta 1987. Ideja je, da kmetje gojijo oljno ogrščico na svojih poljih,
jo sušijo in hranijo v obstoječih krajevnih skladiščih, jo predelajo v biodizel v biodizelskem
obratu v Murecku ter uporabljajo tako biodizel kot tropine ogrščičnih semen na svojih
kmetijah. S tem so se aktivno vključili v trg z energijo kot regionalni dobavitelji biogoriv.
Tako so kmetje in regija kot celota postali manj odvisni od fosilnih goriv in njihovih
nestabilnih cen. Danes je zmogljivost podjetja do 10 milijonov litrov biodizla na leto. Od tega
ga 15 % pridelajo iz semen ogrščice, 70 % iz odpadnega jedilnega olja in 15 % iz živalskih
maščob. Glavni odjemalci so kmetje, lokalne oblasti, javna in zasebna prevozna podjetja,
špedicije in bencinski servisi (Robek et al, 2007, str. 10–11).
Nemčija je med vodilnimi Evropskimi državami, ki proizvajajo biodizel. Biodizel kot
alternativno gorivo za dizelske motorje je bil razvit v prizadevanju za zmanjšanje odvisnosti
od fosilnih goriv ter zaradi okoljskih učinkov (zmanjšanje emisij toplogrednih plinov).
Uporaba biodizla v Nemčiji je še vedno sporna. Medtem ko Zvezno ministrstvo za finance
zagovarja oprostitev plačila davka od biodizla, Zvezna agencija za okolje nasprotuje, da
ekološke prednosti (npr. nižje neto emisije CO2) ne upravičujejo pomanjkljivosti (kot so
kmetijski vložki) in stroške (Oilgae, 2010).

4.2.2 PROIZVODNJA BIODIZLA V SLOVENIJI
Slovensko kmetijstvo ima lahko pomembno vlogo na področju alternativnih virov, predvsem
biogoriv na osnovi olja iz oljne ogrščice, za povečanje stopnje samooskrbe z energijo. V letu
2005 je biodiesel začela proizvajati tudi Slovenija. Proizvodnja je znašala okrog 8000–9000
ton. Biodizel, proizveden v Sloveniji, se skoraj v celoti izvaža. Proizvodnja biodizla v večjem
obsegu se v Sloveniji odvija na nekaj lokacijah, prav tako pa je tudi nekaj tako imenovanih
mikro proizvajalcev, ki pa nimajo urejenega statusa proizvajalca (Jejčič, Poje, Godeša, 2006).
Leta 2005 so v Sloveniji proizvajali biodizel trije večji proizvajalci. Surovina za proizvodnjo
je bila oljna ogrščica, pridelana na slovenskih tleh in tudi uvožena iz tujine. V dveh obratih je
šlo za decentralizirano proizvodnjo biodizla (ne proizvedejo več kot 2000 ton biodizla na leto)
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in en industrijski način proizvodnje. Skupno bi naj bilo v tem letu proizvedeno okoli 6000 ton
biodizla, več kot polovico pa prodanega v tujino (največ v Avstrijo in Nemčijo) (Tavzes,
2006). Leta 2006 se je oljna ogrščica gojila na cca 2600 ha. Teoretična ocena bi sledila:
povprečen pridelek oljne ogrščice je 3t/ha; 7800 t semena oljne ogrščice; okrog 2600 t/leto
biodizla. Povprečje pridelka oljne ogrščice v Sloveniji za zadnjih petnajst let do leta 2006
znaša 2,4 t/ha, kar je pod evropskim povprečjem pridelka oljne ogrščice. Po ocenah
strokovnjakov bi v dolgoročnem obdobju oljno ogrščico lahko gojili tudi na cca. 15.000–
18.000 ha (zemljišča v zaraščanju, kolobar, zamenjava zaradi opuščanje določenih kultur itn.).
Za proizvodnjo manj kakovostnega biodizla lahko uporabimo tudi odpadna jedilna olja, ki jih
letno nastane cca. 12.000–14.000 ton ter živalske maščobe, ki jih je na leto cca. 8000 ton.
Teoretični potencial omenjenih surovin omogoča proizvodnjo dodatnih cca 20.000–22.000
ton biodizla/leto. Proizvodnja vseh novih enot bo bazirala v majhni meri na domači surovini –
oljni ogrščici, v največji meri pa na uvoženih oljih ter odpadnih jedilnih oljih in maščobah
živalskega porekla (Jejčič, Poje, Godeša, 2006).
Biodizel se prodaja na trg, kjer ga uporablja prometni sektor. Uporablja se kot nadomestek
pogonskih goriv mineralnega izvora, kot čisti biodizel oz. 100 % biodizel in kot mešanica
biodizla in dizla. Običajno se prodaja kot mešanica s fosilnim dizelskim gorivom. V Sloveniji
se je poskusno vmešaval biodizel v dizelsko gorivo že v letu 2004 za potrebe v cestnem
prometu za pogon motornih vozil. V letih 2005 in 2006 se je delež biodizla v fosilnem dizlu
povečeval, vendar nam podatki iz leta 2006 kažejo, da njegov delež ni presegel 5 %. Biodizel
je delno bil proizveden v slovenskih obratih za proizvodnjo rastlinskih olj, delno pa je bil
uvožen iz tretjih držav oz. pridobljen v drugih državah članicah EU (Tavzes, 2007). V drugi
polovici leta 2005 je bilo vmešavanje biogoriv v fosilna goriva zaradi težav s kakovostjo
goriv/biogoriv začasno prekinjeno. V letih 2006 in 2007 se je delež biodizla sicer bistveno
povečal, vendar pa predpisanih kvot v Sloveniji še nismo dosegli (Tavzes, 2008).
PREGLEDNICA 12: Proizvedena količina (ton) mineralnih goriv, biogoriv in biodizla (ta je
bil primešan fosilnim gorivom) v Sloveniji 2005–2007.
MINERALNA
GORIVA

BIOGORIVA
(Bioetanol v NMB98, Bioetanol v NMB95, Biodizel)

LETO

(NMB98, NMB95,
Dizelsko gorivo)

količina v tonah

količina v tonah
BIOGORIVA

BIODIZEL

(Bioetanol v NMB98,
Bioetanol v NMB95)
2005

1,368.415

2006

1,500.583

4914

4642

2007

1,605.142

16.003

14.756

5371

Vir: Tavzes, 2006; Tavzes, 2007; Tavzes, 2008.
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5 MOŽNOSTI PROIZVODNJE BIODIZLA V
SLOVENIJI
5.1 PREGLED PODATKOV STANJA O KMETIJSKIH POVRŠINAH IN
TALNIH VODA NA OBMOČJU SLOVENIJE GLEDE NA
STATISTIČNE REGIJE
Na kakovost talne vode oz. podtalnice vpliva ranljivost vodonosnikov ter dejavnosti, ki
potekajo na zemeljskem površju. V ravninskih rečnih dolinah, kjer prevladujejo vodonosniki
z medzrnsko poroznostjo, so idealni pogoji za intenzivno kmetijstvo, razvita pa je tudi
industrija in različne obrtne dejavnosti. Poselitev in prometna infrastruktura v teh dolinah sta
gostejši kot na pogozdenih in hribovitih območjih Slovenije. Vse naštete dejavnosti skupaj z
zelo visoko ranljivostjo predstavljajo veliko tveganje za onesnaženje talne vode. Rezultati
monitoringa kažejo, da je podzemna voda v teh vodonosnikih obremenjena z nitrati in
pesticidi, kar se povezuje s kmetijsko dejavnostjo, na nekaterih vodonosnikih pa tudi s
kloriranimi organskimi topili in težkimi kovinami. V kraških in razpoklinskih vodonosnikih
so obremenitve manjše, saj se velik del površja nad vodonosniki nahaja pod gozdovi, ki
predstavljajo naravno zaščito talne vode, raba prostora je tu manj intenzivna, zato je tudi
onesnaženje vode v teh vodonosnikih manjše (Ambrožič et al, 2008, str. 56).

5.1.1 KMETIJSKE POVRŠINE
Zemljišča so naravni vir in osnova obstoja kopenskih ekosistemov. Rodovitna tla in primerna
klima so dragocena naravna danost in osnova vsega življenja na kopnem. Prst človeku
omogoča preživetje, posledično pa tudi razvoj industrije, umetnosti in kulture. V preteklosti
so prst ocenjevali predvsem skozi funkcijo pridelovanja hrane in biomase. Poleg omenjenih
(za kmetijstvo in gozdarstvo primarnih funkcij) opravlja prst bistvene okoljske funkcije v
ekosistemih (npr. filtriranje vode in napajanje podtalnice, razgradnjo/nevtralizacijo škodljivih
emisij prometa in industrije, vezave CO2, kroženje hranil, ostalih snovi in energije). Pomen
prsti in njihove funkcije v okolju je izpostavljen v nekaterih nacionalnih in predvsem v
dokumentih EU ob hkratnem pozivu k varovanju prsti. Prsti kmetijskih zemljišč so, v
primerjavi z drugimi manj kakovostnimi zemljišči, zaradi svoje vsestranskosti sposobna poleg
pridelave hrane v največji meri opravljati tudi za naravo in človeka pomembne okoljske
funkcije (Vrščaj, 2008).
V Sloveniji se je med leti 2002 in 2007 zmanjšal predvsem skupni obseg njiv in vrtov za 15,4
%, hmeljišč za 16,3 %, zemljišč v zaraščanju za 12,9 %, vinogradov za 12,4 % ter druge rabe
za 20 %. Skupni obseg gozdov se je povečal za 1,5 %, oljčnih nasadov za 41,7 %, travnikov
za 6,9 % ter ekstenzivnih sadovnjakov za 2,2 %. Urbanizacija je v Sloveniji prostorsko
gledano zelo razpršen proces. V obdobju 2002–2007 je bilo pozidanih skupno 19.712 ha, kar
predstavlja 22,5 % povečanje urbanih površin. V tem obdobju so bila v Sloveniji najbolj
urbanizirana kmetijska zemljišča (65,2 %) in gozdovi (24,4 %). Pregled kakovostne sestave
urbaniziranih tal kaže, da so bila v večji meri pozidana tla boljše kakovosti. Kakovost tal je
opredeljena s talnim številom (TS), izraženim v točkah med 1 (najslabša) in 100 (najboljša
tla). V vsej Sloveniji je približno polovica tal srednje kakovosti (29-53 TS), 29 % je
kakovostnejših tal. Med površinami, urbaniziranimi v obdobju 2002–2007, pa je kar 43 %
takih, ki so zasedle prej najkakovostnejša tla, 41 % urbaniziranih površin pa je izrinilo tla
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srednje kakovosti. Urbanizacija zemljišč predstavlja negativen trend, saj gre za nepovratno
uničenje naravnega vira vsaj za dobo človeške civilizacije. Slovenija je država s skromnimi
naravnimi viri, zato je obseg urbanizacije tal v zadnjem desetletju zaskrbljujoč, še posebej,
ker v večji meri urbaniziramo kakovostnejša kmetijska zemljišča. Grobe ocene izgube
zemljišč znašajo približno 11 ha dnevno, kar je v primerjavi z Nemčijo (površina države je
17,6 krat večja, izgube zaradi urbanizacije približno 90 ha dnevno) veliko več. Ob dodatnem
dejstvu, da je precejšen delež Slovenije gorat in da je kakovostnih tal in kmetijskih zemljišč
zelo malo, so te številke toliko bolj zaskrbljujoče (Vrščaj, 2008).
PREGLEDNICA 13: Kategorije pokrovnosti tal v hektarjih, prikazane po statističnih regijah
za leto 2005.
Kategorije pokrovnosti tal (ha)
Statistična regija
SLOVENIJA

skupaj

gozdnate
površine2)

vse
kmetijske
površine1)

odprte
površine

vode

pozidane
površine

ceste

železnice

2,027.300

1,337.211

564.196

31.764

13.503

57.158

21.287

2181

Pomurska

133.753

44.976

81.597

56

998

4505

1485

136

Podravska

216.967

102.785

98.569

205

2553

9820

2744

291

Koroška

104.080

76.272

23.932

358

795

1953

682

88

Savinjska

238.398

149.869

73.574

2047

1315

8008

3324

261

Zasavska

26.375

18.493

6259

202

93

889

397

42

Spodnjeposavska

88.514

50.884

32.727

264

755

2699

1067

118

Jugovzhodna
Slovenija

267.508

205.092

53.541

396

958

4837

2469

215

Osrednjeslovenska

255.496

162.689

74.857

2269

841

11.462

2970

408

Gorenjska

213.660

164.543

28.534

12.544

1256

4994

1628

161

Notranjsko-kraška

145.634

106.738

33.750

102

2309

1578

1047

110

Goriška

232.471

181.336

31.587

13.082

849

3398

2075

144

Obalno-kraška

104.444

73.534

25.269

239

781

3015

1399

207

Vir: SURS. Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično 2005, 2009.
Karta kmetijskih zemljišč v uporabi nam nazorno prikazuje dvojne podatke. Prvič lahko iz
različno obarvanih statističnih regij razberemo v odstotkih kmetijska zemljišča v uporabi po
regijah. Drugič pa je za vsako statistično regijo prikazan tortni grafikon, ki prikaže kmetijska
zemljišča v uporabi po rabi (njive, trajni nasadi, travniki in pašniki) v odstotkih od skupne
rabe v regiji. Največ kmetijskih zemljišč v uporabi, tj. 13 % in več, je v Pomurski, Podravski,
Savinjski in Osrednjeslovenski statistični regiji. Jugovzhodna Slovenija je druga regija glede
na odstotek in sicer 9–12,9 %. Goriška, Gorenjska in Spodnjeposavska statistična regija imajo
5–8,9 % kmetijskih zemljišč v uporabi. 4,9 % ali manj kmetijskih zemljišč v uporabi pa imajo
Obalno-kraška, Notranjsko-kraška, Zasavska in Koroška statistična regija. Če se
osredotočimo na delež njiv po posameznih regijah, lahko vidimo, da je največji delež
zastopan v severovzhodni, vzhodni in osrednji Sloveniji. Pomurska statistična regija se lahko
pohvali s kar 81,4 % njiv glede na kmetijska zemljišča v uporabi. Prav tako ne zaostaja
Podravska statatistična regija, ki ima 55,2 % njiv. Spodnjeposavska, Jugovzgodna Slovenija,
Osrednjeslovenska in Gorenjska statistična regija pa imajo okrog 30 % njiv glede na
kmetijska zemljišča v uporabi (Slika 15).
___________________________________________________________________________
1)

Kot pokrovnost tal so tako opredeljene z vegetacijo porasle površine, ki ne sodijo v kategorijo gozdnatih površin in v
evropskih razmerah obsegajo pretežno kmetijske površine (dejanske ali potencialne površine za kmetijsko rabo).
2)
Gozdnate površine zajemajo tudi površine v zaraščanju, in ne samo zaraščenih kmetijskih površin, ki niso v rabi več kot 20
let, kot določa definicija gozda v Zakonu o gozdovih.
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SLIKA 15: Pregled kmetijskih zemljišč v uporabi po statističnih regijah Slovenije za leto
2007.

Vir: SURS. Kmetijstvo in ribištvo, 2007.
PREGLEDNICA 14: Kmetijska zemljišča v uporabi po statističnih regijah Slovenije za leto
2007.

Statistična regija

Kmetijska
zemljišča v uporabi
po regijah (% glede
na Slovenijo)

Kmetijska zemljišča v uporabi po rabi (% od skupne rabe v
regiji)1)
Njive

Trajni nasadi

Travniki in pašniki

81,4

4,1

14,5

Pomurska

13,4

Podravska

16,8

55,2

7,4

37,3

Koroška

4,2

15,2M

2,3M

82,5

Savinjska

13,9

22,2

4,0

73,7

Zasavska

1,1

N – premalo
natančna ocena

N – premalo
natančna ocena

94,7

Spodnjeposavska

5,7

37,2M

9,4

53,4

Jugovzhodna
Slovenija

10,1

29,6

3,6

66,8

Osrednjeslovenska

13,3

27,3

0,9M

71,7

Gorenjska

6,9

25,1

1,1M

73,7

Notranjsko-kraška

4,4

7,6

M

N – premalo
natančna ocena

91,1

Goriška

6,5

8,9M

14,8

76,3

Obalno-kraška

3,7

10,7M

19,0M

70,3M

SLOVENIJA

100

35,7

5,3

59,0

Vir: SURS. Kmetijstvo in ribištvo, 2007.
____________________________________________________________________________________________________
1)
– seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
M
– manj natančna ocena – previdna uporaba.
N
– za objavo premalo natančna ocena.
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Za vizualno predstavo smo dodali še kartografski prikaz njiv in vrtov po statističnih regijah.
Največ njivskih površin je na območju Pomurske in Podravske, potem tudi na območju
Spodnjeposavske ter Osrednjeslovenske statistične regije. Severovzhodni, vzhodni in osrednji
del Slovenije je torej najbolj bogat s kmetijskimi površinami (Slika 16).
SLIKA 16: Kartografski prikaz njiv in vrtov po statističnih regijah Slovenije.

Vir: Vidmar, 2009.

5.1.2 TALNA VODA
Najbolj rodovitna kmetijska tla se v Sloveniji večinoma nahajajo na območjih, ki so s stališča
izpiranja nitratov v talno vodo oz. podtalnico najbolj ranljiva. To so predvsem območja talnih
voda Krške, Dravske in Murske kotline, v kateri ugotavljamo presežene koncentracije
nitratov. Za ta območja so pretežno značilna plitva tla do globine 50 cm ter velik delež njiv v
strukturi rabe tal, kar neugodno vpliva na nevarnost onesnaženja talne vode z nitrati iz
kmetijstva. Na koncentracijo nitratov v podtalnici vplivajo tudi pedološke lastnosti tal. Na
plitvih in lažjih tleh je verjetnost izpiranja nitratov večja kakor pa na globljih in težjih. Plitva
tla so še posebej značilna za dobršen del območja podtalnice Dravske in Murske kotline, kjer
so presežene koncentracije nitratov tudi največje. Naravne danosti prostora s stališča
onesnaženja podtalnice z nitrati za kmetijstvo v Sloveniji niso najbolj ugodna. To še posebej
velja na območjih kotlin, kjer je kmetijstvo najbolj intenzivno. Poleg neugodnih pedoloških
lastnosti tal ter velikega deleža njiv v strukturi rabe tal, na onesnaženost podtalnice z nitrati v
zadnjih letih neugodno vplivajo tudi manjše količine padavin, kar povzroča manjše
razredčitve izpranih nitratov (Sušin, Vrščaj, Bergant, 2008).
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SLIKA 17: Delež njiv po posameznih območjih talne vode (podtalnice) v Sloveniji v letu
2007.

Vir: Sušin, Vrščaj, Bergant, 2008.
Deleži njiv po posameznih območjih talne vode v Sloveniji se zelo razlikujejo. Največji
odstotek njiv pripada trem zelo pomembnim območjem s talno vodo, tj. Murska (57 %),
Dravska (okoli 47 %) in Krška kotlina (okoli 47 %), katerih pedološke lastnosti tal so zelo
neugodne, saj se podtalnica nahaja zelo plitvo (do 30 cm). Leta 2007 je bila za vsa tri
omenjena območja podtalnice ugotovljena presežena koncentracija nitratov. Presežena mejna
vrednost nitratov se ponekod pojavlja tudi na območju podtalnice Savinjske in Savske kotline,
ki se prav tako večinoma nahajata na plitvih tleh (do 50 cm). Tu se nahajajo najbolj rodovitna
kmetijska tla, kar pomeni, da je obseg kmetijske pridelave tu tudi najbolj razširjen. Dušik iz
mineralnih in živalskih gnojil se preko plitvih tal hitreje izpira v podtalnico in jo s tem
onesnažuje. Na ostalih območjih s podtalnico je delež njivskih površin bistveno manjši
(Sušin, Vrščaj, Bergant, 2008).
Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2007 zmanjšala za 21,2 %.
Zmanjševanje porabe je opaziti predvsem po letu 1999, saj smo tega leta porabili še več kot
180.000 ton mineralnih gnojil, po letu 2005 pa že manj kot 150.000 ton. Tudi poraba
mineralnih gnojil na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi se je v omenjenem obdobju
zmanjšala in sicer od 342 kg/ha na 300 kg/ha, oz. za 12,2 %. Zmanjšala se je tudi poraba
rastlinskih hranil, in sicer od 135 kg/ha na 116 kg/ha, oz. za 14,2 %. V obdobju 1992–2007
smo na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi povprečno porabili 65 kg N, 32 kg P2O5 in 40 kg
K2O. Med rastlinskimi hranili v sestavi mineralnih gnojil torej prevladuje dušik (48 %),
sledita kalij (29 %) in fosfor (23 %). Poraba rastlinskih hranil (N, P2O5, K2O) na hektar
kmetijske zemlje v uporabi je bila v Sloveniji v obdobju 2002–2005 večja kot v državah
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članicah EU. V Sloveniji je povprečna poraba rastlinskih hranil v omenjenem obdobju znašala
130 kg/ha, v državah EU pa 109 kg/ha (Sušin, 2008).
Evropska okvirna vodna direktiva države članice EU zavezuje, da do leta 2015 vsa območja
talne vode dosežejo dobro kemijsko stanje. To pomeni, da moramo v Sloveniji do leta 2015 z
učinkovitim nadzorom, monitoringom ter s sanacijskimi ukrepi zagotoviti, da na teh območjih
koncentracija nitratov ne bo presegla 50 mg NO3-/l (Sušin, Vrščaj, Bergant, 2008).
Problem onesnaževanja podtalnice so tudi sredstva za varstvo rastlin, ki jih uporablja
kmetijstvo. Uredba o standardih kakovosti talne vode določa mejne vrednosti koncentracij
ostankov sredstev za varstvo rastlin v talni vodi v Sloveniji, ki znaša za posamezne aktivne
snovi 0,1 µg/l, za vsoto ostankov sredstev za varstvo rastlin pa 0,5 µg/l. Reprezentativne
agregirane vrednosti za vsoto pesticidov v izbranih območjih podtalnice so bile v opazovanem
obdobju presežene le leta 1999 na Murskem polju, kasneje so se znižale pod dopustno mejno
vrednost 0,5 µg/l. Trend zniževanja vsote pesticidov je zabeležen v dveh podtalnicah: Mursko
polje in Savinjska kotlina. V Krški kotlini opažamo trend počasne rasti vsote pesticidov,
vendar so vrednosti do leta 2005 narasle le do 20 % dopustne mejne vrednosti. Najvišji delež
preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin in njegov metabolit
desetilatrazin. Podzemna voda v kraških in razpoklinskih vodonosnikih s pesticidi ni
onesnažena, saj so njihove vsebnosti najpogosteje nižje od meje določljivosti analitskih metod
(Kranjc, 2007).

5.2 IZRAČUNI ZA SAMOZADOSTNO PRIDELAVO OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA ZA SLOVENIJO OD LETA 2010 DO 2015
Promet je drugi največji vir emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, saj s 4.259 kt CO2 ekv
emisij toplogrednih plinov predstavlja 21 % skupnih emisij. Rast emisij iz prometa je zlasti
posledica gospodarske rasti tako v Sloveniji kot v širši regiji. Na eni strani se z rastjo
gospodarstva izboljšuje standard prebivalstva, kar vpliva na večanje števila osebnih vozil in
prevoženih kilometrov iz leta v leto kot tudi na večjo uporabo le-teh. Na drugi strani pa
gospodarska rast neposredno vpliva na večanje tovornega prometa (Gasperič et al., 2006, str.
69). Emisije iz prometa so na kritični poti in njihovo obvladovanje je ključnega pomena za
izpolnjevanje kjotskih obveznosti. Posebej zaskrbljujoči so trendi tranzita težkih tovornih
vozil preko Slovenije, ki so v skokovitem porastu vse od vključitve Slovenije v EU. Zaradi
osnovnega, teritorialnega načela izračunavanja emisij se v evidencah upoštevajo emisije iz
prodanega motornega goriva. Ob razmeroma nizkih trošarinah to pomeni, da se v nacionalne
evidence pripišejo tudi emisije iz prometnega dela, ki ni bilo opravljeno v Sloveniji (t. i.
bencinski turizem) (Gasperič et al., 2006, str. 13–14).
Naj na tem mestu naredimo še en preprost izračun, ki pa je zelo pomemben za slovenski
prostor. Leta 2008 je bilo v Sloveniji registriranih 1,045.183 osebnih avtomobilov (SURS.
Registrirana cestna ..., 2009). Če vemo, da en osebni avtomobil prevozi povprečno 15.000
km/leto, njegova poraba pa je v povprečju 8 litrov/100 km (0,08 litra/km), potem lahko
izračunamo, da ta avto porabi 1200 litrov oz. 1 dobro tono goriva na leto. Predpostavimo, da
želimo osebne avtomobile oskrbovati z biodizlom, pridelanim na slovenskem trgu iz oljne
ogrščice, pridobljene na slovenskih njivskih površinah. Na enem hektarju lahko pridelamo
eno tono biodizla. Slovenija ima na razpolago 174.709 ha njivskih površin, kar predstavlja
174.709 ton biodizla, s katerim bi lahko oskrbeli tudi toliko osebnih avtomobilov. V tem
primeru bi to pomenilo, da bi v Sloveniji brez goriva (biodizla) ostalo 870.474 avtomobilov.
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Slovenija torej ne more preskrbeti vseh osebnih vozil z biodizlom, ki bi ga pridelali na
domačih tleh.
V Sloveniji je nadomeščanje fosilnih goriv z biogorivi urejeno s Pravilnikom o vsebnosti
biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 83/05, 108/05-popr.).
Distributerji motornih vozil morajo za pogon motornih vozil v prometu zagotoviti minimalno
letno povprečno vsebnost biogoriv v vseh gorivih, ki so dana na območju Republike Slovenije
v promet za pogon motornih vozil, in sicer leta 2006 mora biti količina enaka najmanj 1,2 %,
2007 enaka najmanj 2 %, 2008 enaka najmanj 3 %, 2009 enaka najmanj 4 %, 2010 enaka
najmanj 5 %, 2011 enaka najmanj 5,5 %, 2012 enaka najmanj 6,0 %, 2013 enaka najmanj 6,5
%, 2014 enaka najmanj 7,0 % in 2015 enaka najmanj 7,5 % (Uredba o pospeševanju …,
2007).
Skladno s ciljnimi vrednostmi deležev biogoriv v prometu, ki jih določa Pravilnik o vsebnosti
biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil, so bile za leto 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010
ocenjene predvidene vrednosti rabe biogoriv v dizelskih gorivih in motornih bencinih.
Distributerji se odločajo predvsem za dve vrsti goriva. To sta biodizel in bioetanol. Glede na
deleže se količina biogoriv letno povečuje. Tako je leta 2006 količina biodizla v dizelskih
gorivih dosegla 18.340 ton, v letu 2010 pa bo dosegla že 36.200 ton (Preglednica 15).
Za izračun predvidenih letnih količin biogoriv v dizelskih gorivih in motornih bencinih je
upoštevana predvidena letna poraba 630.000 ton dizelskih goriv in 700.000 ton motornih
bencinov v prometu na območju Slovenije ter ustrezno manjša energijska vrednost biogoriv
od fosilnih goriv (Gasperič et al., 2006, str. 196).
PREGLEDNICA 15: Predvidene vrednosti rabe biogoriv v dizelskih gorivih in motorn
bencinih, izračunane glede na ciljne vrednosti deležev biogoriv v prometu, ki jih določa
Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil.
Vrsta
biogoriva
BIODIZEL
BIOETANOL
Skupaj

Leto

2006

2007

2008

2009

2010

Delež (%)

1,2

2

3

4

5

Količina
(ton)
Količina
(ton)

18.340

14.480

21.720

28.960

36.200

-

16.860

25.300

33.730

42.170

18.340

31.340

47.020

62.690

78.370

Vir: Gasperič et al., 2006, str. 196.
Pričakovano zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z uvajanjem biogoriv v prometu se v
prvem ciljnem 5-letnem obdobju 2008–2012 Kjotskega protokola ocenjuje na 217 kt CO2
ekvivalentov letno, kar pomeni letno nadomestitev dizelskih goriv in motornih bencinov za
okoli 35.000 ton posameznega goriva (Gasperič et al., 2006, str. 196).
Odločili smo se, da po podobnem postopku na podlagi določenih deležev za posamezna leta
izračunamo količino biogoriv danih na trg za leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. Ker
diplomsko delo temelji na tematiki biodizla, se bodo naši izračuni nanašali izključno na to
vrsto biogoriva. Metodologija izračunov temelji na predpostavki, da ostaja poraba goriv oz.
prodaja goriv na slovenski trg enaka, kakršna je bila v letu 2007, tj. 1,635.903 ton, ter da se
njivske površine ne spreminjajo in so iste kot leta 2007, tj. 174.709 ha. Na podlagi teh
podatkov bomo izračunali z zakonom določeno količino biogoriv, danih na trg, za posamezno
leto, površino potrebnih njivskih površin za pridelovanje energetskih rastlin in preostale
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njivske površine, namenjene za pridelavo hrane, če predvidevamo, da bomo sami proizvedli
potrebno količino biogoriv.
IZRAČUNI:
vse njivske površine (l. 2007) = 174.709 ha
poraba goriv v transportu v Sloveniji (l. 2007) = 1,635.903 ton
Leto 2011:
-

letna količina biogoriv, danih na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil
(5,5 % od celotne dane količine goriv na trg) = 89.975 ton;
za dosego 5,5 % rabimo 89.975 ha njivskih površin;
ostanek njivskih površin za pridelavo hrane =
174.709 ha (njiv) – 89.975 ha (njiv za oljno ogrščico) = 84.734 ha.

Leto 2012:
-

letna količina biogoriv, danih na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil (6
% od celotne dane količine goriv na trg) = 98.154 ton;
za dosego 6 % rabimo 98.154 ha njivskih površin;
ostanek njivskih površin za pridelavo hrane =
174.709 ha (njiv) – 98.154 ha (njiv za oljno ogrščico) = 76.555 ha.

Leto 2013
-

letna količina biogoriv, danih na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil
(6,5 % od celotne dane količine goriv na trg) = 106.334 ton;
za dosego 6,5 % rabimo 106.334 ha njivskih površin;
ostanek njivskih površin za pridelavo hrane =
174.709 ha (njiv) – 106.334 ha (njiv za oljno ogrščico) = 68.375 ha.

Leto 2014
-

letna količina biogoriv, danih na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil (7
% od celotne dane količine goriv na trg) = 114.513 ton;
za dosego 7 % rabimo 114.513 ha njivskih površin;
ostanek njivskih površin za pridelavo hrane =
174.709 ha (njiv) – 114.513 ha (njiv za oljno ogrščico) = 60.196 ha.

Leto 2015
-

letna količina biogoriv, danih na trg v Republiki Sloveniji za pogon motornih vozil
(7,5 % od celotne dane količine goriv na trg) = 122.693 ton;
za dosego 7,5 % rabimo 122.693 ha njivskih površin;
ostanek njivskih površin za pridelavo hrane =
174.709 ha (njiv) – 122.693 ha (njiv za oljno ogrščico) = 52.016 ha.
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PREGLEDNICA 16: Izračunane predvidene vrednosti rabe biogoriv (biodizla) v fosilnih
gorivih glede na ciljne vrednosti deležev biogoriv v prometu, ki jih določa Pravilnik o
vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil.
Leto

2011

2012

2013

2014

2015

Delež (%)

5,5

6

6,5

7

7,5

BIODIZEL

Količina
(ton)

89.975

98.154

106.334

114.513

122.693

Njivske
površine za
energetsko
proizvodnjo

Hektarji

89.975

98.154

106.334

114.513

122.693

Preostale
njivske
površine

Hektarji

84.734

76.555

68.375

60.196

52.016

Avtor: Novak, M., 2009.
Izračuni količine biogoriv (biodizla) glede na ciljne vrednosti deležev za posamezna leta so
nam dali zanimive rezultate. Slovenija je zelo raznolika država in ob upoštevanju vseh
fizičnih geografskih dejavnikov ima pretežno malo njivskih površin (174.709 ha), zato pa se
tudi sooča s problemom uvoza hrane (v kolikor niso posredi ekonomski dejavniki). Če bi torej
Slovenija hotela sama zadostiti potrebam po biogorivih, bi se problem pridelave še povečal.
Ob 5,5 % deležu biogoriv bi za prehrambene namene ostalo le 84.734 ha njivskih površin, ob
7,5 % deležu pa samo še 52.016 ha, kar pomeni, da bi se njivske površine vsako leto za
omenjena leta zmanjšale za okrog 8200 ha, kar pa ni zanemarljiva številka ob že tako
skromnih njivskih površinah (Preglednica 16).
Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko v Sloveniji oljno ogrščico pridelovali na cca. 15.000–
20.000 ha zemljišč, kamor bi naj sodila zemljišča v zaraščanju, zemljišča, onesnažena s
težkimi kovinami, opuščanju nekaterih kultur itn. To bi seveda pomenilo cca. 15.000–20.000
ton biodizla na leto (Jejčič, Poje, Godeša, 2009). Slovenija v tem primeru ne bo mogla
zagotoviti zadostne količine biogoriv (biodizla) iz lastnih virov, da bi zadovoljila določbe
Pravilnika o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil. Nujno potreben bo uvoz
energetskih rastlin ali olja, kar pa je lep finančni zalogaj. Vendar pa je iz geografskega vidika
potreben celovit okoljski in gospodarski pogled. Noben dejavnik ne učinkuje sam zase, ampak
gre za preplet več dejavnikov. Pomisliti moramo na okoljske, ekonomske in socialne
probleme, ki se lahko pojavijo ob pridelavi ene kulture. Če pa seveda upoštevamo, da med
biogoriva spada tudi bioetanol, ki v Sloveniji sestavlja polovico na trg danih biogoriv, je
rešitev dokaj enostavna. Ob zbiranju odpadnih olj in maščob iz gospodinjstev bi lahko
pridelali cca. 20.000 ton biodizla, kar pa bi v veliki meri zadostilo danes na trg danim
količinam biodizla. Za proizvodnjo energetskih rastlin ne bi potrebovali velikih površin.
Pridelava bi se lahko vršila na že omenjenih zemljiščih, ki so kakorkoli degradirana, kar bi
pomenilo minimalne izgube njivskih površin, namenjenih za prehrambene namene.

5.3 IZRAČUNI MAKSIMALNE IN OPTIMALNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA PO POSAMEZNIH STATISTIČNIH
REGIJAH
Da bi lahko izračunali maksimalno in optimalno pridelavo oljne ogrščice in biodizla, smo
morali določiti območja, na katera se bodo nanašali izračuni. Odločili smo se za statistične
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regije. Maksimalna pridelava oljne ogrščice in biodizla se nanaša na izračune, izražene v
tonah, optimalna pridelava pa na hektarje njivskih površin, ki bi bile potencialno primerne za
proizvodnjo, ob predpostavki, da regija ostane samozadostna v proizvodnji hrane.
Slovenija je razdeljena na 12 statističnih regij: Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska,
Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska,
Notranjsko-kraška, Goriška, Obalno-kraška. Za to regionalizacijo smo se odločili zaradi
lažjega prikaza in razlage podatkov ter lažjega pridobivanja podatkov.
SLIKA 18: Slovenske statistične regije.

Vir: Statistične regije Slovenije, 2006.
METODA IZRAČUNA MAKSIMALNE PRIDELAVE OLJNE OGRŠČICE IN
BIODIZLA:
Za izračun maksimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla si bomo pomagali s podatki iz
preglednice (Preglednica 18), kjer imamo navedene hektarje za vse kmetijske površine in
hektarje njiv. Ti podatki nam omogočajo dvojni izračun, in sicer za vse kmetijske površine in
samo za njive. Podatek, ki ga bomo izračunali za njive, bo pokazal realnejšo sliko, kajti te
obdelovalne površine dejansko obstajajo in se tudi obdelujejo, medtem ko med vse kmetijske
površine štejemo tudi potencialne površine za obdelavo.
Izračun temelji na že uporabljenem postopku, ki je bil izveden v Primerjalni študiji
onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001, pod vodstvom
doc. dr. Cvetke Ribarič Lasnik. Za osnovo vzamemo 1 ha kmetijske oz. njivske površine, na
katerem teoretično lahko pridelamo 3 tone oljne ogrščice (količina je odvisna od več
dejavnikov in je zato lahko pridelek manjši oz. večji). Iz ene tone oljne ogrščice lahko
pridelamo okrog 300 litrov biodizla. Če torej poenostavimo, na enem hektarju pridelamo
okoli tri tone oljne ogrščice, iz katere pridobimo okoli 1 tono biodizla (Grabner, 2009). Tako
smo za izračun za vse kmetijske površine in še za njivske uporabili obstoječe podatke
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(Preglednica 18) in izračunali maksimalno pridelavo po naslednjem postopku za vsako
statistično regijo posebej:
1. izračun:
..x1.. ha kmetijskih površin (za posamezno stat. regijo) x 3 tone oljne ogrščice = ..x2.. ton oljne
ogrščice
..x1.. ha kmetijskih površin (za posamezno stat. regijo) = ..x3.. ton biodizla
2. izračun:
..x1.. ha njivskih površin (za posamezno stat. regijo) x 3 tone oljne ogrščice = ..x2.. ton oljne
ogrščice
..x1.. ha njivskih površin (za posamezno stat. regijo) = ..x3.. ton biodizla
PREGLEDNICA 17: Podatki za izračun maksimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla.
1 hektar kmetijske/njivske površine
1 tona oljne ogrščice

3 tone oljne ogrščice
300 litrov biodizla

x1 ha kmetijskih/njivskih površin v stat. regiji

x2 t oljne ogrščice

x2 t oljne ogrščice

x3 t biodizla

Vir: Grabner, 2009.
PREGLEDNICA 18: Skupna površina in vse kmetijske površine v hektarjih za leto 2005 ter
kmetijska zemljišča in njive v hektarjih za leto 2007 po statističnih regijah.
Statistična regija

Vse
kmetijske
površine
(l. 2005)*) 1)
81.597

Kmetijska
zemljišča v ha (l.
2007)**) 2)

Njive v ha
(l. 2007)**)

Pomurska

Skupna
površina
regije
(l. 2005)*)
133.753

66.050

53.326

Podravska

216.967

98.569

83.264

45.305

Koroška

104.080

23.932

21.214

3096

Savinjska

238.398

73.574

69.095

15.066

Zasavska

26.375

6259

5642

250

Spodnjeposavska

88.514

32.727

28.849

10.337

Jugovzhodna Slovenija

267.508

53.541

56.420

14.636

Osrednjeslovenska

255.496

74.857

68.152

17.772

Gorenjska

213.660

28.534

36.182

8481

Notranjsko-kraška

145.634

33.750

25.754

1643

Goriška

232.471

31.587

38.959

2835

Obalno-kraška

104.444

25.269

24.587

1962

2,027.300

564.196

524.167

174.709

SLOVENIJA
*)

Vir: SURS. Površina ozemlja in pokrovnost tal, določena planimetrično 2005, 2009.
Vir: SURS. Skupna in kmetijska zemljišča kmetijskih gospodarstev po statističnih regijah,
Slovenija, 2007.

**)

____________________________________________________________________________________________________
1)
Kot pokrovnost tal so tako opredeljene z vegetacijo porasle površine, ki ne sodijo v kategorijo gozdnatih površin in v
evropskih razmerah obsegajo pretežno kmetijske površine (dejanske ali potencialne površine za kmetijsko rabo).
2)
Med kmetijska zemljišča štejemo njive, trajne nasade ter travnike in pašnike.
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OPTIMALNE

PRIDELAVE

OLJNE

OGRŠČICE

IN

Po nekaterih strokovnih ocenah je sicer za zagotovitev potrebnih količin hrane za enega
prebivalca potrebno približno 2500–3000 m2 obdelovalnih kmetijskih zemljišč (Pri Türku ...,
2009), kar znaša 0,25–0,3 ha. Poleg vseh drugih dejavnikov je za državo pomembno, ali lahko
svoje prebivalce prehrani. In iz tega vidika se zdi smiselno, da optimalna pridelava biodizla v
prvi vrsti temelji na tej predpostavki, torej, ali so slovenske regije sposobne same prehraniti
svoje prebivalstvo. Izračuni nam bodo dali odgovor na zastavljeno vprašanje. Površine, ki ob
tej predpostavki ostanejo proste, bi lahko bile površine, namenjene za proizvodnjo
energetskih rastlin, v tem primeru za proizvodnjo oljne ogrščice oz. biodizla.
Optimalno pridelavo oljne ogrščice oz. biodizla smo izračunali na podlagi dveh postopkov in
uporabili podatke iz Preglednice 19.
- Da bi lahko izračunali potrebne površine za samozadostno oskrbo prebivalstva s hrano, smo
morali pridobiti podatke o številu prebivalcev, in sicer za vsako statistično regijo posebej.
Število prebivalcev v regiji smo pomnožili z 0,3 (število nam predstavlja neko optimalno
površino kmetijskega zemljišča v ha, ki ga povprečen človek potrebuje za svoje preživetje).
Končni izračuni za vsako regijo posebej nam predstavljajo površino, ki jo prebivalci regije
potrebujejo za svoje preživetje.
- Za drugi del izračuna potrebujemo podatke o površini njiv za vsako regijo. Tako smo lahko
za vsako regijo izračunali površine, ki bi lahko bile namenjene proizvodnji oljne ogrščice. Od
površin njiv smo odšteli dobljen rezultat o površinah za samooskrbo in dobili pozitivno ali
negativno stanje. Pozitivno v tem primeru pomeni ostanek prostih površin oz., da regija lahko
prehrani svoje prebivalstvo na obstoječih njivskih površinah. Negativno pa pomeni premalo
površin za samozadostno oskrbo prebivalstva regije s prehrano, kjer torej ne ostanejo njivske
površine za proizvodnjo energetskih rastlin in s tem biodizla.
PREGLEDNICA 19: Površina njiv v ha in število prebivalstva po statističnih regijah.

Pomurska

Površina njiv v ha (l. 2007)1)
53.326

Število prebivalcev2) (l. 2008)
120.357

Podravska

Statistična regija

45.305

320.873

Koroška

3096

72.837

Savinjska

15.066

258.201

Zasavska

250

44.862

Spodnjeposavska

10.337

69.872

Jugovzhodna Slovenija

14.636

140.376

Osrednjeslovenska

17.772

516.249

Gorenjska

8481

200.952

Notranjsko-kraška

1643

51.793

Goriška

2835

118.597

Obalno-kraška

1962

107.660

174.709

2,022.629

SLOVENIJA
1)

Vir: SURS. Skupna in kmetijska zemljišča kmetijskih gospodarstev po statističnih regijah, Slovenija,
2007.
2)
Vir: SURS. Prebivalstvo, 2009.
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5.3.1 POMURSKA STATISTIČNA REGIJA
Pomurska statistična regija zavzema 1337 km2 površja Slovenije in je najbolj severovzhodna,
ravninska in kmetijska regija države. Rodovitna prst, celinsko podnebje in ravninski svet
ustvarjajo razmere, ki so ugodne predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo,
zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Njivske površine v tem
delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oz. so dvakrat
večje od slovenskega povprečja (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 36). Leta
2008 je v regiji živelo 120.357 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Odročna lega in slabe prometne povezave vplivajo na slabši gospodarski položaj regije, ki se
med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (10.200 EUR leta 2006) in v najvišji stopnji
registrirane brezposelnosti v državi (za 5,7 odstotne točke višja od slovenskega povprečja leta
2007) (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 36). Pomurska statistična regija se
uvršča med tiste slovenske regije, ki so po ustreznih merilih v celoti opredeljene kot območja
s posebnimi razvojnimi problemi in imajo tudi omejene razvojne potenciale. Regija se tako po
povprečni oceni ekonomskih in okoljskih kazalcev kot po sinteznem kazalcu sonaravnega
regionalnega razvoja uvršča prav na zadnje mesto, prav tako pa tudi po indeksih razvojne
ogroženosti in človekovega razvoja. Med vsemi statističnimi regijami Slovenije je Pomurska
regija gospodarsko najšibkejša, saj so jo v 90. letih zaznamovali počasno prestrukturiranje
gospodarstva, stalni upad bruto dodane vrednosti na prebivalca, najvišji delež zaposlenih v
primarnih dejavnostih (10,9 % leta 1999) ter skromna vlaganja v raziskave in razvoj (Vintar,
2003, str. 117).
Z omenjenimi ekonomskimi razmerami so tesno povezane tudi socialne. Neugodne
gospodarske razmere spremlja tudi nevzpodbudno gibanje prebivalstva. V letu 2007 je bila v
regiji zabeležena najnižja letna stopnja rasti prebivalstva, in sicer -2,0 ‰ (najvišja je bila v
Obalno-kraški statistični regiji, 16,4 ‰) in najnižji pritok priseljencev iz drugih slovenskih
regij in tujine. Visoka umrljivost in nizka rodnost posledično povzročata zmanjševanje števila
prebivalstva (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 36). Neugodna izobrazbena
struktura bo verjetno v bodoče pomemben omejitveni dejavnik razvoja, saj poleg
podpovprečnega števila let šolanja na to kaže tudi nizek delež študentov (le 74 % slovenskega
povprečja), pri čemer je že sedaj kar 55 % brezposelnih v regiji brez strokovne izobrazbe
(Vintar, 2003, str. 117).
Pomurska regija je med vsemi regijami najbolj kmetijsko usmerjena, kar se odraža tudi v
obsežnih površinah intenzivno obdelanih zemljišč. Poleg poljedelstva je v večji meri prisotna
tudi živinoreja, vendar živinorejska gostota ne presega državnega povprečja, zlasti po zaslugi
obsežnih obdelovalnih površinah. Pritiski kmetijstva pomembno vplivajo na kakovost
podtalnice. Podtalnica je zaradi onesnaževanja s pesticidi in nitrati najslabše kakovosti na
Prekmurskem polju, nekoliko boljše pa na Apaškem in Murskem polju. Prav tako so
površinski vodotoki med najbolj onesnaženimi v državi, saj v povprečju spadajo v 3.
kakovostni razred, kar je predvsem posledica slabše kakovosti manjših vodotokov (Ščavnica,
Ledava), reka Mura pa vstopi v državo v (2.)-3. kakovostnem razredu in jo v njem tudi
zapusti. Poleg obstoječih čistilnih naprav (Murska Sobota, Lendava), se kaže potreba po
izgradnji novih čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemih. Regija je tudi na zadnjem mestu s
praktično zanemarljivim deležem (0,01 %) ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč ter
stagnacije oz. celo upada železniškega blagovnega prometa, v zadnjih letih tudi glede
izkoriščanja železniške infrastrukture. V regiji so izdatki za varstvo okolja nizki (0,33 %
BDP), praksa daljinskega ogrevanja pa se tudi ni razširila, saj ima le Murska Sobota večji
sistem daljinske oskrbe s toploto. Z vidika varstva okolja je močno podpovprečna stopnja
motorizacije, ki je tesno povezana s slabšimi socialnoekonomskimi razmerami v regiji, in
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relativno majhna onesnaženost zraka. Veliko prednost na okoljskem področju predstavlja
dejstvo, da regija ni obremenjena s staro, energetsko in surovinsko intenzivno industrijo.
Glavni okoljski problem je kakovost voda (površinskih vodotokov in podtalnice), ki je
posledica intenzivnega kmetijstva, neurejenega odlaganja odpadkov (divja odlagališča v
opuščenih gramoznicah in tvegani lokaciji komunalnih odlagališč Gornja Radgona in
Ljutomer-Veržej na vodovarstvenem in poplavnem območju ter na območjih vrelcev) in
neustreznega odvajanja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, zato se bodo morali na to
problematiko osredotočiti tudi prihodnji ukrepi regionalnega razvoja (Vintar, 2003, str. 118–
119).
Pomurska statistična regija sledi uporabi obnovljivih virov energije, saj izkorišča geotermalno
energijo, delovati pa je začela tudi bioplinarna. V okviru RRP je bil zastavljen razvojni
program Obnovljivi viri energije. Projekti znotraj razvojnega programa se nanašajo na
izgradnjo sistemov za izkoriščanje sončne energije, vlaganja v infrastrukturo in sisteme za
izkoriščanje biomase, pridelavo surovin in proizvodnjo biodizla, vlaganja v infrastrukturo in
sisteme za izkoriščanje geotermalne energije ter izkoriščanja ostalih obnovljivih virov
energije (Regionalni razvojni program pomurske regije 2007–2013, 2007, str. 27 in 212).
Glede na omenjene osnovne značilnosti regije, lahko z vidika proizvodnje oljne ogrščice in
biodizla izpostavimo nekaj pomembnih dejstev. Pomurska regija je izrazito kmetijsko
usmerjena, o čemer pričajo obsežne površine intenzivno obdelanih njivskih površin (53.326
ha). Dobri pogoji za kmetovanje z vidika prsti, podnebja in reliefa omogočajo intenzivno
obdelavo, in zato ima regija tudi dobre pogoje za proizvodnjo energetskih rastlin. Ker se
regija sooča z velikim deležem brezposelnosti, bi lahko omenjeni problem rešili tudi tako, da
bi določen delež brezposelnih usmerili v kmetijsko dejavnost.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 20: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Pomurski statistični regiji.
81.597 ha površin v Pomurski stat. regiji

244.791 t oljne ogrščice

244.791 t oljne ogrščice

81.597 t biodizla

PREGLEDNICA 21: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Pomurski statistični regiji.
53.326 ha površin v Pomurski stat. regiji

159.978 t oljne ogrščice

159.978 t oljne ogrščice

53.326 t biodizla

Pomurska statistična regija ima 81.597 ha vseh kmetijskih površin, na katerih bi lahko
teoretično pridelali na leto okrog 244.791 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko pridobili okoli
81.597 ton biodizla (Preglednica 20).
Njivskih površin je v regiji 53.326 ha, kar pomeni proizvodnjo 159.978 ton oljne ogrščice in
okrog 53.326 ton biodizla (Preglednica 21).
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TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

120.357 prebivalcev x 0,3 ha = 36.107,1 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
53.326 ha (obstoječe njivske površine) – 36.107,1 ha (njiv za samooskrbo regije) = + 17.218,9
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Kar se tiče optimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla v regiji, ugotavljamo, da regija
potrebuje za 120.375 prebivalcev 36.107,1 ha njivskih površin. Za proizvodnjo energetskih
rastlin ostane prostih še 17.218,9 ha njiv. Pomurska statistična regija bi potencialno lahko bila
proizvajalka oljne ogrščice in biodizla, saj bi se na teh površinah lahko pridelalo okrog 51.656
ton oljne ogrščice in 17.218 ton biodizla. Zanimiv je izračunan podatek, da lahko regija na
53.326 ha njivskih površin pridela hrano za 177.753 prebivalcev, kar predstavlja 147,7 %. To
pomeni, da lahko regija pridela na razpoložljivih njivskih površinah presežek v pridelavi
hrane, in sicer za slabih 50 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Glede na podnebne, talne in ostale geografske značilnosti Pomurske statistične regije,
predstavlja oljna ogrščica najbolj primerno oljnico za predelavo v biodizel. Že v 70-ih letih
dvajsetega stoletja je bila v Pomurju proizvodnja oljne ogrščice močno razširjena, kajti takrat
je zavzemala skoraj 5000 ha kmetijskih površin. Kasneje so kmetje njeno pridelavo zaradi
nizkih odkupnih cen skoraj opustili in zamenjali za sladkorno peso. Po letu 2000 se je interes
za pridelavo zopet povečal, kajti rastlina se je začela pojavljati kot surovina za proizvodnjo
biodizla (LEA Pomurje, 2008).
PREGLEDNICA 22: V Pomurju zasejane kmetijske površine (ha) z oljno ogrščico v letih
2000–2007.
Leto
2000

Hektarji
122

2001

398

2002

2433

2003

2705

2004

1945

2005

2260

2006

2809

2007

5417

Vir: LEA Pomurje, 2008.
Za pridelavo oljne ogrščice v tej regiji je značilno, da se izključno prideluje na nenamakalnih
kmetijskih površinah, ki pa zlasti na lažjih tleh pogosto trpijo sušo, kar ima za posledico
manjši doprinos. Leta 2000 je bilo z oljno ogrščico posejanih 122 ha kmetijskih površin, leta
2001 pa skoraj enkrat več. Močna sprememba se je zgodila leta 2002, ko se je v Ormožu
zaprla tovarna sladkorja. Na račun površin, ki so bile prej namenjene pridelavi sladkorne pese,
so se povečale površine za pridelavo oljne ogrščice. V tem letu jih je bilo kar 2433 ha. Od
začetnih 122 ha v letu 2000 je tako površina, zasejana z oljno ogrščico, do leta 2007 narasla
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na 5417 ha. Povprečen pridelek semena pa v vseh letih nikoli ni presegel 2,9 t/ha (LEA
Pomurje, 2008). Če bi želeli, da bi lahko vsi prebivalci Pomurja uporabljali biodizel v
transportu, bi morali posejati z oljno ogrščico skoraj 50.000 ha zemlje, na drugi strani pa bi s
površino več kot 60.000 ha pokrili potrebe ogrevanja stavb, tam kjer se sedaj uporablja
kurilno olje. Povprečno gospodinjstvo bi za potrebe ogrevanja stanovanjske hiše potrebovalo
cca. 6,5 ha površine za pridelavo biodizla (Zelena energija Pomurja, 2009, str. 23). Ker pa
ima regija na voljo le 53.326 ha njivskih površin, bi bila taka proizvodnja neracionalna iz
gospodarskega in socialnega vidika. Ker oljna ogrščica potrebuje za svojo rast vsaj 4-letni
kolobar, imajo teoretični podatki preveč majava tla in so zato tudi iz tega vidika nični. Z
vidika občutljivosti okolja bi morala regija biti previdnejša, kajti intenzivno pridelovanje
kakršnihkoli kultur predstavlja tveganje za okolje. Že tako preveč onesnažena podtalnica z
nitrati in pesticidi predstavlja velik problem za regijo, dodatno onesnaževanje (ob intenzivni
pridelavi energetskih rastlin) pa bi problem še stopnjeval. Država mora izpolnjevati pogoje
EU in zato spodbuja kmete s subvencijami in dodatnim plačilom za pridelovanje energetskih
rastlin, kar se kmetom seveda splača. Vendar pa je ta enostranski pogled države negativno
uperjen proti okolju. Večji okoljski vpliv bi moral priti z državne strani z vidika integrirane in
ekološke pridelave. Če se torej kmetje odločajo za pridelavo energetskih rastlin, bi se morali
odločati vsaj za integrirano kmetovanje, kajti tu so nevarni vnosi (nitrati, pesticidi) v prostor
bistveno manjši.

5.3.2 PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA
Podravska statistična regija obsega 2170 km2 površine. Njeno naravnogeografsko podobo
tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu
ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Regija se ponaša z velikim vodnim bogastvom, ki ga
izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja
pa je namenjena kmetijski dejavnosti. Površine kmetijskih zemljišč v uporabi (82.000 ha) so
obsežnejše kot v preostalih regijah, regija pa je vodilna tudi po številu kmetijskih
gospodarstev (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 38).
Po višini prispevka k slovenskemu BDP je bila ta regija v letu 2006 na drugem mestu, za
Osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti so ustvarile storitvene dejavnosti,
ki so zagotavljale delo več kot polovici zaposlenim v regiji. V letu 2007 je bila stopnja
delovne aktivnosti prebivalcev med najnižjimi v Sloveniji in je znašala 57,2 %, stopnja
delovne aktivnosti starejših prebivalcev (55–64 let) pa je bila višja od slovenskega povprečja.
Po podatkih o številu dokončanih stanovanj na 1000 prebivalcev v letu 2007 je bila Podravska
statistična regija na tretjem mestu v državi, prevladovale pa so novogradnje (91,0 %). V letu
2007 je bilo ocenjeno, da se regiji namenjajo za gradnjo novih stavb največje površine na km2
površine regije (122,3 m2), to je štirikrat več kot v Goriški statistični regiji (SURS, Slovenske
regije v številkah, 2009, str. 38).
Po podatkih leta 2008 je v regiji živelo 320.873 prebivalcev, kar pomeni, da je po številu
prebivalstva Podravska regija druga največja statistična regija (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Na njenem območju živi 16,1 % slovenskega prebivalstva. Najgostejša naseljenost je v
okolici mest Maribora in Ptuja, na območju Haloz in Slovenskih Goric pa je gostota
prebivalstva pod slovenskim povprečjem. Podravje, še pred dvema desetletjema močna
industrijska regija, je ob koncu tisočletja eno izmed območij z najresnejšimi gospodarskimi in
socialnimi problemi v Sloveniji. Gospodarstvo regije, ki je še pred dobrim desetletjem slonelo
na močni industriji in gradbeništvu, sta izguba vzhodnih in južnih trgov ter nenadna
upočasnitev investicijske gradnje zelo prizadela. Regija je dobila tipične lastnosti starih
industrijskih regij (Regionalni razvojni program statistične regije Podravje, 2004, str. 7).
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Kljub mariborski univerzi in spremljevalnim institucijam ima regija podpovprečne izdatke za
raziskovanje in razvoj, podpovprečno število raziskovalno-razvojnega osebja ter študentov na
1000 prebivalcev. Regija se sooča s staranjem in stagnacijo prebivalstva. Velik pritisk nanjo
predstavlja poselitev, kajti gre za tretjo najgosteje naseljeno regijo (142 preb./km2), kjer slabo
četrtino predstavljajo ceste in železnice. Negativen prizvok je dobilo širjenje pozidanih
površin v zadnjih letih predvsem na račun kmetijskih zemljišč. Kljub temu pa ima regija še
vedno nadpovprečen obseg obdelanih kmetijskih površin, pa tudi za slovenske razmere
nadpovprečno živinorejsko gostoto, pri čemer je le slabih 1,2 % kmetijskih zemljišč ekološko
obdelanih (Vintar, 2003, str. 119–120).
Pritiski kmetijstva se odražajo tudi v kakovosti voda v regiji. Tako se kakovost največjih
površinskih vodotokov (Drava, Dravinja, Pesnica) na večini merilnih mest giba med 2. in 3.
kakovostnim razredom, še bolj problematična pa je kakovost podtalnic. Medtem ko v
podtalnici Dravskega polja najdemo največje število različnih pesticidov v Sloveniji in so
koncentracije med najvišjimi, je kakovost podtalnice na Ptujskem polju mestoma celo
najslabša v okviru nacionalnega monitoringa, predvsem zaradi visokih vsebnosti pesticidov in
deloma tudi nitratov. K onesnaževanju voda še dodatno prispeva neurejeno odvajanje
odpadnih voda, čeprav imajo večja mesta tudi čistilne naprave. Regija bo v bodoče morala
rešiti tudi problem regijskega odlagališča odpadkov, saj so sedanja bodisi tik pred zapolnitvijo
ali pa se nahajajo na neprimernih lokacijah (Lenart in Ormož na poplavnem območju,
Slovenska Bistrica na vodovarstvenem območju). Med okoljevarstvenimi problemi je
potrebno izpostaviti tudi onesnaženost zraka. Na nekoliko višje vrednosti onesnaženja zraka s
kislimi plini je treba opozoriti v centru Maribora in Rušah. V Mariboru in okolici narašča
število prekoračitev 8-urnih in 24-urnih mejnih emisijskih vrednosti ozona. Ob naraščajoči,
čeprav še vedno podpovprečni, stopnji motorizacije, ob pogostejšem pojavljanju ozona in na
podlagi zgostitve prebivalstva sklepamo, da predstavlja promet največji okoljski problem prav
v mariborski mestni regiji. Poleg pritiskov poselitve, kmetijstva in prometa je tu še pritisk
industrije. Regija namenja denar za varstvo okolja za odstranjevanje odpadkov in varstvo
površinskih voda. Ima tudi najslabše razmerje med številom prebivalstva in obsegom gozdnih
površin v državi ter nizek delež zavarovanih območij (4,3 %), ki jih predstavlja deset različno
velikih in prostorsko razpršenih krajinskih parkov. Tudi glede daljinske oskrbe s toplo vodo je
regija pod povprečjem, s tem da velika večina regijskih kapacitet odpade na Maribor in Ptuj.
Da bi dosegli pomembnejši pozitivni učinek na stanje sestavin okolja, bi se morala daljinsko
ogrevanje in plinifikacija bolj razširiti, v prometu pa povečati pomen javnega prevoza.
Pozitivno se v regiji odraža povečana uporaba železniškega blagovnega prometa, ki bi ga bilo
ob potniškem potrebno spodbujati tudi v bodoče in učinkoviteje izkoristiti obstoječo
razvejano železniško infrastrukturo. Regija ima tudi sicer mnoge razvojne potenciale, ki so po
ocenah strokovnjakov med vsemi regijami v Sloveniji ravno v Podravski najslabše izkoriščeni
(Vintar, 2003, str. 120–121).
Podravska statistična regija razpolaga, podobno kot Pomurska, s precej hektarji njivskih
površin (45.305 ha). Prsti so ugodne za pridelovanje kulturnih rastlin, zato je kmetijska
dejavnost tu tudi dobro razširjena. Glede na omenjene značilnosti regije lahko predvidevamo,
da ima regija ugodne možnosti za proizvodnjo oljne ogrščice in s tem biodizla.
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TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 23: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Podravski statistični regiji.
98.569 ha površin v Podravski stat. regiji

295.707 t oljne ogrščice

295.707 t oljne ogrščice

98.569 t biodizla

PREGLEDNICA 24: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Podravski statistični regiji.
45.305 ha površin v Podravski stat. regiji

135.915 t oljne ogrščice

135.915 t oljne ogrščice

45.305 t biodizla

V Podravski statistični regiji je 98.569 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah bi lahko
teoretično pridelali na leto okoli 295.707 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko pridobili okoli
98.569 ton biodizla (Preglednica 23).
Njivskih površin je v regiji 45.305 ha, kar pomeni proizvodnjo 135.915 ton oljne ogrščice in
okrog 45.305 ton biodizla (Preglednica 24).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

320.873 prebivalcev x 0,3 ha = 96.261,9 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
45.305 ha (obstoječe njivske površine) – 96.261,9 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 50.956,9
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
V regiji živi 320.873 prebivalcev, ki teoretično rabijo 96.261,9 ha njivskih površin za
preskrbo s hrano. Regija razpolaga le s 45.305 ha njivskih površin. Izračun nam pokaže
stanje, ki ima dve negativni lastnosti. Na razpoložljivih 45.305 ha njivskih površin lahko
regija pridela hrano za 151.016 prebivalcev, kar pomeni 47,1 % prebivalstva regije. Glede na
zadnji podatek regija dejansko nima na razpolago zadostnih površin, ki bi bile namenjene za
samooskrbo tukaj živečega prebivalstva. Če bi hotela zadostiti predpostavki samooskrbe s
hrano, bi morala imeti na razpolago še 50.956,9 ha njivskih površin. Druga negativna lastnost
pa se odraža v tem, da regija v tem primeru tudi nima razpoložljivih njivskih površin za
proizvodnjo energetskih rastlin.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Podravska statistična regija se podobno kot Pomurska sooča z okoljskimi problemi.
Prekomerna onesnaženost podtalnice z nitrati in pesticidi je skrb vzbujajoča glede varovanja
okolja.
Ugodno podnebje, kvalitetna prst ter razpoložljive kmetijske površine predstavljajo ugodne
pogoje za proizvodnjo oljne ogrščice za predelavo v biodizel. Teoretični izračun optimalne
pridelave oljne ogrščice in biodizla nam je pokazal negativno sliko, zato je potrebno premisliti
glede tovrstne proizvodnje. Gre torej za preplet pozitivnih in negativnih dejavnikov, regija pa
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se mora sama odločiti, na katero stran se bo nagnila tehtnica. Ali predstavljajo prednost
ekonomski ali pa okoljski dejavniki. Iz geografskega vidika so vsekakor okoljski dejavniki
pomembnejši. Varovanje okolja predstavlja prioriteto, zato je najprimernejša ekološka in
integrirana pridelava poljščin.
V regiji (Rače) se nahaja edina slovenska tovarna, ki na industrijski način proizvaja biodizel.
Iz tega vidika je proizvodnja oljne ogrščice smiselna, saj so stroški prevoza tu najmanjši, kar
za kmeta predstavlja pozitivno lastnost.
Potencial za proizvodnjo ogrščice in biodizla regija vsekakor ima. Ne glede na potencial,
predlagamo racionalno presojo glede okoljskih, ekonomskih in socialnih dejavnikov.

5.3.3 KOROŠKA STATISTIČNA REGIJA
Koroška statistična regija leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu jo omejuje Podravska,
na jugozahodu pa Savinjska statistična regija, na severu je njena meja Avstrija. Po velikosti in
številu prebivalstva spada med manjše regije (Regionalni razvojni program za Koroško
razvojno regijo 2007–2013, 2006, str. 3). Leta 2008 je tu živelo 72.837 prebivalcev (SURS,
Prebivalstvo, 2009). Zavzema 1040,8 km2, kar predstavlja 5,13 % ozemlja celotne Slovenije
(Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013, 2006, str. 3).
Koroška regija je za Zasavsko in Spodnjeposavsko regijo po površini tretja najmanjša
statistična regija v Sloveniji. Občine s posebnimi razvojnimi problemi predstavljajo namreč
kar 73,2 % površja s 65,5 % prebivalstva regije, po oceni razvojnih možnosti pa se uvršča v
skupino stagnantnih regij. V 90-tih letih je Koroško močno zaznamovala šibka ekonomska
moč regijskega gospodarstva in prebivalstva, ki je še vedno nadpovprečno zaposleno v
sekundarnih dejavnostih (52,9 %). Slednje ustvarijo polovico skupne bruto dodane vrednosti
v regiji, med njimi so najpomembnejše predelovalne dejavnosti – kovinska industrija,
izdelava strojev in naprav ter tekstilna industrija. Investicijska intenzivnost gospodarskih
družb je nizka, nizka so tudi vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost. Koroška spada med
redkeje poseljene regije (Vintar, 2003, str. 121–122).
Njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Prometno je težko
dostopna in slabo povezana s središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno
zaznamovala kakovost okolja, predvsem v dolinah. Predelovalne dejavnosti in rudarstvo so
ustvarile največji delež bruto dodane vrednosti v regiji, zaposlovale pa so večji delež
prebivalcev kot katera koli druga regija (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 40).
Pogoji za kmetijstvo so manj ugodni. Tukajšnja kmetijska gospodarstva in njihova kmetijska
zemljišča v uporabi so namreč (tako kot tudi tista v Zasavski in Notranjsko-Kraški statistični
regiji) v celoti uvrščena med območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Po
površini kmetijskih zemljišč v uporabi spadajo tukajšnja kmetijska gospodarstva med največja
v državi in se v pretežni meri ukvarjajo z živinorejo (95 % kmetijskih gospodarstev) (SURS,
Slovenske regije v številkah, 2009, str. 40). 72,8 % regije predstavljajo gozdne površine, vseh
kmetijskih površin (dejanskih in potencialnih) pa je 23,5 %. Naravni pogoji pogojujejo
usmerjenost kmetij v izkoriščanje travnatega sveta (govedoreja), poljedelska proizvodnja pa
je usmerjena na ravninske predele Dravske in Mislinjske doline (Regionalni razvojni program
za Koroško razvojno regijo 2007–2013, 2006, str. 3 in 12).
Koroška sodi med regije z ugodnejšo starostno sestavo prebivalstva, kjer je delež starih v letu
2007 sodil med najnižje v Sloveniji. Razmerje med populacijama mladih (0–14 let) in starih
(65 let in več) tvori indeks staranja, ki je bil skoraj za 40 indeksnih točk nižji kot v ObalnoKraški regiji, tj. regiji z najmanj ugodno starostno sestavo prebivalstva v državi (SURS,
Slovenske regije v številkah, 2009, str. 40). Glede pridobivanja formalne izobrazbe se regija
uvršča v državno povprečje. Na splošno se razvojno zaostajanje regije pripisuje predvsem
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odsotnosti večjega regionalnega središča, izraziti prometni in družbeni izoliranosti, težavam
starih rudarsko-industrijskih regij, degradaciji okolja in šibkim možnostim za kmetijstvo
(Vintar, 2003, str. 122).
Regija ima najmanjše količine z javnim odvozom zbranih odpadkov (316 kg/preb.), ima zelo
nizek delež pozidanih površin (2,5 %), stopnja motorizacije je podpovprečna, pa tudi pritiski
kmetijstva niso veliki. Koroške reke so v povprečju v 2.-3. kakovostnem razredu, v zadnjih
letih se je kakovost Meže in Mislinje rahlo izboljšala (s 3. na (2.)-3. kakovostni razred), Drava
pa je vseskozi ostajala v 2.-(3). kakovostnem razredu. V drugi polovici 90-tih let se je
izboljšala tudi kakovost zraka, vendar je regija vsaj po indeksu onesnaženja zraka s kislimi
plini še vedno nadpovprečna, na stanje okolja pa so vplivale tudi emisije iz sosednje
Savinjske regije. Opozoriti je potrebno na lokalno veliko poškodovanost gozda in njegovega
genetskega materiala, zlasti v Zgornji Mežiški dolini, ki se jo nasploh uvršča med najbolj
pokrajinsko degradirana območja v Sloveniji. V stanju okolja se namreč odražajo posledice
dvestoletne tradicije rudarstva in industrije, med katerimi najbolj izstopa problematika
vsebnosti težkih kovin v prsti, vegetaciji in tkivih živali, kar predstavlja pomemben
omejitveni dejavnik za prihodnji razvoj nekaterih dejavnosti v regiji. Koroška statistična
regija ima največji delež ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč v Sloveniji (s 5,74 % je
skoraj dvakrat višji kot v drugih regijah). Nadpovprečno razvito ima tudi daljinsko ogrevanje
s 17,7 MW priključene moči na 10.000 prebivalcev (večinoma v Črni in Ravnah na Koroškem
ter v Slovenj Gradcu), pa tudi po višini izdatkov za varstvo okolja, 0,84 % BDP. Močno
nadpovprečna pa je regija zaradi nizkega deleža zavarovanih območij (1,2 %, ki jih v celoti
predstavlja slabih 1400 ha krajinskega parka v dolini Tople), upada železniškega blagovnega
prometa ter po nizkem obsegu čiščenja odpadnih voda. Večja mesta imajo čistilne naprave
(Črna, Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd). V bodoče bo pomembna tudi sanacija starih
rudarsko-industrijskih površin, nadaljnje prestrukturiranje gospodarstva ob večjem koriščenju
lastnih energetskih virov (biomasa, male HE) in pospešenem infrastrukturnem povezovanju s
sosednjimi slovenskimi regijami (ponovno oživljanje javnega prometa, zlasti še železniških
prog) (Vintar, 2003, str. 122–123).
Koroška statistična regija je industrijska regija, v kateri se še danes poznajo negativne
posledice v okolju. Njivskih površin regija ne premore veliko (3.096 ha), prst pa je
kontaminirana s težkimi kovinami. Navedena dejstva opozarjajo na slabe pogoje za
kmetijstvo. Vendar pa je kljub negativnim dejavnikom možna pridelava oljne ogrščice, in
sicer na kontaminiranih površinah v smislu fitoremediacije okolja.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 25: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Koroški statistični regiji.
23.932 ha površin v Koroški stat. regiji

71.796 t oljne ogrščice

71.796 t oljne ogrščice

23.932 t biodizla

PREGLEDNICA 26: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Koroški statistični regiji.
3096 ha površin v Koroški stat. regiji

9288 t oljne ogrščice

9288 t oljne ogrščice

3096 t biodizla
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Koroška statistična regija razpolaga s 23.932 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah bi
lahko teoretično pridelali na leto okoli 71.796 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko pridobili
okoli 23.932 ton biodizla (Preglednica 25).
Njivskih površin je v regiji 3096 ha, kar pomeni proizvodnjo 9288 ton oljne ogrščice in okrog
3096 ton biodizla (Preglednica 26).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

72.837 prebivalcev x 0,3 ha = 21.851,1 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
3096 ha (obstoječe njivske površine) – 21.851,1 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 18.755,1
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Teoretični izračun optimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla za Koroško statistično regijo
nam je podal negativno stanje. 72.837 prebivalcev, živečih v regiji, potrebuje 21.851,1 ha
njivskih površin za samooskrbo s prehrano, kar pa glede na obstoječe njivske površine, teh je
le 3096 ha, ne zadosti kriteriju samooskrbe. Za samooskrbo s hrano bi regija potrebovala še
18.755,1 ha dodatnih površin. V tem primeru regija ne razpolaga s prostimi njivskimi
površinami za proizvodnjo energetskih rastlin. Koroška statistična regija lahko na svojih
njivskih površinah pridela hrano le za 10.320 prebivalcev oz. 14,2 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Velika gozdnatost regije in skromne njivske površine (3096 ha), pa še te degradirane,
predstavljajo omejitveni dejavnik v proizvodnji hrane. Izračun optimalne pridelave nam je dal
negativne rezultate, kjer smo ocenili, da regija nima na razpolago njivskih površin za
pridelovanje energetskih rastlin. Ne glede na vse omejitvene dejavnike in teoretične izračune,
pa bi bila Koroška statistična regija zelo primerna za proizvodnjo oljne ogrščice. Namreč,
onesnažene njivske površine so neprimerne za gojenje poljščin v prehrambene namene, so pa
zelo primerne za pridelavo energetskih rastlin. Le-te opravljajo tako imenovano
fitoremediacijo območja, ki se tako na naraven način in brez drastičnih posegov v okolje čisti.
Predlagamo torej podrobnejšo analizo pregleda kakovosti prsti in tako določimo površine, ki
bi bile primerne za proizvodnjo oljne ogrščice.

5.3.4 SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Savinjska statistična regija je tretja največja slovenska regija, ki zavzema 2384 km2 ali 11,8 %
površine. Leži na vzhodnem delu Slovenije, na severozahodu meji na razvito Ljubljansko, na
severu Koroško, na vzhodu Podravsko ter na jugu Zasavsko in Posavsko regijo. Savinjska
regija na severozahodu meji tudi na Avstrijo, na jugovzhodu pa na Hrvaško. Zaradi goratega
površja je na meji z Avstrijo prehodnost med regijo in sosednjo državo slabša (manjši mejni
prehod na Pavličevem sedlu). V regiji prevladujeta dve urbani središči (Celje in Velenje), kjer
je poselitev gostejša (več kot 400 preb./km2) (Regionalni razvojni program Savinjske
statistične regije, 2001, str. 15).
Leta 2008 je v regiji živelo 258.201 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009). Regija, ki bi jo
lahko imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih«, je naravnogeografsko zelo raznolika.
Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske
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doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi
razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki
se uporablja za proizvodnjo električne energije. Savinjska podjetja so v nekmetijskih in
storitvenih dejavnostih ustvarila okoli 10 % prihodka vseh tovrstnih podjetij v državi.
Izobrazbena sestava prebivalcev v starosti 25–64 let je bila manj ugodna, saj je imela skoraj
četrtina teh prebivalcev najnižjo stopnjo izobrazbe, delež tistih z najvišjo stopnjo izobrazbe pa
je bil med nižjimi v državi (16,8 %). V letu 2007 se je Savinjska regija po naravnem prirastu
povzpela na tretje mesto v državi, vendar je k nadpovprečni rasti števila prebivalcev v večji
meri kot naravni prirast prispevalo priseljevanje. Regija je privlačna tudi za turiste, saj jo je v
letu 2007 obiskalo več kot 10 % vseh turistov Slovenije (SURS, Slovenske regije v številkah,
2009, str. 42).
Predelovalna industrija, rudarstvo in energetika imajo dolgoletno tradicijo. Gozdovi pokrivajo
dobro polovico površine v regiji, kmetijske površine zavzemajo 40 % površine. V okviru
kmetijske površine je tretjina travnikov in pašnikov, ostalo so kmetijska zemljišča, namenjena
za poljedelstvo (Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, 2001, str. 22 in 24).
Območja s posebnimi razvojnimi problemi zavzemajo kar tri četrtine ozemlja regije (75 %) in
nekoliko manjši odstotek prebivalstva (68,3 %). Savinjska regija je imela v preteklosti dokaj
razvito industrijo, ki pa je zaradi nekonkurenčnosti in navezanosti na nezahtevne trge že
konec 80-tih let, predvsem pa po letu 1992 doživela hudo gospodarsko krizo in njene
posledice čuti še danes. Po ustvarjenem BDP, dodani vrednosti in osnovi za dohodnino na
prebivalca je regija konec 90-tih let dosegla med 87 % in 91 % državnega povprečja. Zaradi
nadpovprečnega deleža zaposlenih v primarnih (4,8 %) in sekundarnih dejavnostih (47,3 %)
so storitvene dejavnosti v zaposlitveni strukturi regije podpovprečno zastopane (47,8 %),
podpovprečna pa je bila tudi višina izdatkov za raziskovanje in razvoj (le 43 % višine
slovenskega povprečja). Regija kaže manjši zaostanek na področju izobraževanja, v zadnjih
letih pa je imela tudi vseskozi nadpovprečno brezposelnost. Z vidika socialnih razlik znotraj
regije je ugodna podpovprečna brezposelnost iskalcev zaposlitve brez strokovne izobrazbe in
žensk ter podpovprečna disperzija plač (Vintar, 2003, str. 124).
Med najbolj degradiranimi območji v državi spadata v Savinjsko regijo kar dve: Šaleška
dolina in urbano območje Celja, ki se med seboj tudi precej razlikujeta po glavnih vrstah
pritiskov. Medtem ko je okolje v Šaleški dolini močno preoblikovano zaradi rudarstva in
energetike (zlasti izstopa degradacija reliefa), se v Celju in njegovi širši okolici koncentrirajo
predvsem pritiski poselitve, industrije, kmetijstva in prometa. Stanje voda in zraka je zato
slabo. V drugi polovici 90-tih let so meritve pokazale zmanjšanje onesnaženja s kislimi plini,
v okolici TE Šoštanj pa je še vedno občasno prihajalo do preseganja mejnih in kritičnih
vrednosti SO2. Kakovost voda v regiji je med slabšimi, predvsem pri površinskih vodotokih,
ki se v povprečju uvrščajo v 3. kakovostni razred. Najslabše kakovosti so Sotla v zgornjem
toku (4. kakovostni razred) ter Paka in Voglajna (3.-4. kakovostni razred), v 3. kakovostnem
razredu so še Sava v Radečah, Savinja v Tremerju in Bolska v Dolenji vasi. Tudi podtalnice
se uvrščajo med bolj onesnažene, izjema je le dolina Hudinje, kjer praviloma ne namerijo
povečanih vrednosti polutantov. Drugačna je situacija v Spodnji Savinjski dolini in dolini
Bolske, kjer vzorci kažejo previsoko vsebnost pesticidov in nitratov, nekaj merilnih mest kaže
obremenjenost s kovinami, na več mestih pa je tudi vpliv komunalnih odplak. V Savinjski
regiji je kar nekaj tveganih lokacij komunalnih odlagališč na poplavnih območjih (Slovenske
Konjice, Rogaška Slatina, Radeče, Laško, Gornji Grad). Zmogljivosti čistilnih naprav so
podpovprečne, največji čistilni napravi sta v Šoštanju za celotno Šaleško dolino in Žalcu.
Samo čistilne naprave brez zmanjševanja pritiskov kmetijstva ne bodo pripomogle k
izboljšanju voda v regiji (Vintar, 2003, str. 124–125).

66

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

Za Savinjsko statistično regijo bi lahko iz omenjenih dejstev sklepali, da se sooča s
podobnimi problemi kakor Koroška. Industrijska dejavnost je pustila vidne posledice v
naravi. Regija se ukvarja tudi s kmetijstvom, saj je za poljedelstvo namenjenih okrog 15.000
hektarjev njivskih površin. Ker ima regija pogoje za kmetovanje, veliko površin pa je
degradiranih zaradi težkih kovin, bi bila pridelava oljne ogrščice v smislu fitoremediacije ena
izmed možnih rešitev omenjenega problema.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 27: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Savinjski statistični regiji.
73.574 ha površin v Savinjski stat. regiji

220.722 t oljne ogrščice

220.722 t oljne ogrščice

73.574 t biodizla

PREGLEDNICA 28: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Savinjski statistični regiji.
15.066 ha površin v Savinjski stat. regiji

45.198 t oljne ogrščice

45.198 t oljne ogrščice

15.066 t biodizla

Savinjska statistična regija razpolaga s 73.574 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah
bi lahko teoretično pridelali na leto okoli 220.722 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko
pridobili okoli 73.574 ton biodizla (Preglednica 27).
Njivskih površin je v regiji 15.066 ha, kar pomeni proizvodnjo 45.198 ton oljne ogrščice in
okrog 15.066 ton biodizla (Preglednica 28).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

258.201 prebivalcev x 0,3 ha = 77.460,3 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
15.066 ha (obstoječe njivske površine) – 77.460,3 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 62.394,3
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Za samooskrbo 258.201 prebivalca s hrano bi regija potrebovala 77.460,3 ha njivskih površin.
Regija ima na razpolago 15.066 ha njiv, kar kaže na primanjkljaj s površinami za
samooskrbo. Teoretično bi regija potrebovala še 62.394,3 ha površin, da bi bilo kriteriju
samooskrbe zadoščeno. Za proizvodnjo energetskih rastlin ni prostih površin. Tako pa lahko
regija na 15.066 ha njivskih površin oskrbi le 50.220 prebivalcev oz. 19,4 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Pri Savinjski statistični regiji se pojavljajo veliki okoljski problemi, ki jih je iz geografskega
vidika potrebno previdno reševati. Območje regije se sooča z degradacijo reliefa in prsti. O
problemu degradacije prsti so bile za to območje narejene študije in ena izmed njih se nanaša
na fitoremediacijo. Za Savinjsko regijo predlagamo podobno rešitev, kot smo jo za Koroško.
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Čeprav se meritve onesnaženosti prsti s težkimi kovinami opravljajo vsako leto, je to le
točkovno vzorčenje, ki pa nam ne pokaže popolne slike problema. Če bi se torej zadeve lotili
bolj precizno, bi lahko natančneje določili degradirane površine. Na teh površinah bi lahko
potencialno regija brez zadržkov proizvajala energetske rastline, ki bi brezplačno opravljale
čistilno delo. Vseeno pa moramo biti pozorni na to, ali so te njivske površine na območjih s
podtalnico. Tam je potrebno ravnati previdno, saj bi vnosi nitratov in pesticidov poslabšali že
tako slabo stanje podtalnice (Spodnji Savinjski dolini in dolini Bolske). Ali je tovrstna
fitoremediacija res učinkovita rešitev, medtem ko vzporedno z rešitvijo ene težave nastaja
nova? Pridelava oljne ogrščice bi bila v tem primeru predmet strokovnih razprav.

5.3.5 ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA
Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2) in številu prebivalcev najmanjša
slovenska regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi. Naravnogeografske
danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo (SURS, Slovenske
regije v številkah, 2009, str. 44).
Tretjino bruto dodane vrednosti so tako še vedno ustvarile dejavnosti, ki se uvrščajo v
področji rudarstvo in predelovalna dejavnost. Ker te dejavnosti močno obremenjujejo okolje,
je Zasavska regija v letu 2006 več kot tretjino sredstev za investicije namenila za varstvo
okolja, kar je precej več kot preostale regije. Z inovacijsko dejavnostjo se je v letu 2006
ukvarjalo kar 50 % podjetij v industrijskih, predelovalnih in nekaterih storitvenih panogah te
regije, kar velja za pomemben razvojni potencial (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009,
str. 44). Leta 2008 je tu živelo 44.862 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009). Podatki za
2007 nakazujejo pozitivne demografske spremembe. Manjša stopnja odseljevanja in povečan
naravni prirast sta dejavnika, ki sta skoraj zaustavila upadanje števila prebivalcev. V regiji so
zabeležili najvišjo stopnjo umrljivosti pri dojenčkih (7 na 1000 živorojenih) ter zelo visoko
stopnjo prezgodnje umrljivosti. Po stopnji registrirane brezposelnosti se regija še vedno
uvršča med prve tri regije z najvišjo stopnjo v državi. V letu 2007 je imela skoraj dvakrat
večjo brezposelnost kot regije z najnižjo brezposelnostjo. Znaten delež prebivalcev se zaradi
pomanjkanja delovnih mest vozi na delo v druge regije (SURS, Slovenske regije v številkah,
2009, str. 44).
Za regijo je značilno klasično onesnaževanje, ki se odraža v poškodovanosti gozda,
degradiranosti reliefa v obliki ugreznin, jalovišč, deponij pepela itn. Za okolje je najbolj
kritična kakovost zraka zaradi TE Trbovlje, ki onesnažuje ozračje s SO2. Prednostna naloga je
torej nujna okoljska sanacija TE Trbovlje. Stanje voda v regiji je negativno ocenjeno zaradi
neurejenega zbiranja in čiščenja odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Reka Sava se pri
Hrastniku uvršča v (2).-3. kakovostni razred, Medija, Trboveljščica in Boben pa v 4.
kakovostni razred. Čistilna naprava je v Zagorju. Za varstvo okolja regija namenja relativno
nizek odstotek BDP (0,52 %), namenja pa ga v glavnem za varstvo zraka, v večji meri pa tudi
za odstranjevanje odpadkov in varstvo tal (Vintar, 2003, str. 127–128).
Regija ima visok delež pozidanih površin (4,82 %), upada pa tudi uporaba železniškega
prometa, ki je bil v zgodovini zelo pomemben za gospodarski razvoj regije, danes pa je
skromen. Ugoden vpliv na kakovost zraka ima nizka stopnja motorizacije, ki je v Sloveniji
najnižja, ter kapaciteta daljinskega ogrevanja, ki je prisotno v vseh treh občinah, prevladujoče
gorivo pa je zemeljski plin. Podpovprečne so količine zbranih odpadkov in za slovenske
razmere nadpovprečen delež zavarovanih območij (8,4 % – krajinska parka Kum in Mrzlica).
Kmetijstvo na splošno ne povzroča večjih pritiskov, regija pa ima zanj tudi zelo omejene
možnosti, kar se kaže med drugim v najnižjem obsegu intenzivno obdelanih kmetijskih
površin v državi, ki je približno 37-krat manjši kot v Pomurju. Kljub nizkemu staležu živine,
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se zato živinorejska gostota giblje okrog slovenskega povprečja, ob tem pa tudi ekološko
obdelovanje ni zadosti razširjeno. Prednostna naloga regije je varstvo okolja (zraka, vode in
prsti) in sanacija rudarsko-energetsko degradiranih površin, ker je regija žal neprivlačna za
bivanje in za pritegnitev novih, okolju prijaznejših dejavnosti (Vintar, 2003, str. 128).
Z vidika proizvodnje biodizla sta za regijo bistveni dve pomembni značilnosti. Zasavska
statistična regija je v prvi vrsti industrijska regija, ki ima zelo malo njivskih površin (250 ha).
Proizvodnja oljne ogrščice bi bila v obeh pogledih neprimerna za to regijo.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 29: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Zasavski statistični regiji.
6259 ha površin v Zasavski stat. regiji

18.777 t oljne ogrščice

18.777 t oljne ogrščice

6259 t biodizla

PREGLEDNICA 30: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Zasavski statistični regiji.
250 ha površin v Zasavski stat. regiji

750 t oljne ogrščice

750 t oljne ogrščice

250 t biodizla

V Zasavski statistični regiji je 6259 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah bi lahko,
teoretično, pridelali na leto okoli 18.777 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko pridobili okoli
6259 ton biodizla (Preglednica 29).
Njivskih površin je v regiji 250 ha, kar pomeni proizvodnjo 750 ton oljne ogrščice in okrog
250 ton biodizla (Preglednica 30).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

44.862 prebivalcev x 0,3 ha = 13.458,6 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
250 ha (obstoječe njivske površine) – 13.458,6 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 13.208,6 ha
(njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Zasavska statistična regija potrebuje za samooskrbo svojih 44.862 prebivalca 13.458,6 ha
njivskih površin. Da bi regija zadostila potrebam samooskrbe s hrano, bi potrebovala še
13.208,6 ha njivskih površin. Za proizvodnjo energetskih rastlin regija nima razpoložljivih
površin. Negativno nas preseneča dejstvo, da iz podatkov, ki so nam na razpolago, lahko
izračunamo, da regija lahko s svojimi razpoložljivimi njivskimi površinami teoretično zadosti
samooskrbo s hrano le okrog 833 prebivalcem, kar predstavlja 1,9 %.
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GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Skromne njivske površine, ki jih premore ta najmanjša statistična regija, niso primerne za
proizvodnjo energetskih rastlin z vidika oskrbe s hrano in ekonomsko donosnostjo. Za to
regijo iz geografskega in ekonomskega vidika ne predlagamo tovrstne proizvodnje.

5.3.6 SPODNJEPOSAVSKA STATISTIČNA REGIJA
Spodnjeposavska statistična regija leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke
Save in meji na sosednjo Hrvaško. Po površini je druga najmanjša regija v Sloveniji, saj meri
le 885 km2 in pokriva 4,4 % površine Slovenije. Sosednji regiji sta Savinjska na severu, ki je
dva in pol-krat večja, in regija Jugovzhodna Slovenija na zahodu, ki je od Posavske trikrat
večja (Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013, 2006, str. 10).
V regiji je po podatkih leta 2008 živelo 69.872 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Zaradi majhnega teritorialnega obsega in skromnega števila prebivalstva ima regija šibko
gravitacijsko zaledje, zato se ni uspelo razviti večje regionalno središče, ampak si danes to
funkcijo delita občinski središči Krško in Brežice. Ugodne so naravne danosti za kmetijsko
dejavnost, ki je bila nekdaj glavna gospodarska panoga, za slovenske razmere pa je še danes
nadpovprečno pomembna, kar izraža tudi nadpovprečno visok delež kmečkega prebivalstva.
Nižinski in uravnani območji Krškega in Brežiškega polja z rodovitno rjavo prstjo nudita
ugodne pogoje poljedelstvu, pobočja Krškega in Bizeljskega gričevja na prisojnih pobočjih
poraščajo sadovnjaki in vinogradi, na osojnih in višjih gričevnatih predelih ter v hribovju pa
prevladuje gozd (Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013, 2006, str. 10–11).
Regija ima še vedno močno razvito industrijo. Najpomembnejši industrijski kraj je Krško s
papirno, lesno, gradbeno, kovinskopredelovalno, elektrotehnično, tekstilno in živilsko
industrijo, sledi mu Sevnica s tekstilno, kovinsko, gradbeno, kemično in lesno industrijo, v
Brežicah pa so se razvili manjši obrati strojno-kovinske, pohištvene in predelovalne
industrije. Zadnja leta predvsem tekstilno in tudi kovinsko ter papirno industrijo pestijo velike
težave. V sekundarnem sektorju ima v regiji velik pomen energetika, kjer ima največjo vlogo
Nuklearna elektrarna Krško (Regionalni razvojni program regije Posavje 2007–2013, 2006,
str. 11).
Oskrba z elektriko in predelovalne dejavnosti so v letu 2006 v regiji ustvarile spet nekoliko
višji delež bruto dodane vrednosti kot storitvene dejavnosti. Spodnjeposavska regija je
priljubljena predvsem pri domačih turistih. Ti so v letu 2007 ustvarili okoli 63 % turističnih
prenočitev. Hotelski in podobni objekti so bili v poletni in zimski sezoni leta 2007 zelo
zasedeni, čeprav v regiji predstavljajo le slabo tretjino od vseh prenočitvenih zmogljivosti. V
primerjavi z večino regij je tu gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo, saj je ustvarilo 4,7 %
bruto dodane vrednosti in zaposlovalo več kot desetino delovno aktivnih prebivalcev. V letu
2007 je bila tukaj zabeležena najvišja stopnja umrljivosti (SURS, Slovenske regije v
številkah, 2009, str. 46).
Vse tri občine v Spodnjeposavski regiji so opredeljene kot območja s posebnimi razvojnimi
problemi, regija pa se ob Pomurski in Zasavski uvršča v skupino tistih slovenskih regij, ki
imajo najslabše socio-ekonomske razmere in omejene razvojne potenciale. Po BDP, dodani
vrednosti in osnovi za dohodnino na prebivalca dosega 80–85 % slovenskega povprečja, za
raziskovanje in razvoj pa namenja relativno najmanj sredstev v državi. Regija ima
podpovprečen delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih (49,1 %), nadpovprečno pa tako v
primarnih (5,6 %) kot tudi v sekundarnih dejavnostih (45,3 %). O kakovosti življenja v regiji
še posebej priča dejstvo, da ima v povprečju z 71,4 leti najkrajše trajanje življenja v Sloveniji,
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kar je kar štiri leta manj kot v Obalno-kraški regiji, kjer prebivalci živijo v povprečju najdlje.
Slaba je izkoriščenost človeških virov, saj je imela regija v drugi polovici 90-tih let stalno
nadpovprečno brezposelnost, tudi iskalcev zaposlitve s I. in II. stopnjo izobrazbe (Vintar,
2003, str. 128–129).
Regija se sooča tudi z okoljskimi problemi. Med njimi je na prvem mestu neugodno stanje
površinskih vodotokov, ki spadajo v 2.-3. kakovostni razred, Sava in Sotla pa sta večinoma v
3. kakovostnem razredu. Savo najbolj onesnažuje toplotno obremenjevanje, ki ga povzroča
NE Krško. K splošnemu stanju voda veliko pripomore praktično zanemarljivo čiščenje
odpadnih voda. Tudi kakovost podtalnic ni zadovoljiva, čeprav sodijo v slovenskem merilu
med manj onesnažene, še zlasti na Čateškem polju, kjer je podtalnica najboljše kakovosti v
regiji. Bolj obremenjeni sta podtalnici Krškega in Brežiškega polja, kjer se na posameznih
vzorčnih mestih občasno ugotavlja povišane, včasih tudi presežene mejne vrednosti
pesticidov in nitratov, kajti območje podtalnice sovpada z območji najbolj intenzivnega
kmetijstva v regiji. Problem onesnaževanja predstavljajo tudi komunalna odlagališča in divja
odlagališča v gramoznicah, ki onesnažujejo podtalnico s kovinami (železo, mangan in druge).
V regiji bo potrebno večje varovanje vodooskrbnih območij, predvsem pred kmetijskimi
pritiski. Spodnjeposavska regija ima za Pomursko drugi največji obseg površin intenzivno
obdelanih kmetijskih zemljišč na prebivalca, pa tudi najnižji delež ekološko obdelanih
kmetijskih zemljišč (0,31 %), medtem ko je živinorejska gostota podpovprečna. Pritiski
kmetijstva so največji predvsem na rodovitnem Krško-Brežiškem polju, na drugi strani pa so
v hribovitem in pretežno živinorejsko usmerjenem delu regije znatno manjši. Problem
predstavlja tudi kakovost zraka, ki je najslabša v okolici Krškega, ki je pod vplivom izpustov
tovarne celuloze in papirja, saj zlasti v neugodnih vremenskih razmerah (temperaturna
inverzija) prihaja do preseganja mejnih imisijskih vrednosti žveplovega dioksida. Glede na
onesnaževanje zraka je ob slabo razvitem sistemu daljinskega ogrevanja in upadanju
železniškega prometa edini pozitivni pokazatelj podpovprečna stopnja motorizacije. Izdatki za
varstvo okolja so močno nadpovprečni, saj znašajo 2,05 % BDP (namenjeni za varstvo voda,
za sklad za financiranje razgradnje NEK). Regija je podpovprečno gozdnata (49 %) in
nadpovprečno pozidana (4,2 %) ter ima 7,1 % zavarovanih območij, ki jih v celoti predstavlja
posavski del Kozjanskega parka (Vintar, 2003, str. 129–130).
Spodnjeposavska statistična regija ima ugodne pogoje za kmetovanje. Rodovitna prst,
kmetijske površine in tradicija kmetovanja omogočajo možnost poljedelstva v nižinah. Ta
podatek je pomemben z vidika proizvodnje biodizla, saj ima regija vse možnosti za
proizvodnjo oljne ogrščice. Tovrstna proizvodnja že poteka, saj so se v regiji že pojavile
stiskalnice oz. oljarnice.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 31: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Spodnjeposavski statistični regiji.
32.727 ha površin v Spodnjeposavski stat. regiji

98.181 t oljne ogrščice

98.181 t oljne ogrščice

32.727 t biodizla
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PREGLEDNICA 32: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Spodnjeposavski statistični regiji.
10.337 ha površin v Spodnjeposavski stat. regiji

31.011 t oljne ogrščice

31.011 t oljne ogrščice

10.337 t biodizla

Spodnjeposavska statistična regija zavzema 32.727 ha vseh kmetijskih površin. Na teh
površinah bi lahko teoretično pridelali na leto okoli 98.181 ton oljne ogrščice, iz katere bi
lahko pridobili okoli 32.727 ton biodizla (Preglednica 31).
Njivskih površin je v regiji 10.337 ha, kar pomeni proizvodnjo 31.011 ton oljne ogrščice in
okrog 10.337 ton biodizla (Preglednica 32).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

69.872 prebivalca x 0,3 ha = 20.961,6 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
10.337 ha (obstoječe njivske površine) – 20.961,6 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 10.624,6
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Za samooskrbo s hrano 69.872 prebivalca potrebuje regija 20.961,6 ha njivskih površin.
Dejansko regija razpolaga z 10.337 ha njiv, kar pomeni za 10.624,6 ha premalo njivskih
površin za samozadostnost na regionalni ravni. Po tem kriteriju je proizvodnja energetskih
rastlin nemogoča. Na obstoječih njivskih površinah lahko regija prideluje hrano le za 34.456
prebivalcev regije oz. 49,3 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Spodnjeposavska statistična regija ima zelo dobre pogoje za kmetovanje. Rodovitna prst
predvsem na območju Brežiško-Krškega polja je intenzivno obdelana. Problem se pojavi, ker
se rodovitne prsti nahajajo na območju podtalnice, ki pa je preobremenjena s polutanti. Ker
ima regija dobre pogoje za kmetijstvo, ima relativno dobre pogoje za proizvodnjo oljne
ogrščice. Koliko hektarjev njivskih površin bi regija bila pripravljena nameniti za proizvodnjo
energetskih rastlin, pa je vprašanje različnih strok. Podobno kot v Pomurski in Podravski
regiji, se tudi tu srečujemo z različnimi prednostmi in slabostmi. Na eni strani ponuja tovrstna
proizvodnja pozitivne lastnosti (subvencije, obdelana pokrajina), na drugi pa spet negativno
vpliva na okolje (obremenjevanje podtalnice z nitrati in pesticidi, odjemanje površin za
pridelavo hrane). Čeprav nam teoretični izračun optimalne pridelave ne da pozitivnih
rezultatov, bi bilo potrebno racionalno razmisliti, koliko površin bi regija lahko dejansko
namenila za tovrstno proizvodnjo.

5.3.7 STATISTIČNA REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA
Jugovzhodna Slovenija je kraška pokrajina na jugovzhodu Slovenije, ki je z 2675 km2 po
površini največja slovenska regija. Njen razvoj omogoča v največji meri industrija
(avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), ki je leta 2006 ustvarila skoraj
polovico bruto dodane vrednosti regije. Pomembno vlogo pa ima tudi raziskovalno-razvojna
dejavnost, saj so v letu 2006 izdatki zanjo znašali kar 2,7 % BDP te regije, finančna sredstva
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za to dejavnost pa so skoraj v celoti prispevale gospodarske družbe. Stopnja brezposelnosti v
regiji je bila nižja od slovenskega povprečja, manj ugodna pa je bila struktura brezposelnih,
kajti več kot polovica brezposelnih je imela najnižjo stopnjo izobrazbe. Znatno ugodnejši so
prebivalstveni kazalniki. Tudi v letu 2007 je bila Jugovzhodna Slovenija ena izmed treh regij
z več kot 10 živorojenimi otroki na 1000 prebivalcev. Matere so bile v povprečju najmlajše v
državi. Petina mater je bila stara do 25 let, mater nad 34 let starosti pa je bilo manj kot za
desetino. Delež mladih (0–14 let) je bil tu glede na preostale regije še vedno največji, vendar
je bil že nižji od deleža oseb v starosti 65 let ali več (15,3 %). Kljub temu je bila povprečna
starost prebivalcev jugovzhodne Slovenije najnižja v državi (in leta 2007 skoraj za 3 leta nižja
od povprečne starosti prebivalcev v Obalno-Kraški regiji) (SURS, Slovenske regije v
številkah, 2009, str. 48). Leta 2008 je tu živelo 140.376 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo,
2009).
Regija se uvršča med najredkeje poseljene regije (50 preb./km2). Območja s posebnimi
razvojnimi problemi obsegajo 83,1 % površja in 63,3 % prebivalstva regije. Znotraj regije so
torej velike razvojne razlike. Negativno pa za regijo predstavlja nizek delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih. K državnemu BDP prispeva regija 6,3 % in dosega 91 % ravni
slovenskega ter 62 % ravni evropskega BDP na prebivalca. Podobno je pri dohodninski
osnovi (90,8 % slovenskega povprečja), ugodneje pa glede dodane vrednosti na prebivalca
(98,5 %), h kateri še vedno največ prispevajo sekundarne dejavnosti. Regija ne izkazuje
večjih okoljskih problemov. Delež pozidanih površin je podpovprečen (2,62 %),
podpovprečna je tudi stopnja motorizacije, živinorejska gostota in količine nastalih odpadkov.
Neugoden je obseg intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč. Pozornost moramo obrniti na
to, da je večina površja regije kraškega in posledično tudi zelo ranljivega, kar izhaja iz
omejenih samočistilnih sposobnosti na krasu. Pritiski prometa, intenzivno kmetijstvo in
neprimerno odlaganje odpadkov zato predstavljajo tveganje za kras. V prihodnosti bo
pomembno zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ki se že sedaj izvaja na
2,98 % regijskih kmetijskih zemljiščih v obliki ekološkega kmetovanja kot najbolj sonaraven
način kmetovanja. Vodotoki v regiji se večinoma približujejo 2. kakovostnemu razredu, v
katerem so že večji odseki Krke, Kolpe ter Lahinja, najslabše kakovosti pa je Rinža (3.-4.
kakovostni razred) in po vsebnosti PCB v sedimentu tudi Krupa (4. kakovostni razred, po
preostalih parametrih pa v 2. kakovostni razred). Večina največjih naselij ima čistilne
naprave, četudi so te marsikje (pre)majhne zmogljivosti. Kakovost zraka je med boljšimi v
Sloveniji. Regija je tudi nadpovprečno gozdnata (70 %), več gozdnih površin na prebivalca
dosega le Notranjsko-kraška regija. Regija namenja za varstvo okolja praktično najmanj
sredstev (0,21 %), z 1,7 % ima tudi zelo nizek delež zavarovanih območij, saj sta zavarovana
le krajinska parka Kolpa in Lahinja v skupni izmeri 4545 ha. Črnomelj, Kočevje, Novo Mesto
in Ribnica imajo manjše kapacitete za daljinsko ogrevanje. Regija ima še veliko možnosti za
razvoj, predvsem na že omenjenih področjih (Vintar, 2003, str. 131–133).
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija je občutljiva z vidika okolja. Kraško površje je
izpostavljeno pritiskom onesnaževanja (tudi iz kmetijstva). Zato je z vidika okoljevarstva
potrebna kritična presoja o oblikah kmetovanja na tem območju. Za regijo bi bilo ekološko ali
integrirano kmetovanje primernejše kakor pa intenzivno, kamor spada tudi pridelava oljne
ogrščice.
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TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 33: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
53.541 ha površin v stat. regiji Jugovzhodna Slovenija

160.623 t oljne ogrščice

160.623 t oljne ogrščice

53.541 t biodizla

PREGLEDNICA 34: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
14.636 ha površin v stat. regiji Jugovzhodna Slovenija

43.908 t oljne ogrščice

43.908 t oljne ogrščice

14.636 t biodizla

V statistični regiji Jugovzhodna Slovenija je 53.541 ha vseh kmetijskih površin. Na teh
površinah bi lahko teoretično pridelali na leto okoli 160.623 ton oljne ogrščice, iz katere bi
lahko pridobili okoli 53.541 ton biodizla (Preglednica 33).
Njivskih površin je v regiji 14.636 ha, kar pomeni proizvodnjo 43.908 ton oljne ogrščice in
okrog 14.636 ton biodizla (Preglednica 34).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

140.376 prebivalcev x 0,3 ha = 42.112,8 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
14.636 ha (obstoječe njivske površine) – 42.112,8 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 27.476,8
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Če želi regija sama preskrbeti s hrano 140.376 prebivalcev, živečih na njenem območju,
potrebuje 42.112,8 ha njivskih površin. Razpoložljivih je 14.636 ha njiv, kar pomeni za
27.476,8 ha manj površin za samooskrbo. Ta ocena tudi ne dovoljuje proizvodnjo energetskih
rastlin. Zanimiv je podatek, ki nam pokaže, kolikšen delež prebivalstva lahko dejansko
preskrbi regija na obstoječih njivskih površinah. Hrano lahko zagotovi le 48.786 prebivalcem,
kar predstavlja 34,8 % prebivalstva regije.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Kraško površje Jugovzhodne Slovenije je z vidika obremenjevanja okolja zelo ranljivo.
Kmetijski pritiski bi povzročili veliko tveganje za kras. Oljna ogrščica potrebuje za rast
gnojila in sredstva za varstvo rastlin. To bi z okoljskega vidika predstavljalo grožnjo zaradi
občutljivosti, kajti neko intenzivno kmetovanje na tem območju ni priporočljivo. Kmetijstvo
bi tukaj moralo temeljiti na integrirani in ekološki pridelavi. Za to območje ne priporočamo
proizvodnje energetskih rastlin.

74

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

5.3.8 OSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA REGIJA
Osrednjeslovenska statistična regija leži v osrednjem delu Slovenije, po površini je druga
največja slovenska regija, ki pokriva 2555 km2, kar predstavlja skupno 13 % površja
Slovenije. Glavnina mest v regiji leži v Ljubljanski kotlini (Regionalni razvojni program
Ljubljanske urbane regije 2007–2013, 2007, str. 12). V regiji je po podatkih leta 2008 živelo
516.249 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Pomemben pečat celotni regiji daje Ljubljana, ki je gospodarsko, kulturno, izobraževalno,
zdravstveno, sodno in upravno središče države. To je regija, ki je med vsemi statističnimi
regijami gospodarsko najbolj razvita (Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
2007–2013, 2007, str. 12). Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje
naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija. Poleg ugodne
lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost, in to v vseh smereh, ter
dejstvo, da se v tej regiji nahaja glavno mesto države. Ta gospodarsko najbolj razvita regija je
v letu 2006 ustvarila 24-krat večji BDP kot Zasavska statistična regija ali dobro tretjino
celotnega slovenskega BDP, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih. O tem, da je
regija iz zaposlitvenega vidika pomembna tudi širše, govori dejstvo, da je število delovno
aktivnih prebivalcev po regiji dela večje od števila delovno aktivnih prebivalcev po regiji
bivanja. Plače zaposlenih v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača
je v letu 2007 znašala 830 EUR, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 90 EUR višja).
Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu višje in visoko izobraženih
prebivalcev (v starosti 25–64 let); ta je bil leta 2007 s 30,4 % med vsemi regijami najvišji ali
za 8,2 odstotne točke nad slovenskim povprečjem. Regija je pomembna tudi po pomenu
razvojno-raziskovalne dejavnosti, tako glede obsega bruto domačih izdatkov, namenjenih za
to dejavnost, kot tudi števila zaposlenih. Število prebivalcev te regije še postopoma narašča,
večinoma zaradi priseljevanja, pa tudi zaradi naravnega prirasta (SURS, Slovenske regije v
številkah, 2009, str. 50).
Po različnih meritvah se regija uvršča na prvo mesto med slovenskimi regijami. Tu prihaja do
izrazite koncentracije prebivalstva in gospodarstva, saj na 12,6 % državnega ozemlja prebiva
skoraj četrtina vsega prebivalstva (24,9 %). Posledično je to tudi najbolj gosto poseljena
regija (190,2 preb./km2), kar povzroča raznovrstne pritiske na okolje. Regija ustvari kar 32,8
% BDP v državi in dosega 91,2 % povprečja EU, po BDP na prebivalca presega državno
povprečje celo za več kot 50 %, pri dohodninski osnovi na prebivalca pa za 23,5 %. Izstopa
tudi po ugodni gospodarski strukturi, saj ima v storitvenih dejavnostih kar 64,7 % zaposlenih
in v njih ustvari večino dohodka. Poleg tega se v regiji izrazito koncentrira tudi raziskovalnorazvojna dejavnost in celo 60 % izdatkov zanjo ostane v Osrednjeslovenski regiji. Regija je
privlačna za bivanje in delo, zato ima tudi največjo prebivalstveno rast (4,8 %), značilna pa je
tudi dolga življenjska doba (74,5 let) ter najboljša izobrazbena struktura, ki bo takšna tudi v
bodoče, saj je v regiji močno razvejana mreža izobraževalnih ustanov. Razlike v plačah so
negativno ocenjene. Tudi najbolj prosperitetna regija v Sloveniji ima nekaj občin z razvojnimi
problemi, ki zavzemajo skupno 20,9 % površine in 6 % prebivalstva regije (Vintar, 2003, str.
133).
V osrčju regije, to je v ljubljanski urbani regiji, se kažejo okoljski problemi. To je razvidno
predvsem iz stanja voda in zraka. Še vedno so prisotne nadpovprečne koncentracije
žveplovega dioksida in kislih plinov, problematične pa so koncentracije dušikovih oksidov,
zlasti ozona, pri katerem prihaja v Ljubljani nekaj deset dni letno do preseganja mejnih
dnevnih vrednosti. Regija je nadpovprečno motorizirana, pa tudi sicer je prometno zelo
obremenjena. Ljubljana ima tudi najbolj uveljavljeno prakso daljinskega ogrevanja v
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Sloveniji. Razvejana železniška infrastruktura v regiji pa še zdaleč ni dovolj izkoriščena. Tudi
kakovost voda je problematična, saj kažejo meritve na zelo močno onesnaženost vodotokov v
ljubljanski urbani regiji (Ljubljanica pri Zalogu, Kamniška Bistrica pred izlivom, Sava pri
Dolskem ...). Regijsko povprečje popravijo predvsem meritve na kontrolnih mestih v povirnih
območjih Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Krke. Na kakovost voda v veliki meri vplivajo
neprečiščene odpadne vode iz gospodinjstev in gospodarstva, močno nadpovprečnim
zmogljivostim obstoječih čistilnih naprav navkljub. Regija ima čistilne naprave s skupno
zmogljivostjo okrog 620.000 PE, k čemer prispeva ljubljanska 360.000 PE. Omenjenim
problemom se pridružuje še problematika neurejenega odlaganja odpadkov, od divjih
odlagališč do tveganih lokacij komunalnih odlagališč (poplavna območja). Podtalnica ni
izrazito onesnažena, izjema je le dolina Kamniške Bistrice, kjer je podtalnica obremenjena
zlasti s pesticidi. Regija ima močno podpovprečen obseg intenzivno obdelanih kmetijskih
zemljišč na prebivalca. V prihodnosti bo potrebno, zlasti na občutljivih območjih, več
pozornosti nameniti uveljavljanju sonaravnim oblikam kmetovanja, saj je trenutni delež
ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč še zelo nizek (0,89 %). V Osrednjeslovenski regiji so
problematični tudi pritiski širjenja pozidanih površin, zlasti na območja najbolj kakovostnih
kmetijskih zemljišč in na območja, pomembna za vodno oskrbo. Pozidanih je že 5,47 %
površja regije in glede na demografske trende ter stalno pomanjkanje primernih stanovanjskih
površin bo delež še naprej naraščal. Pomembna je ugotovitev, da ima regija najnižji delež
zavarovanih območij v državi, le 0,4 %, in nizek delež izdatkov za varstvo okolja (0,35 %)
(Vintar, 2003, str. 133–135).
To je regija, ki leži v središču države in kjer se nahaja tudi glavno mesto Ljubljana.
Intenzivnost obdelave kmetijskih površin ni prioriteta regije, kajti gre za najbolj razvito
regijo, ki daje poudarek storitvenim dejavnostim. Z vidika proizvodnje biodizla ima ta regija
slabše možnosti, kajti kmetijska dejavnost se bo morala v prihodnosti bolj nagibati k ekološki
pridelavi. Vseeno pa ne smemo izključiti možnosti za pridelavo oljne ogrščice, kajti v regiji
so se pojavile manjše lokalne oljarne, ki bi lahko povečale proizvodnjo omenjene surovine.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 35: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Osrednjeslovenski statistični regiji.
74.857 ha površin v Osrednjeslovenski stat. regiji

224.571 t oljne ogrščice

224.571 t oljne ogrščice

74.857 t biodizla

PREGLEDNICA 36: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Osrednjeslovenski statistični regiji.
17.772 ha površin v Osrednjeslovenski stat. regiji

53.316 t oljne ogrščice

53.316 t oljne ogrščice

17.772 t biodizla

Osrednjeslovenska statistična regija ima 74.857 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah
bi lahko teoretično pridelali na leto okoli 224.571 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko
pridobili okoli 74.857 ton biodizla (Preglednica 35).
Njivskih površin je v regiji 17.772 ha, kar pomeni proizvodnjo 53.316 ton oljne ogrščice in
okrog 17.772 ton biodizla (Preglednica 36).
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TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

516.249 prebivalcev x 0,3 ha = 154.874,7 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
17.772 ha (obstoječe njivske površine) – 154.874,7 ha (njiv za samooskrbo regije) =
- 137.102,7 ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
V Osrednjeslovenski statistični regiji živi 516.249 prebivalcev. Za samooskrbo s prehrano bi
regija potrebovala 154.874,7 ha njivskih površin, kar pa je daleč od realnosti, saj zavzemajo
dejanske razpoložljive njivske površine le 17.772 ha. Za zadovoljitev kriterija samooskrbe s
hrano bi regija potrebovala še dodatnih 137.102,7 ha. Izračunani primanjkljaj površin v tem
primeru tudi ne omogoča proizvodnje energetskih rastlin. Regija z največjim številom
prebivalstva lahko oskrbi na obstoječih njivskih površinah le 59.240 prebivalcev oz. 11,5 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Ker je Osrednjeslovenska statistična regija druga največja regija, ima relativno malo
razpoložljivih njivskih površin. Obdelovalne površine se nahajajo na območju s podtalnico.
Čeprav podtalnica, z izjemo doline Kamniške Bistrice, ni izrazito onesnažena, je vseeno
potrebno previdno kmetovanje. Na obstoječih njivskih površinah bi bila pridelava oljne
ogrščice možna. Ker pa razpoložljive njivske površine niso tako obsežne (17.772 ha), bi
priporočali pridelavo drugih kulturnih rastlin, mogoče tudi več ekološke pridelave, saj
Ljubljana kot glavno mesto s prebivalci različnih okusov vedno bolj povprašuje po tovrstnih
proizvodih. Je pa res, da so se v okoliških krajih (Jable, Črna vas, Logatec) pojavile lokalne
oljarne oz. stiskalnice oljne ogrščice, ki povzročajo povpraševanje in povečujejo proizvodnjo
energetskih rastlin.

5.3.9 GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA
Gorenjska statistična regija, ki meri 2137 km2, leži v severozahodnem delu Slovenije. Na
severu poteka po Karavankah meja s sosednjo Avstrijo (deželo Koroško), na zahodu z Italijo
(deželo Furlanijo – Julijsko krajino) in Goriško regijo, na vzhodu s Savinjsko, na jugu pa se
odpira proti Osrednjeslovenski regiji. 70 % regije zavzema gorski svet, le 29,8 % je leži v
dolinsko-ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40,2 % regije leži nad 1000 metri
nadmorske višine, 59,4 % regije pa je pokrite z gozdovi (Regionalni razvojni program
Gorenjske 2007–2013, 2009, str. 8 in 11). V regiji je po podatkih leta 2008 živelo 200.952
prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Regija z visokimi gorami, med katerimi dominira simbol slovenstva, Triglav, je skoraj v
celoti alpska, njen pretežni del pa je zaščiten kot narodni park. Razgiban relief in podnebje sta
dobra osnova za turistično dejavnost. Gorenjska regija je v letu 2007 ustvarila skoraj 20 %
vseh turističnih prenočitev v državi, kjer gre večinoma za goste iz tujine (okoli 80 %). Po
številu ležišč na 1000 prebivalcev je še vedno zasedala drugo mesto med vsemi regijami, pa
čeprav jih je imela več kot pol manj od vodilne Obalno-kraške regije. Kmetijska dejavnost ne
spada med najpomembnejše, vendar spadajo tukajšnja kmetijska gospodarstva kljub temu
med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot tudi po
številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Predelovalne dejavnosti so gonilna sila
te regije, saj so v letu 2006 ustvarile 33,3 % bruto dodane vrednosti v tej regiji. Prebivalstveni

77

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

kazalniki so ugodni. Po naravnem prirastu se je Gorenjska regija v letu 2007 uvrstila takoj za
Osrednjeslovensko regijo. Med najvišjimi v državi je bil tudi delež mladega prebivalstva
(14,9 %), a je že zaostajal za deležem starega prebivalstva (16,2 %). Tukajšnje osnovne šole
spadajo po številu učencev med večje v državi. Študentov na 1000 prebivalcev je bilo za 15
več kot na primer v Pomurski regiji, ki je imela najmanj študentov na 1000 prebivalcev v
državi (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 52).
Regija ima poleg Obalno-kraške najnižji delež območij s posebnimi razvojnimi problemi.
Mednje spadajo tri občine s strukturnimi problemi: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vasPoljane in Jesenice, ki zavzemajo 14,4 % površja in 17,9 % prebivalstva v regiji. Regija po
višini ustvarjenega BDP na prebivalca dosega 92,2 % slovenskega oz. 62,7 % povprečja EU.
Zaradi močne zastopanosti sekundarnega sektorja ima podpovprečen delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih (50,3 %). Veliko se vlaga v raziskave in razvoj, investicijska
intenzivnost podjetij je tudi nadpovprečna, kar predstavlja dobre obete za nadaljnji
gospodarski razvoj regije. Regija je privlačna za poselitev (Vintar, 2003, str. 135).
Negativen pritisk na regijo povzroča živinorejska gostota z 1,26 glave velike živine na hektar
kmetijskih zemljišč. Obseg intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč je podpovprečen, kar je
razumljivo glede na naravne pogoje v regiji in pretežno živinorejsko usmerjenost. Gorenjska
sodi med regije, v katerih se hitreje uveljavlja ekološko kmetovanje, saj ima 2,73 % takih
kmetijskih zemljišč. Kljub temu ne gre zanemariti kmetijskih pritiskov na okolje, ki se najbolj
vidno odražajo v kakovosti voda. Čeprav se podtalnici Sorškega in Kranjskega polja uvrščata
med manj onesnažene, se ugotavljajo povišane vrednosti polutantov, predvsem nitratov,
medtem ko vsebnost pesticidov mestoma preseže tudi mejne vrednosti. Regija se sooča tudi z
nadpovprečnimi količinami zbranih odpadkov na prebivalca in podobno kot v drugih regijah
so nekatera komunalna odlagališča na neprimernih lokacijah (Škofja Loka in Kranj na
poplavnem območju), tako da njihove izcedne vode potencialno dodatno ogrožajo vodne vire
v regiji. Ocena kakovosti površinskih vodotokov v regiji je sicer zelo ugodna, kar pa ne
pomeni da je stanje zadovoljivo. Opaziti je predvsem naraščanje onesnaženosti Save in njenih
pritokov od izvira do izliva iz regije. Sava Dolinka in Sava Bohinjka sodita v povirju v 1.-2.
kakovostni razred, medtem ko Sava pri Prebačevem zapušča regijo v 3. kakovostnem razredu.
Skupne zmogljivosti čistilnih naprav z okrog 230.000 PE so v regiji očitno premajhne, čeprav
veliko večjih naselij že razpolaga s čistilnimi napravami (Kranj, Škofja Loka, Jesenice). Ob
podpovprečni gostoti poselitve je tudi delež pozidanih površin podpovprečen. Večji pritisk
tako predstavlja le še promet, glede nadpovprečne stopnje motorizacije in naraščanja uporabe
osebnih vozil. S prestrukturiranjem gospodarstva in razvojem tehnologij se je tudi v Gorenjski
regiji zmanjšalo običajno onesnaženje zraka z žveplovim dioksidom. Onesnaženje zraka
zmanjšuje tudi daljinsko ogrevanje, ki ima sicer manjše kapacitete; največji sistemi so v
Kranju in Jesenicah na zemeljski plin ter v Železnikih na lesne ostanke. Regija ima velike
površine zavarovanih območij, in sicer ima 23 % zavarovanih površin, od tega 96,4 % v
okviru Triglavskega narodnega parka, kar je v celoti največji delež v Sloveniji. Gorenjska
regija je najbolj gozdnata slovenska regija (72,4 %). Za varstvo okolja namenja 0,75 % BDP,
kar je prenizek odstotek glede na nastajajočo okoljsko škodo, namenjen pa je predvsem
odstranjevanju odpadkov ter varovanju površinskih voda in zraka (Vintar, 2003, str. 135–
137).
Z vidika proizvodnje biodizla lahko rečemo, da regija ni najbolj primerna za pridelavo oljne
ogrščice, čeprav ima možnosti. Skromne njivske površine (okrog 8500 ha) naj bi se raje
namenile pridelavi ekološke hrane, ki se je v praksi tukaj zelo dobro uveljavila.
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TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 37: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Gorenjski statistični regiji.
28.534 ha površin v Gorenjski stat. regiji

85.602 t oljne ogrščice

85.602 t oljne ogrščice

28.534 t biodizla

PREGLEDNICA 38: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Gorenjski statistični regiji.
8481 ha površin v Gorenjski stat. regiji

25.443 t oljne ogrščice

25.443 t oljne ogrščice

8481 t biodizla

Gorenjska statistična regija razpolaga z 28.534 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah
bi lahko teoretično pridelali na leto okoli 85.602 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko
pridobili okoli 28.534 ton biodizla (Preglednica 37).
Njivskih površin je v regiji 8481 ha, kar pomeni proizvodnjo 25.443 ton oljne ogrščice in
okrog 8481 ton biodizla (Preglednica 38).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

200.952 prebivalca x 0,3 ha = 60.285,6 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
8481 ha (obstoječe njivske površine) – 60.285,6 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 51.804,6
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
V Gorenjski statistični regiji živi 200.952 prebivalcev. Za samooskrbo prebivalstva s hrano bi
regija potrebovala 60.285,6 ha njivskih površin. Teoretični izračun nam prikaže negativno
stanje. Da bi lahko zadostili kriteriju samooskrbe s hrano, bi potrebovali še dodatnih 51.804,6
ha njiv. Na podlagi tega regija tudi ne razpolaga s površinami za proizvodnjo energetskih
rastlin. Regija lahko oskrbi s hrano na obstoječih njivskih površinah 28.270 prebivalcev oz.
14,1 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Več kot 70 % Gorenjske statistične regije je pokrite z gozdom in le 25 % je njivskih površin.
Kmetijska dejavnost ni prioriteta te regije, vendar pa spadajo tukajšnja kmetijska
gospodarstva med večja v državi (večja povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi),
kar bi lahko omogočalo pridelavo energetskih rastlin. Za njihovo proizvodnjo bi lahko
namenili območji Sorškega in Kranjskega polja. Tu moramo biti previdni, ker so to območja
podtalnice, ki je že obremenjena z nitrati in pesticidi. V tem jugovzhodnem delu regije bi bila
pridelava možna, vendar spet odvisna od okoljskih in ekonomskih dejavnikov.
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5.3.10 NOTRANJSKO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA
Notranjsko-kraška statistična regija se razprostira na 1456 km2, kar predstavlja 7,2 % površine
Slovenije (Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007–2013, 2007, str. 6). V
regiji je po podatkih leta 2008 živelo 51.793 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajočim Cerkniškim jezerom
sodi med pomembnejše znamenitosti te regije. Po površini je to ena izmed manjših regij, po
gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima 5-krat manj prebivalcev na
km2 kot najgosteje naseljena Osrednjeslovenska regija). Podatki o razmeroma visoki stopnji
rasti števila prebivalcev kažejo, da se v to regijo radi priseljujejo novi prebivalci. V letu 2007
je bil delež prvorojencev med živorojenimi otroki v državi najmanjši. Tudi delež otrok,
rojenih zunaj zakonske zveze, med živorojenimi otroki je bil v tej regiji najmanjši (36,9 %),
medtem ko je bil v Koroški regiji ta delež največji (69,1-odstoten). Regija sodi med
gospodarsko šibkejše v državi in je k slovenskemu BDP leta 2006 prispevala le 1,9 %. Med
podjetji v nekmetijskih in storitvenih dejavnostih so tu v veliki meri zastopana obrtna
podjetja; teh je bilo v letu 2007 45,9 % (to je precej več kot leta 2007 v Osrednjeslovenski, v
kateri je bilo najmanj obrtnih podjetij, 30,2 %). Po številu zaposlenih (povprečno 5 na
podjetje) so tukajšnja podjetja spadala med najmanjša v državi. Čeprav je bila stopnja delovne
aktivnosti v tej regiji najvišja v državi (64,5-odstotna), se je veliko prebivalcev vozilo na delo
v sosednje regije (SURS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 54).
Notranjsko-kraška regija je s 34,4 preb./km2 najredkeje poseljena slovenska regija. 61,9 %
regije z 51 % prebivalstva spada med območja s posebnimi razvojnimi problemi. Iz
ekonomskega vidika je stanje tu najslabše. Bruto dodana vrednost na prebivalca dosega v
regiji le 63,6 % slovenskega povprečja, ustvarjeni BDP na prebivalca 85,4 % in bruto osnova
za dohodnino na prebivalca 101,5 % kot posledica delovnih migracij v sosednje regije. Na
račun nadpovprečne zaposlenosti v ostalih sektorjih, ima regija še vedno podpovprečen delež
zaposlenih in dohodka v storitvenih dejavnostih. Za prihodnji razvoj regije je pomembna
večja investicijska intenzivnost gospodarskih družb, čeprav se za razvojno-raziskovalno
dejavnost namenja le desetina povprečnih slovenskih izdatkov na 1000 prebivalcev.
Neugodna je slabša izobrazbena struktura v regiji. Regija ima kraško površje, ki je z vidika
okolja precej ranljivo, kjer imajo lahko že nižje stopnje obremenjevanja znatne posledice.
Slednje velja zlasti za občutljivost voda na krasu, ki imajo predvsem zaradi podzemeljskega
pretakanja zelo omejene samočistilne sposobnosti, vendar na njih temelji vodooskrba. Zato je
toliko pomembnejše, da se uredi odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev in gospodarstva,
saj ima regija skupno zmogljivost čistilnih naprav le 0,33 PE na prebivalca, večjo čistilno
napravo ima le Postojna. Posebno neposredno tveganje za vodne vire na krasu predstavlja tudi
neprimerno odlaganje odpadkov. Površinski vodotoki (Pivka, Unica, Malenščica, Reka)
sodijo v 2.-3. kakovostni razred. Kakovost zraka je dobra, delež gozda visok (70,5 %), kar
pomeni nujnost ohranjanja kulturne pokrajine in preprečevanje nadaljnjega zaraščanja v regiji.
Regija ima tudi najnižjo živinorejsko gostoto v državi (0,56 GVŽ na ha oz. 57,7 %
slovenskega povprečja) ter nizek obseg intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč, kar je
razumljivo glede na skromne pridelovalne pogoje. Ob tem ima regija tudi najnižji delež
pozidanih površin (1,8 %). Regija spada po deležu izdatkov za varstvo okolja (0,28 %) in
deležu zavarovanih območij (1,1 %) na predzadnje mesto. Med zavarovana območja sodijo le
graščinski kompleks Snežnik, Mašun, Planinsko polje, okolica Rakove kotline ter južni in
zahodni obronki Nanosa (Vintar, 2003, str. 137–139).
Notranjsko-kraška statistična regija se sooča s podobnim problemom kakor Jugovzhodna
Slovenija, in sicer kraškostjo. Drugi problem v regiji z vidika proizvodnje biodizla
predstavljajo skromne njivske površine, ki jih je le 1643 ha. Glede na občutljivost kraškega
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površja in skromne obdelovalne površine, proizvodnja oljne ogrščice ne ustreza temu
območju.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 39: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Notranjsko-kraški statistični regiji.
33.750 ha površin v Notranjsko-kraški stat. regiji

101.250 t oljne ogrščice

101.250 t oljne ogrščice

33.750 t biodizla

PREGLEDNICA 40: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Notranjsko-kraški statistični regiji.
1643 ha površin v Notranjsko-kraški stat. regiji

4929 t oljne ogrščice

4929 t oljne ogrščice

1643 t biodizla

V Notranjsko-kraški statistični regiji je 33.750 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah
bi lahko teoretično pridelali na leto okoli 101.250 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko
pridobili okoli 33.750 ton biodizla (Preglednica 39).
Njivskih površin je v regiji 1643 ha, kar pomeni proizvodnjo 4929 ton oljne ogrščice in okrog
1643 ton biodizla (Preglednica 40).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

51.793 prebivalcev x 0,3 ha = 15.537,9 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
1.643 ha (obstoječe njivske površine) – 15.537,9 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 13.894,9
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
V Notranjsko-kraški statistični regiji živi 51.793 prebivalcev. Za samooskrbo prebivalstva s
hrano potrebuje regija 15.537,9 ha njiv. Regija ima na razpolago le 1643 ha njiv, kar je za
zadostitev kriterija samooskrbe s hrano za 13.894,9 ha njiv premalo. Za proizvodnjo
energetskih rastlin nima na razpolago njivskih površin. Na svojih skromnih kmetijskih
površinah lahko regija zadosti s prehrano le 5476 prebivalcem oz. 10,6 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Za Notranjsko-kraško statistično regijo lahko izpostavimo isti problem kot smo ga pri
Jugovzhodni Sloveniji, in sicer kraškost. Kraško površje je, kot že omenjeno, občutljivo z
vidika kakršnegakoli nesonaravnega obremenjevanja okolja. Njivskih površin je okrog 7 % in
so z vidika okolja in razdrobljenosti primerna za ekološko obdelavo. Tako intenzivna
pridelava ne bi bila primerna, kar izključuje pridelavo energetskih rastlin. Ocenjujemo, da
območje Notranjsko-kraške statistične regije ni primerno za proizvodnjo oljne ogrščice.
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5.3.11 GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA
Goriška statistična regija leži na zahodni meji Slovenije, v porečju reke Soče, med vršaci
Julijskih Alp in Vipavsko dolino. Na zahodu meji na Videmsko in Goriško pokrajino v Italiji,
na vzhodu na Osrednjeslovensko regijo, na jugu na Obalno-kraško regijo in na severu na
Gorenjsko regijo. Meri 2325 km2 in je po velikosti četrta največja regija v državi (Regionalni
razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013, 2006, str. 17). V
regiji je po podatkih leta 2008 živelo 118.597 prebivalcev (SURS, Prebivalstvo, 2009).
Klima je celinska, z močnim vplivom mediteranskega podnebja, z obilo padavin v Zgornjem
Posočju in značilno burjo v Vipavski dolini. Zaradi goratih Julijcev in predalpskih hribov na
prelomnici z dinarskim svetom, globokih grap in ozkih dolin je celoten severni del regije
težko prehoden in prometno slabo povezan v smeri proti Osrednji Sloveniji, Gorenjski,
Vipavski dolini in Italiji. Ohranjanje poseljenosti hribovskih, obmejnih in odročnih
podeželskih območij je že desetletja velik in doslej neobvladljiv problem vseh občin v regiji.
Posledica je praznjenje prostora in s tem propadanje kulturne pokrajine in grajene dediščine
(objekti in infrastruktura) ter intenzivno zaraščanje kmetijskih površin. Večinski del regije je
podeželski. Za območje je značilna velika gozdnatost, gozdovi pokrivajo kar 63 % površine
regije. Ti sicer ne onemogočajo kmetijske pridelave, kažejo pa na to, da je velik del ozemlja
manj primeren za kmetijsko pridelavo. Območje z ugodnimi naravnimi razmerami za
kmetovanje obsega najmanjši del regije, in sicer spodnji del Vipavske doline z okolico Nove
Gorice ter del Goriških Brd (Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške
statistične regije) 2007–2013, 2006, str. 14, 17 in 41).
Čeprav je ustvarila ta regija leta 2006 le slabih 6 % slovenskega BDP, je bila po ustvarjenem
BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. V letu 2007 je bilo brez zaposlitve le 4,9 %
aktivnih prebivalcev (podobno kot v Gorenjski regiji). Plače zaposlenih v podjetjih so bile
blizu slovenskega povprečja oz. na drugem mestu v državi. V tej regiji je bilo najmanj
prejemnikov denarne socialne pomoči. Ker prebivalci Goriške regije dočakajo med Slovenci v
povprečju najvišjo starost v državi, je tudi delež prebivalcev v starosti 65 let in več tukaj
največji v državi (leta 2007 je bil za 1,8 odstotne točke višji od slovenskega povprečja in je
znašal 16,1 %). V tej starostni skupini je bilo tu kar za 35 % prebivalcev več kot v starostni
skupini 0–14 let in to se je odražalo v skoraj najvišjem indeksu staranja v Sloveniji ter
prispevalo tudi k največjim koeficientom starostne odvisnosti (SURS, Slovenske regije v
številkah, 2009, str. 56).
Goriška regija spada v skupino petih slovenskih prosperitetnih regij s pozitivno ocenjenimi
razvojnimi potenciali, ob tem je dobra petina površja (22,3 %) opredeljena za območje s
posebnimi razvojnimi problemi. Goriška regija presega državno povprečje po gospodarski
moči za 4,9 % ter po ekonomski moči prebivalstva celo za 10,1 %. Povprečno oceno
ekonomskih kazalcev zmanjšujeta podpovprečna zastopanost storitvenih dejavnosti v
zaposlitveni strukturi in nizki izdatki za raziskovanje in razvoj. Na socialnem področju je cela
vrsta razvojnih dejavnikov močno nadpovprečno ugodnih (najdaljša pričakovana dolžina
življenja (74,4 let), razpoložljive stanovanjske površine na prebivalca, nizka stopnja
brezposelnosti). Vendar pa je to druga najredkeje poseljena regija (50,4 preb./km2). Izdatki za
varstvo okolja so podpovprečni (0,34 % BDP), nerazvito je omrežje daljinskega ogrevanja ter
visoka stopnja motorizacije. Z javnim odvozom zbrane količine odpadkov so nekoliko
podpovprečne in čeprav so v tej regiji določena komunalna odlagališča nelegalna, pa nobena
od lokacij ni bila opredeljena tvegano. Površinske vode so bile v povprečju druge najboljše
kakovosti. Vodotoki najboljše kakovosti so Soča s pritoki v zgornjem toku (Koritnica,
Nadiža) ter Hubelj na izviru (vsi boljši od 2. kakovostnega razreda), najslabše pa Koren v
Novi Gorici (4. kakovostni razred) in Hubelj v Ajdovščini (3. kakovostni razred). Drugače pa
se vodotoki uvrščajo večinoma v 2. kakovostni razred. Večji kraji imajo tudi čistilne naprave
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(Ajdovščina, Cerkno, Idrija, Tolmin). Kakovost zraka spada med boljše v državi. Pritiski
kmetijstva naj bi bili tukaj med najnižjimi, saj sta podpovprečna tako živinorejska gostota kot
tudi obseg intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč na prebivalca. V regiji tako prevladujejo
vinogradi in intenzivni sadovnjaki. Pritisk na okolje v obliki pozidanih površin je majhen.
Regija je zelo gozdnata (68,6 %) in ima kar 21,1 % zavarovanih območij, kar je za Gorenjsko
drugi najvišji delež v Sloveniji. Triglavski narodni park tu predstavlja le približno tri četrtine
vsega zavarovanega ozemlja regije, preostanek tvorijo kot krajinski parki zavarovani južni
obronki Trnovskega gozda, območje Porezna in Davče, Zgornja Idrijca ter južni in zahodni
obronki Nanosa. Čeprav ima regija, glede na ostale slovenske regije, najboljše možnosti za
udejanjanje sonaravnega razvoja v prihodnosti, si mora še naprej prizadevati za izboljšanje
kakovosti vseh sestavin okolja (Vintar, 2003, str. 139–141).
Značilnosti Goriške statistične regije nam pokažejo skromne možnosti za proizvodnjo
biodizla. Regija ne razpolaga z veliko njivskimi površinami, saj premore le slabih 3000 ha.
Omejitveni dejavnik je tudi klima, ki oljni ogrščici ne nudi optimalne pogoje za rast. Zaradi
teh dveh značilnosti je regija bolj ali manj neprimerna za pridelavo oljne ogrščice.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 41: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Goriški statistični regiji.
31.587 ha površin v Goriški stat. regiji

94.761 t oljne ogrščice

94.761 t oljne ogrščice

31.587 t biodizla

PREGLEDNICA 42: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Goriški statistični regiji.
2835 ha površin v Goriški stat. regiji

8505 t oljne ogrščice

8505 t oljne ogrščice

2835 t biodizla

V Goriški statistični regiji je 31.587 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah bi lahko
teoretično pridelali na leto okoli 94.761 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko pridobili okoli
31.587 ton biodizla (Preglednica 41).
Njivskih površin je v regiji 2835 ha, kar pomeni proizvodnjo 8505 ton oljne ogrščice in okrog
2835 ton biodizla (Preglednica 42).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

118.597 prebivalcev x 0,3 ha = 35.579,1 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
2835 ha (obstoječe njivske površine) – 35.579,1 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 32.744,1
ha (njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Glede na 118.597 prebivalcev, ki živijo v Goriški statistični regiji, bi regija potrebovala
35.579,1 ha njiv za samooskrbo s hrano. Ker regija razpolaga z 2835 ha njivskih površin,
potrebuje za samooskrbo s hrano še dodatnih 32.744,1 ha njiv. Regija zato tudi ne more

83

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

pridobivati energetskih rastlin na svojih njivskih površinah. Goriška regija lahko na 2835 ha
njivskih površin pridela hrano za 9450 prebivalcev oz. 7,9 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Goriška statistična regija razpolaga s slabimi 9 % njiv, te pa večinoma obsegajo spodnji del
Vipavske doline z okolico Nove Gorice ter del Goriških Brd. Pritiski intenzivne pridelave na
tem območju so majhni. Pridelava oljne ogrščice na tem območju bi bila manj primerna z
vidika klimatskih pogojev (čeprav oljna ogrščica uspeva tudi v submediteranskem podnebju)
ter z vidika premalo njivskih površin.

5.3.12 OBALNO-KRAŠKA STATISTIČNA REGIJA
Obalno-kraška statistična regija je obmorska regija s submediteranskim podnebjem in edina
regija z izhodom na morje, ki predstavlja za celotno Slovenijo svojevrstno »okno« v svet.
Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v
kmetijstvu. Okoli tri četrtine bruto dodane vrednosti regije ustvarijo storitvene dejavnosti.
Leta 2006 so 16,0 % bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile dejavnosti prometne panoge,
med temi so prispevale največji del pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke
Koper. Tudi delež, ki ga k celotni bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo in
obmorski ter zdraviliški turizem, je v primerjavi s tem deležem v drugih regijah tukaj največji.
Obalno-kraška regija je ustvarila četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (skoraj polovico
teh prenočitev so ustvarili slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani,
Avstrijci in Nemci). Kmetijska gospodarstva v tej regiji so spadala po povprečni površini
kmetijskih zemljišč v uporabi in tudi po povprečnem številu glav velike živine (GVŽ) na
kmetijsko gospodarstvo med manjša v državi. Okoli 40 % se jih je ukvarjalo z gojenjem
trajnih nasadov, ki je pomembna panoga kmetijske dejavnosti (SURS, Slovenske regije v
številkah, 2009, str. 58). V regiji je po podatkih leta 2008 živelo 107.660 prebivalcev (SURS,
Prebivalstvo, 2009).
Regija je po oceni razvojnih možnosti prosperitetna in edina v državi, ki nima nobene občine
med območji s posebnimi razvojnimi problemi. To je druga gospodarsko najmočnejša regija
po višini BDP na prebivalca in po ekonomski moči na prebivalca, za razliko od dodane
vrednosti na prebivalca, po kateri zaostaja poleg Osrednjeslovenske tudi za Goriško regijo. Z
vidika prihodnjega regionalnega razvoja sta pozitivni tudi nadpovprečna investicijska
intenzivnost podjetij in močno nadpovprečen pomen storitvenih dejavnosti, v katerih je
zaposlenih nad 70 % prebivalstva. Regija je prva po najdaljši pričakovani dolžini življenja v
Sloveniji (75,5 let) in po največjih razpoložljivih stanovanjskih površinah na prebivalca
(30,26 m2). Podpovprečen je delež brezposelnih (9,2 %), nadpovprečni kapital izobrazbe in
uporabe interneta. Prebivalstvo v regiji narašča, gostota ostaja podpovprečna, ob čemer ima
regija najvišji indeks staranja v državi, saj število starega prebivalstva presega število
mladega že za 18,5 %. Okoljski problem predstavljajo zbrane količine odpadkov (iz
turističnih in drugih močno razvitih storitvenih dejavnosti ter gospodinjstev), problem
odlaganja pa bo potrebno rešiti, ker se piransko komunalno odlagališče nahaja na
vodovarstvenem območju, sežansko pa na krasu. Večje pritiske predstavljata tudi
nadpovprečni delež pozidanih površin (4,13 %) in najvišja stopnja motorizacije v državi.
Potrebno je poudariti, da se pritiski poselitve in gospodarstva najbolj zgoščujejo na širšem
obalnem območju (priobalna ravnica in obalno gričevje do 200 m nadmorske višine), kjer
dosega gostota poselitve celo 553 preb./km2 ter se prepletajo interesi različnih uporabnikov
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prostora, predvsem pa prihaja do nasprotovanja interesov s turistično dejavnostjo. Zaledje
regije je redkeje poseljeno, staranje prebivalstva je tu večje, pomembne so primarne in
sekundarne dejavnosti. Kmetijski pritiski so na splošno podpovprečni, tako glede na obseg
intenzivno obdelanih kmetijskih zemljišč (med njimi 53 % vinogradov in intenzivnih
sadovnjakov) kot tudi glede na najnižjo živinorejsko gostoto v Sloveniji (0,32 GVŽ na hektar
kmetijskih zemljišč), čeprav ponekod pritiski intenzivnega kmetijstva lokalno ogrožajo prsti
in vodne vire. Ekološko kmetijstvo zajema le 1,6 % kmetijskih zemljišč, večinoma travnikov
in pašnikov (Vintar, 2003, str. 141–142).
Meritve kakovosti površinskih vodotokov v regiji kažejo rahlo boljšo kakovost od državnega
povprečja. Dragonja pri Podkaštelu in Rižana na izviru sta kot najbolj kakovostni reki le v 2.
kakovostnem razredu, Reka v 2.-(3.), Rižana pri Dekanih pa že v 3. kakovostnem razredu.
Čiščenje odpadnih voda je le delno urejeno in zato predstavlja poseben problem, ker se s tem
onesnažuje morje. Čistilne naprave so v večjih mestih (Koper, Piran, Izola), vendar je čiščenje
le mehansko. Kakovost zraka je glede kislih plinov najboljša v Sloveniji zaradi dobrih
samočistilnih sposobnosti ozračja (prevetrenost) in relativno manjših virov emisij, ponekod pa
izstopa problem koncentracije ozona, katerega glavni povzročitelj je promet. Regija ima velik
prometni pomen, v veliki meri tudi po zaslugi luke Koper, tako da se v regiji med drugim
naloži in razloži velik delež blaga v železniškem tovornem prometu. Za varstvo okolja se v
regiji namenja le 0,65 % BDP, predvsem za odstranjevanje odpadkov in varstvo površinskih
voda. Nizke so tudi zmogljivosti daljinskega ogrevanja v Kopru, Piranu in Sežani. Regija ima
le 1,7 % zavarovanih območij, med njimi regijski park Škocjanske jame ter krajinski park
Beka, Sečoveljske soline, Strunjan in Štanjel. V prihodnosti bo potrebno varovanje in
ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki je bila v preteklosti močno ogrožena zaradi razvojnih
pritiskov na obalnem območju (Vintar, 2003, str. 142–143).
Kmetijstvo Obalno-kraške statistične regije je usmerjeno v intenzivno pridelavo sadovnjakov
in vinogradov. Regija razpolaga s skromnimi 2000 hektarji njivskih površin, klima je
submediteranska. Z vidika pridelave biodizla lahko zaključimo podobno kakor pri Goriški
regiji. Območje je manj primerno za proizvodnjo oljne ogrščice, predvsem z vidika skromnih
njivskih površin in podnebja, ki ustreza pridelavi mediteranskih kulturnih rastlin (katerim se v
regiji namenja velik pomen), saj te drugje po Sloveniji ne uspevajo.


TEORETIČNI IZRAČUN MAKSIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

PREGLEDNICA 43: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Obalno-kraški statistični regiji.
25.269 ha površin v Obalno-kraški stat. regiji

75.807 t oljne ogrščice

75.807 t oljne ogrščice

25.269 t biodizla

PREGLEDNICA 44: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Obalno-kraški statistični regiji.
1962 ha površin v Obalno-kraški stat. regiji

5886 t oljne ogrščice

5886 t oljne ogrščice

1962 t biodizla
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V Obalno-kraški statistični regiji je 25.269 ha vseh kmetijskih površin. Na teh površinah bi
lahko teoretično pridelali na leto okoli 75.807 ton oljne ogrščice, iz katere bi lahko pridobili
okoli 25.269 ton biodizla (Preglednica 43).
Njivskih površin je v regiji 1962 ha, kar pomeni proizvodnjo 5886 ton oljne ogrščice in okrog
1962 ton biodizla (Preglednica 44).


TEORETIČNI IZRAČUN OPTIMALNE MOŽNE PRIDELAVE OLJNE
OGRŠČICE IN BIODIZLA

107.660 prebivalcev x 0,3 ha = 32.298 ha njiv za samooskrbo regije s hrano
1962 ha (obstoječe njivske površine) – 32.298 ha (njiv za samooskrbo regije) = - 30.336 ha
(njiv, namenjenih za proizvodnjo energetskih rastlin)
Za samooskrbo 107.660 prebivalcev s hrano potrebuje regija 32.298 ha njivskih površin. Ker
regija dejansko razpolaga s 1962 ha njiv, nam teoretični izračun pokaže negativno stanje. Za
dosego kriterija samooskrbe s hrano bi regija potrebovala še dodatnih 30.336 ha njivskih
površin. V tem primeru se negativno stanje odraža tudi v proizvodnji energetskih rastlin, saj
ni razpoložljivih njiv za njihovo pridelavo. Regija lahko prehransko zadosti na obstoječih
njivskih površinah le 6540 prebivalcem oz. 6,1 %.


GEOGRAFSKA OCENA REGIJE Z VIDIKA PRIMERJAVE DEJANSKEGA
STANJA S TEORETIČNIMI IZRAČUNI

Njivske površine v Obalno-kraški statistični regiji obsegajo 1962 ha, kar predstavlja slabih 11
% površine regije. Če regijo primerjamo s Pomursko statistično regijo, opazimo, da je njuna
skupna točka le količina padavin, ki je v Sloveniji najnižja (okrog 900 mm). Podnebje je
submediteransko, kar pomeni, da je to območje bolj primerno za pridelavo drugačnih kultur
kot na območjih s celinskim podnebjem, kakršno ima Pomurje. Iz tega vidika in vidika malo
razpoložljivih njivskih površin bi bila pridelava oljne ogrščice kot energetske rastline manj
primerna.

5.4 SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V nadaljevanju sledi pregled in analiza bistvenih (končnih) podatkov za statistične regije
Slovenije, izračunanih v poglavju 5.3. Vsi izračunani podatki so prikazani v preglednicah. Na
podlagi izračunanih podatkov smo naredili še kartografske prikaze: posebej za maksimalno
proizvodnjo oljne ogrščice na vseh kmetijskih površinah po statističnih regijah in posebej za
maksimalno proizvodnjo biodizla na vseh kmetijskih površinah po statističnih regijah;
posebej za maksimalno proizvodnjo oljne ogrščice na njivskih površinah po statističnih
regijah in posebej za maksimalno proizvodnjo biodizla na njivskih povrinah po statističnih
regijah; posebej za površine za samozadostno oskrbo prebivalstva s hrano po statističnih
regijah ter posebej za preostale potencialne površine za pridelavo oljne ogrščice oz. biodizla
po statističnih regijah. Za vsak kartografski prikaz smo določili štiri razrede (te smo dobili na
podlagi Sturgesovega pravila, kjer smo razrede izračunali po postopku r=1+3,32logN, kjer je
N število enot – v našem primeru 12 statističnih regij).
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PREGLEDNICA 45: Maksimalna pridelava oljne ogrščice in biodizla v tonah, izračunana za
vse kmetijske površine po posameznih statističnih regijah.
MAKSIMALNA pridelava
OLJNE OGRŠČICE
v tonah (vse kmetijske
površine)

MAKSIMALNA
pridelava BIODIZLA v
tonah
(vse kmetijske površine)

Podravska

295.707

98.569

Pomurska

244.791

81.597

Osrednjeslovenska

224.571

74.857

Savinjska

220.722

73.574

Jugovzhodna Slovenija

160.623

53.541

Notranjsko-kraška

101.250

33.750

Spodnjeposavska

98.181

32.727

Goriška

94.761

31.587

Gorenjska

85.602

28.534

Obalno-kraška

75.807

25.269

Koroška

71.796

23.932

Zasavska

18.777

6259

1,692.588

564.196

Statistična regija

SLOVENIJA

Avtor: Novak, M., 2010.
Rezultati izračunov maksimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla, po statističnih regijah
Slovenije glede na vse kmetijske površine v posamezni regiji, nam prikažejo zanimivo sliko.
Podravska statistična regija je regija z največjim obsegom kmetijskih površin, kar tudi pomeni
največjo možno pridelavo oljne ogrščice za biodizel. Proizvodnja bi znašala 295.707 ton oljne
ogrščice, kar pomeni 98.569 ton biodizla. Druga po količini pridelave bi bila po izračunih
Pomurska statistična regija, ki bi lahko pridelala 244.791 ton oljne ogrščice in 81.597 ton
biodizla. Sledi Osrednjeslovenska statistična regija, ki bi lahko pridelala 224.571 ton oljne
ogrščice in 74.857 ton biodizla. Najmanj kmetijskih površin ima Zasavska statistična regija,
zato bi bil njen pridelek tudi najmanjši in sicer 18.777 ton oljne ogrščice ter 6259 ton biodizla.
Proizvodnja v naslednjih treh regijah tudi ni zanemarljiva, saj se pridelava oljne ogrščice giba
med 100.000 in 221.000 tonami in za biodizel med 33.000 in 74.000 tonami. Savinjska
statistična regija bi lahko proizvedla 220.722 ton oljne ogrščice in 73.574 ton biodizla,
statistična regija Jugovzhodna Slovenija bi lahko proizvedla 160.623 ton oljne ogrščice in
53.541 ton biodizla ter Notranjsko-kraška statistična regija, ki bi lahko proizvedla 101.250 ton
oljne ogrščice in 33.750 ton biodizla. Količina proizvedene oljne ogrščice se v
Spodnjeposavski, Goriški, Gorenjski, Obalno-kraški in Koroški statistični regiji giblje med
71.000 in 99.000 tonami, količina pridobljenega biodizla pa med 23.000 in 33.000 tonami. Za
celotno Slovenijo bi to pomenilo pridelavo 1,692.588 ton oljne ogrščice in 564.196 ton
biodizla, kar predstavlja eno tretjino prodaje goriv na Slovenskem trgu v letu 2007. S tako
proizvodnjo bi več kot zadostili z zakonom določene nujne potrebe po vsebnosti biogoriv v
fosilnih gorivih. Ta biodizel bi se lahko v celoti uporabljal doma, lahko pa bi ga prodajali na
tuji trg. Realno taka proizvodnja ni mogoča, saj bi v tem primeru ostali brez domače pridelave
hrane, saj bi celotne kmetijske površine namenili za pridelavo energetskih rastlin, kar pa ni
niti ekonomsko niti moralno-etično, sploh pa okoljsko smiselno (Preglednica 45).
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SLIKA 19: Maksimalna pridelava oljne ogrščice v tonah, izračunana za vse kmetijske
površine po posameznih statističnih regijah.

Številske podatke za oljno ogrščico iz Preglednice 45 smo vizualno prikazali na karti. Podatke
o maksimalni pridelavi oljne ogrščice na vseh kmetijskih površinah po posameznih
statističnih regijah smo razdelili v štiri razrede, in sicer: prvi razred do 75.000 ton, drugi
razred nad 75.000 do 150.000 ton, tretji razred nad 150.000 do 225.000 ton in četrti nad
225.000 ton.
V razred nad 225.000 ton pridelane oljne ogrščice sta se uvrstili Podravska in Pomurska
statistična regija, kar ni presenetljivo, saj imata največ kmetijskih površin. V teh dveh regijah
bi bil pridelek oljne ogrščice nad 225.000 ton, če bi pridelovali samo to energetsko rastlino.
Pogoje za pridelavo imata, saj so ugodno podnebje, prst in kmetijski interesi več kot dovolj.
Osrednjeslovenska, Savinjska, in Jugovzhodna Slovenija so padle v rang nad 150.000 do
225.000 ton pridelane oljne ogrščice. Teoretično je to možno, vendar ne smemo pozabiti, da
se te regije že z vidika okoljske problematike razlikujejo (kraško in nekraško površje). Tako
Jugovzhodna Slovenija zaradi kraškega površja ni primerna za pridelavo oljne ogrščice. Nad
75.000 do 150.000 ton oljne ogrščice bi lahko pridelalo pet statističnih regij (Notranjskokraška, Spodnjeposavska, Goriška, Gorenjska, Obalno-kraška). V tem razredu naj
izpostavimo Spodnjeposavsko in del Gorenjske statistične regije. Tu so pogoji za pridelavo
ugodni z vidika primernega podnebja in prsti. Ostale regije so manj primerne za pridelavo in
jih ne bomo izpostavljali. Submediteransko podnebje v Obalno-kraški in Goriški regiji daje
možnost pridelave drugim kulturnim rastlinam. Koroška in Zasavska statistična regija padeta
v rang do 75.000 ton pridelane oljne ogrščice. Izpostavili bi Koroško, saj razpolaga z
degradiranimi območji, ki bi bila primerna za fitoremediacijo (Slika 19).
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SLIKA 20: Maksimalna pridelava biodizla v tonah, izračunana za vse kmetijske površine po
posameznih statističnih regijah.

Za številske podatke o biodizlu iz Preglednice 45 smo naredili pregledno karto. Podatke o
maksimalni pridelavi biodizla na vseh kmetijskih površinah po posameznih statističnih regijah
smo razdelili v štiri razrede, in sicer: prvi razred do 25.000 ton, drugi razred nad 25.000 do
50.000 ton, tretji razred nad 50.000 do 75.000 ton in četrti nad 75.000 ton.
Maksimalna pridelava biodizla po statističnih regijah se ujema s proizvodnjo maksimalne
pridelave oljne ogrščice po statističnih regijah, saj smo pridelavo biodizla izračunali na
podlagi pridelave oljne ogrščice. Največ biodizla (rang nad 75.000 ton) bi proizvedli v
Podravski in Pomurski statistični regiji. Osrednjeslovenska, Savinjska, in Jugovzhodna
Slovenija se uvrščajo v rang nad 50.000 do 75.000 ton biodizla. Notranjsko-kraška,
Spodnjeposavska, Goriška, Gorenjska in Obalno-kraška statistična regija se uvrščajo v rang
nad 25.000 do 50.000 ton biodizla. Najmanj biodizla pa bi glede na proizvodnjo oljne
ogrščice lahko proizvedli Koroška in Zasavska statistična regija, ki se uvrščata v razred do
25.000 ton biodizla (Slika 20).
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PREGLEDNICA 46: Maksimalna pridelava oljne ogrščice in biodizla v tonah, izračunana za
njivske površine po posameznih statističnih regijah.
MAKSIMALNA
pridelava
BIODIZLA
v tonah (njive)

Pomurska

MAKSIMALNA
pridelava
OLJNE
OGRŠČICE
v tonah (njive)
159.978

Podravska

135.915

45.305

Osrednjeslovenska

53.316

17.772

Savinjska

45.198

15.066

Jugovzhodna Slovenija

43.908

14.636

Spodnjeposavska

31.011

10.337

Gorenjska

25.443

8481

Koroška

9288

3096

Goriška

8505

2835

Obalno-kraška

5886

1962

Notranjsko-kraška

4929

1643

Statistična regija

Zasavska
SLOVENIJA

53.326

750

250

524.127

174.709

Avtor: Novak, M., 2010.
Pregled maksimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla, izračunane za njivske površine za
posamezno statistično regijo, nam pokaže realnejšo sliko v pridelavi, kakor pa izračuni za vse
kmetijske površine. Ti izračuni se nekoliko razlikujejo od prejšnjih, saj so njivske površine po
obsegu manjše, zato bi bila tudi pridelava oljne ogrščice in biodizla po pričakovanjih manjša.
Prvo mesto v proizvodnji pripada zdaj Pomurski statistični regiji, ki bi teoretično pridelala na
vseh svojih njivskih površinah 159.978 ton oljne ogrščice in 53.326 ton biodizla. Na drugo
mesto se uvršča Podravska statistična regija, ki bi lahko pridelala 135.915 ton oljne ogrščice
in 45.305 ton biodizla. Tretje mesto pripada Osrednjeslovenski statistični regiji, ki pa bi lahko
pridelala dosti manjše količine in sicer 53.316 ton oljne ogrščice ter 17.772 ton biodizla. Na
zadnje mesto je uvrščena Zasavska statistična regija s 750 tonami oljne ogrščice in le 250
tonami biodizla. V Savinjski, Jugovzhodni Sloveniji, Spodnjeposavski in Gorenjski statistični
regiji bi proizvodnja lahko dosegla 25.000-45.000 ton oljne ogrščice in 8000-15.000 ton
biodizla. Za posamezno statistično regijo bi to pomenilo naslednje rezultate: Savinjska
statistična regija bi lahko pridelala na razpoložljivih njivskih površinah 45.198 ton oljne
ogrščice in 15.066 ton biodizla, Jugovzhodna Slovenija bi lahko proizvedla 43.908 ton oljne
ogrščice in iz nje 14.636 ton biodizla, Spodnjeposavska statistična regija bi lahko pridelala
31.011 ton oljne ogrščice in 10.337 ton biodizla ter Gorenjska statistična regija 25.443 ton
oljne ogrščice in 8481 ton biodizla. Koroška, Goriška, Obalno-kraška in Notranjsko-kraška
statistična regija razpolagajo z malo količino njivskih površin, zato je tudi pridelava majhna.
Koroška statistična regija bi lahko pridelala 9288 ton oljne ogrščice in 3096 ton biodizla,
Goriška statistična regija bi lahko proizvedla 8505 ton oljne ogrščice in 2835 ton biodizla,
Obalno-kraška statistična regija bi lahko proizvedla 5886 ton oljne ogrščice in skromnih 1962
ton biodizla ter Notranjsko-kraška statistična regija, ki bi lahko na skromnih razpoložljivih
njivskih površinah proizvedla 4929 ton oljne ogrščice in 1643 ton biodizla. Za celoten
slovenski prostor bi proizvodnja oljne ogrščice na vseh njivskih površinah znašala 524.127
ton in 174.709 ton biodizla (Preglednica 46).
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SLIKA 21: Maksimalna pridelava oljne ogrščice v tonah, izračunana za njivske površine po
posameznih statističnih regijah.

Za številske podatke iz Preglednice 46, o pridelavi oljne ogrščice na njivskih površinah za
posamezno statistično regijo, smo naredili pregledno karto. Podatke smo razdelili v štiri
razrede, in sicer: prvi razred do 20.000 ton, drugi razred nad 20.000 do 40.000 ton, tretji
razred nad 40.000 do 60.000 ton in četrti nad 60.000 ton.
V razred nad 60.000 ton pridelane oljne ogrščice sta se uvrstili Pomurska in Podravska
statistična regija, kar ni presenetljivo, saj imata največ njivskih površin. V rang nad 40.000 do
60.000 ton pridelane oljne ogrščice se uvrščajo Osrednjeslovenska, Savinjska in Jugovzhodna
Slovenija. Spodnjeposavska in Gorenjska statistična regija sta se uvrstili v rang nad 20.000 do
40.000 ton pridelane oljne ogrščice. Najmanj pa lahko proizvedejo na svojih njivah Koroška,
Goriška, Obalno-kraška, Notranjsko-kraška in Zasavska statistična regija, in sicer do 20.000
ton oljne ogrščice. Te regije imajo najmanj razpoložljivih njivskih površin, in zato tudi manj
možnosti za različno kmetijsko pridelavo. Več ima neka regija razpoložljivih površin za
pridelavo, več različnih kultur lahko prideluje. Gledano tudi iz tega vidika, so nekako regije
severovzhodne in vzhodne Slovenije najbolj primerne (Slika 21).
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SLIKA 22: Maksimalna pridelava biodizla v tonah, izračunana za njivske površine po
posameznih statističnih regijah.

Za številske podatke o biodizlu iz Preglednice 46 smo naredili pregledno karto. Podatke o
maksimalni pridelavi biodizla na njivskih površinah po posameznih statističnih regijah smo
razdelili v štiri razrede, in sicer: prvi razred do 8000 ton, drugi razred nad 8000 do 16.000 ton,
tretji razred nad 16.000 do 24.000 ton in četrti nad 24.000 ton.
Maksimalna pridelava biodizla po statističnih regijah za njivske površine se ujema s
proizvodnjo maksimalne pridelave oljne ogrščice po statističnih regijah, saj smo pridelavo
biodizla izračunali na podlagi pridelave oljne ogrščice. Največ biodizla bi proizvedli v
Pomurski in Podravski statistični regiji, in sicer nad 24.000 ton. Osrednjeslovenska regija je
edina v rangu nad 16.000 do 24.000 ton biodizla. Savinjska, Jugovzhodna Slovenija
Spodnjeposavska in Gorenjska se uvrščajo v rang nad 8000 do 16.000 ton biodizla. Koroška,
Goriška, Obalno-kraška, Notranjsko-kraška in Zasavska pa se uvrščajo v rang do 8000 ton
biodizla (Slika 22).

92

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

PREGLEDNICA 47: Izračunane potrebne njivske površine za samozadostno oskrbo
prebivalstva s hrano v hektarjih ter preostale potencialne njivske površine za pridelavo oljne
ogrščice oz. biodizla v hektarjih. Za lažjo predstavo rezultatov je prikazano še dejansko
število prebivalstva, oskrbovanega s prehrano na razpoložljivih njivskih površinah in njihov
odstotek po regijah.
Dejansko število
prebivalstva
oskrbovanega s
prehrano na
razpoložljivih
njivskih
površinah
59.240

% prebivalstva
oskrbovanega s
prehrano na
razpoložljivih
njivskih
površinah
11,5

Izračunane
potrebne njivske
površine za
samozadostno
oskrbo
prebivalstva s
hrano v ha
154.874,7

Izračunane
preostale
potencialne
njivske površine
za pridelavo oljne
ogrščice oz.
biodizla v ha
- 137.102,7

Podravska

151.016

47,1

96.261,9

- 50.956,9

Savinjska

50.220

19,4

77.460,3

- 62.394,3

Gorenjska

28.270

14,1

60.285,6

- 51.804,6

Jugovzhodna
Slovenija

48.786

34,8

42.112,8

- 27.476,8

Pomurska

177.753

147,7
7,9

36.107,1

+ 17.218,9
- 32.744,1

Statistična regija

Osrednjeslovenska

Goriška

9450

35.579,1

6540

6,1

32.298

- 30.336

Koroška

10.320

14,2

21.851,1

- 18.755,1

Spodnjeposavska

34.456

49,3

20.961,6

- 10.624,6

Notranjskokraška

5476

10,6

15.537,9

- 13.894,9

Zasavska

833

1,9

13.458,6

- 13.208,6

606.788,7

- 432.079,7

Obalno-kraška

SLOVENIJA

Avtor: Novak, M., 2010.
Slovenija ima v osrednjem delu države, na vzhodnem, predvsem pa na severovzhodnem
precej kvalitetnih njivskih površin, katere izkorišča za pridelovanje prehrambenih kultur. Ker
pa te površine ne zadoščajo za samooskrbo Slovenije s pridelano hrano na domačih tleh, se
država sooča z uvozom. Nas pa je zanimalo, ali imajo posamezne slovenske statistične regije
dovolj njivskih površin, da bi lahko same preskrbele tam živeče prebivalstvo s hrano, in če bi
temu kriteriju zadostile, koliko površin bi ostalo prostih za potencialno pridelavo energetskih
rastlin. Rezultati izračunov so dali zanimivo sliko problema. Nobena druga slovenska
statistična regija ni zadostila zastavljenemu kriteriju, razen Pomurska statistična regija. Glede
na število prebivalcev in razpoložljivih njivskih površin v regiji, v Pomurski statistični regiji
ostane na razpolago 17.218,9 ha njivskih površin za potencialno pridelavo energetskih rastlin
(oljne ogrščice). Najslabše se je uvrstila Osrednjeslovenska statistična regija, ki bi
potrebovala za oskrbo svojih prebivalcev še dodatnih 137.102,7 ha njivskih površin. Vse
ostale statistične regije bi prav tako še potrebovale nezanemarljive površine njivskih površin
(vse številke se gibajo med 10.000 ha in 50.000 ha), če bi hotele preskrbeti svoje prebivalce s
hrano. Slovenija kot celota bi potrebovala 606.788,7 ha njivskih površin, če bi hotela biti
samozadostna s hrano, kar pomeni 3,5-krat več njivskih površin, kot jih trenutno premore
(174.709 ha njivskih površin) (Preglednica 47).
V preglednico smo zaradi lažje predstave vključili še dva bistvena podatka. Izračunali smo
dejansko število in odstotek prebivalstva, oskrbovanega s prehrano na razpoložljivih njivskih
površinah po posameznih statističnih regijah. Izračun smo izvedli za vsako posamezno
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statistično regijo, tako da smo razpoložljive njivske površine v posamezni regiji delili z 0,3 ha
(površina, ki jo potrebuje povprečni prebivalec za preživetje in oskrbo s hrano) in dobili
dejansko število prebivalcev, ki jih lahko regija preskrbi na razpoložljivih njivskih površinah.
Delež dejansko preskrbljenih prebivalcev s hrano v posamezni statistični regiji smo izračunali
iz trenutno živečih prebivalcev v posamezni regiji in izračunanim številom prebivalcev za
posamezno regijo, ki so dejansko preskrbljeni s prehrano. Ugotovili smo zanimive rezultate,
med katerimi najbolj izstopa Pomurska statistična regija. Ta lahko na svojih razpoložljivih
njivskih površinah pridela celo presežek hrane, kajti pridelava je v tej regiji 147,7 %, kar
pomeni hrano še za dobrih 57.000 ljudi. Nobena druga regija glede na izračune ne more sama
oskrbeti svojih prebivalcev s hrano, kajti nima dovolj razpoložljivih njivskih površin.
Najmanjši odstotek prebivalstva lahko prehrani Zasavska statistična regija, in sicer 1,9 %.
Spodnjeposavska in Podravska statistična regija lahko zadovoljita slabih 50 % prebivalstva s
hrano. Za vse ostale statistične regije pa bi lahko rekli, da se soočajo z večjim problemom,
kajti te regije ne morejo zadovoljiti s hrano niti 20 % prebivalstva (razen Jugovzhodna, ki
doseže slabih 35 %) (Preglednica 47).
SLIKA 23: Njivske površine v hektarjih, potrebne za samozadostno oskrbo prebivalstva s
hrano.

Podatke o njivskih površinah, potrebnih za samozadostno oskrbo prebivalstva s hrano, po
posameznih statističnih regijah smo prikazali na karti, še prej pa jih razdelili v štiri razrede, in
sicer: prvi razred do 32.000 ha, drugi razred nad 32.000 do 64.000 ha, tretji razred nad 64.000
do 96.000 ha in četrti razred nad 94.000 ha.
Na podlagi števila prebivalcev v posamezni statistični regiji smo izračunali, koliko hektarjev
njivskih površin potrebuje posamezna statistična regija za samooskrbo s hrano, če povprečen
človek potrebuje za oskrbo s hrano okrog 0,3 ha njivskih površin. Koliko hektarjev njivskih
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površin za samooskrbo prebivalstva potrebuje posamezna statistična regija, je odvisno od
števila živečih prebivalcev v regiji. V rang nad 96.000 ha se uvrščata Osrednjeslovenska
(516.249 prebivalcev) in Podravska statistična regija (320.873 prebivalcev), kar je z vidika
velikega števila prebivalstva razumljivo. V Osrednjeslovenski Statistični regiji se nahaja
glavno mesto Ljubljana, v Podravski pa drugo največje slovensko mesto Maribor, kjer je
prebivalstvo precej skoncenrirano. Savinjska statistična regija je padla v rang nad 64.000 do
96.000 ha njiv za samooskrbo prebivalstva, saj v njej živi 258.201 prebivalec. Pet regij se
uvršča v rang nad 32.000 do 64.000 ha površin za samooskrbo. To so Gorenjska (200.952
prebivalcev), Jugovzhodna Slovenija (140.376 prebivalcev), Pomurska (120.357 prebivalcev),
Goriška (118.597 prebivalcev) in Obalno-kraška statistična regija (107.660 prebivalcev). Do
32.000 ha površin za samooskrbo potrebujejo Koroška (72.837 prebivalcev),
Spodnjeposavska (69.872), Notranjsko-kraška (51.793 prebivalcev) in Zasavska statistična
regija (44.862 prebivalcev), kjer je število prebivalstva najmanjše (Slika 23).
SLIKA 24: Preostale potencialne njivske površine za pridelavo oljne ogrščice oz. biodizla.

Pomurska statistična regija je edina regija, ki bi lahko sama preskrbela prebivalce s hrano na
svojih razpoložljivih njivskih površinah. Številka ni velika, saj obsega 17.218,9 ha njivskih
površin. Vse ostale regije so bile opredeljene negativno, kajti nobena izmed njih ne bi mogla
sama zadostiti kriteriju samooskrbe. Pomurska statistična regija ima na razpolago njivske
površine za pridelavo oljne ogrščice. Pozitivno je tudi to, da ima dobre pogoje za proizvodnjo
(podnebje, prst) in seveda kmečko prebivalstvo, ki še vedno z vidika kmetijstva skrbi za
pokrajino (Slika 24).

95

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

5.4.1 PROIZVODNJA BIODIZLA
V slovenskem prostoru opažamo vedno večje zanimanje za proizvodnjo olj iz oljne ogrščice.
Njivske površine predvsem na vzhodu in severovzhodu države so obarvane rumeno, kajti
gojenje oljne ogrščice je vedno bolj v porastu. V Sloveniji je na lokalni ravni že kar nekaj
oljarn – stiskalnic, ki se nahajajo v krajih Logatec, Črna vas, Jable, Mokronog (deluje od prve
sredine decembra leta 2009 in je narejena za dosego kapacitete 100–200 ton olja/leto),
Brežice, Murska Sobota in Gančani. Na Sliki 25 je označeno mesto Krško, kjer se prodaja olje
za gorivo, ni pa označena mikro tovarna, ki so jo zgradili v Mednem in obratuje od novembra
2009, njena proizvodnja pa dosega 12 kg olja na uro. Najbolj zanimiva pa je lokacija Rače,
kjer se nahaja edina tovarna za proizvodnjo biodizla v Sloveniji (Jejčič, Poje, Godeša, 2009).
SLIKA 25: Naselja v Sloveniji, kjer poteka proizvodnja biodizla, se prodaja olje za gorivo in
stiskajo olje (leto 2009).

Vir: Jejčič, Poje, Godeša, 2009.
Podjetje Pinus TKI, d. d., ki je locirano v Račah pri Mariboru, je že v letih 1993 in 1994
poskusno proizvajalo biodizel za svoje viličarje (400–500 litrov). To pridobljeno znanje jim je
bilo v pomoč pri kasnejši postavitvi tehnološke opreme in poskusni proizvodnji biodizla, ki se
je začela konec leta 2005. Podjetje Pinus TKI, d. d., in družba Petrol, d. d., sta leta 2007
sklenila Sporazum o sodelovanju pri proizvodnji in trženju biogoriva, tj. biodizla. Surovine za
predelavo v glavnem uvažajo. Dogovor med podjetjema zajema skupna vlaganja pri gradnji
nove tovarne (Debeljak, 2008, str. 18). Iz grafikona je tudi lepo razvidno, kolikšna je trenutna
proizvodnja biodizla in tudi nadaljnja glede na obstoječe zmogljivosti tovarne. Ker pa je v
načrtu že omenjena nova tovarna, bi bile zmogljivosti veliko večje (kot vidimo, so številke
zelo visoke, tj. do 43.000 ton biodizla na leto) (Slika 26).

96

Monika Novak

Geografski potencial proizvodnje biodizla v Sloveniji

SLIKA 26: Načrtovana proizvodnja biodizla v Račah.

Vir: Pungartnig, 2007.

5.4.2 OLJNA OGRŠČICA KOT "ČISTILEC" OKOLJA
Na območju Slovenije najdemo veliko degradiranih površin zaradi onesnaženosti prsti s
težkimi kovinami, ki bi jih bilo potrebno sanirati. Postopki sanacije so se ponekod že pričeli,
drugod pa še preizkušajo okolju prijazne načine. Dober primer onesnaženosti okolja
(predvsem prsti) je Koroška – natančneje Zgornja Mežiška dolina. Zaradi onesnaženosti tal s
svincem, cinkom in kadmijem je pridelava hrane zelo problematična. Čiščenje onesnaženih
površin je precej drag in dolgotrajen postopek, ki pogosto ne da želenih rezultatov. Obstaja
več tehnik čiščenja, v svetu pa se čedalje bolj uporablja tehnika, ki je poceni, učinkovita in pri
kateri ni večjih posegov v okolje. Imenuje se fitoremediacija. Gre za specifičen način uporabe
površinske vegetacije, ki temelji na akumulaciji in koncentriranju toksičnih komponent
(najpogosteje je v rabi za odstranjevanje težkih kovin, ki seveda niso razgradljive, so pa na ta
način odstranljive). Potem, ko rastlina nakopiči metale v svojo biomaso (pretežno v
koreninski sistem, tudi v nadzemski ali lesni del), z ustrezno skrbnim odstranjevanjem te
biomase in njeno nadaljnjo obdelavo lahko očistimo kontaminirano območje. Oljna ogrščica
je ena od rastlin, ki je primerna za in situ fitoremediacijo težkih kovin predvsem na srednje
onesnaženih območjih, kjer rast rastlin zaradi težkih kovin ni oslabljena. V okviru sanacije
Zgornje Mežiške doline je Inštitut za okolje in prostor izvedel na testnem polju
fitoremediacijo z oljno ogrščico (Grabner, 2009.). Podoben poizkus se je izvajal v občini
Celje in Šentjurju, kjer so tla zaradi dolgoletnega onesnaževanja kot posledice težke industrije
(Cinkarna Celje, EMO itn.) prav tako močno onesnažena s težkimi kovinami. Rezultati analiz
so pokazali, da je oljna ogrščica primerna rastlina za remediacijo površin, onesnaženih s
težkimi kovinami (Ribarič Lasnik, Grabner, 2007).
Na karti onesnaženosti prsti s težkimi kovinami lahko razberemo stopnje degradacije prsti, ki
je onesnažena s težkimi kovinami. V slovenskem prostoru sta prisotni dve stopnji, in sicer
rahla ter zmerna. Zmerna stopnja degradacije je značilna za celjsko območje, ki spada v
Savinjsko statistično regijo, bolj pogosta pa je stopnja rahle degradacije, ki se pojavlja na kar
precejšnjem območju Slovenije. Prsti celotne Koroške statistične regije spadajo v stopnjo
rahle degradacije, prav tako del Savinjske, Gorenjska, del Goriške ter Obalno-kraške
statistične regije (Slika 27).
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SLIKA 27: Onesnaženost prsti s težkimi kovinami.

Vir: Repe, 2009.
Vendar pa moramo te podatke uporabljati skrajno previdno. Dejstvo je namreč, da so se
meritve izvajale točkovno, in ne ploskovno po posameznih regijah. Zato je karta
onesnaženosti prsti s težkimi kovinami zelo posplošena in je pri tem potrebna kritična presoja.
Največ hektarjev onesnaženih površin se zagotovo nahaja na območju Celja in Koroške. Že
omenjena študija, ki je bila narejena za celjsko območje, omenja 5000–7000 ha površin. Ne
smemo pa pozabiti na Gorenjsko, kjer so meritve v okolici Jesenic prav tako pokazale
pozitivne rezultate degradacije s težkimi kovinami, in območje Idrije, kjer je nekdaj deloval
rudnik živega srebra. Kakšne so dejanske številke v hektarjih, žal ne vemo, ker natančne
meritve niso bile izvedene. Ampak številka, ki nam je znana za celjsko območje, ni
zanemarljiva. Če bi te površine posejali z oljno ogrščico, bi na leto pridelali 21.000 ton oljne
ogrščice, kar znaša okrog 7000 ton biodizla. Številka ni ogromna, vendar pa je z vidika
gospodarstva in okoljevarstva zelo pomembna. Kmetje bi za pridelek dobili subvencije,
kmetijske površine bi bile obdelane, za proizvodnjo energetskih rastlin se ne bi porabljale
"zdrave" kmetijske površine, okolje pa bi s pomočjo fitoremediacije postajalo čistejše (Jejčič,
2009).

5.4.3 RAZPRAVA IN REZULTATI NA PODLAGI SWOT ANALIZE
SWOT analiza je metoda, s katero bomo na enostaven način predstavili in opredelili tiste
prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, ki so z vidika proizvodnje oljne ogrščice oz.
biodizla pomembne za slovenski prostor. Metoda nam bo pomagala razumeti sedanje stanje
na področju pridelave/proizvodnje oljne ogrščice oz. biodizla ter nam omogočila jasnejši
pogled v prihodnji razvoj v smeri tega t. i. "zelenega" goriva.
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Slovensko gospodarstvo sledi načelom trajnostnega sonaravnega razvoja, kar naj bi se
odražalo tudi v proizvodnji energetskih rastlin. Ta vidik bi posegel na tri bistvena področja:
okolje, socialo in gospodarstvo.
PREGLEDNICA 48: Swot analiza proizvodnje oljne ogrščice oz. biodizla v Sloveniji.
PREDNOSTI (Strengths)









Znižanje emisij toplogrednih plinov
v skladu z določbami EU,
zmanjšana odvisnost od fosilnih
goriv ob proizvodnji biodizla na
domačih tleh,
ustvarjanje novih delovnih mest,
razvoj ruralnih regij,
EU in država vzpodbujata
proizvodnjo energetskih rastlin
(subvencije),
obdelava kulturne pokrajine,
pri proizvodnji nastanek stranskih
produktov (oljna pogača),
kolobar (izboljšava prsti).

SLABOSTI (Weaknesses)








PRILOŽNOSTI (Opportunities)







Izkoristek celotne rastline, ne le
semena,
fitoremediacija,
večje povpraševanje zaradi
ekološke ozaveščenosti potrošnikov,
razvoj novih lokalnih
stiskalnic/oljarnic, tudi tovarne
biogoriv,
obnovitev površin v zaraščanju,
raba doma proizvedenega biodizla
za potrebe v domačem kmetijstvu
(traktorji).

Višja cena v primerjavi s fosilnimi
gorivi,
višje cene hrane,
onesnaževanje podtalnice z nitrati
in pesticidi,
ogrožena biotska raznolikost,
netrajnostna raba tal,
odvzem kmetijskih površin za
proizvodnjo hrane in krme,
raba energije ("umazane") za
proizvodnjo energije ("čiste").

NEVARNOSTI (Threats)



Vpliv podnebnih sprememb na
pridelavo oljne ogrščice,
razvoj konkurenčnih alternativnih
goriv (posledično zmanjšana
proizvodnja).

Avtor: Novak, M., 2010.
Prednosti in slabosti izhajajo iz samih značilnosti energetskih rastlin (v našem primeru oljne
ogrščice) in iz njih proizvedenih biogoriv (biodizel) ter tako predstavljajo učinek njihovih
lastnosti na trajnostno sonaravni razvoj z vidika okoljskih, ekonomskih in socialnih področij.
Ob uporabi biogoriv (biodizel) se zmanjšuje onesnaževanje ozračja s toplogrednimi plini,
hkrati pa država s proizvodnjo dosega cilje iz Kjotskega protokola in ostalih določb EU. Pri
proizvodnji olj nastaja stranski produkt (oljna pogača), ki je lahko pomemben dodatek
živinski prehrani. Oljna ogrščica se obdeluje v kolobarju, kar ima z vidika izboljšav prsti
pozitivno lastnost. Iz ekonomskega vidika si bo država z lastno proizvodnjo zagotovila
manjšo odvisnost od uvoza fosilnih goriv. Ustvarjanje novih delovnih mest (npr. v
proizvodnih tovarnah) pa ima pozitiven učinek na socialni vidik trajnostnega razvoja.
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Proizvodnja energetskih rastlin pa ima tudi veliko slabosti. Zelo zaskrbljujoče je področje
okolja, čeprav bi naj biogoriva ravno tukaj prispevala svoj pozitivni doprinos. V kolikor je na
eni strani vpliv na podnebje pozitiven, se pojavijo negativni vplivi na ostalih
fizičnogeografskih sestavinah okolja. Oljna ogrščica potrebuje za rast velike kmetijske
površine (na 1 ha pridobimo okrog 3 tone semena in 1 tono biogoriva), ki pa iz socialnega
vidika odjema površine za pridelavo hrane in krme. Za proizvodnjo "čiste" energije je
potrebna energija (ponavadi se poslužujemo "umazane" energije iz fosilnih virov). Ker se
najbolj rodovitne kmetijske površine nahajajo na območjih podtalnice, so z vidika obsega
pridelovanja zaskrbljujoči vnosi v prst. Z vnosi mislimo predvsem na količino nitratov in
pesticidov, ki so za rast in razvoj rastline nujni, če želimo zagotoviti želeno količino pridelka.
Ogrožena je tudi biotska pestrost, saj lahko pridelava energetskih rastlin izpodrine pridelavo
ostalih kultur (že samo zaradi tega, ker se kmetom pridelava finančno bolj splača). Omenjena
dejanja imajo posledično vpliv na podtalnico, kajti spiranje teh substanc preko prsti prehaja v
vodo in jo tako onesnažuje. Pridelava primarne biomase in njena predelava v biogoriva bi
morala biti skrbno načrtovana, da ne bi prihajalo do netrajnostnega okoljskega razvoja. Ne
samo na okoljskem, tudi na drugih področjih trajnostnega razvoja se pojavijo težave. Vse več
je vprašanj o ekonomski upravičenosti biogoriv, saj so stroški pridelave mnogokrat previsoki,
da bi konkurirali na svetovnih trgih ob bok fosilnim gorivom. Z vidika sociale pa predstavlja
proizvodnja biogoriv nemalokrat večji dvig cen hrane na svetovnih trgih, kar v največji meri
prizadene najrevnejše sloje prebivalstva, posledice porasta cen pa lahko občutimo tudi pri nas.
Proizvodnja energetskih rastlin in biogoriv na nekem območju predstavlja tudi določene
priložnosti in vzporedno z njimi tudi nevarnosti. Trenutno je ponudba biogoriv na trgu manjša
od ponudbe fosilnih goriv, zato je pričakovati tudi njeno višjo prodajno ceno. Vendar pa se
čedalje več vlaga v raziskave in razvoj na področju biogoriv, kar bo v prihodnosti tudi
zmanjšalo odvisnost od fosilnih goriv, ker bodo biogoriva lahko uspešneje konkurirala na trgu
goriv. Ljudje se vedno bolj zavedamo tega, kaj pomeni čisto okolje, in zato dajemo vedno
večji poudarek čistim in okolju prijaznim virom. Priložnost za biogoriva je torej ekološko
ozaveščena javnost, ki bo potrebo po biogorivih še povečala, še posebej pa ob trendu
poviševanja cen fosilnih goriv (ki se trenutno kaže kot pomanjkljivost). Kot priložnost lahko
omenimo tudi razvoj lokalnih stiskalnic/oljarnic, ki stiskajo olje iz semen oljne ogrščice in ga
prodajajo naprej za proizvodnjo biodizla. Postavitev oljarnic v bližino pridelave oljne ogrščice
pa pomeni kmetom nižje stroške prevoza. Zaradi težke industrije so kmetijske površine na
posameznih območjih Slovenije onesnažene s težkimi kovinami. Možna rešitev je
fitoremediacija, ki bi na naraven način pomagala očistiti degradirane površine. Priložnost za
pridelavo oljne ogrščice se odpira tudi na območjih v zaraščanju. Te površine bi lahko
spremenili (v kolikor niso trajno degradirane – urbanizacija) v obdelovalne in na njih
pridelovali energetske rastline. Proizveden biodizel na slovenskem območju bi lahko
uporabili v domačem kmetijstvu (traktorji), kar je še ena pozitivna lastnost. Biogoriva iz
energetskih rastlin niso edini alternativni vir napram fosilnim gorivom. Trenutno je njihova
prednost v tem, da je tehnologija proizvodnje cenejša od drugih tehnologij (npr. gorivne
celice na vodik), ki pa imajo lahko še več prednosti. Kot pomanjkljivost bi v tem primeru
lahko izpostavili konkurenco na trgu povpraševanja po alternativnih virih energije v "bližnji"
prihodnosti. Nevarnost, ki grozi slovenskemu prostoru glede pridelave, pa so podnebne
spremembe, ki bodo v prihodnosti povzročale kmetom še več nevšečnosti (pogostejše suše,
neurja s točo), kakor pa jih danes. Kot smo ugotovili, je Pomurje po mnogih kazalcih najbolj
primerno območje v Sloveniji, kjer bi lahko pridelovali energetske rastline, vendar pa ima to
območje najmanj padavin na leto (800-900 mm). Ob tej ugotovitvi si moramo torej zastaviti
vprašanje: "Kako dolgo bomo pod temi pogoji še lahko pridelovali oljno ogrščico v našem
kmetijskem prostoru?"
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Ali sledi pridelava biogoriv trajnostno sonaravnemu razvoju je odvisno o tega, s katere strani
razvoja je nanje usmerjen naš pogled. Vendar pa moramo upoštevati preplet vseh dejavnikov,
vzrokov in posledic proizvodnje in se vprašati, ali je njihova pridelava smotrna. Ne smemo
pozabiti, da nobena stvar v prostoru ne deluje sama zase, ampak gre za preplet dejavnikov, ki
součinkujejo med seboj v prostoru ter prenašajo bodisi negativne ali pozitivne lastnosti iz
enega na drugo področje. Ob skrbnem načrtovanju proizvodnje biogoriv bodo njihove
pozitivne lastnosti tudi upravičene. V nasprotnem primeru pa je lahko njihova proizvodnja za
rešitev okoljskih problemov (v boju proti segrevanju ozračja) zmotna rešitev.
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6 ZAKLJUČEK (SKLEPI)
Diplomsko delo je zasnovano na podlagi metodološkega pristopa. Za naše proučevanje smo
izbrali kombinacijo dveh modelnih pristopov, kajti medsebojno součinkovanje fizičnih in
družbenih komponent je bistveno pri proučevanju zastavljenega problema. Gre torej za
kombinacijo regionalnogeografskega in fizičnogeografskega modelnega pristopa.
Fizičnogeografski modelni pristop se v našem primeru nanaša na fizične komponente okolja,
natančneje na kmetijske površine, ki so glavni dejavnik za pridelavo oljne ogrščice in nato
proizvodnjo biodizla. Regionalnogeografski modelni pristop pa je uporabljen za predstavitev
izračunov po regijah, kjer lahko na podlagi splošnih značilnosti regije in izvedenih izračunov
sklepamo o raznolikosti stanja in možnostih glede na proučevani problem za posamezno
regijo.
Znanstveniki so nas opozorili na podnebne spremembe, ki jih je povzročila povečana raba
fosilnih goriv, in pozvali politični in gospodarski krog, naj se čim prej odzove s konkretnimi
rešitvami. Slednji so se odzvali, vendar pa se, kot je pri tovrstnih uradniških reševanjih
aktualnih težav že kar običaj, za predlaganimi rešitvami skriva vrsta novih problemov,
sporov, kupčij in interesov. Že v direktivi zapisani odstotki alternativnih goriv v fosilnih
gorivih so dovolj nizki, da vzbujajo dvom v učinkovitost. Ob primerjavi energetskih bilanc
posameznih vrst goriv in njihovih prednosti ter slabosti se izkaže, da željen odstotek v
predlaganem času ne bo prinesel bistvenih ekoloških in energetskih prihrankov (vsaj ne z
zaenkrat dobavljivimi alternativnimi gorivi). Biodizel, ki velja za najbolj obetavno
alternativno gorivo, vsekakor ni dokončna rešitev iz ekološkega vidika, saj za njegovo
proizvodnjo uporabljamo fosilna goriva. Da bi lahko pokrili potrebe po količini biogoriv, ki
jih predvideva Direktiva 2003/30/ES, rabimo velike količine biomase. Trenutna količina
posajene oljne ogrščice, ki je glavna surovina za pridobivanje biodizla, pa je za te potrebe
premajhna. Oljno ogrščico bodo po takem sadili le tam, kjer je prostor za to, ali pa bodo
posekali še kakšen deževni gozd in si prostor naredili. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na
moralno-etično vprašanje o opravičljivosti pridelave energetskih rastlin, medtem ko milijoni
ljudi na svetu živijo v pomanjkanju, stradajo in vsakodnevno umirajo od lakote.
Na začetku diplomskega dela smo si zastavili dve hipotezi. Prva se je glasila: "Slovenija ima
geografski potencial za proizvodnjo biodizla, vendar je proizvodnja sporna zaradi
nesamozadostnosti v pridelavi domače hrane in zaradi onesnaževanja okolja (podtalnica, prst)
s pesticidi in gnojili." Druga se je glasila: "Predpostavljamo, da so na proučevanem območju
statističnih regij Slovenije, zaradi regionalnogeografskih razlik, prisotne tudi različne
možnosti za pridelavo oljne ogrščice oz. biodizla." Ob skrbni proučitvi vseh podatkov,
povezanih s pridelavo oljne ogrščice oz. biodizla, in metodoloških izračunih maksimalne in
optimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla po statističnih regijah Slovenije lahko obe
hipotezi potrdimo.
Glede prve hipoteze lahko rečemo, da Slovenija vsekakor ima geografski potencial za
proizvodnjo, kajti razpolaga s kmetijskimi površinami, ki so ugodne za proizvodnjo
energetskih rastlin, predvsem oljne ogrščice, kateri za rast ustrezata tako podnebje kot prst.
Pri tem moramo predvsem izpostaviti Pomursko statistično regijo, ki ima največ možnosti za
tovrstno proizvodnjo. Primerna klima, prst in že od nekdaj agrarna pokrajina ponujata največ
možnosti med vsemi dvanajstimi statističnimi regijami Slovenije. Pomurska statistična regija
lahko glede na izračune sama zadosti oskrbo hrane za svoje prebivalce, kar pomeni, da ima
več kmetijskih površin, ki bi potencialno bile primerne za proizvodnjo oljne ogrščice. Kakor
smo predvidevali, so nam kvantitativni izračuni za posamezne regije pokazali negativno
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stanje glede samozadostnosti za oskrbo prebivalstva s hrano za vse statistične regije, razen za
Pomursko. Čeprav je Pomurska statistična regija kot edina izmed vseh dvanajstih regij
zadostila kriteriju samooskrbe in so ji ostale še proste skromne površine za proizvodnjo
energetskih rastlin, vseeno ne moremo govoriti, da proizvodnja ni sporna. Kmetijske površine
se namreč nahajajo na območjih s podtalnico, ki je že tako preobremenjena s polutanti (nitrati
in pesticidi), kar predstavlja velik okoljski in socialni problem. Glede na vsa omenjena dejstva
lahko rečemo, da je prva hipoteza v celoti potrjena.
Slovenija je majhna država, a vseeno zelo raznolika v vseh fizičnogeografskih pogledih.
Njena razdelitev na statistične regije nam je dala zanimive rezultate glede druge zastavljene
hipoteze. Ob splošnih značilnostih posameznih regij so se pojavile precejšnje razlike v
socialnih, ekonomskih in okoljskih dejavnikih. Iz vidika pridelave oljne ogrščice oz. biodizla
pa smo se osredotočili predvsem na fizičnogeografske dejavnike. Ugotovili smo, da v vsaki
regiji prihaja do razlik in se zato tudi možnosti za proizvodnjo razlikujejo. Seveda smo na
podlagi nekih skupnih (podnebje, prst, razpoložljive obdelovalne površine) potez izpostavili
območja, ki so za proizvodnjo primernejša od drugih. Vsekakor je z vidika podnebja in prsti
ter razpoložljivih kmetijskih površin najprimernejše območje za pridelavo oljne ogrščice in
biodizla SV države. Pomurska statistična regija kot najprimernejša, kateri sledijo Podravska,
Spodnjeposavska ter v manjši meri Osrednjeslovenska statistična regija, ki so si glede
fizičnogeografskih dejavnikov podobne. Kolikšne površine bi lahko posamezna regija
namenila proizvodnji energetskih rastlin, je odvisno od različnih dejavnikov. Glede na
izračune lahko rečemo, da ima le Pomurska regija prostih dobrih 17.000 ha površin, ki jih
lahko brez slabe vesti uporablja za tovrstno pridelavo, saj ne bo oškodovala samooskrbe s
hrano, kar žal za ostale regije ne moremo reči. Nenazadnje je kmetijska pridelava odvisna od
ponudbe in povpraševanja na trgu, po katerem se ravnajo tudi kmetje. Pri vsem tem pa ne
smemo pozabiti na onesnaževanje podtalnice, kajti vse omenjene regije se soočajo s
podobnim problemom, saj so kmetijske površine locirane na območjih podtalnic, ki so bolj ali
manj onesnažene s polutanti iz kmetijskih dejavnosti. Posebej želimo izpostaviti Koroško in
Savinjsko statistično regijo. Ti dve regiji se soočata s precej degradiranimi površinami, na
katerih se nahajajo tudi kmetijske. Te površine so bile zaradi dolgoletnega industrijskega
delovanja podvržene onesnaževanju s težkimi kovinami. Zaradi točkovnega vzorčenja
kontaminiranih površin žal ne moremo podati natančne številke, ampak lahko ocenimo, da je
teh površin okrog 6000–7000 ha. Ta območja niso primerna za pridelavo hrane za ljudi in
krmo, bi pa bila zelo primerna za pridelavo oljne ogrščice v smislu fitoremediacije okolja.
Najmanj primerno območje za proizvodnjo energetskih rastlin je seveda kraško površje, ki je
značilno za Notranjsko-kraško statistično regijo in JV Slovenijo. Kraškost predstavlja velik
okoljski problem, kajti okolje je zelo podvrženo onesnaževanju. Če bi se odločili za
intenzivno pridelavo oljne ogrščice na tem območju, bi bilo to skrajno neprimerno z vidika
okolja. Glede na vsa omenjena dejstva lahko rečemo, da je tudi druga hipoteza v celoti
potrjena.
Ne glede na vse pozitivne lastnosti proizvodnje biodizla iz energetskih rastlin, je iz
geografskega vidika vse preveč negativnih dejavnikov, da bi lahko govorili o "zelenem"
gorivu in ga spodbujali kot okoljsko dobrobit. V prvi vrsti je proizvodnja energetskih rastlin
in biodizla po vsej verjetnosti trenutna politična in ekonomska tržna muha. Promet ni edini
onesnaževalec ozračja s toplogrednimi plini, zato bi okoljski ukrepi morali poseči tudi na
druga področja onesnaževanja (energetika, industrija, kmetijstvo). Rešitev za izpuste v
prometu bi morale biti druge (čistejše) tehnologije, za ostale izpuste pa uporabljena energija iz
alternativnih virov (sončna, geotermalna energija). Kaj lahko torej storimo kot
okoljevarstveniki za naš planet, če nas pri tem ovirajo tisti, ki imajo raje svoje žepe kakor pa
skrb za čisti jutri, kjer bodo živeli tudi njihovi potomci? Države bi morale vlagati več
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finančnih sredstev za raziskave in razvoj novih tehnologij ter manj v vojaške in druge
namene. Povečana proizvodnja novih tehnologij bi povzročila nižje cene na trgu ponudbe in
povpraševanja, kjer bi se zanimanje kupcev takoj povečalo. Problem velikokrat namreč ni v
okoljski neozaveščenosti prebivalstva, ampak je njegova glavnina v ekonomskih koristih
mogotnežev. Vsak posameznik lahko naredi veliko in prispeva svoj "zeleni" delež za okolje.
V boju za čistejši jutri se lahko držimo nasveta: "En kilometer s kolesom prepeljan, privarčuje
nekaj gramov CO2 na dan."
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7 SUMMARY (POVZETEK)
This diploma thesis is based on a methodological approach. For our study we have chosen a
combination of two modeling approaches, because the interaction between phisical and social
components is vital in studying this problem. Therefore, this is a combination of a regionalgeographical and a phisical-geographical modeling approach. In our case, the phisicalgeographical approach is related to the phisical components of the environment, or the
farming surfaces to be more exact, which are the vital factor for producing rapeseed and
biodiesel. On the other hand, the regional-geographical approach has been used to present the
regional calculations. Based on these calculations and the general specifics of a region, we
can asume on the versetility of the condition and the odds regarding the studied problem for a
specific region.
Scientists have both warned us about the global changes, which have been coused by the
increased consumption of fossil fuels, and also called upon the political and economical
circles to respond with concrete solutions. The called upon have responded, but as it is
tradicion with these kind of official conflicts, the solutions only bring new problems,
conflicts, deals and intereses. Even in the written directives, the procentage of alternative
fuels in fossil fuels is low enough to raise doubt in their efficiency. When comparing the
energeric balance of different sorts of fuels, together with their advantages and disadvantages,
we can see, that the preffered procentage will not bring any important ecological and
energetical savings in the recomended time (at least not with the alternative fuels availible
today). Biodiesel, which is considered to be the most promising alternative fuel on the market,
is from an ecological point of view, definitely not the final solution, as its production involves
the use of fossil fuels. To satisfy the needs for biofuels, as written in the Directive
2003/30/ES, we need masive quantitives of biomass. The current quantity of planted
rapeseed, which is the main ingredient for the production of biodiesel, is too small to fit the
needs. Therefore, rapeseed will be planted only where there is still space for it, otherwise new
space will be made by chopping down the rain forrest. With all this in mind, we can not forget
about the morally-ethical question, whether we should be producing rapeseed, while millions
of people are living in starvation and dying because of lack of food.
At the beginning of our diploma thesis we have set two hypothesis. The first one reads:
"Slovenia has the geographical potential for the production of biodiesel, but the production of
it is controversial, because we already do not grow enough food and also, this will
additionally pollute the environment (groundwater, soil) with pesticides and fertilizers". The
second one reads: "Let us asume, that the studied areas of the statistical regions of Slovenia
have different chances for the production of rapeseed and therefore biodiesel, because there
are regional-geographical differences". With careful examination of all data, conected with
the production of oil rape and biodiesel, and the metodological examination of the maximal
and the optimal production of rapeseed and biodisel in different statistic regions of Slovenia,
we can confirm both hypothesis.
Regarding the first hipothesis, we can say that Slovenia definitely has the geographical
potencial for the production of rapeseed, because it has plenty of farming surfaces,
appropriate climate and soil, all of which is good for producing energetic plants such as
rapeseed. Here we must point out the statistic region of Pomurje, which has the best options
for such production. Appropriate climate and soil, and the fact that this has always been an
agrarian province, give us the favorite out of all twelve statistic regions of Slovenia. Based on
calculations, the statistic region of Pomurje can provide enough food for its population all by
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herself, which means, that it has many farming surfaces potentially availible for the
production of rapeseed. As we assumed, the calculations for all Slovenian statistic regions,
apart from the region of Pomurje, show negative results in the ability to produce enough food
for its population. Eventhough the statistic region of Pomurje is the only one to qualify for the
production of energetic plants, this kind of production still remains controversial. This is
because the farming surfaces are located above groundwater, which is already overpolluted by
nitrates and pesticides, and this represents a major environmental and social problem.
Regarding all the facts mentioned, we can say that the first hypothesis is entirely accurate.
Slovenia is a small country, but still it is very versitile in many phisical-geographical views.
Its dividance in statistic regions gave us interesting results regarding our second hypothesis.
Next to general specifics for different regions, there are big differences in social, economic
and environmental factors. From the perspective of producing rapeseed and biodiesel, we
have concentrated ourselves mostly on phisical-geographical factors. We have found out, that
there are differences between regions and therefore their possibilities for production of
rapeseed are different. Based on some common factors (climate, soil, availible farming
surfaces) we of course pointed out those areas, which are more appropriate. When it comes to
climate, soil and availible farming surfaces, the most appropriate area for rapeseed and
biodiesel production certainly is the North-East part of the country. The statistic region of
Pomurje is the most appropriate one, followed be the region of Podravje, the region of
Spodnjeposavje and in a small amount the central statistic region, which are all similar based
on phisical-geographical factors. How much land could a single region focus on production of
rapeseed, depends on different factors. Based on calculations, the statistic regon of Pomurje
has 17.000 ha of land to freely use for such production, without damaging its production of
food for the population. Unfortunately, we can not say the similar for all the other regions.
Finally, farming depends on the offers and demands on the market, and this is what the
farmers will follow. But with all this in mind, we still can not forget about the pollution of the
groundwater, because all of the regions mentioned before face the similar problem of having
their farming surfaces located above groundwater, which is already being polluted by the
farming industry. Here, we would especially like to point out the statistic regions of Koroška
and Savinjska. These two regions face a problem of having their farming lands located on
rather degradeted surfaces, which have been contaminated by heavy metals from the industry.
Due to spot sampling, we can not give an accurate number of these surfaces, but we can
assess, that the number is somewhere around 6000 to 7000 ha. These areas are not appropriate
for production of food, but would definitely be appropriate for rapeseed production by
fitoremeditating the environment. The least appropriate area for the production of energetic
plants is of course kras, which is typical for the statistic region of Notranjsko-kraška and the
South-East part of Slovenia. Kras represents a major environmental problem, because this
area is submited to heavy pollution. Environmentally speaking, the production of rapeseed on
this area would be extremely inappropriate. Based on all the mentioned facts, we can now say,
that our second hypothesis is entirely correct.
Regardless of all the positive qualities of biodiesel production, there are geographicly too
many negative factors to actually talk about "green" fuel and to encourage its production.
Right now, the production of biodiesel an energetic plants is probably just a current political
and economical marketing phase. Traffic is not the only greenhouse gas polluter, therefore
there should be environmental measures on other areas of pollution as well (energetics,
industry, farming). The solution for traffic pollutants should be other (cleaner) technologies,
and instead of polluters on other areas, we should use energy from alternative sources (energy
of the Sun, geothermal energy). So what can we as environmentalists do for our planet, if we
are being obstructed by those, who prefer to have their pockets full of money, instead of
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having a cleaner environment for their children to live in? Countries should invest more of its
financial founds into research and development of new technologies, and less into military
and other purposes. Increased production of new technologies would cause lower prices on
the market, and therefore the interest of the buyers would also increase. However, the problem
is many times not the environmental awareness of the population, but the econonim benefits
of the moguls. Every single individual can do a lot by himself and contribute to a "greener"
environment. In the fight for a cleaner tommorow we can follow this advice: "One kilometer
riden with a bycicle can save a few gramms of CO2 per day".
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9 SEZNAM PRILOG
9.1 SEZNAM SLIK
SLIKA 1: Regionalnogeografski model, kombiniran s fizičnogeografskim.
SLIKA 2: Nihanje globalne temperature in CO2 v zadnjih 1000 letih.
SLIKA 3: Povezanost naraščanja povprečne temperature Zemlje (v °C) ter koncentracije CO2
(v ppm) v ozračju v zadnjih 200 letih. Koncentracije CO2 so prikazane s stolpčnim grafom,
temperatura s črtastim grafom.
SLIKA 4: Spremembe skupnih emisij toplogrednih plinov iz prometa po evropskih državah v
obdobju 1990–2004.
SLIKA 5: Emisije toplogrednih plinov iz prometa v Sloveniji od izhodiščnega leta Kjotskega
protokola (1986) do 2006.
SLIKA 6: Tipi naravnih virov.
SLIKA 7: Mini oljarna.
SLIKA 8: Kemijska reakcija transestrifikacije.
SLIKA 9: Tehnologija proizvodnje biodizla iz semen oljne ogrščice.
SLIKA 10: Sprememba emisije toplogrednih plinov po uporabi biodizelskega goriva.
SLIKA 11: Proizvodnja oljne ogrščice v državah članicah EU-27 v letu 2007.
SLIKA 12: Obseg pridelave oljne ogrščice v Sloveniji 1981–2004.
SLIKA 13: Polje oljne ogrščice v Prekmurju.
SLIKA 14: Svetovni potencial proizvodnje biodizla po posameznih državah v milijonih litrov
na leto.
SLIKA 15: Pregled kmetijskih zemljišč v uporabi po statističnih regijah Slovenije za leto
2007.
SLIKA 16: Kartografski prikaz njiv in vrtov po statističnih regijah Slovenije.
SLIKA 17: Delež njiv po posameznih območjih talne vode (podtalnice) v Sloveniji v letu
2007.
SLIKA 18: Slovenske statistične regije.
SLIKA 19: Maksimalna pridelava oljne ogrščice v tonah, izračunana za vse kmetijske
površine po posameznih statističnih regijah.
SLIKA 20: Maksimalna pridelava biodizla v tonah, izračunana za vse kmetijske površine po
posameznih statističnih regijah.
SLIKA 21: Maksimalna pridelava oljne ogrščice v tonah, izračunana za njivske površine po
posameznih statističnih regijah.
SLIKA 22: Maksimalna pridelava biodizla v tonah, izračunana za njivske površine po
posameznih statističnih regijah.
SLIKA 23: Njivske površine v hektarjih, potrebne za samozadostno oskrbo prebivalstva s
hrano.
SLIKA 24: Preostale potencialne njivske površine za pridelavo oljne ogrščice oz. biodizla.
SLIKA 25: Naselja v Sloveniji, kjer poteka proizvodnja biodizla, se prodaja olje za gorivo in
stiskajo olje (leto 2009).
SLIKA 26: Načrtovana proizvodnja biodizla v Račah.
SLIKA 27: Onesnaženost prsti s težkimi kovinami.
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9.2 SEZNAM PREGLEDNIC
PREGLEDNICA 1: Primerjava decentralizirane in industrijske proizvodnje olja iz semen
oljaric.
PREGLEDNICA 2: Primerjava mineralnega dizla z biodizlom.
PREGLEDNICA 3: Največje svetovne proizvajalke oljne ogrščice v letu 2007.
PREGLEDNICA 4: Pridelek oljne ogrščice v Sloveniji 2003–2007.
PREGLEDNICA 5: Izračunani stroški ter subvencije za pšenico in oljno ogrščico na hektar
obdelovalne površine v letu 2009.
PREGLEDNICA 6: Analitična kalkulacija za pšenico v letu 2009.
PREGLEDNICA 7: Analitična kalkulacija za oljno ogrščico v letu 2009.
PREGLEDNICA 8: Količina biodizla, proizvedena na hektar gojene rastline.
PREGLEDNICA 9: Svetovna proizvodnja biodizla v letu 2007.
PREGLEDNICA 10: Industrijska proizvodnja biodizla v EU v letu 2008 po državah v 1000
tonah.
PREGLEDNICA 11: Industrijska proizvodnja biodizla v državah EU po letih v 1000 tonah.
PREGLEDNICA 12: Proizvedena količina (ton) mineralnih goriv, biogoriv in biodizla (ta je
bil primešan fosilnim gorivom) v Sloveniji 2005–2007.
PREGLEDNICA 13: Kategorije pokrovnosti tal v hektarjih, prikazane po statističnih regijah
za leto 2005.
PREGLEDNICA 14: Kmetijska zemljišča v uporabi po statističnih regijah Slovenije za leto
2007.
PREGLEDNICA 15: Predvidene vrednosti rabe biogoriv v dizelskih gorivih in motornih
bencinih, izračunane glede na ciljne vrednosti deležev biogoriv v prometu, ki jih določa
Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil.
PREGLEDNICA 16: Izračunane predvidene vrednosti rabe biogoriv (biodizla) v fosilnih
gorivih glede na ciljne vrednosti deležev biogoriv v prometu, ki jih določa Pravilnik o
vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil.
PREGLEDNICA 17: Podatki za izračun maksimalne pridelave oljne ogrščice in biodizla.
PREGLEDNICA 18: Skupna površina in vse kmetijske površine v hektarjih za leto 2005 ter
kmetijska zemljišča in njive v hektarjih za leto 2007 po statističnih regijah.
PREGLEDNICA 19: Površina njiv v ha in število prebivalstva po statističnih regijah.
PREGLEDNICA 20: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Pomurski statistični regiji.
PREGLEDNICA 21: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Pomurski statistični regiji.
PREGLEDNICA 22: V Pomurju zasejane kmetijske površine (ha) z oljno ogrščico v letih
2000–2007.
PREGLEDNICA 23: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Podravski statistični regiji.
PREGLEDNICA 24: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Podravski statistični regiji.
PREGLEDNICA 25: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Koroški statistični regiji.
PREGLEDNICA 26: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Koroški statistični regiji.
PREGLEDNICA 27: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Savinjski statistični regiji.
PREGLEDNICA 28: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Savinjski statistični regiji.
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PREGLEDNICA 29: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Zasavski statistični regiji.
PREGLEDNICA 30: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Zasavski statistični regiji.
PREGLEDNICA 31: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Spodnjeposavski statistični regiji.
PREGLEDNICA 32: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Spodnjeposavski statistični regiji.
PREGLEDNICA 33: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
PREGLEDNICA 34: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija.
PREGLEDNICA 35: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Osrednjeslovenski statistični regiji.
PREGLEDNICA 36: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Osrednjeslovenski statistični regiji.
PREGLEDNICA 37: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Gorenjski statistični regiji.
PREGLEDNICA 38: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Gorenjski statistični regiji.
PREGLEDNICA 39: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Notranjsko-kraški statistični regiji.
PREGLEDNICA 40: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Notranjsko-kraški statistični regiji.
PREGLEDNICA 41: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Goriški statistični regiji.
PREGLEDNICA 42: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Goriški statistični regiji.
PREGLEDNICA 43: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse kmetijske površine v Obalno-kraški statistični regiji.
PREGLEDNICA 44: Teoretični izračun maksimalne možne pridelave oljne ogrščice in
biodizla glede na vse njivske površine v Obalno-kraški statistični regiji.
PREGLEDNICA 45: Maksimalna pridelava oljne ogrščice in biodizla v tonah, izračunana za
vse kmetijske površine po posameznih statističnih regijah.
PREGLEDNICA 46: Maksimalna pridelava oljne ogrščice in biodizla v tonah, izračunana za
njivske površine po posameznih statističnih regijah.
PREGLEDNICA 47: Izračunane potrebne njivske površine za samozadostno oskrbo
prebivalstva s hrano v hektarjih ter preostale potencialne njivske površine za pridelavo oljne
ogrščice oz. biodizla v hektarjih. Za lažjo predstavo rezultatov je prikazano še dejansko
število prebivalstva, oskrbovanega s prehrano na razpoložljivih njivskih površinah in njihov
odstotek po regijah.
PREGLEDNICA 48: Swot analiza proizvodnje oljne ogrščice oz. biodizla v Sloveniji.
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