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Problematika ravnanja z odpadki v severovzhodni Sloveniji
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava problematiko ravnanja z odpadki v severovzhodni Sloveniji. V
prvem delu se posveča dejanskemu stanju, količini in strukturi odpadkov, razporeditvi
komunalnih odlagališč, njihovemu pravnemu statusu in rizičnosti lokacij. Prikaže cilje in
ukrepe države za izboljšanje stanja, prostorsko razporeditev načrtovanih objektov, opis
posameznih projektov, še posebej pa obravnava sežigalnico odpadkov. Sežig komunalnih
odpadkov je zaradi možnih negativnih vplivov na okolje najbolj sporen del nacionalne sheme
ravnanja z odpadki. Spornost njegove lokacije v industrijski coni Talum v Kidričevem pa se
posveča naslednji sklop. Geografska analiza območja občine Kidričevo obravnava stanje
posameznih elementov geosfere, ugotavlja kritično obremenjenost podtalnice in visoko
obremenjenost zraka s fluoridi ter prsti z obstojnimi organskimi onesnaževali. Prav povečan
obseg industrije, ki je nenamerni vir omenjenih onesnaževal, bi skupaj s emisijami iz
sežigalnice pomenil po avtorjevem mnenju preveliko tveganje za okolje. Celovito ravnanje z
odpadki vključuje več različnih metod, na podlagi različnih medsebojnih razmerij so
izdvojene štiri možne variante, ki se v nadaljevanju vrednotijo s metodo konfliktnosti ciljev
prostorskega razvoja. Predlagana varianta temelji na maksimalnem ločevanju in snovni izrabi
odpadkov, mehansko-biološki obdelavi in odlaganju preostankov. Je v skladu s trajnostnim
razvojem in vodi k t.i. »zero waste« družbi.
Ključne besede:severovzhodna Slovenija, ravnanje z odpadki, sežig odpadkov, občina
Kidričevo, stanje okolja
Abstract:
My study concerns waste management situation in norh-eastern Slovenia. In first part general
overwiev of municipal waste volumes, present treatment and state of landfill sites is being
presented. In order to improve situation new waste management plan was introduced in 2003.
It predicts the network of modern recycling and treatment plants with modern ladfill sites
along. A municial waste incinerator is supposed to have key role in reducing volume of
waste going at landfill sides. Incinerators, however, are controversial in terms of their
potential impacts on the environment and human health as well as in terms of the economic
considerations which do not favour this technology. They are known to emit numerous toxic
chemicals into the atmosphere and produce ashes and other residues and not achieving goals
of suistanable developement. Prime task of this study was to evaluate state of the
environment in municipality Kidričevo wich is planed to be a site of incineratior. Industry,
agriculture, dense settlement and rising traffic have negative influence on the environment .
The biggest problems are polluted ground water due to agriculture and lack of savage network
and high concentracions of persistent organic compounds in soil samples. It is suggested not
to install incineration in Kidričevo. In fact it is proposed to withdraw incineration at all in
Slovenija.In terms of waste management strategies, incineration is a dirty technology that can
never fulfil the criteria of zero discharge. The way forward for waste management in line with
a zero emissions strategy and hence towards sustainability, lies in waste prevention, re-use
and recycling. In other words the adoption of the already well known principle of "REDUCE,
RE-USE AND RECYCLE".
Key words: the north eastern Slovenija, the Municipality of Kidričevo, wastes, state of the
environment
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1. Uvod
1.1. Opredelitev ciljev diplomskega dela
Zanimanje za problematiko ravnanja z odpadki se mi je porodilo že pred časom, ko je prah
dvignil idejni projekt sežiga komunalnih odpadkov v domačem okolju v občini Kidričevo.
Zaradi naraščajočih problemov in razpada prejšnjega komunalnega sistema ravnanja z
odpadki (neustreznost odlagališč, njihova skorajšnja zapolnitev), je država kot pomemben
člen v novi strategiji opredelila termično obdelavo, ki do sedaj v Sloveniji še ni bila
prakticirana. V Operativnem programu odstranjevanja odpadkov s strategijo zmanjševanja
količin odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov za obdobje od 2003 do konca 2008
( 1999) sta bili opredeljeni dve lokaciji, za območje osrednje Slovenije Trbovlje, za SV
Slovenijo pa Kidričevo. Podjetje Talum d.d., je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor
izdelalo Študijo termične obdelave trdnih odpadkov iz naselij za severovzhodno Slovenijo in
deponiranja preostankov odpadkov po sežigu ( 1999 ), ki predvideva izgradnjo sežigalnice s
kapaciteto 280.000 ton letno v industrijski coni Taluma in odlaganju preostanka na sanirani
deponiji rdečega blata v Strnišču. Projekt ni dobil soglasja lokalnega prebivalstva, ki je na
posvetovalnem referendumu z veliko večino zavrnilo sežigalnico odpadkov. Ker se je proti
sežigu odpadkov v Sloveniji izrekel tudi del strokovne javnosti in tudi širše civilne družbe,
sem se povprašal, ali gre pri vsem skupaj res samo za »NIMBY« ( not in my back yard )
efekt, značilen za naša lokalna okolja, ali pa pri tej tehnologiji negativni vplivi na okolje
vendarle zasenčijo vse tiste prednosti in ugodnosti.
Ker sem hotel zasnovati nalogo z regionalnega vidika, si za cilj nisem postavil vrednotenja
sežiga odpadkov ter vrednosti ponujene lokacije in njene ustreznosti same po sebi, ampak
celoten vidik ravnanja z odpadki na območju SV Slovenije. Zato sem si zastavil v
diplomskem delu tri naslednje cilje:
•

•
•

prikazati stanje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v SV Sloveniji, ter
definirati probleme; prikazati in ovrednotiti prostorsko zasnovo regionalnega
komunalnega sistema za SV Slovenijo, izhajajočo iz Strategije prostorskega Razvoja
Slovenije in Operativnega programa odstranjevanja odpadkov
ovrednotiti ponujeno lokacijo sežigalnice v Kidričevem z vidika lokacijskih
dejavnikov oz. geografskih danosti
vrednotenje ( več možnih ) dolgoročnih rešitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
vključno s projektom sežigalnice v Kidričevem kot eno možnih variant, tako z
okoljskega, ekonomskega, tehnološkega kot tudi sociološkega vidika.

1.2. Hipoteze
Že na začetku sem postavil tri delovne hipoteze:
1. Stanje na področju ravnanja z odpadki je eno slabše rešenih okoljskih vprašanj, tako v SV
Sloveniji kot Sloveniji na splošno.
2. Lokacija v industrijski coni Talum, v občini Kidričevo, ni primerna za umestitev
sežigalnice odpadkov.
3. Sežig odpadkov v SV Sloveniji ni primeren pristop k celostnemu reševanju problematike
ravnanja z odpadki, saj je z vidika obremenjevanja okolja sporen proces, ki je v neskladju
s sonaravnim razvojem in pospešuje netrajnostne vedenjske in potrošniške vzorce.
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2. Metodologija
Država je kot odgovor na reševanje problematike ravnanja z odpadki ponudila shemo, ki
vključuje tudi sežigalnico komunalnih odpadkov. Vrednotenja sem se lotil z dveh zornih
kotov.
1. Prvi »zorni kot« predstavlja analizo geografskega okolja predvidene lokacije v industrijski
coni Talum v Kidričevem. V tem smislu sem proučil posamezne fizično geografske elemente
( geološka zgradba, prsti, hidrološke značilnosti, klimatske razmere, biogeografske
značilnosti) in pa tiste družbeno geografske elemente (kmetijstvo, industrija, promet,
prebivalstvo), ki predstavljajo pritiske na naravno okolje. Na podlagi dosedanje stopnje
obremenjenosti okolja in dodatnih pritiskov, ki bi jih prinesel objekt, sem podal oceno
primernosti geografskega okolja, v katero se ta objekt umešča.
2. Drugi »zorni kot« pa predstavlja vrednotenje celotne sheme ravnanja odpadkov, kot le ene
izmed več možnih variant, ki jih ponujajo sodobni vsebinski in tehnični pristopi.
V Evropi obstajajo sila različni sistemi ravnanja z odpadki, najbolj običajne pa so štiri
variante, ki so splet posameznih tehničnih in vsebinskih ukrepov.
Te štiri variante sem analiziral z vidika tehnoloških, okoljskih, ekonomskih in socioloških
posledic, ki jih imajo na prostor, v katerega se uvrščajo in mu služijo.
V ta namen sem naredil natančno analizo masnih tokov komunalnih odpadkov, njihovo
strukturo, delež reciklaže ipd. Na podlagi teh podatkov sem izdelal simulacijske diagrame
snovnih tokov odpadkov ob uporabi štirih različnih variant (spletov tehnologij), ki bodisi
obstajajo v slovenskem prostoru (varianta 1) ali pa so možne z vidika obstoječe zakonodaje
(variante 2-4).
V tehnološkem delu so bila vrednotena razmerja med predelanimi in odloženimi odpadki,
možnosti nadgradnje, potrebe po površinah ipd. Ekonomski vidik je vseboval na eni strani
investicijske in obratovalne stroške, na drugi pa posredne stroške zaradi izgub možnosti
turističnega razvoja in kmetijske dejavnosti. V okoljskem vidiku so me zanimali negativni
vplivi na vse pokrajinske elemente, v sociološkem pa možni negativni pojavi, povezani z
okoliškim prebivalstvom (npr. sprememba socialne strukture prebivalstva).
Končno vrednotenje temelji na celostnem modelu za razreševanje konfliktov v urejanju
prostora (Premzl, 1994), ki je bil dopolnjen za potrebe načrtovanja na področju ravnanja z
odpadki (Ekart, 2001). Natančen postopek metode je podan v sedmem poglavju.
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3. Opredelitev in definicija odpadkov izhajajoč iz slovenske in EU
zakonodaje
3.1. Razvoj evropske okoljske politike
Začetek razvoja okoljske politike Evropske unije sovpada s procesi na globalni ravni, s
katerimi se je začelo soočanje z naraščajočimi problemi, povzročenimi z industrijskim
onesnaževanjem okolja. Kot odziv na prvo svetovno konferenco o okolju in razvoju
(Stockholm, 1972), je tedanja Evropska gospodarska skupnost pripravila prvi akcijski
program, v naslednjih petnajstih letih pa še tri. Skupna značilnost sedemdesetih je predvsem
usmerjenost evropske politike k varstvu okolja in nadzorovanje onesnaženja in urejanja
procesov ravnanja z odpadki, ter iskanje prestreznih ( end-of.pipe) rešitev za posamezne
industrijske panoge. V osemdesetih smo bili priča premiku v smeri preprečevanja
onesnaževanja ter posledično večji pozornosti obvladovanju snovnih tokov, še posebej pri
glavnih skupinah odpadkov. V zadnjem obdobju so dejavnosti usmerjene predvsem v
trajnostno rabo naravnih virov in oblikovanje celovite politike proizvodov (Keuc, 2005).
Evropska unija je posebno strategijo o ravnanju z odpadki sprejela l. 1989. Za osnovo
gospodarjenja z odpadki je postavila želeni vrstni načinov o ravnanju z odpadki:
• preprečevanje nastajanja odpadkov,
• najvišja možna stopnja recikliranja odpadkov,
• snovna predelava odpadkov,
• sežiganje odpadkov in
• odlaganje odpadkov.
(Towards a thematic..., 2003)
V poročilu o izvajanju strategije ravnanja z odpadki iz leta 1996, je Evropska komisija zelo
jasno določila, da snovne predelave odpadkov ne moremo enačiti z njihovo energetsko izrabo
(sežiganjem). S tem je še dodatno poudarila, da je treba snovni predelavi in reciklaži
odpadkov dati prednost.
Izvajanje strategije je bilo dodatno okrepljeno s petim okoljskim akcijskim programom z
naslovom Koraki k trajnosti iz l. 1993. Trajnostno ravnanje z odpadki zahteva naslednje
korake:
• snovne tokove je treba voditi skozi različne stopnje proizvodnje, obdelave in porabe
tako, da dosežemo najvišjo stopnjo ponovne uporabe, predelave in recikliranja
odpadkov, s čimer se izognemo potratnemu ravnanju in prekomernemu črpanju
omejenih naravnih virov,
• racionalizacijo proizvodnje in porabe energije ter
• spreminjanje družbenih vedenjskih vzorcev proizvodnje in potrošnje.
( Towards Sustainability...,1993)
Evropska unija si je v tem obdobju ( 1993 -2000) postavila naslednje cilje:
•
•

izdelava programov o ravnanju z odpadki v vseh državah članicah,
ustalitev količine komunalnih odpadkov na povprečju 300 kg/prebivalca na leto glede
na raven l. 1985,
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•
•
•
•

recikliranje oziroma vnovična uporaba papirja, stekla, plastike do vsaj 50 odstotkov na
ravni Unije,
ureditev infrastrukture za varno zbiranje, ločevanje in končno oskrbo odpadkov,
ureditev evropskega trga reciklabilnih odpadkov ter
zmanjšanje emisij dioksinov za 90 % v primerjavi z l. 1985 do l. 2005.

Večine teh ciljev države članice niso dosegle (Keuc, 2005).
V letu 2001 je bila sprejeta evropska strategija trajnostnega razvoja, ki je med prednostna
področja uvrstila odgovornejše ravnanje z naravnimi viri. Unija se je zavezala k doseganju:
izboljšane koherentnosti politik ( integracija, vključevanje okoljskih vsebin v
sektorske politike),
• pravilnih cen ( odstranjevanje škodljivih finančnih podpor, ki spodbujajo netrajnostno
rabo naravnih virov ),
• naložb v znanost in tehnologijo za prihodnost ( krepitev raziskovalnih tehnologij,
raziskovanje ozelenjevanja javnih naročil ),
• izboljšanje sporazumevanja ter pritegnitev državljanov in gospodarstva ( njihovo
vključevanje v procese odločanja, krepitev dialoga ),
• večje odzivnosti EU do globalnih problemov.
( A European Union..., 2001)
•

Da bi dosegla te cilje na področju naravnih virov, so potrebni ukrepi, ki bodo pretrgali
dosedanjo povezavo med gospodarsko rastjo, rabo naravnih virov in nastajanjem odpadkov.
Da bi to zahtevo udejanjila, se je Evropska komisija v letu 2002 odzvala z novim okoljskim
programom, ki zajema obdobje med l. 2002 in 2010. Šesti okoljski program z naslovom
»Naša prihodnost, naša izbira« gradi na naslednjih pristopih:
•
•
•
•

izboljšanju izvajanja obstoječe okoljske zakonodaje,
vključevanje okoljskih vsebin v druge politike,
vzpodbujanju trga k delovanju za okolje,
ozelenitvi prostorskega načrtovanja in odločanja.

Program posebej poudarja preprečevanje nastajanja odpadkov. Na prednostnem področju je
temeljni cilj večja učinkovitost virov in takšno ravnanje z viri in odpadki, ki omogoča bolj
trajnostno proizvodnjo in porabo, s čimer se doseže prekinitev povezanosti med rabo virov in
nastajanjem odpadkov ter stopnjo gospodarske rasti in da le-te ne presežejo nosilne
zmogljivosti okolja (Sklep..., 2002).
Po sledeh zgoraj omenjenih načel so se tudi v slovenski zakonodaji oblikovale smernice na
področju ravnanja z odpadki.
V skladu z Nacionalnim programom varstva okolja imamo v strategiji ravnanja z odpadki štiri
osnovne cilje:
• zmanjševanje količin odpadkov na izvoru ( preventiva ),
• snovna izraba ( recikliranje ),
• energijska izraba,
• deponiranje preostanka odpadkov.
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3.2. Definicija odpadkov
Pod besedo odpadek se skriva cela vrsta snovi, s katerimi je potrebno pazljivo ravnati.
Odpadek je po definiciji vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne želi ali ne more več
uporabiti, ga ne potrebuje in ga zato zavrže. Definicija odpadka ima velik pomen pri
ugotavljanju, ali pri neki dejavnosti nastane snov, ki se lahko uvršča med odpadke.
Zakon določa odpadek zelo natančno. Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od
skupin odpadkov po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali imetnik ne more ali
ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali
mora zavreči (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki,
Priloga 1, Uradni list RS, št. 20/1).
Med odpadke ne spadajo: snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se
odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo.
Sistemska ureditev na področju odpadkov je pri nas po letu 1998 bistveno napredovala. To
kaže tudi pravna ureditev, ki obsega skupno 21 podzakonskih aktov, sprejetih na osnovi
zakona o varstvu okolja. Okvirni oziroma osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98, 45/00, 20/01). Ta pravilnik se
imenuje tudi splošni pravilnik o odpadkih, saj na splošni način določa ravnanje z njimi. Tega
dopolnjujeta dve hčerinski skupini predpisov. V prvo spadajo predpisi, ki obravnavajo
posamezne vrste odpadkov (npr. ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo,
baterijami ipd.), v drugo pa predpisi, ki obravnavajo zahteve po posameznih dovoljenjih in
pogojih za obratovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje,
mehanska in biološka obdelava odpadkov ipd).
Pravilnik o ravnanju z odpadki v prvem členu navaja klasifikacijski seznam odpadkov in
nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in druge pogoje za zbiranje in prevažanje.
Tabela 1 : Pregled skupin v seznamu odpadkov
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Odpadki pri raziskavah, rudarjenju, pripravi in predelavi rudnin
Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva, ribogojstva in
proizvodnje hrane
Odpadki iz obdelave, predelave lesa in proizvodnje papirja, kartona,
vlaknine, plošč in pohištva
Odpadki pri proizvodnji usnja, krzna in tekstila
Odpadki pri rafineriji nafte, čiščenju zemeljskega plina in pirolizi
premoga
Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov
Odpadki iz organskih kemijskih procesov
Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in uporabi premazov, lepil,
tesnilnih mas in tiskanih barv
Odpadki pri fotografskih dejavnostih
Anorganski odpadki iz termičnih procesov
Anorganski, kovine vsebujoči odpadki iz obdelave in površinske
zaščite kovin in hidrometalurgije barvnih kovin
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12

Odpadki iz postopkov oblikovanja in površinske obdelave kovin in
plastike
13 Odpadna olja ( razen jedilnih olj, 05 in 12 )
14 Odpadki iz uporabe organskih topil ( razen 07 in 08 )
15 Odpadna embalaža, adsorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in
zaščitne obleke, ki niso navedeni drugje
16 Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu
17 Gradbeni odpadki in ruševine ( vključno z odpadnimi materiali pri
gradnji cest )
18 Odpadki iz zdravstva in veterinarstva ter njima povezanih raziskav (
brez odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izvirajo iz neposredne
zdravstvene nege )
19 Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne
vode in objektov vodne oskrbe
20 Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in
storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami
Vir: Operativni program..., 2003
»Komunalni odpadki so lahko gospodinjski, tem po sestavi podobni, kosovni odpadki,
odpadki z živilskih trgov in od čiščenja ulic, ločeno zbrane frakcije ipd., ki nastajajo v
proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in objektih v javni
rabi. Komunalni odpadki ne vsebujejo nevarnih snovi, mednje pa tudi ne sodijo industrijski
odpadki, kmetijski odpadki, odpadki, ki so posledica rudarjenja ter kanalizacijski odpadki. «
( Statistični urad..., 2006)
Tabela 2: Izvor in vrste komunalnih odpadkov
Izvor kom. odpadkov
gospodinjstva

Primer izvora
Enostanovanjske hiše, vrstne
hiše, bloki

poslovni objekti

Trgovine, restavracije,
pisarne, tiskarne,…

javni objekti

Šole, bolnišnice, upravni
objekti
Razne pisarne v industrijskih
objektih

Odpadki v industrijskih
objektih ( razen odpadkov, ki
so posledica industrijskega
procesa )
Vir: Zupančič, 2005

Vrste odpadkov
Ostanki hrane, papir, karton,
plastika, tekstil, usnje,
odpadki z vrta, les, steklo,
pločevinke, aluminij, pepel,
posebni odpadki
(elektronika, baterije)
Papir, karton, steklo,
plastika, les, ostanki hrane,
kovine
Takšni odpadki kot pri
poslovnih objektih
Takšni odpadki kot pri
poslovnih objektih

Kot pomemben del odpadkov, ki se odlagajo na deponije ( tako po strukturnem deležu kot
problematičnosti ), so tudi biološko razgradljivi odpadki. Po definiciji mednje sodijo:
• odpadni papir, lepenka in tekstil,
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•
•

•

odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki iz vrtov in
parkov ter kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani,
odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane. To
so predvsem odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, odpadki, ki nastajajo pri
pripravi hrane rastlinskega izvora in odpadki, ki nastajajo pri pripravi in predelavi
mesa, rib in drugih živil živalskega izvora in
odpadki iz obdelave in predelave lesa in drugi iz lesa, lubja, plute in slame.

4. Cilji in ukrepi državne politike, izhajajoči iz Nacionalnega programa
varstva okolja
4.1. Izhodišča
Ravnanje z odpadki je v Sloveniji urejeno tako, da je odgovornost razporejena med državo in
lokalne skupnosti. Za politiko ravnanja z odpadki, zakonodajo in medresorsko usklajevanje je
odgovorna država, za izvajanje dejavnosti pa lokalne skupnosti in proizvajalci odpadkov.
Ravnanje z odpadki ureja razmeroma obsežen sveženj zakonskih in podzakonskih
dokumentov, ki med drugim tudi na podlagi usklajevanja naše zakonodaje z evropsko
opredeljujejo obveznosti države in lokalnih skupnosti na tem področju. Država je nedvoumno
odgovorna za ravnanje z nevarnimi in radioaktivnimi odpadki ter za toplotno obdelavo
odpadkov. Nekatere pristojnosti nad regionalnimi in medregionalnimi odlagališči oziroma
centri za ravnanje z odpadki pa so ji posredno naložene v gradivu Strateške usmeritve RS za
ravnanje z odpadki (1996), ki je v celoti del Nacionalnega programa varstva okolja (1999,
2005). Hkrati tudi glavna evropska smernica o ravnanju z odpadki zahteva, da vsaka država
članica vzpostavi ustrezno mrežo objektov in naprav za končno oskrbo odpadkov po načelu
samozadostnosti za ravnanje z odpadki (Keuc, 2005).
Operativni program odstranjevanja odpadkov je sektorski program Nacionalnega programa
varstva okolja ( izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja ( Uradni list RS, št. 83/99 ) in
obvez iz direktive Sveta EU -1999/ 31/ES-o odlaganju odpadkov). Pomeni udejanjanje
glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, to je zmanjševanja nastajanja in
negativnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanja snovne in energetske izrabe odpadkov,
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, odlaganja čimbolj nereaktivnih preostankov kot
zadnje in najmanj zaželene stopnje, ter vzpostavitev celovitega in učinkovitega sistema
ravnanja z odpadki.
Glavna cilja ravnanja z odpadki z vidika prostorskega planiranja sta racionalna raba prostora
pri zbiranju, obdelavi in odlaganju odpadkov ter zmanjšanje obremenitev okolja. Pri ravnanju
z odpadki so za prostorski razvoj ključna naslednja izhodišča:
• zahteva po popolnem zajemu odpadkov pri izvoru,
• zahteva po celoviti pokritosti državnega območja z objekti in napravami za ravnanje z
odpadki in
• preprečevanje obremenjevanja okolja.
Komunalni sistem je bil v preteklosti vezan na stari sistem lokalne samouprave. Vsaka od
nekdanjih šestdesetih občin v Slovenije pa je imela lastno zbirno območje in deponijo. Z
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razpadom tega sistema (drobitev na nove občine) in zapolnitvijo starih deponij smo lahko
bili priča dejanskemu razpadu komunalnega sistema. Stroka in politika sta se tako znašli pred
vprašanjem, kakšno pot izbrati z vidika prostorskega razvoja in izbora ustreznih tehnologij
ravnanja z odpadki.
4.2. Možne prostorske zasnove razvoja
V tem podpoglavju sem osvetlil dileme, ki so se pojavile pri možnostih prostorskega razvoja
novega komunalnega sistema ravnanja z odpadki in umeščanje potrebnih objektov v
geografski prostor.
Možnosti prostorskega razvoja so povezane z načinom organiziranja lokalnih skupnosti za
ravnanje z odpadki in se kažejo v treh zasnovah: spontanega razvoja, regionalno usmerjenega
razvoja in centralno vodenega razvoja. Za vsako možnost obstajajo realni nastavki v prostoru
in pravnih predpisih. Kot je razvidno iz predstavitve posamezne možnosti v nadaljevanju,
možnosti niso enakovredne v smislu pričakovanih smeri razvoja dejavnosti v prostoru.
4.2.1. Spontani razvoj
Spontani razvoj pri ravnanju z odpadki izhaja iz dejstva, da so za ravnanje z odpadki pristojne
lokalne skupnosti. Država mora poskrbeti za pravni okvir in nadzor, medtem ko se razvoj
dejavnosti prepušča lokalnim skupnostim. Tak način je privlačen predvsem za prebivalstveno
močnejše občine. Manjše občine so v njem postavljene v nezavidljiv položaj, tako pri iskanju
lokacij za postavitev objektov in naprav, ter tudi pri gospodarskih vidikih delovanja
gospodarske javne službe. Spontani razvoj je razmeroma visoko tvegana možnost razvoja
dejavnosti. Kakovost razvojnih rešitev je težko nadzorovati, prav tako časovne roke, v katerih
se uresničujejo razvojni programi. Razvojna smer je neracionalna z vidika rabe prostora in
tudi glede na funkcionalna merila dejavnosti odtujena. Spontan razvoj v najboljšem primeru
vodi v povezovanje v majhne regije.
4.2.2. Regionalno usmerjeni razvoj
Regionalno usmerjeni razvoj je povezan z dejstvom, da je zaradi potrebnih količin odpadkov
posamezna lokalna skupnost premajhna za gospodarno ravnanje z odpadki. Hkrati je iskanje
optimalnih lokacij za objekte in naprave lahko uspešnejše v večjem prostoru. Iz tega razloga
se sosednje občine povezujejo in iščejo skupne rešitve. Način iskanja rešitev je še vedno tesno
povezan z namerami posamezne lokalne skupnosti in zatorej, predvsem v funkcionalnem
smislu, prehaja na raven iskanja skupnih rešitev s sosednjimi območji in s tem na določeno
stopnjo zavestne odvisnosti. Zasnovo je mogoče neposredno povezati z zasnovo srednje
velikih regij ali celo z zasnovo velikih regij, odvisno od smelosti odločitev.
Pri izbiri velikosti regij je bilo več možnih konceptov. Pri velikih regijah bi imeli tako
šest do osem regij, jedra pa bi postala velika urbana središča, ki bi zaradi velike količine
lastnih odpadkov postala nosilci razvoja. Z gospodarsko tehnološkega vidika bi bila taka
delitev najustreznejša, problem pa se pojavi s sprejemljivostjo na lokalni ravni, pri umeščanju
objektov v prostor in sprejemanju tako velikega bremena. Različica s srednje velikimi
regijami ( 12 regij, ki se ujemajo s statističnimi regijami ) je bila izbrana kot najbolj ustrezna,
predvsem zaradi uravnoteženosti med vidiki ekonomske upravičenosti in okoljske pravičnosti.
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4.2.3. Vodeni razvoj
Centralno vodeni razvoj bi bil lahko upravičen predvsem zaradi slabega stanja pri ravnanju z
odpadki v državi. Za hitro in učinkovito izboljšanje bi bilo upravičeno posredovanje države.
Možnost poudarjene vloge države pri urejanju razmer, vzpostavitvi osnovne
infrastrukturne dejavnosti, skladno z domačo in mednarodno zakonodajo, in obveznostmi je
na prvi pogled sicer privlačna, po premisleku pa manj primerna. Nadzor nad razvojem
dejavnosti in usmerjanje razvoja v optimum prostorsko okoljskih in ekonomskih meril je
precejšen, zaradi česar je pričakovana ureditev razmer na tem področju časovno in
kakovostno oprijemljiva. Slabosti te razvojne možnosti so različne in dolgoročne. Za
uveljavitev take drže bi država morala imeti na razpolago sredstva, s katerimi bi spodbudila
razvoj dejavnosti v tej smeri. Da bi občine sprejele rešitve, ki bi jih ponudila država, bi
potrebovale zagotovilo, da s tem res dolgoročno, organizacijsko in gospodarsko ustrezno
rešujejo svoje potrebe ravnanja z odpadki. Vprašanje je, kako bi se odzvale lokalne skupnosti,
v katerih bi se na podlagi te možnosti predlagala postavitev objektov in naprav za ravnanje z
odpadki. Odrivanje teh objektov iz "svojega" prostora, bi nedvomno vplivalo na to razvojno
možnost. Predvsem pa je taka razvojna možnost težavna zaradi odmikanja povezanosti
lokalne skupnosti s problemom lastnih odpadkov (Zasnova območij…, 2001).
4.3. Regijski koncept ravnanja z odpadki
Država oz. pristojni organi so izbrali regijski koncept ravnanja z odpadki. Izkušnje kažejo, da
je ravnanje s komunalnimi odpadki lahko učinkovito in racionalno le pri razmeroma velikih
količinah odpadkov. Z velikostjo oziroma kapaciteto naprav namreč padajo stroški na enoto
odpadka. Na drugi strani pa se zaradi tega povečujejo stroški transporta do teh naprav.
Praviloma so stroški transporta v primerjavi s predelavo in odstranjevanjem odpadkov nizki,
kar pomeni, da so primerne velikosti oziroma kapacitete teh naprav razmeroma visoke.
Minimalni pragovi ekonomičnosti objektov in naprav za predelavo in odstranjevanje
odpadkov so odvisni tudi od vrste objektov in naprav. Primerjave modernih objektov in
naprav v razvitih državah s slovenskimi razmerami kažejo na to, da bi količine komunalnih
odpadkov v Sloveniji lahko predelovali in odstranjevali v centralnih objektih in napravah.
Vendar prostorske ter naravne razmere ter druge objektivne danosti, predvsem pa izrazita
razpršena poseljenost, preprečujejo direkten prenos izkušenj razvitih držav v naš prostor. Z
obsežnimi analizami in strokovnimi podlagami, ki so ob omenjenih danostih upoštevale še
prometno infrastrukturo, je bilo ugotovljeno, da je smiselno problematiko komunalnih
odpadkov reševati v okviru tako imenovanih regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Teh naj
bi bilo v Sloveniji približno dvanajst. Za posamezne predele Slovenije pa je bilo ugotovljeno,
da se lahko v okviru regijskih centrov pojavljajo tako imenovani »podcentri« na različnih
lokacijah. V teh »podcentrih« naj bi se prav tako locirali posamezni objekti in naprave za
ravnanje z odpadki. Glede na prostorske, naravne, poselitvene in druge danosti slovenskega
prostora ter tudi zaradi tehnično-tehnoloških možnosti, ekonomičnosti in logistike, usmeritve
za ravnanje z odpadki podpirajo tako imenovani regijski ali medobčinski pristop kot edini
upravičen in izvedljiv (Operativni program..., 2003).
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4.3.1. Nivojska členitev ravnanja z odpadki
Usmeritve na področju ravnanja s komunalnimi odpadki tako narekujejo aktivnosti na treh
nivojih:
Lokalni (občinski) nivo:
Osnovni postopki ravnanja s komunalnimi odpadki na lokalnem (občinskem) nivoju so
zbiranje in ločevanje odpadkov na izvoru.
Glede na dane razmere v konkretnih primerih se dopušča, da so na lokalnem nivoju ali pa na
ravni manjših združb občin lahko primerne aktivnosti ravnanja z odpadki tudi naknadno
sortiranje, preprostejši postopki obdelave in predelave odpadkov (na primer stiskanje,
kompostiranje v kopah na prostem in podobno) ter trženje sekundarnih surovin. Take rešitve
so upravičene v primeru zadostnih količin odpadkov in bolj oddaljenih ter prometno težje
dostopnih predelih. V upravičenih primerih je tako dopuščena možnost izvajanja teh
aktivnosti v tako imenovanih »podcentrih« za ravnanje z odpadki (centrih 2. in 3. reda). V
slovenskem gre računati tudi s podcentri, ki nimajo podlage v objektivnih danostih, temveč v
zatečenih razmerah. Taki podcentri so posledica neuspešnih procesov in razvoja projektov na
nivoju centrov 1. reda zaradi različnih vzrokov. Takšne zatečene okoliščine in funkcijo teh
podcentrov je razumeti predvsem kot začasne in kratkoročne rešitve na poti do vzpostavitve
skupne medobčinske infrastrukture na nivoju centrov 1. reda (Operativni program..., 2003).
Regijski (medobčinski) nivo (centri 1. reda):
Na regijskem oziroma medobčinskem nivoju naj bi potekalo naknadno sortiranje, obdelava in
predelava odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov, trženje
sekundarnih surovin, kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, odlaganje preostankov
odpadkov ter priprava odpadkov za morebitno termično obdelavo.
Nadregijski nivo (omrežje regijskih centrov):
Na nadregijskem nivoju (nivo omrežja regijskih centrov) naj bi potekala termična obdelava
preostankov odpadkov in odlaganje preostankov po termični obdelavi s hkratnim izkoristkom
energije.
Slika 1: Regijski koncept ravnanja z odpadki

OP, str. 62

Vir: Operativni program...,2003
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4.4. Prostorska zasnova regijskih centrov za ravnanje z odpadki
Operativni program odstranjevanja odpadkov predvideva, kot smo že omenili, mrežo centrov
za ravnanje z odpadki, ki bi pomenila racionalizacijo postopkov ravnanja z odpadki.
Temeljne predpostavke izhajajo iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Ocene stroškov
in izkušnje kažejo, da je lahko ravnanje z odpadki učinkovito in racionalno le pri razmeroma
velikih količinah odpadkov. Zato je smiselno oblikovati zaokrožena funkcionalna zemljišča s
pripadajočimi centri za ravnanje z odpadki na medobčinskem oziroma regionalnem nivoju.
Namen prostorske razmejitve območij za ravnanje z odpadki je vzpodbuditi medobčinsko
povezovanje, končne razmejitve pa so lahko dogovorne. Prostorska razmejitev bi se morala
ravnati po ključu količin odpadkov oziroma števila prebivalcev, upoštevale pa se naj bi tudi
transportne poti, stanje organiziranosti na terenu, že obstoječe medobčinske povezave itd.
Osnovno omrežje centrov za ravnanje z odpadki tvorijo centri prvega reda ali regijski
centri za ravnaje z odpadki ( RCRC ), ki so najvišja oblika združevanja (razen termične
obdelave) in vključujejo 90. 000 ali več prebivalcev. To omrežje dopolnjujejo zaradi
prostorskih, logističnih in drugih razlogov centri drugega reda in pokrivajo območja s
številom prebivalcev med 55. 000 in 90. 000.
Centri tretjega reda ali podcentri zaokrožujejo manjša območja, ki imajo premajhno
število prebivalcev za ekonomsko dolgoročnimi izhodišči za ravnanje z odpadki racionalno
ravnanje z odpadki, so pa homogena, na daljših transportnih razdaljah ali z že izdelanimi
dolgoročnimi izhodišči za ravnanje z odpadki (Operativni program..., 2003).
Na območju SV Slovenije bi se naj tako do leta 2008 izgradili RCRC:
•
centri prvega reda:
1..CEGOR, Center za gospodarjenje z odpadki Zgornje Podravje
( še v fazi načrtovanja)
2.CEROP, Center za ravnanje z odpadki Puconci (Pomurje )
Vključenih 60 000 prebivalcev.
3.CEROC, Center za ravnanje z odpadki Celje, ( Osrednja Savinjska regija)
CEROC obsega 23 občin Savinjske regije z ok. 215 000 prebivalci. V letu 2006 je bila
izpeljana 1. faza, ki vključuje izgradnjo sortirnice, skladišča za ločeno zbrane surovine,
kompostarne z letno kapaciteto 5.000 ton in odlagališče za dobo 30 let. V drugi fazi se
predvideva MBO naprava in sežigalnica.
•
centri drugega in tretjega reda:
1. CEROP, Center za ravnanje z odpadki Spodnje Podravje, Ptuj-Gajke
Center že obratuje, vanj je vključenih 16 občin Spodnjega Podravja s 75 000 prebivalci.
Lokalno prebivalstvo ga je sprejelo medse po referendumu. Center obsega tehtnico, sortirnico
in zaprto kompostarno ter balirnico. Pripravljenih je 10 ha odlagalnih polj, ki bodo zadoščala
za 25 let.
2. CEROSK, Center za ravnanje z odpadki Slovenske Konjice ( Dravinjsko)
Odprli so ga l. 2004. Življenjska doba se načrtuje za 15 let, kasneje se nameravajo priključiti
CEROC-u.
3. KOCEROD, Koroški center za ravnanje z odpadki
V fazi načrtovanja.
Dejansko je zraven naštetih v prvi fazi izgrajen le še CeROD - center za ravnanje z odpadki
Dolenjske. Skupaj pokrivajo ti centri med 450 in 500 tisoč prebivalcev. Vsi ostali centri so
šele v zgodnji fazi načrtovanja. To pomeni, da še niso opredeljeni v prostorskih izvedbenih
aktih ( občinskih lokacijskih načrtih ). Postopki umestitve tovrstnih objektov v prostor so sila
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dolgotrajni, za nosilce postopka naporni. Kot kaže, do leta 2008 ne bodo zagotovljeni pogoji
za odlaganje ustrezno obdelanih odpadkov v celotni Sloveniji.

5. Stanje na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
5.1. V Sloveniji
V tem poglavju podajam analizo dejanskega stanja na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji
in (ožje) v severovzhodni Sloveniji. Splošna ocena, ki izhaja iz delovne hipoteze je, da je
stanje nezadostno rešeno. To oceno sem podkrepil z natančnimi podatki o količini
komunalnih odpadkov, načinih ravnanja z njimi na eni strani in stanjem deponij (pravni
status, ogroženost z vidika naravnih nesreč, predvideno leto zapolnitve) na drugi strani.
Če začnemo s splošnim lahko navedemo, da je problematika odpadkov zelo pereča, saj se
srečujemo s problemom, kaj narediti z odpadki, ki prihajajo iz naselij in njim podobnim iz
industrije in obrti, ki jih letno proizvedemo, pri čemer pa njihove količine še naraščajo. Na to
stanje je vplival naš dosedanji odnos do odpadkov v družbi in pri njenih posameznikih, slaba
organiziranost, pomanjkanje pravne regulative, negativni odnos do objektov ravnanja z
odpadki, itd.
Splošno uveljavljena načina ravnanja z odpadki pri nas sta še zmeraj odstranjevanje z mesta
nastanka in odlaganje na bolj ali manj urejenih odlagališčih. Zaradi tega se srečujemo s
pomanjkanjem odlagalnega prostora na sedanjih komunalnih odlagališčih, ki so povečini
neustrezno locirana, razpršena po prostoru ter večinoma urejena po nizkih tehničnih in
okoljevarstvenih standardih. Nevarnostni potencial komunalnih odlagališč, vključno z divjimi
odlagališči, je visok zaradi raznovrstnosti odloženih odpadkov, od katerih mnogi vsebujejo
tudi nevarne snovi.
5.1.1. Količina in struktura odpadkov
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje (v
nadaljevanju ARSO) spremlja količino odloženih odpadkov od leta 2001 dalje. Upravljavci
odlagališč so prvič poročali o količini odloženih odpadkov za leto 2000. Podatki se zbirajo na
podlagi Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. L. RS,
2003), ki določa, da morajo zavezanci za plačilo takse (upravljavci odlagališč) najkasneje do
31. 3. v tekočem letu poročati o vrstah in količinah odloženih odpadkov za preteklo leto.
Količino odstranjenih oz. odloženih nenevarnih odpadkov na odlagališča spremlja s triletnimi
raziskavami tudi Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Do leta 2000 se je poročanje
upravljavcev odlagališč izvajalo ločeno, na ARSO-u in SURS-u . Leta 2002 se je poenotila
metodologija poročanja med obema državnima institucijama, posebej pomembno pa je, da se
količine odpadkov določijo na podlagi tehtanja (prej zgolj ocene) (Kazalci okolja, 2003).
V letu 2005 je v Sloveniji nastalo 844.949 t komunalnih in njim podobnih odpadkov, od tega
1.000 ton nevarnih komunalnih odpadkov. Glede na leto 2004 se je količina nenevarnih
komunalnih odpadkov povečala za 1,5 %, količina nevarnih komunalnih odpadkov pa za
10 % ( Statistični urad..., 2007)
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Z javnim odvozom je bilo v letu 2005 zbranih 797.721 t odpadkov, kar je za 1,1 % več
komunalnih in njim podobnih odpadkov kakor leto prej. Sestava z javnim odvozom zbranih
odpadkov je bila takšna: največ (88 %) je bilo t. i. drugih komunalnih odpadkov, 6 % je bilo
ločeno zbranih frakcij ( 46.500 t ), 3 % odpadkov z vrtov in parkov ( 22.000 t ) ter 3 %
odpadne embalaže (25.000 t ), vključno z ločeno zbrano embalažo. Celotno shemo masnih
tokov si lahko ogledamo na Sliki 2.
.
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Slika 2: Masni tokovi komunalnih odpadkov v Sloveniji v letu 2005
ODLOŽENI ODPADKI
752 000 t
Komunalna odlagališča
0stali odpadki
pripeljani s strani
občanov in podjetij
Pripeljani na odlagališča
nenevarnih ( komunalnih )
odpadkov
Komunalni in njim
podobni odpadki
pripeljani s strani
občanov in podjetij
47 228 t

Komunalni in njim
podobni odpadki
oddani v predelavo
11 300 t

Komunalni in njim
podobni odpadki,
uporabljeni kot
prekrivka
6 500 t

633 000 t
Oddano v postopek predelave
35 000t
Odpadki, zbrani z
javnim odvozom
798 000 t

Oddane družbi za ravnanje z
embalažo
24 000 t

Embalaža
25 000 t

Oddano drugemu zbiralcu
58 000 t

Komunalni odpadki
773 000 t

Začasno skladiščenje
46 300 t
Mešani
komunalni
odpadki
704 500 t

Odpadki
iz vrtov
in parkov
22 000 t

Ločeno zbrane
frakcije
46 500 t

Vir: Surs, 2006
* zaradi zaokroževanja se seštevki ponekod ne ujemajo
V letu 2005 je bilo v Sloveniji odloženih 658.000 t komunalnih odpadkov ( 329 kg na
prebivalca ) oziroma 752.546 t vseh odpadkov (376 kg odpadkov na prebivalca). Količina
vseh odloženih odpadkov na odlagališčih za nenevarne odpadke se je glede na leto 2004
povečala za 3,4 %. Skladno s tem povečanjem pa se je povečala tudi količina odloženih
komunalnih odpadkov, in sicer za 5,4 %. (Statistični urad..., 2006)
V letu 2006 je bilo v Sloveniji 42 aktivnih legalnih odlagališč nenevarnih odpadkov, ki jim je
z upravnim aktom dovoljenje izdala ARSO (v večini primerov okoljevarstveno dovoljenje in
potrjen program prilagoditve).
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Graf 1: Vrste odpadkov, odložene na komunalnih odlagališčih, Slovenija, 2005

Organski kem.
procesi (07)
1%

Anorganski odp. iz
termičnih procesov
(10)
1%

Embalaža (15)
2%

Ostali odpadki
2%

Gradb. odp., odp.
pri rušenju (17)
5%
Iz naprav za obd.
odpadkov in odp.
vod (19)
4%
Ločeno zbrane
frakcije
(20 01)
1%

Drugi komunalni
odpadki (2003)
82%
Odpadki iz vrtov in
parkov
(20 02)
2%

Vir: Surs, 2006

Tabela 3: Struktura odloženih nenevarnih odpadkov, Slovenija 2005
enota
2005
Mešani komunalni odpadki
%
82
Drugi komunalni odpadki
%
3
Nekomunalni odpadki
%
15
Vir: Zbirka za ravnanje z odpadki, Agencija republike Slovenije za okolje ,2003; SURS, 2003
Podatki tako ARSO kot SURS- a kažejo, da se v Sloveniji proizvede okoli 450 kg komunalnih
odpadkov na prebivalca na leto. Po podatkih za leti 1995 in 1998 je bilo nastajanje
komunalnih odpadkov nekoliko višje ( 512 in 523 kg / na prebivalca letno, glej graf 1 ).
Vendar pa je bila metodologija zbiranja podatkov drugačna, zato le stežka sklepamo, da se je
količina odpadkov zmanjšala. Trende bo možno ugotoviti šele v prihodnjih letih, ko bo v
uporabi ista metodologija. Po podatkih za leto 2002 se je v Sloveniji proizvedlo 411 kg
komunalnih odpadkov na prebivalca.
Za primerjavo; po podatkih Evropske agencije za okolje v državah članicah EU
količina komunalnih odpadkov narašča. V 5. okoljskem akcijskem programu je bil zapisan
cilj, da je treba na ravni EU do leta 2000 ustaliti nastajanje komunalnih odpadkov na 300 kg /
prebivalca. Leta 1999 je bila povprečna količina nastalih komunalnih odpadkov na ravni
članic EU okrog 500 kg / prebivalca na leto.
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Graf 2: Količine proizvedenih komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji in EU- 15

komunalni odpadki (kg/prebivalca)

Količina komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji in EU-15
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400
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300
200
100
0
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Vir: Kazalci okolja , str. 100, 2003, EEA, 2005, ARSO, 2005
Zelo pomemben je podatek, iz česa so sestavljeni mešani komunalni odpadki, saj se na
podlagi tega določa izločitveni potencial posameznih frakcij, seveda ob večjem odstotku
ločeno zbranih odpadkov. Sestava mešanih komunalnih odpadkov je kljub letnim variacijam
in lokalnim ukrepom ločenega zajema podobna in se pomembneje ne spreminja že vrsto let.
Prikazuje jo Graf 3.
Graf 3 : Sestava nenevarnih odpadkov
Sestava nenevarnih odpadkov
(raven Slovenija)
9%

biološko razgradljivi
odpadki in zeleni
odrez
papir, karton

5%

plastika
7%
39%

9%

kovine
steklo
les

14%

ostalo
17%

Vir: ARSO, 2002
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Če povzamemo bistveno, se stanje na področju ravnanja z odpadki ni bistveno izboljšalo,
kljub smelim načrtom Operativnega programa. Delež ločeno zbranih frakcij, predelanih in
odstranjenih odpadkov, je zanemarljiv, več kot 80 % vseh nenevarnih odpadkov pa se še
zmeraj odlaga na številnih bolj ali manj urejenih odlagališčih.
5.2. V SV Sloveniji
5.2.1. Opredelitev območja SV Slovenije
SV Slovenije, v Operativnem programu odstranjevanja odpadkov opredeljene kot zbirno oz.
zaledno območje sežigalnice, ne smemo enačiti s pojmom severovzhodne Slovenije, ki v
strokovnih krogih in javni rabi označuje subpanonsko Slovenijo s svojimi gričevji in
vmesnimi dolinami ter Pohorsko Podravje. V našem primeru je SV Slovenija nekoliko
razširjena, določena pa je s statističnimi regijami in sicer: Pomurska, Podravska, Koroška,
Savinjska in Spodnjeposavska.
Z vidika fizično geografskih dejavnikov (predvsem v luči klimatskih dejavnikov) bom v
sledečem podpoglavju opredelil območje Dravskega polja, ki je zaledje predvidene lokacije
sežigalnice v Kidričevem.
5.2.2. Lega, velikost in obseg obravnavanega območja
Obravnavano območje severovzhodne Slovenije je razdeljeno na 20 komunalnih zbirnih
območij. Posamezno zbirno območje je v osnovi definirano z lokalnim odlagališčem
odpadkov, na katerega so vezane posamezne občine.

Tabela 4: Komunalna zbirna območja
KOMUNALNA
ZBIRNA
OBMOČJA
Gornja Radgona:
Hrastje-Mota

OBČINE

POVRŠINA
( km2 )

ŠTEVILO
NASELIJ

1
.
2 Ljutomer: Ljutomer
.
3 Murska Sobota:
. Puconci

Gornja Radgona, Radenci, Sveti
Jurij on Ščavnici

213,5

100

Ljutomer, Veržej, Križevci,
Razkrižje

175,3

68

Mestna občina Murska Sobota,
Moravske Toplice, Rogaševci,
Tišina, Puconci, Gornji Petrovci,
Grad, Beltinci, Cankova, Kuzma,
Hodoš, Šalovci

691,6

135

4 Lendava: Dolga vas
.

Lendava, Odranci, Kobilje, Turnišče,
Črenšovci, Dobrovnik, Polana

256,9

41

5 Maribor: Pobrežje
. ( Dogoše)

Mestna občina Maribor, Ruše,
Šentilj, Starše, Rače-Fram, Pesnica,
Kungota, Hoče-Slivnica, Miklavž,
Selnica, Lovrenc na Pohorju, Lenart,
Benedikt, Cerkvenjak

902,9

250

23

6
.
7
.
8
.

Slovenska Bistrica:
Pragersko

Slovenska Bistrica, Oplotnica

367,4

129

Ormož: Dobrava

Ormož

212,4

81

Ptuj: CERO Gajke

Mestna občina Ptuj, Destrnik,
Trnovska vas, Dornava, Gorišnica,
Juršinci, Kidričevo, Majšperk,
Videm, Zavrč, Vitomarci, Hajdina,
Markovci, Duplek

686,5

227

9
.

Radlje: Zgornja Muta

Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi,
Ribnica na Pohorju, Vuzenica

246,1

40

1
0
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
2
0

Dravograd: Črneče

Dravograd

105,0

24

Slovenj Gradec:
Mislinjska Dobrava

Slovenj Gradec, Mislinja

285,9

33

Ravne: Lokovica

Ravne, Prevalje, Mežica, Črna na
Koroškem

303,9

43

Celje: Bukovžlak

Mestna občina Celje, Žalec, Vojnik,
Šentjur, Štore

854,9

349

Laško: Strensko
( Modrič)

Laško

199,1

85

Šmarje pri Jelšah:
Tuncovec

Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri
Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob
Sotli

140.3

188

Velenje: Velenje

Mestna občina Velenje, Šoštanj,
Šmartno ob Paki

197,3

46

Gornji Grad.
Podhom-Bočna

Nazarje; Ljubno, Luče, Gornji Grad
in del Mozirja

458,2

51

Slovenske Konjice:
Graščak

Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje

224,5

85

Krško: VrbinaSpodnji Stari Grad

Krško, Sevnica

617,1

297

Brežice: Dobrova

Brežice

268,1

109

SKUPAJ

107

7.792

2381

Vir: Statistični letopis Republike Slovenije, 2004
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Značilni podatki o območju:
•
•
•

Skupna površina obravnavanega območja
Število naselij
Število občin

7792,3 km2 (38,9 % površine RS )
2.381
107

Obravnavano območje meji na:
•
•
•
•

severu na Avstrijo
vzhodu na Madžarsko
jugovzhodu na Hrvaško
na zahodu na občine: Preddvor, Kamnik, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik,
Radeče, Litija, Trebnje, Škocjan in Šentjernej

Komunalna zbirna območja sodijo k naslednjim statističnim regijam:
•
•
•
•
•

Pomurski regiji
Podravski regiji
Koroški regiji
Savinjski regiji
Spodnjeposavski regiji

5.2.3. Število prebivalcev in demografske prognoze
Po podatkih SURS je leta 2004 na obravnavanem območju živelo 833.420 prebivalcev, kar je
42 % prebivalcev Republike Slovenije. Pri skupni površini območja 7.792,3 km2 pomeni, da
je povprečna gostota naselitve na celotnem območju 107 prebivalcev / km2 , kar je nekoliko
višje kot v celotni Sloveniji ( 97,9 ). Delež kmečkega prebivalstva na obravnavanem območju
je 11,4 % , povprečno število članov na gospodinjstvo pa je 3.
Najvišjo gostoto naselitve ima komunalno zbirno območje Maribor s 217,3 prebivalci / km2 ,
najmanjšo pa zbirno območje Gornji Grad z 29,2 prebivalcev / km2; posebnost tega območja
je še posebej velika razpršenost naselij in majhna gostota prebivalstva, kar je pomembno za
logistiko in ekonomiko zbiranja odpadkov.
Projekcije ne predvidevajo pomembne spremembe števila prebivalcev v bližnji prihodnosti.
Kar pa se tiče dolgoročnih napovedi, lahko ob današnjih demografskih trendih pričakujemo
upad prebivalstva. Slovenija je namreč stopila v kritično fazo demografskega razvoja, že od
leta 1997 namreč beležimo negativni naravni prirastek. Tako upad prebivalstva preprečuje
izključno priseljevanje. V naslednjih desetletjih se pričakuje hitro staranje prebivalstva. Tako
lahko po pesimističnem scenariju pričakujemo upad prebivalcev na ravni Slovenije l. 2020 na
1,8 milijona, do l. 2050 pa celo na 1 milijon (Malačič, 2005).
Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2004 vse obravnavane statistične regije beležijo
negativno letno stopnjo rasti. Tako so imele Pomurska -2,9 ‰, Podravska -1,0 ‰, Koroška
-0,3 ‰, Savinjska -0,2 ‰ in Spodnjeposavska -3,3 ‰ letno stopnjo rasti prebivalcev.
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Čeprav si takšnih trendov ne želimo, pa je z vidika načrtovanja objektov za ravnanje z
odpadki ta dejstva potrebno vzeti na znanje. Sežigalnica odpadkov z življenjsko dobo 30 let bi
se tako v drugi polovici svojega življenja znašla v povsem drugačnih demografskih razmerah
in posledično upadu nastajanja odpadkov.
5.2.4. Značilnosti poselitve
Tako kot za preostalo Slovenijo, je tudi za obravnavano območje značilna neenakomerna
poselitev in nizka stopnja urbanizacije. Prebivalstvo je zgoščeno na dnu kotlin in v ravninah.
5.2.5. Količine in strukture odpadkov
V letu 2005 je bilo v SV Sloveniji z javnim odvozom zbranih 317.116 ton odpadkov, od tega
- iz gospodinjstev 240.694 ton in 76.419 ton iz gospodarstva in javnih služb.
Podatki o količini, sestavi in ravnanju z odpadki po statističnih regijah so podani v naslednjih
tabelah:
Tabela 5: Letna količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom v tonah v l. 2005
Embalaža Ločeno
Odpadki
Drugi
Regija
Odpadki Komunalni
( skupaj) odpadki
( 15 )
zbrane
iz vrtov in komunalni
( 20 )
frakcije parkov
odpadki
( 20 01) (20 02)
( 20 03 )
Pomurska
31 814
31345
469
956
392
29 998
Podravska
131 688
125 885
5804
14510
1 783
109 591
Koroška
26 565
25 963
602
1069
802
24 091
Savinjska
100 846
98 633
2212
3601
1 646
93 386
Spodnjeposa
26 203
25 675
527
1932
1140
22 603
vska
Skupaj
317 116
307 501
9 614
22 068
5 763
279 669
Vir: Statistični urad..., 2007
Od vseh odpadkov, zbranih z javnim odvozom, je bilo na deponije odloženih 211.000 ton oz.
67 odstotkov, kar bi na prvi pogled pomenilo, da se predela 33 % odpadkov. To bi bil glede
na cilje Nacionalnega programa varstva okolja, ki je za leto 2005 predvidel 25 % predelanih
komunalnih odpadkov, odličen rezultat. Vendar je resnica žal drugačna. Velik delež (40.314 t)
se jih namreč začasno skladišči v obliki bal, na začasnem odlagališču v Dogošah, potem, ko je
bila zaprta mestna deponija Pobrežje, center za gospodarjenje z odpadki in pripadajoča
deponija pa še nista izgrajeni. Takšna rešitev kvari bivalne pogoje lokalnemu prebivalstvu in
zbuja precejšen odpor. Dejansko moramo to količino prišteti odloženim odpadkom, tako
dobimo vrednost 80 %. Nejasna pa je tudi kategorija »oddano drugemu zbiralcu«, ki
predstavlja 39.490 t odpadkov, za katere ne vemo, kje pravzaprav končajo.
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Tabela 6: Ravnanje z odpadki, zbranimi z javnim odvozom
Regija

Odloženi na
odlagališčih

Začasno
skladiščenje

Predelava

Oddano
drugemu
zbiralcu

40 314
2167
89
42 571

83
11 612
223
450
2094
14 462

1 471
17 020
528
19 154
1 317
39 490

Pomurska
29 970
Podravska
55 712
Koroška
23 020
Savinjska
79 834
Spodnjeposavska
22464
211 000
Skupaj
Vir: Statistični urad..., 2007

Oddano
družbi za
ravnanje z
embalažo
277
6 572
624
1200
321
8 994

Tako lahko podčrtamo, da se je na odlagališčih severovzhodna Slovenije (in dveh začasnih
lokacijah) odložilo 253.571 t odpadkov, zbranih z javnim odvozom. Ker objavlja Statistični
urad RS podatke o dovozu odpadkov podjetij in občanov direktno na odlagališče le na
nacionalni ravni, kjer znašajo 15 % vseh odloženih odpadkov, bom vzel ta odstotek kot
značilnega tudi za SV Slovenijo. Tako ocenjujem, da se na komunalnih odlagališčih SV
Slovenije letno odloži 300.000 ton odpadkov.
Po količini odpadkov na prebivalca torej severovzhodna Slovenija bistveno ne odstopa od
slovenskega povprečja. Predpostavljam, da se tudi struktura bistveno ne razlikuje od tiste na
državni ravni, zato jo bom uporabil kot značilno za obravnavano območje (glej Graf 3).
Če povzamemo ugotovitve, po količini in strukturi odpadkov SV Slovenija ne zaostaja
bistveno za preostalo Slovenijo. Regionalna struktura centrov za ravnanje z odpadki še ni v
celoti razvita, še zmeraj pa so odprta številna majhna odlagališča, katerih obratovanje se iz
leta v leto podaljšuje. Najbolj katastrofalne razmere so na območju mariborskega zbirnega
območja, kjer po zaprtju deponije Pobrežje, na začasni lokaciji pri Dogošah, odložijo letno
preko 40.000 ton neobdelanih odpadkov.
Delež ločeno zbranih frakcij (če upoštevamo še embalažo) znaša 10 % vseh zbranih
odpadkov, delež predelanih odpadkov pa je še nekoliko manjši. Cilji Operativnega programa
za leto 2008 predvidevajo 55 % zajem ločenih frakcij, ki pa bo po mojem mnenju težko
dosegljiv.
Tabela 7: Količine zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev po komunalno zbirnih
območjih in pripadajoča odlagališča v letu 2002
Komunalno
zbirno
območje

Odlagališče

upravitelj

Celje
Brežice

Bukovžlak
Dobova

Ormož

Dobrava

Lendava

Dolga vas

Javne naprave d.o.o.
Komunalno
stanovanjsko
podjetje Brežice d.d.
Komunalno podjetje
Ormož d.o.o
Komunala

Predvide
no leto
zapolnitv
e
/
/

Rizična
lokacija

Količina v
kg

Št. vključenih
preb. v odvoz

kg /
preb.

42.108.380
3.850.000

113. 000
24.500

372,64
157,14

25.862

208,65

Poplavno
območje
31.12.
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5.396.130

Dravograd

Černeče

Sl. Konjice

Graščak
CERO

Gornja
Radgona

Hrastje
Mota

Ljutomer

Ljutomer

Ravne na
Koroškem
Slovenj
Gradec

Lokovica

Radlje ob
Dravi

Muta

Maribor

Pobrežje
( Dogoše)
Pragersko

Slovenska
Bistrica

Mislinjska
dobrava

Murska
Sobota
Krško

Puconci

Laško

Strensko

Rogaška
Slatina

Tuncovec

Velenje

Velenje

Ptuj

CERO
Gajke
BočnaPodholm

Gornji Grad

Spodnji stari
grad

d.o.o
Javno komunalno
podjetje Dravograd
Javno komunalno
podjetje d.o.o Slov.
Konjice
Letnik Saubermach
d.o.o

2020
31.12.05

Komunalno
stanovanjsko podjetje
Ljutomer
Javno komunalno
podjetje Log d.o.o
Javno komunalno
podjetje Slovenj
Gradec d.o.o
Javno komunalno
podjetje Radlje ob
Dravi
Snaga, Javno podjetje
Maribor
Komunala Slovenska
Bistrica

31.12. 05

Saubermacher
komunala d.o.o
Kostak d.d.
Komunalno stavbno
podjetje
JP Komunala Laško
OKP Javno podjetje
za komunalne
storitve
Rog. Slatina d.o.o
Komunalno podjetje
d.o.o.
Čisto Mesto Ptuj
d.o.o.
Komunala, Javno
podjetje Gornji grad

/

2.136.400

5.790

368,98

8.983.045

20.230

444,05

3.996.756

16.900

236,5

6.199.882

21.913

282,93

/

7.186. 000

20.332

353,43

/

3.500.024

12.237

286,02

/

60.250.688

167.000

359,49

7.268.557

28.000

259,59

/

11.562.010

57.000

202,84

31.12.
2008

5.226.180

27.000

193,5

3.094.210

9.930

311,6

10.789.780

30,000

359,66

/

13.850.207

53.386

259,44

/

13.320.508

46.333

287,5

n.p.

n.p.

n.p.

21.12.
2010
/

31.6. 2007

/

31.12.03

n.p.

Vir: ARSO, 2003
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Vodovarst
veno
območje,
poplavno
območje,
vrelci

Poplavno
območje

Vodovarst
veno
območje

Poplavno
območje
Poplavno
območje

Poplavno
območje

11.313.690

Karta 1 : Komunalna odlagališča v SV Sloveniji; količine odloženih komunalnih odpadkov v
letu 2003

Avtor: Matej Škafar, vir podatkov Zbirka za ravnanje z odpadki, Agencija republike Slovenije
za okolje, 2004

6. Geografske značilnosti občine Kidričevo in širšega Dravskega polja kot
možni omejitveni dejavniki za postavitev sežigalnice odpadkov
To poglavje obravnava naravne in družbene geografske dejavnike lokacije, v katero
Operativni program... umešča sežigalnico odpadkov. V delovni hipotezi sem postavil trditev,
da Kidričevo ni primerna lokacija zaradi neugodnih geografskih danosti. Ob dejstvu, da
predstavlja obrat z izpusti snovi grožnjo za okolje, sem preučil dosedanjo obremenjenost
sestavin okolja (zrak, podtalna voda, prst) oz. degradiranost okolja in njegove samočistilne
sposobnosti.
6.1. Splošno
Občina Kidričevo leži na osrednji terasi Dravskega polja, rahlo proti jugovzhodu, ob
železniški progi Pragersko- Ormož. Občina obsega 71,5 km2, od tega predstavljajo 30% gozd,
naselja in javne površine, 15% industrijska cona Talum in 65% kmetijske površine. V 18
naseljih sta ob popisu 2002 živela 6502 prebivalca v 2272 gospodinjstvih.
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Kidričevo je bilo zgrajeno v 50. letih prejšnjega stoletja za delavno silo takrat nastajajoče
tovarne glinice in aluminija 7 km zahodno od Ptuja. Tovarno so že med vojno začele graditi
okupacijske oblasti za potrebe vojne industrije. Lokacijski dejavniki, ki so botrovali izbrani
lokaciji so bili bližina dravskih hidroelektrarn, dobra prometna lega (železniška povezava
Pragersko-Budimpešta), mikrolokacijski pa neposeljeno gozdnato območje, uravnan relief in
dobra nosilnost tal.
6.2. Prometna lega
Kidričevo oz. industrijska cona Talum ima zelo dobro prometno lego. Skozi Kidričevo teče
evropsko pomemben železniški V. koridor (Barcelona-Kijev). Sama proga je sicer enotirna in
ni elektrificirana, z posodobitvami ( dodatnimi izogibališči Cirkovce, Kidričevo, Ptuj, Ormož)
pa bo kmalu pridobila na pretočnosti. Občino Kidričevo bo na severovzhodu oplazila tudi
trasa Phyrinske avtoceste, ki bo izgrajena in predana prometu predvidoma v letu 2009. Zelo
pomembna je tudi magistralna cesta Slovenska Bistrica-Ormož , ki Spodnje Podravje
navezuje na slovenski avtocestni križ.
6.3. Površje
Dravska ravnina, ravninski del nizkega slovenskega ali Subpanonskega Podravja, je
subpanonska mladopleistocenska fluvioglacialna prodna pokrajina. Začenja se pri Mariboru v
višini 270 m v obliki naplavinskega dravskega vršaja in se na skrajnem vzhodu zniža na 200
m.n.n. ter prehaja med Halozami in Ormožem v Varaždinsko ravan. Eno najobsežnejših
slovenskih ravnin z zahodne strani zapira Pohorje, s severa in juga pa jo obrobljata terciarni
gričevji Slovenskega gorice in Haloze. To v osnovi suho in prodnato ravnico, ki jo ob vpetem
svetu obrobljajo mokrotni predeli, Drava med Ptujem in ustjem Dravinje pri Tržcu pod
Halozami razdelila na obsežnejše Dravsko polje na zahodu ter manjše in ožje Ptujsko polje
na vzhodu (Pak, 1996).
Reliefno je Dravsko polje uravnano, nadmorska višina pri Mariboru dosega 275 m, pri
Pragerskem 249 m in se do Ptuja spusti na 224 m. Povprečen naklon znaša od 0-2°. Pohorje v
svojem vzhodnem planotastem delu dosega do 1000 m relativne višine, Slovenske gorice na
jugovzhodu do 100 in Haloze na jugu do 200 m (Radovanovič, Varl, Žiberna, 1996).
6.4. Geološke razmere
Dravsko polje je mlada tektonska udorina na prelomni črti Pohorja in Kozjaka na zahodu
(framski prelom), kjer se srečujeta dve veliki geološki enoti, Centralne Alpe in panonski
bazen. Magmatske kamnine Centralnih Alp ob prelomu potonejo pod terciarne plasti
Slovenskih goric ter Haloz in kvartarne sedimente Dravske ravni (Žiberna, 2000). Današnjo
podobo Dravskega polja je ustvarila Drava s svojo ogromno akumulacijo in erozijo v
pleistocenu ter s kasnejšim prestavljanjem svoje struge. Debelina naplavine, predvsem
silikatnih prodov in peskov v Mariboru dosega 35 m, v osredju Dravskega polja pa okoli 40
m. Proti vzhodu globina kvartarnih sedimentov pada (Pak, 1996). V to naplavino je Drava
vrezala svojo globoko strugo in več teras, katerih višina od Maribora proti jugovzhodu pada.
Kidričevo leži na glavni terasi, v osrednjem gozdnatem delu Dravskega polja.
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Na Dravskem polju ločimo dve seriji kvartarnih peščeno-prodnih nanosov:
pleistocensko nizko teraso in holocenski aluvialni nanos
Pleistocensko teraso sestavljajo prodi s peskom in meljem, plasti in leče peska ali slabo
vezanega konglomerata Glede sestave pleistocenskega proda Žlebnik (Žlebnik, 1982) navaja
sledeče razmerje:
• melj
do 6%
• pesek
od 35 do 57%
• prod
od 37 do 65%
Poleg kremenovih prodnikov so zastopani še prodniki amfibolita, tonalita, gnajsa in redko
apnenca (Feguš, 2006).
Kljub stiku Alp in panonskega bazena sodi širše območje Kidričevega med potresno srednje
ogrožena območja s pričakovano 7. stopnjo po MCS lestvici (Geografski Atlas Slovenije,
1998).
6.5. Hidrološke razmere
Obravnavano območje je zaradi svoje geološke sestave zelo prepustno, kar se že na zunaj
vidi v odsotnosti rečne mreže. Zato pa predstavlja pleistocenski prod Dravske ravnine zelo
pomembno akumulacijo podzemne vode. Vodno telo je razdeljeno v štiri vodonosne sisteme:
• Območje Selniške Dobrave in Ruš
• Dravsko polje
• Ptujsko polje
• Ormož-Središče ob Dravi
Največji med njimi je prav vodonosni sistem Dravsko polje, ki po površini meri 293,169 km2
(Feguš, 2006). Napaja se predvsem s pohorskimi pritoki in padavinami. Površinske vodotoke
z območja Slovenskih goric prestreže reka Drava, napajanje vodonosnika s potoki iz
Dravinjskih goric in Haloz na jugu pa preprečujeta reki Polskava in Dravinja.
Dejstvo je torej, da se potencialna lokacija sežigalnice odpadkov nahaja nad bogatimi
zalogami podzemne vode (vodonosnik z medzrnsko poroznostjo), ki z dinamično izdatnostjo
2,8 m3/s sodijo med največje vire pitne vode v Sloveniji. Debelina vodonosnih plasti znaša 625 m, globina podtalnice pa od 3 do 13 m (Brečko Grubar et al., 1996). Generalna smer toka
podzemne vode je od zahoda proti vzhodu, ocenjena stopnja naklona gladine podzemne vode
pa znaša 2,7‰ (Feguš, 2006).
V občini Kidričevo črpajo vodo iz plitvih (pleistocenskih) in globokih vodnjakov v Šikolah in
Kidričevem (tehnološka voda), v vplivnem območju pa Skorbi in Lancovi vasi.
S črpanjem podtalnice je odvzet le majhen del dinamične izdatnosti vodonosnika. To pa bi se
lahko spremenilo, če bi podtalnico črpali kot procesno vodo za sežigalnico. Po neuradnih
ustnih virih bi bilo izkoriščanje podtalne vode na meji dovoljenega, oz. bi lahko imelo
negativne posledice na dinamično ravnotežje.
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6.6. Klimatske razmere
V tem poglavju bom obravnaval predvsem tiste klimatske značilnosti Kidričevega oz.
Dravskega polja, ki so pomembni z vidika samočistilnih sposobnosti zraka. V delovni
hipotezi sem postavil tezo, da je Kidričevo neprimerna lokacija za sežigalnico odpadkov, saj
je to območje stalnega pojavljanja temperaturne inverzije. Ta onemogoča vertikalno mešanje
zraka, kar bi povzročilo povečanje imisijskih vrednosti ter onesnaženost zraka z izpusti iz
sežigalnice. V tem smislu sem preučil tudi vetrovnost in ocenil prevetrenost Dravskega polja.
Ker v samem Kidričevem ni meteorološke opazovalnice sem se oprl na mrežo opazovalnic v
okolici, ki je dobro razvita. Pri ugotavljanju vetrovnosti sem uporabil podatke meteoroloških
opazovalnic Pragerskega ( 251 m n.v.), Starš ( 240 m n.v. ) in Letališča Slivnica ( 264 m ), ki
ležijo v osredju Dravskega polja in Mestnega Vrha ( 330 m n.v.), ki leži še nekoliko višje na
obronku Slovenskih goric nad Ptujem.
Pri temperaturnih razmerah sem zadevo zastavil nekoliko širše in vključil meteorološke
postaje širšega Podravja, ki ležijo na različnih nadmorskih višinah. Nekatere izmed postaj
niso delovale vse referenčno obdobje 1960-1990 in sicer; postaja v Šmartnem na Pohorju in
Podlehniku do 1977, postaja na Mestnem vrhu do 1988 in postaja na Pragerskem do leta
1989, medtem ko je postaja na letališču začela delovati šele leta 1977.
6.6.1. Vetrovne razmere
Dravsko polje sodi med relativno dobro prevetrena območja, še posebej, če ga ocenjujemo z
vidika drugih slovenskih pokrajin. To je posledica reliefne odprtosti in subpanonske lege
( Brečko et al, 1996). Kljub temu sem skupaj s pojavom temperaturne inverzije poskušal
dokazati slabšo prevetrenost Dravskega polja v primerjavi z okoliškim vzpetim svetom in s
tem posledično neugodno lego Kidričevega za lokacijo sežigalnice odpadkov. V ta namen
sem analiziral podatek treh postaj na Dravskem polju ( Starše, Pragersko, Letališče) in jih
primerjal s postajami v vzpetem svetu ( Mestni vrh; 330 m. n.). Če moja domneva drži, bi
morale ravninske postaje izkazovati večji delež brezvetrja, predvsem v zimskih mesecih.
Izkazalo se je, da ima najmanjši delež brezvetrja Mestni vrh (1,2%). Najpogosteje piha
jugovzhodnik 23,8 %, sledi mu severnik.
Največji delež brezvetrja ima Letališče (letno povprečje 36,5%, največ v januarju; 41,7),
Pragersko (letno povprečje 36,8%) in pa Starše, ki ima precej manjši delež brezvetrja ( 21,3).
Ugotovimo lahko tudi, da so najbolj vetrovni spomladanski meseci, najmanj pa je vetra konec
poletja in od novembra do januarja.
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Slika 3: Pogostost vetra po smereh v % v letih 1961-1990
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Vir: Klimatografija, 1995
6.6.2. Temperaturne razmere v luči temperaturne inverzije
Povprečne letne temperature obravnavanih postaj se gibljejo med 8 in 10 ° C. Najnižjo
povprečno temperaturo ima Šmartno na Pohorju (7,9° C), najvišjo pa Turški vrh (10,4° C). Na
ravnini se temperature gibljejo okoli 9,5° C, najnižja je na Letališču (9,1° C), najvišja pa v
Mariboru (9,7° C), kar je potrebno pripisati vplivu mestne klime. Tako se pokaže, da obstaja
termalni pas gričevnatega obrobja, ki ima višje temperature od dna Dravskega polja, hribski
termalni pas pa podobne. Januarske temperature ravninskih postaj se gibljejo med -2 in -1° C,
postaje v subpanonskem gričevju pa med -0,1 in- 0,5° C. Šmartno na Pohorju ima tako
povprečno januarsko temperaturo za 0,1° C višjo od Letališča, čeprav leži 520 m višje, kar
potrjuje vpliv relativne višine in prevetrenosti na razporeditev zimskih temperatur. Furlan
ugotavlja, da naj bi pozimi isto temperaturo kot postaje na dnu imele ventilirane postaje šele
na 600-800 m večji višini, poleti pa naj bi bila ta razlika za polovico manjša (Furlan, 1965).
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Tabela 8: Povprečne mesečne in letne temperature zraka (1961-1990)
Starše
Pragersko
Letališče
Maribor
Turški vrh
Mestni vrh
Podlehnik
Šmartno/p.

n.v.

jan

feb

mar apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

leto

240 m
251 m
264 m
275 m
280 m
330 m
350 m
780 m

-1,5
-1,4
-1,9
-1,3
-0,5
-0,5
-0,7
-1,8

1,1
1
0,7
1,1
1,9
1,5
1,6
-0,3

5,1
5
4,6
5,2
6,1
5,5
5,5
2,9

14,6
14,3
14,3
14,7
15,2
14,7
14,6
11,9

17,8
17,5
17,5
17,9
18,4
17,8
17,6
15,1

19,4
19,2
19,1
19,6
20,1
19,6
19,5
17,1

18,6
18,3
18,2
18,7
19,6
19
18,7
16,5

15
14,9
14,6
15,2
16,2
15,8
15,6
13,6

9,8
9,7
9,6
10,1
11
10,7
10,6
9,2

4,5
4,5
4,1
4,5
5,4
4,9
5,1
3,5

0
0,1
-0,4
0,1
0,9
0,6
0,8
-0,14

9,5
9,4
9,1
9,7
10,4
10
9,9
7,9

9,9
9,7
9,4
10
10,6
10,1
10,1
7,3

Vir: Klimatografija, 1995
Še bolj je termalni pas izražen pri povprečnih minimalnih temperaturah, predvsem v zimskih
mesecih, kjer razlike med postajami na ravnini in v termalnem pasu dosežejo do 2 stopinji
razlike.
Tabela 9: Povprečne minimalne temperature zraka (1961-1990)

Starše
Pragersko
Letališče
Maribor
Turški vrh
Mestni vrh
Podlehnik
Šmartno/P.

Jan
-5,6
-5,6
-6,1
-4,8
-3,8
3,8
-4
-5,1

feb
-3
-3,3
-3,5
-2,5
-1,7
-1,8
-2,2
-3,4

mar
0,1
-0,2
-0,3
0,7
1,6
1,4
1
-0,4

apr
4,2
3,8
3,7
4,9
5,7
5,6
5,1
3,6

maj
8,5
7,9
8,2
9,2
10
9,8
9,5
7,8

jun
11,9
11,2
11.5
12,6
13,2
12,9
12,5
11

jul
13,4
12,6
12,9
14,2
14,9
14,4
14,1
13

avg
12,8
12,2
12,5
13,8
14,4
14,1
13,5
12,5

sep
9,5
9,1
9,3
10,6
11.3
11,3
10,7
9,9

okt
4,9
4,6
4,9
5,8
6,7
6,8
6,4
5,8

nov
0,7
0,4
0,2
1
1,9
1,8
1,7
0,4

dec
-3,5
-3,6
-4
-3
-2,1
-2,2
-2,3
-3,3

leto
4,5
4,1
4,1
5,2
6
5,9
5,5
4,3

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Pri obravnavi temperaturnih razmer se je pokazalo, da imajo postaje na pobočjih in vzpetinah
višje povprečne in minimalne temperature kot postaje v ravnini. Vzrok temu je pojavljanje
temperaturne inverzije.
Za dna dolin in ravnin je značilna radiacijska inverzija, ki nastane zaradi dolgovalovnega
sevanja tal oz. ohlajanja tal, postopoma pa se ohlaja tudi zrak nad tlemi. Pojavlja se v jasnih in
mirnih nočeh ob anticiklonalnem vremenu, še posebej izrazita je pozimi ob snežni odeji.
Njena višina je odvisna od temperatur in reliefnih pogojev. Nižje kot so temperature in širša
ter bolj plana je reliefna depresija (v našem primeru ravnina), večja je višina inverzije. Tako
Gams (1996, 1972) kot tudi Furlan (1965) navajata, da naj bi bila ohladitev odvisna od
odprtosti reliefa in šibkosti zračne cirkulacije. Prav tako so za dolinska dna in ravnine poleg
nižjih nočnih minimumov in mesečnih povprečnih temperatur značilne še večje dnevne
temperaturne amplitude, več megle, manjša insolacija, večja vlažnost ponoči, manjša
prevetrenost in večja onesnaženost zraka.
Žal je pojav inverzije na Dravskem polju oz. celotni Dravski ravni še slabo raziskan, posebej
pogostost in višina inverzne plasti. Po podatkih sodeč pa ne preseneča, da je Gams
(Gams, 1998) Dravsko ravnino uvrstil med območja izrazite inverzije. Sklepamo lahko, da se
najpogosteje in najizraziteje pojavlja pozimi ob anticiklonalnem vremenu.
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O višini inverzne plasti lahko sklepamo po obsegu termalnega pasu, ki je del inverzne celice.
Termalni pas naj bi segal 200- 300 m relativne višine. Vendar pa je odvisen od kriterija, ki ga
upoštevamo. Če primerjamo minimalne temperature zraka, je zgornja meja na okoli 500
metrov relativne višine oz. 800 m n.v. (Gams, 1996). Minimalne temperature se sicer
najhitreje zvišujejo v spodnjem delu termalnega pasu. Višinski gradient Starše-Mestni vrh
znaša 1,6° C/100 m. Letna razlika znaša 1,4° C, mesečne pa so največje septembra, oktobra in
januarja (1,7-1,9° C), najmanjše pa poleti, okoli 1° C (Brezovšek, 2005).
Zaključimo lahko, da so temperaturne razmere z značilnim pojavom inverzije v Kidričevem,
neugodne za izgradnjo sežigalnice. Prav tako je širše območje lokacije predvsem v zimskih
mesecih slabše prevetreno, kar zmanjšuje samočistilne sposobnosti zraka. Že Brečkova in
ostali (Brečko et al, 1996) ugotavljajo, da se območje Kidričevega pravzaprav že srečuje z
mejnimi vrednostmi obremenitve okolja z vidika zraka. Tu je še zlasti neugodna smer
vetrovne rože ( prevladujoč jugozahodnik), ki bi emisije iz sežigalniških dimnikov odnašal v
smeri proti Ptuju. Prav območje med Ptujem in Kidričevim pa sodi med najbolj obremenjeno
zaradi gostote poselitve, industrijskih virov in prometa.

6.7. Obstoječi pritiski na okolje
6.7.1. Industrija
Industrijski obrati občine Kidričevo so skoncentrirani v industrijski coni Talum, kjer obratuje
25 proizvodnih in storitvenih podjetij s skupnim številom 1536 zaposlenih, od tega 1046 v
družbah TALUM in Silkem. Tehnološki proizvodni procesi obeh podjetij-proizvodnja
primarnega in sekundarnega aluminija v raznih oblikah, proizvodnja zeolitov, vodnega stekla,
specialnih glinic in skupni energetski obrat, pa tudi asfaltna baza so glavni vir emisij iz
industrijske cone Talum.
Talum
Talum je največje industrijsko podjetje v občini Kidričevo in tudi širše, ki največ pripomore k
izpustu emisij. Tovarno aluminija so v Kidričevem začeli graditi Nemci med II. svetovno
vojno za potrebe letalske industrije. Potrebno energijo naj bi pridobivali iz Dravskih
elektrarn , boksit pa iz Madžarske in Balkana, vendar proizvodnja do kapitulacije ni stekla.
Načrte je prevzela povojna oblast, ki je s pomočjo zajetih nemških inženirjev, vojnih in
političnih internirancev tovarno dogradila in l. 1954 je proizvodnja stekla. Nekje do začetka
devetdesetih je takratni TGA močno obremenjeval okolje, predvsem z ekološko sporno
proizvodnjo glinice, kotlarno na premog in mazut in pa neustreznim deponiranjem rdečega
blata in pepela.
Tehnološke spremembe na začetku devetdesetih in ukrepi za zmanjšanje vplivov
na okolje, so zajele naslednja področja:
• ukinitev proizvodnje glinice,
• ekološka sanacija odlagališč rdečega blata (z ukinitvijo glinice), vendar ne popolna in
zadovoljiva,
• prehod na ekološko sprejemljivo gorivo, leta 1994 je kotlarna v Talumu popolnoma
opustila uporabo premoga in mazuta ter začela uporabljati ekološko sprejemljivejšo
gorivo- zemeljski plin,
• modernizacijo proizvodnje primarnega aluminija (MPPAl). V letu 1985 so v Talumu
začeli z zahtevnim projektom, s katerim so želeli posodobiti proizvodnjo in zmanjšati
vplive na okolje. V okviru MPPAl so zaprli elektrolizo A, modernizirali proizvodnjo v
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•
•

elektrolizi B in postavili sodobno elektrolizo C. Emisija fluora iz elektroliz se je zmanjšala
za 54%,
novo odpraševalno napravo v DE Proizvodnja anod,
modernizacijo livarne.

Emisije
V spodnjih tabelah so podane vrednosti emisij nekaterih 'klasičnih' onesnaževal iz
industrijske cone Talum. Kar nas lahko razveseli, je predvsem trend padanja emisij SO2, CO2,
prahu in nekaterih težkih kovin. Po drugi strani pa so količine lahkotopnih fluoridov in
organskih spojin še zmeraj v porastu.
Tabela 10: Letne emisije Talum-a d.d.

Cl, izražen kot HCl
arzen in njegove spojine(As)
baker in njegove spojine, izražene kot Cu
Benzopiren
cink in njegove spojine (Zn)
dušikovi oksidi (NO inNO2) izraženi kot NO2
fluoridi, lahkotopni, izraženi kot F
kadmij (Cd)
krom (Cr)
mangan (Mn)
CO2
C0
organske spojine (TOC)
popolnoma fluorirani ogljikovodik
selen in njegove spojine izražene kot Se
skupni prah
svinec (Pb)
žveplovi oksidi (SO3 in SO2) izraženi kot S02
vsota prašnate anorganske snovi I
vsota prašnate anorganske snovi II
vsota prašnate anorganske snovi III
vsota rakotvorne snovi III
Vir: ARSO, 2005
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l. 2003 (kg)
2.154
0,24
32,37

l. 2005 (kg)
2.091
4,17
4,41

n.p.
309,69
72.604
248.689,26
0
40,5
n.p.
188.031.000
16.019
9.582
17.600
n.p.
2.663.417,95
68,71
2.493.187
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

0,03
24,60
115.678
395.897
0,35
2,48
5,40
34.867.000
12.996
65.204
17.780
0,45
2.113.110,40
17,16
1.318.430
0,41
8,06
13,47
4,00

Tabela11 : Letne emisije Silkem-a d.o.o.

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot
NO2
ogljikov monoksid (CO)
skupni prah
žveplovi oksidi (SO3 in SO2) izraženi kot
S02
Vir: ARSO, 2005

l. 2005 (kg)
34.291
193
20.966
252

Organska onesnaževala
Posebej problematična so organska onesnaževala. Talum je v l. 2004 proizvedel 63 % vseh
emisij policikličnih aromatskih ogljikovodikov oz. cca 17 ton (ARSO,2005). Prav temu
dejstvu lahko pripišemo večkratno presežene mejne vrednosti v prsti na lokaciji ob
industrijski coni. O emisijah dioksinov in furanov lahko sklepamo le posredno, saj se
monitoring le-teh ne izvaja. Stockholmska konvencija navaja 12 kategorij virov nenamernih
izpustov PCDD/PCDF, med njimi pa so med sežigom in sosežigom komunalnih odpadkov,
drobnimi kurišči, proizvodnjo jekla navedeni tudi proizvodnja aluminija, proizvodnja anodne
mase ter talilnice sekundarnega aluminija.
V Sloveniji imamo na voljo več različnih ocen emisij PCDD/PCDF glede na metodologijo, ki
je bila uporabljena. Za vse pa je značilna negotovost, saj so ocene posredne, izračunajo pa se
na podlagi emisijskih faktorjev za posamezne proizvodne procese.
Izračuni ARSO so narejeni iz emisijskih faktorjev zbranih v priročniku OSPARCOMHELCOM (Technical Paper to the OSPARCOM-HELCOM UNECE Emission Inventory
(Emission Factors Manual PARCOM-ATMOS).
V letu 2004 je bilo izpuščenih 9 g TEQ. Glavna vira emisij PCDD/PCDF sta sektorja mala
kurišča in tehnološki procesi, ki prispevata 67%, oziroma 21% k skupnim emisijam
PCDD/PCDF. Zmanjševanje emisij je predvsem posledica manjše porabe goriv v malih
kuriščih, zaradi uvajanja daljinskega ogrevanja kot tudi zamenjava trdih in tekočih goriv s
plinom (ARSO, 2005).
Iz statističnih podatkov o proizvodnji in porabi posameznih surovin in izdelkov v Sloveniji v
letu 2002 in emisijskih faktorjev je bil po UNEP »Standardized Toolkit for Identification and
Quantification of Dioxin and Furan Releases« pripravljen izračun emisij PCDD/F za leto
2002. Emisije PCDD/F za leto 2002 so znašale v zrak 6,2 g TEQ, z odpadnimi vodami 0,93 g
TEQ, v tla 0,02 g TEQ, z odpadki 20 g TEQ in razpršene v izdelkih 3,3 g TEQ. Glavni vir
emisij PCDD/F v Sloveniji je metalurgija (19,8g), sledi ji energetika in tudi proizvodnja
celuloze in papirja( cv: Resolucija o nacionalnem..., 2007).
Točnih podatkov o emisijah PCDDP/PCDF Taluma torej nimamo, saj se natančne meritve ne
opravljajo. Glede na rezultate posrednih ocen po različnih metodologijah pa lahko razglasimo,
da Talum pomembno prispeva k skupnim emisijam. Od zadnje ocene iz l. 2004 pa je ta delež
verjetno še narasel, saj se proizvodnja sekundarnega aluminija iz 20.000 t letno v omenjenem
letu povzpela na 80.000 t v letu 2007.
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6.7.2.Kmetijstvo
Na območju občine Kidričevo se nahajata tudi 2 kompleksa perutninskih farm. Ostali izpusti
iz kmetijstva niso vključeni.
Tabela 12: Letne emisije Perutnine d.d.- farme v Starošincih

amonijak (NH3)
didušikov oksid (N2O)
Metan ( CH4)
skupni prah
trdi delci (<10 µm)
Vir:ARSO 2005

l. 2005 (kg)
120.743
12.451
3.773
125.271
12.074

Tabela 13: Letne emisije Perutnine Ptuj d.d.- farme v Njivercah

amonijak (NH3)
didušikov oksid (N2O)
metan (CH4)
skupni prah
trdi delci (<10 µm)
Vir: ARSO, 2005

l. 2005 v kg
38.465
3,399
6.216
23.312
17.484

6.7.3. Promet
Občina Kidričevo ima, kot sem že omenil, zelo dobro prometno lego, kar se odraža tudi v
visoki obremenjenosti prometnic. Severno od samega naselja poteka pomembna cesta
Pragersko-Kidričevo-Hajdina ( kategorija G1), ki povezuje Spodnje Podravje z avtocestnim
križem, obenem pa je žila, ki Ptuj povezuje s svojim gravitacijskim zaledjem. Relativno
pomembna je tudi cesta Majšperk-Hajdina (R1). Gostota prometa se iz leta v leto povečuje. V
zadnji vrstici Tabele je prikazana tudi prometna obremenitev na odseku Miklavž-Hajdina
(G1), ki sicer ni v občini Kidričevo, se bo pa del obstoječega prometa pretočil na traso bodoče
avtoceste, ki bo potekala po severnem robu občine Kidričevo. Cestni promet lahko tako
označimo kot pomemben faktor, ki obremenjuje okolje.
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Tabela 14: Povprečni dnevni promet (število vseh vozil)
Cestni odsek
2005
2004
Pragersko8900
6115
Kidričevo
Kidričevo11.935
11.657
Ptuj
Rače2.330
2.300
Kidričevo
Majšperk4.800
4.550
Hajdina
Miklavž17.238
16.450
Hajdina
Vir: Direkcija RS za ceste, 2002-2005

2003
6400

2002
6889

12.000

8.445

2.270

2.269

4.520

4.500

15.574

14.975

Po ocenah Hidroinženiringa d.o.o. (Poročilo o vplivih na okolje..., 2001) naj bi skupne letne
emisije iz virov v industrijski coni, iz naselij in prometa v l. 2000 znašale 750 t SO2, 30005000 t prašnih delcev, okrog 120 t NOx, 60 t hlapnih ogljikovodikov, 360-470 t fluoridov, 15 t
PAO in 20 t CF4. Približno 40 % NOx in 12 % hlapnih ogljikovodikov prispeva promet in
poraba energentov v naseljih, medtem ko ostale spojine nastajajo v industrijskih procesih.
Glede na podatke ARSO so emisije SO2 zelo podcenjene.
6.8. Onesnaženost
6.8.1. Onesnaženost zraka na širšem območju okrog industrijske cone Talum
Imisije SO2 in dima
Hidrometeorološki zavod R Slovenije (pozneje ARSO) 24-urne koncentracije SO2 in dima
meril do l. 2001. Pri primerjavi izbranih let lahko sledimo zanimivemu trendu. Primerjava
povprečne koncentracije SO2 kaže, da se je v l. 1991-1994 močno zmanjšala, v zadnjem
merjenem letu pa celo presegajo tiste iz izhodiščnega leta. Višje povprečje koncentracij v
nekurilni sezoni kaže na to, da se je težišče onesnaževanja iz drobnih kurišč za potrebe
ogrevanja preneslo na industrijske vire. Medtem ko je bilo Kidričevo v l. 1994 na 45. mestu
po onesnaženosti, je v l. 2001 napredovalo na 13. mesto v Sloveniji.
Tabela 15: Povprečne koncentracije SO2* in dima** v Kidričevem v izbranih letih (v µg/m3)
1991/92
1994
2000
2001
1999
Cp (letna)
20*
10**
8
13
16
14
16
9
22
10
CP (kurilna s.)
30
20
13
16
16
16
18
12
25
14
CMAX (kurilna s.)
100
100
57
68
42
42
36
48
38
61
CP (nekurilna s.)
10
10
1
8
17
7
14
6
20
5
CMAX (nekurilna s.)
40
20
13
32
39
27
24
51
30
21
Vir: Onesnaženost zraka v Sloveniji 1994,HMZ 1995; Onesnaženost zraka v Sloveniji v l.
1999-2001, ARSO, 2002-2003
Cp-povprečna koncentracija
Cmax- najvišja 24-urna koncentracija
V okviru Stanja okolja..., 2001, so bile v l. 2000 izvajane polletne meritve onesnaženosti
zraka na petih lokacijah v občini Kidričevo z mobilno merilno postajo (osnovni parametri:
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SO2, NOx,O3, inhalabilni prašni delci PM 2,5 in PM10, PAO). Povprečne imisijske vrednosti
glavnih onesnaževalcev so se gibale glede na te meritve, večletne kislih plinov in dima na
lokacijah v industrijski coni in naselju Kidričevo, večletne meritve prašnih usedlin z analizami
na hlapne in vodotopne fluoride v naslednjih območjih mejnih vrednosti (MV):
• za SO2
od12 do 29% MV-dnevna raven, od 13 do 28% MV -letna raven,
• za NOx
od 17 do 27 % MV-dnevna raven, okrog 18% MV-letna raven,
• za prašne delce
od24-49% MV-dnevna raven, od 53 do 65% MV-letna raven,
• za CO
okrog 8% MV-dnevna raven, okrog 2% MV-letna raven,
• za PAO
od 10 do 15% MV na letni ravni.
(Stanje okolja...,2001).
Maksimumi povprečnih letnih imisijskih koncentracij so na vzhodnem robu industrijske cone
(pribl. 500 m od virov emisij) (Stanje okolja...,2001).
6.8.2. Prsti, njihove značilnosti in onesnaženost
Prsti oz. tla so tisti del ekosistema, kjer posledice onesnaževanja trajajo najdlje. Povečane
vrednosti nevarnih snovi v prsteh, ki so posledica različnih procesov, ogrožajo zdravje ljudi
preko različnih poti; neposredno kot prašni delci, preko živil rastlinskega izvora, podtalnice
ali živil živalskega izvora.
Na nekarbonatnih prodih in peskih osrednje terase Dravskega polja so se razvile distrične
rjave prsti in distrični rankerji, ki so lahke (peščeno-ilovnate strukture) do srednje težke in
kisle reakcije ter do zelo kisle reakcije,vrednosti pH med 5,3 in 6 (Vovk-Korže, 1996)
V okviru projekta Raziskav onesnaženosti tal Slovenije (ROTS) so bila v l. 2005 izvedena
vzorčenja v okolici industrijske cone Talum. Na dveh lokacijah so analizirali sledeče
parametre; teksturo, pH reakcijo, vsebnost težkih kovin (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr,Hg, Co,Mo,
As), fluoridov in vsebnost nevarnih organskih snovi kot so; policiklični aromatski
ogljikovodiki (PAH), poliklorirani bifenili (PCB), insekticidi na bazi kloriranih
ogljikovodikov ( DDT najbolj znan) in druga fitofarmacevtska sredstva. Medtem ko so bile
izmerjene koncentracije težkih kovin pod mejno vrednostjo pa so ostali parametri
zaskrbljujoči.
Lokacija 1
Zelo skeletna njiva zahodno od naselja Kidričevo (med opuščeno farmo in železnico). Tla so
lahka (peščeno-ilovnate teksture), kisle reakcije s srednjo kationsko izmenjalno kapaciteto.
Vpliv intenzivnega kmetijstva se odraža v visoki vsebnosti rastlinam dostopnega P, določeni
so bili tudi ostanki insekticidov iz skupine DDT in herbicida metolaklora. Lokacija je blizu
industrijske cone Kidričevo, zato je bila določena tudi vsebnost celokupnih fluoridov, ki je
okoli mejne vrednosti oziroma nad slovenskim povprečjem. Bližino industrijske cone kažejo
vsebnosti spojin iz skupine PAO, saj je bilo določenih kar 14 spojin od 16 merjenih. Seštevek
PAO z 2,73 mg/kg suhih tal skoraj trikrat presega mejo vrednost (1 mg/kg suhe
prsti)(Raziskave..., 2005).
Lokacija 2
Njiva (strnišče) južno od industrijskega kompleksa Kidričevo. Tla so lahke do srednje težke
teksture, kisle reakcije z nizko do srednjo kationsko izmenjalno kapaciteto. Glede na vsebnost
rastlinam dostopnega P in K so njive redno gnojene in dobro oskrbovane; intenzivno
kmetijsko rabo nakazujejo tudi prisotni ostanki insekticidov (DDT in derivati) in herbicida
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metolaklora (na spodnji meji določljivosti). Večje so koncentracije nevarnih snovi, ki izvirajo
iz industrijske cone Kidričevo. Določene so bile 14 od 16 merjenih spojin PAO, seštevek
vrednosti je bil blizu mejni imisijski vrednosti ( 0,98 mg/kg suhe snovi). Visoke vrednosti
PAO na obeh lokacijah so bile izmerjene tudi v predhodnih raziskavah (Medved et al, 2001).
Izmerjene vrednosti PCDD/F v okviru istih raziskav so bile 2ng/kg s.s.
Vsebnost celokupnih fluoridov z 480 mg/kg s.s. presega mejno vrednost ( 450 mg/kg s.s.)
tako na površini 0 – 5 cm kot tudi do globine 20 cm (ornica), kar kaže na povečane vsebnosti
zaradi občasnih emisij fluoridov. Koncentracije v tleh sicer niso fitotoksične, vendar emisije
fluoridov občasno povzročajo toksične učinke na vegetaciji (Raziskave..., 2005).
6.8.3. Onesnaženost vodnega sveta in ocena ranljivosti
Ranljivost površinskega, prvega vodonosnika je glede na geološke in hidrološke razmere
visoka do zelo visoka (Monitoring..., 2005).
Vodonosnik (celotno vodno telo Dravske ravnine) je obremenjen z linijskimi in točkovnimi
viri onesnaževanja (gostota cest 500 m/km2, gostota železnic 244 m/km2 , kmetijske površine
64%, urbane površine 14,2%, gostota poselitve 405 ljudi na km2 ) ter točkovnih virov ( 5
industrijskih odlagališč, 2 odlagališči komunalnih odpadkov, 68 izpustov in 18 zavezancev
IPPC) (Monitoring...,2005; Geografski Atlas Slovenije,1998).
Zato ne preseneča, da je bilo kemijsko stanje vodnega telesa Dravskega polja oz. celotne
Dravske ravnine v l. 2005 označeno kot zelo slabo. Od desetih odvzemnih mest, kjer se črpa
voda odprtega plitvega vodonosnika na Dravskem polju (Tezno, Bohova, Rače, Brunšvik,
Starše, Šikole, Skorba, Kidričevo, Spodnja Hajdina, Lancova vas), jih kar osem ne ustreza
standardu kakovosti.
V Račah (merilno mesto v neposredni bližini tovarne Pinus so bile izmerjene previsoke
koncentracije mangana (2076 µg /l, v pitni vodi dopustno 50 µg /l), ortofosfatov (0,92mg/l),
kalija (33,2 mg/l) Dopustne mejne vrednosti za podzemne vode so močno presegli ortofosfati
(AM 0,92 mg PO4/l), atrazin (AM 0,16 µg/l) in simazin (AM 0,113 µg/l).
V Staršah je standarde kakovosti presegel atrazin (AM 0,11 µg/l). Podzemna voda v
Brunšviku je obremenjena s parametri, indikativnimi za kmetijsko dejavnost. Na
tem merilnem mestu so stalno povišane vsebnosti nitratov in pesticidov. Nitrati se od leta
2002 znova povišujejo, oktobra 2005 je koncentracija dosegla 110 mg NO3/l. Poleg visokih
vrednosti atrazina (AM 0,28 µg/l) in desetil-atrazina (AM 0,20 µg/l) na tem merilnem mestu
stalno določamo zelo visoke koncentracije prometrina (AM 0,40 µg/l). Na osnovi razmerja
koncentracij med atrazinom in desetil-atrazinom, ki je večje od 1, je mogoče zaključiti, da se
atrazin na prispevnem območju kljub prepovedi še vedno uporablja. V Brunšviku je bil v letu
2005 prisoten tudi pesticid bentazon, oktobra v visoki koncentraciji 0,22 µg/l. Vsota
pesticidov je 2-krat presegla dopustno vrednost (Monitoring…, 2005).
Plitvi vodnjak črpališča pitne vode Šikole je vsa leta monitoringa kakovosti podzemne vode
močno obremenjen z nitrati, ki so bili v letu 2005 precej višji, kot leto pred tem (AM 91,5 mg
NO3/l). Stalno so močno povišane tudi vsebnosti atrazina (AM 0,36 µg/l) in desetil-atrazina
(AM 0,21 µg/l).Razmerje koncentracije med atrazinom in njegovim razgradnim produktom je
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1,7, kar kaže na stalno aplikacijo atrazina na tem območju. Prekomerna je bila tudi vsota
pesticidov (AM 0,6 µg/l) (Monitoring, 2005).
Na plitvem vodnjaku Skorba V-5 je podzemna voda v letu 2005 vsebovala preveč nitratov
(AM 53,0 mg NO3/l), atrazina (AM 0,18 µg/l) in desetil-atrazina (AM 0,17 µg/l).
Podzemna voda, vzorčena iz globokega vodnjaka Skorba VG-3, je za globoke vodonosnike
vsebovala visoko koncentracijo nitratov (AM 23,7 mg NO3/l), ki se je glede na leto 2004
zvišala. Na tem merilnem mestu monitoring kakovosti podzemne vode poteka šele od leta
2004. V 3-letnem obdobju od leta 2004 do leta 2006 ugotavljamo porast nitratov v globljem
vodonosniku, ki so se v letu 2006 zvišali na 31 mg NO3/l.
Na industrijskem črpališču Kidričevo vsa leta monitoringa spremljamo stalne, zelo visoke
koncentracije atrazina (v letu 2005 AM 1,02 µg/l) in desetil-atrazina (v letu 2005 AM 0,42
µg/l).Razmerje koncentracij med atrazinom in desetil-atrazinom je bilo v letu 2005 2,4, kar
pomeni, da se atrazin na prispevnem območju Kidričevega še vedno uporablja ali pa izhaja iz
deponije odpadkov.Na tem merilnem mestu so stalno povišani tudi nitrati (v letu 2005 AM
59,2 mg NO3/l).
V Spodnji Hajdini je bila podzemna voda v letu 2005 čezmerno obremenjena z nitrati (AM
75,5mg NO3/l) in desetil-atrazinom (AM 0,14 µg/l).
V vrtini v Lancovi vasi so bile v letu 2005 ugotovljene zelo visoke koncentracije nitratov
(AM 93,0 mg NO3/l), vsebnosti atrazina in desetil-atrazina blizu dopustne meje, v junijskem
vzorcu pa 0,06 µg/l metolaklora.
(Monitoring..., 2005)
Na kakovost podtalnice pa na območju okrog industrijske cone Talum vplivajo tudi stara
bremena, zlasti industrijski odlagališči rdečega blata in pepela. V vzorcih osmih vrtin se
pojavljajo prekomerne koncentracije specifičnih parametrov, značilne za izlužke rdečega blata
in pepela kot so povišana alkalnost, aluminij, železo, cianidi, fluoridi, vanadij in mineralna
olja. Konstrukcija obeh odlagališč in pogosta izsušitev zgornjega sloja omogočata pronicanje
znatnega deleža padavin skozi telo odlagališča v podtalnico. Izsledki nakazujejo, da je
onesnažen 500 metrski pas, ki sega od vzhodnega roba odlagališča rdečega blata prek južnega
dela industrijske cone proti perutninskim farmam. (Stanje v okolju...,2001; Špes, 1996).
Večletni monitoring podtalnice je odkril prekoračitev mejnih vrednosti naslednjih
parametrov: pH (9-9,5), Al(0,2mg/l), Fe(0,2mg/L), F(1,5mg/L), As(10mg/L), mineralna olja
(10mg/L), cianidi (0,05 mg/L)(Stanje okolja...,2001).
V okviru meritev v letu 2000 (Stanje okolja..., 2001) so bile te vrednosti še izrazito višje:
pH(10-11,5), Al(0,2-29mg/L), Fe(0,6mg/L), V (50-5200 mg/L), As (131-1200mg/L),
mineralna olja (10-40mg/L), cianidi (0,2-0,9 mg/L).
Kljub padanju trenda kemijske onesnaženosti (nivo nitratov in fitofarmacevtskih sredstev)
podzemne vode v zadnjih letih lahko ugotavljamo, da je stanje podzemne vode Dravskega
polja zelo slabo. Presežene mejne koncentracije pesticidov kažejo na negativen vpliv
intenzivnega poljedelstva, k visokim koncentracijam nitratov pa poleg kmetijstva prispevajo
tudi naselja brez kanalizacije. Točkovno pa se pojavljajo tudi prekomerne vrednosti
parametrov, ki so posledica industrije.
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6.8.4. Stanje živega sveta in naravne dediščine v občini Kidričevo
Zaradi svojega ravninskega značaja in drugih ugodnosti naravnega okolja, se je na območju
današnje občine Kidričevo kot tudi drugod na Dravskem polju razvilo izrazito kmetijsko
območje. Tako je bilo npr. leta 1931 na Dravskem polju še vedno okrog 70% kmečkega
prebivalstva, visok delež pa se je ohranil tudi še po drugi svetovni vojni, leta 1961 je bil npr.
delež kmečkega prebivalstva še vedno okrog 32% (Pak, 1969).
Z uvajanjem boljšega gospodarjenja, na primer z odpravo obvezne prahe in uvajanjem
deteljice, se je zmanjšala potreba po obdelovalnih površinah. Kmetje niso več širili polja na
račun gozda, obratno, najslabše njive so opuščali. Posledica tega je bilo enakomerno
manjšanje njivskih površin, od leta 1825, ko jih je bilo 58% celotne površine, na 50% leta
1879 in 43% leta 1963. Njive so opuščali na najslabšem svetu, osrednji prodnati terasi z
najplitvejšo in najrevnejšo prstjo (Vogrin, 2001). Še danes so v gozdovih lepo vidni ostanki
njivskih ogonov. Nekdanjo enakomerno razdelitev pa nam kažejo še današnje gozdne parcele.
Kasneje so v gozdovih tudi pasli in steljarili, kar je pripomoglo k širjenju živinoreje na nekoč
skoraj povsem poljedelskem Dravskem polju (Pak, 1969). Posledica je bila tudi sprememba
strukture gozdov. V preteklosti je prevladoval gozd s hrastom in belim gabrom, danes pa
revnejši borovi gozdovi. Glede na sestavo favne so gozdovi občine Kidričevo dobro ohranjeni
(Vogrin, 2001).
Danes torej v širšem območju okrog industrijske cone ni več elementov prvobitne narave.
Severno prevladujejo antropogeno spremenjeni gozdovi, v večjem južnem delu pa
monokulturna polja, ki so se po velikih melioracijah v osemdesetih letih 20 st. razširila tudi na
črete, mokrotne travnike na stiku Dravskega polja in vzpetega sveta.
So se pa zaradi človekovega delovanja razvili sekundarni habitati, izstopajo gramoznice,
deponija rdečega blata, tik izven občinske meje pa vodni zadrževalnik pri Medvedcah,
glinokopna jezera pri Pragerskem, od katerih so bili nekateri predlagani za naravne vrednote.
Ekološko pomembno območje Dravsko polje zajema osrednji del Dravskega polja, od
Miklavža na Dravskem polju, do Kidričevega na jugovzhodu. Največji ekološki pomen tega
območja se kaže v lastnostih ekološkega koridorja vzhod-zahod ter povezovanju alpskega in
panonskega biogeografskega območja. Industrijska cona Talum je izvzeta , sicer pa za
gradnjo na teh območjih ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja.
Odlagališče rdečega blata (halda)
Odlagališče rdečega blata meri okrog 45 ha in je v okviru projekta sežigalnice predvideno kot
deponija preostankov (pepela). Od juga in zahoda ga obdajajo kmetijske površine, severno ga
omejuje železniška proga, severovzhodno pa leži vas Strnišče. Rdeče blato se je kot stranski
produkt proizvodnje glinice v obliki vodne suspenzije odlagalo na deponijo v l. 1954 do 1990.
Značilna rdeča barva je posledica velike vsebnosti železa.
Halda je trenutno še delno aktivna, nanjo se odlaga blato iz vodne čistilne naprave Ptuj.
Večino odlagališča pa v celoti prerašča travna vegetacija. Robovi so zaraščeni predvsem z
borom in robinijo (Robinia pseudoacacia). Na odlagališču prevladuje termofilna ruderalna
vegetacija (Vogrin, 2001).
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Od živalskega sveta je bilo na odlagališču rdečega blata ugotovljenih deset gnezdilk, od tega
pet vrst s slovenskega rdečega seznama, tri vrste pa so ogrožene tudi v evropskem merilu.
Med ostalo ogroženo favno se tukaj pojavlja tudi martinček, ki je prav tako na rdečem
seznamu. Na odlagališču rdečega blata in okolice je bilo ugotovljenih 128 vrst rastlin, od tega
so štiri take, ki so v Sloveniji redke in ogrožene (Vogrin, 2001).
Če povzamemo, odlagališče rdečega blata je sekundarni habitat. Zaradi delovanja človeka so
se tu pojavile razmere, redke za SV Slovenijo. Na njegovo posebnost opozarjajo tudi
rastlinske in živalske vrste. Kot suho ruderalno območje, ki je v marsičem podobno suhim
travnikom daje nekaterim rastlinskim in živalskim vrstam zatočišče, ki jih drugod ni.
Predlagano je bilo, da se območje prepusti naravi in ustrezno zakonsko zaščiti, kar pa se do
tega trenutka še ni zgodilo.
V tem smislu bi poseg ob gradnji sežigalnice imel izrazito negativen vpliv na naravno okolje.
Fotografiji1in 2: Odlagališče rdečega blata (pogled proti jugu, v ozadju rob Haloz in Donačka
gora; rdeče blato naseljujejo invazivne vrste, v ozadju Robinia pseudoacacia)

Avtor: Forbici, 2006
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6.9. Sklep
Območje občine Kidričevo zaznamuje splet naravno in družbeno geografskih dejavnikov.
Geološko se nahaja na obsežnem prodnem vršaju iz nekarbonatnega fluvioglacialnega proda,
ki ga je v wuermski poledenitvi nasula Drava. Hkrati z nasutjem proda je Polskava na južnem
robu Dravskega polja nanosila debele plasti ilovice. Svet so v teh finejših naplavinah čreti oz.
mokrotni travniki, ki jih je v kidričevski občini po obsežnih melioracijah pred dvajsetimi leti
ostalo le za vzorec. Geološka zgradba pogojuje vodne razmere, prodni vršaj je eden največjih
vodonosnikov v Sloveniji s preostalo dinamično izdatnostjo 2,8 m3/s. Debelina vodonosne
plasti se giblje med 5 in 20 metrov, globina gladine podtalnice pa med 3 in 10 metri, generalni
tok podtalnice je zahod-vzhod, hitrost pa je ocenjena na 8 m na dan. Zaradi izrazite
prepustnosti se hidrografska mreža ni razvila. Vodno okolje je zelo ranljivo, označuje ga
nizka regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost (Brečko et al, 1996).
Na prodih so se razvile distrične rjave prsti, ki so ob ustreznih agrotehničnih ukrepih osnova
za intenzivno kmetijstvo, ki zraven odsotnosti kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav
poglavitni krivec za slabo stanje podtalnice. Že desetletja beležimo previsoke vsebnosti
nitratov in fitofarmacevtskih sredstev. Zraven ploskovnega onesnaženja so prisotni v bližini
industrijske cone Talum tudi točkovni industrijski viri (izpiranje nevarnih snovi skozi telesi
opuščenih deponij), ki lokalno še dodatno obremenjujejo podtalje.
Po Ogrinu (Ogrin, 1998 ) ima območje občine Kidričevo zmerno celinsko podnebje vzhodne
Slovenije. Gams (Gams, 1998).Dravsko polje uvršča med območja izrazite temperaturne
inverzije, katere obstoj, trajanje in debelina pa še ni podrobneje raziskana. Kljub relativno
dobri prevetrenosti v pretežnem delu leta in dobrih samočistilnih sposobnostih (dober
emisijsko-imisijski koeficient) pa lahko neugodne vremenske razmere lokalno poslabšajo
kakovost zraka.
Največji viri emisij se nahajajo v industrijski coni Talum (proizvodnja aluminija, talilnica
sekundarnega aluminija, proizvodnja specialnih glinic, predelava odpadnih olj, asfaltna baza).
Če v zadnjih 15 letih beležimo padec emisij klasičnih onesnaževal (SO2, dimni plini), pa je
okolje preobremenjeno s fluoridi, problem pa za nameček (p)ostajajo tudi obstojna organska
onesnaževala (POPS). Stockholmska konvencija med deset kategorij virov POPS uvršča tudi
proizvodnjo aluminija, talilnice sekundarnega aluminija, proizvodnjo anodne mase in
sežigalnice komunalnih odpadkov. Takšna koncentracija tovrstnih polutantov bi po mojem
mnenju presegla samočistilne sposobnosti okolja. V vzorcih prsti so bile večkratno presežene
mejne vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov, medtem ko koncentracije dioksinov
niso presegle naravnega ozadja.
Občina Kidričevo, kot tudi širše območje Dravskega polja, bo zaradi ugodne prometne
in strateške lege ob visoki nacionalni gospodarski rasti, vključevanju balkanskih držav v
evropske integracije zagotovo doživelo nadaljnji razvoj. Žal pa je ta trenutno zgolj
enostransko usmerjen v t.i. umazano industrijo z visokimi emisijskimi koeficienti in porabo
energije z nizko dodano vrednostjo. To pa pomeni tudi povečan pritisk na okolje, ki se že
srečuje s svojimi regeneracijskimi sposobnostmi. Zato predlagam, da se sežigalnica
komunalnih odpadkov ne umešča v ta prostor.
V naslednjih poglavjih bom prikazal celovito ravnanje s komunalnimi odpadki in ovrednotil
možne alternative sedanjemu programu.
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7. Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki in tehnologije ravnanja s
komunalnimi odpadki
7.1.Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov je prva faza v celotnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki. Tu se poraja več vprašanj, ki zadevajo mesto posameznika v sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki oz. njegovo odgovornost za nastale odpadke. Zaenkrat velja v Sloveniji
pravilo »lastnik oz. imetnik plača«, kar pomeni, da stroške pokriva prebivalstvo ter drugi
povzročitelji teh odpadkov in jih plačujejo kot storitev.
Lokalne skupnosti morajo poskrbeti za vzpostavitev in delovanje ločenega zbiranja
odpadkov v gospodinjstvih. Ločeno zbiranje mora lokalna skupnost zagotoviti za določene
frakcije odpadne embalaže , kosovnih in nevarnih odpadkov. Z vzpostavitvijo sistema
ločenega zbiranja strmo naraščajo tudi stroški tekočega obratovanja takšnega sistema,
predvsem na področju ravnanja z odpadno embalažo. Predpisi namreč zahtevajo vzpostavitev
ekoloških otokov in zbirnih centrov, na zvišanje stroškov storitve odvoza odpadkov pa
bistveno vpliva pogostost praznjenja zabojnikov za ločeno zbiranje. Vse tako nastale stroške
lokalna skupnost oziroma izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki preračuna
na enoto ( najpogosteje volumen ) preostanka mešanih komunalnih mešanih odpadkov in
zaračuna gospodinjstvom oziroma drugim povzročiteljem komunalnim odpadkov. Tak način
ravnanja z odpadno embalažo na tem mestu omenjam iz več razlogov:
- v gospodinjstvih nastane kar 60 % vse odpadne embalaže v Sloveniji,
- uvajanje in delovanje sistema ločenega zbiranja odpadne embalaže občutno zvišajo
stroške ravnanja z odpadki za lokalne skupnosti in gospodinjstva,
- Slovenija je ena redkih držav EU, ki za financiranje ločenega zbiranja in sortiranja
odpadne embalaže še vedno uporablja načelo onesnaževalec plača,
- Slovenija je ena redkih držav EU, kjer proizvajalci za ločeno zbiranje odpadne
embalaže iz gospodinjstev lokalnim skupnostim k nastalim stroškom ne prispevajo
ničesar in istočasno od njih zahtevajo brezplačno predajo ločeno zbranih frakcij
prostovoljnemu sistemu za ravnanje z odpadki Slopak. S tem jim onemogočijo
zniževanje stroškov z morebitnimi prihodki od prodaje ločeno zbranih surovin.
Namesto tega bi morala po mnenju Keuca (Keuc, 2005) Slovenija uvesti princip oz. načelo
razširjene odgovornosti proizvajalca, ki prenaša odgovornost za okolju prijazno ravnanje z
izdelki, ko ti postanejo odpadek, na njihovega proizvajalca (ne na potrošnika). Načelo
razširjene odgovornosti proizvajalca zajema:
- uporabo okolju prijaznejših materialov in proizvodnih procesov,
- zniževanje porabe materialov v proizvodnih procesih,
- oblikovanje izdelkov z daljšo življenjsko dobo,
- oblikovanje varnejših načinov recikliranja,
- zniževanje stroškov ravnanja z odpadki.
Povedano drugače; z uporabo razširjene odgovornosti proizvajalec prevzame fizično in
finančno odgovornost za vplive na okolje v celotnem življenjskem ciklu svojih izdelkov torej tudi takrat, ko ti postanejo odpadek.
Odgovornost proizvajalca je tesno povezana z uvajanjem PAYT (t.i. Pay-As-You-Throw ali
plačaj kolikor odvržeš) načina zaračunavanja storitev ravnanja z odpadki v gospodinjstvih. Ta
sistem se je tako v svetu kot v EU izkazal za najučinkovitejše orodje za zniževanje nastalih
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količin odpadkov v gospodinjstvih na eni in povečanje ločeno zbranih frakcij na drugi strani.
Po njem gospodinjstva plačujejo stroške ravnanja z odpadki zgolj za preostanek mešanih
odpadkov, ki se zaračunavajo glede na volumen in težo ter/ali pogostost odvoza. (Pripombe
na osnutek dokumenta »Operativni program odstranjevanja odpadkov s strategijo
zmanjševanja odloženih količin biološko razgradljivih odpadkov za obdobje 2003-2008«,
2003)
Takšen sistem je v nekaterih državah (Italija, Švedska) nadgrajen tako, da gospodinjstvom
omogoči znižanje stroškov odvoza, če biološke odpadke kompostirajo doma. Tako se je na
Švedskem 60 % gospodinjstev odločilo za lastne sisteme kompostiranja (Hogg et al, 2001).
7.2. Ločevanje in zmanjševanje komunalnih odpadkov na izvoru
Zmanjševanje količin in ločevanje odpadkov na izvoru je prvi cilj strategije ravnanja z
odpadki, kar bo potrebno uveljaviti tudi na območju SV Slovenije. Z ločenim zbiranjem in
recikliranjem odpadkov materiale preko sekundarnih surovin vračamo v snovni tok. S tem
lahko dosežemo vrsto pozitivnih učinkov na okolje ( zmanjševanje izkoriščanja naravnih
virov, prihranek energije), kot tudi za stroške proizvodnje, pri kateri sekundarne surovine na
trgu praviloma dosegajo nižje cene od primarnih surovin, zniževanje stroškov odstranjevanja
odpadkov.
Tu se poraja vprašanje, katere vrste odpadkov ločevati na izvoru, kar je odvisno od
možnosti predelave ločeno zbranih odpadkov in njihovega plasmaja na tržišču sekundarnih
surovin. Danes imamo v Sloveniji, kar velja tudi za območje SV Slovenije, razširjeno
ločevanje odpadnega papirja in stekla. Za to vrsto odpadkov obstaja tržišče, tudi s tržnimi
nišami v tujini.
Pomembna postavka pri ločenemu zbiranju je odvajanje biološko razgradljivih odpadkov.
Pravilnik o odlaganju odpadkov, ki določa obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje
odpadkov, med drugim govori tudi o deležu biološko razgradljivih odpadkov, ki se bodo še
smela odlagati na vseh odlagališčih v posameznem koledarskem letu.
Tabela 16: Zakonsko določene količine BIOO, ki se lahko odlagajo na deponijah v letih
2000-2015
Obdobje

Zmanjšane količine
odloženih
biološko
razgradljivih
komunalnih
odpadkov, izraženo
z
zmanjšanjem
odstotka biološko
razgradljivih
odpadkov v
komunalnih
odpadkov, nastalih
v
letu 1995
(%)

Izhodiščno
leto 1995
2000

0

Letna količina
odloženih
biološko
razgradljivih
odpadkov,
izražena v
odstotku mase
komunalnih
odpadkov,
nastalih v
letu 1995

Letna količina
biološko
razgradljivih
komunalnih
odpadkov v
odloženih
komunalnih
odpadki
(1.000 t)

Letna količina
biološko
razgradljivega
ogljika v odloženih
komunalnih
odpadkih, izražena v
odstotku mase
komunalnih
odpadkov, nastalih v
letu 1995
( TOC )

Letna količina
biološko
razgradljivega
ogljika v odloženih
komunalnih
odpadkih
(t)

10,9

77.100

(%)

47

332

47

332

47

2001

5

44

311

9,7 – 10,45

68.600 –
73.900

2002

5

42

297

8,9 – 10,15

62.900 –
71.800

2003

5

40

283

8,1 – 9,85

57.300 –
69.600

2004

5

38

269

7,3 – 9,55

51.600 –
67.500

2005

5

35

247

6,1 – 9,1

43.100 –
64.300

2006

5

33

233
5,5 – 8,8

38.900 –
62.200

2007

10

28

197

4,26 – 8,05

30.100 –
56.900

2008

10

26

183

3,92 – 7,75

27.700 –
54.800

20092010

5

21

148

3,15 – 6,98

22.300 –
49.300

20112012

5

19

134

2,85 – 6,64

20.100 –
46.900

20132015

5

16

113

2,4 – 6

16.900 –
42.400

Vir: Operativni program...,2003

S tem se bo posledično zmanjšalo uhajanje metana, amoniaka, CO2 ( toplogrednih plinov )
Tu je pomembno osvetliti dejstvo, da slovenska zakonodaja brez zaključka s termično
obdelavo ne zagotavlja lastnosti, primernih za odlaganje prav zaradi uporabe parametra TOC.
V evropskih strokovnih krogih se veliko polemizira o smiselnosti omejevanja parametra TOC,
ki ne odraža prave slike o stopnji razgradnje in produkciji plinov v ostankih. V nemško
govorečih deželah so tako uvedli drugačne parametre, eden izmed njih je »respiratorna
aktiviteta« po štirih dneh (AT4 <5mg O2( g suhe snovi ). Tako se lahko z biološkimi
postopki doseže bistveno zmanjšanje ostankov odpadkov za odlaganje, zmanjšanje količin
deponijskega plina v njem in zmanjšanje količine in obremenitve izcednih vod iz odlagališč
(Ignjatovič, 2006).
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7.3. Snovna izraba komunalnih odpadkov
7.3.1. Snovna izraba bioloških odpadkov
V praksi je potrebno sprejeti odločitev, kateri sistem tehnološke obdelave odpadkov uporabiti,
saj obstaja več možnih variant. V osnovi jih delimo na aerobne postopke, katerih cilj je
proizvodnja komposta in anaerobne procese, s katerimi se pridobiva bioplin. Kompost je
možno uporabiti (glede na sejalne frakcije) v vrtičkarstvu, cvetličarstvu in kmetijstvu.
Kompostno maso, ki po svoji strukturi in čistosti ni primeren za eno od zgoraj navedenih
področij, lahko uporabimo kot material za rekultivacijo deponij. Tu mislim na vsebnost težkih
kovin, ki variirajo v odvisnosti od različnih vrst bioloških odpadkov in območja izvora.
Bioplin je energijsko koristen za proizvodnjo el. energije ali kot energent za ogrevanje.
(Ekart, 2001)
7.3.2. Snovna izraba odpadne plastike
Obstajajo različne strategije reševanja problematike odpadne plastike, ki ji v razvitih državah
posvečajo veliko pozornost. Odpadna plastika ima v primerjavi z drugimi vrstami materialov
marsikatere značilnosti, ki otežujejo ponovno uporabo. Kljub za zdaj še neugodnim
tehnološkim in ekonomskim kazalcem ( slabšanje mehanskih lastnosti polimerov, visoki
stroški zbiranja in ločevanja, nezainteresiranost trga za izdelke iz ponovno predelane odpadne
plastike ) se napoveduje povišanje deleža recikliranih plastičnih materialov.
Odpadna plastika sestoji iz različnih vrst polimerov. Vsak polimer se odlikuje z
določeno kombinacijo fizikalno-kemijskih lastnosti, ki vplivajo tudi na predelovalne
možnosti. Za vsak polimer obstajajo specifični postopki predelave in polimeri, ki se najbolj
pogosto pojavljajo med odpadki ( polietilen, polivinilklorid, polipropilen, polistiren in drugi )
so med seboj nezdružljivi, kar povzroča enega glavnih problemov mehanskega recikliranja.
Že majhne količine enega polimera v drugem bistveno poslabšajo njegove mehanske
lastnosti. Zraven tega je plastika dodatno onesnažena z drugimi materiali kot so steklo, papir,
kovine in tekstil.
7.3.3. Snovna izraba odpadnega stekla
Zbiranje, priprava in uporaba odpadnega stekla je kompleksen proces, pri čemer je potrebno
opozoriti na zahtevano čistost steklenih črepinj. Delež recikliranega embalažnega stekla je
visok in še narašča ( n. pr. za Nemčijo znaša: belo steklo – 70 %, rjavo steklo - 80% in zeleno
steklo – 90 % ). Najbolj ekonomično se uporabljajo steklene črepinje - odpadno steklo pri
ponovnem taljenju v steklarski peči in predelavi v stekleni izdelek. Poznamo več vrst
različnih stekel, ki se med seboj močno razlikujejo po sestavi, tehnologiji predelave, zahtevani
kvaliteti in drugo. Temu ustrezno poznamo veliko vrst odpadnega stekla, kar zahteva
specifičnost zbiranja, sortiranja, priprave in reciklaže odpadnega stekla
.
7.3.4. Snovna izraba odpadnega papirja in kartona
Odpadni papir in karton sta glede na prostorninski delež v komunalnih odpadkih pomembni
vrsti odpadkov, saj predstavljata približno 20 % delež v celotni strukturi odpadkov. Papir in
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karton je možno snovno in energijsko izkoriščati, pri čemer imamo pri snovnem izkoriščanju
dve možnosti:
• odpadek uporabimo kot sekundarno surovino pri proizvodnji papirja in kartona in
zmanjšamo uporabo primarne surovine ( celuloze ), ter s tem neposredno vplivamo na
gospodarjenje z gozdovi,
• odpadek uporabimo kot primarno surovino pri kompostiranju.
7.4.

Mehansko- biološka obdelava komunalnih odpadkov ( MBO )

Ko govorimo o mehansko-biološki obdelavi odpadkov imamo v mislih razgradnjo organskih
materialov, oziroma zmanjšanje organskega ogljika v odloženih odpadkih. Za MBO trdih
odpadkov iz naselij se lahko uporabijo različne tehnologije, kar je odvisno od količine in
sestave odpadkov ter primarnega cilja njihove obdelave. V osnovi zasleduje naslednje cilje:
•
•
•

podaljšanje življenjske dobe deponijskega prostora skozi zmanjšanje količine (
volumna ) odpadkov in boljšega stiskanja odloženih odpadkov
zmanjševanje dolgoročnih emisij iz deponijskega telesa ( izcedne vode, deponijski plin
) skozi maksimalno možno razgradnjo ogljikovih komponent v odpadkih
z biološkimi stopnjami razgraditi in zmanjšati biološko razgradljive ogljikove
komponente v odpadkih

Za presojo postopkov mehansko-biološke obdelave se uporabljajo številni parametri, ki so v
korelaciji z emisijami deponijskega plina in izcednih voda. Najbolj primerni so sledeči:
• tvorba plina v času 21 dni ( GB21)
• biološka poraba kisika v štirih dneh - akiviteta respiracije ( AT4)
• TOC Elauat ( skupni organski ogljik v izcedni vodi )
S postopkom MBO stremimo predvsem manjšati obremenitve okolja zaradi izcednih voda in
deponijskega plina, ki so posledica odlaganja na deponiji. Rezultati so pokazali;
• tvorba deponijskega plina pri obdelanih odpadkih je ocenjena na 20-40 l/kg suhe
snovi in znaša cca 10 % potenciala plina neobdelanih odpadkov. Za deponijo z 20 m
višine deponijskega telesa bi znašale urne emisije deponijskega plina manj kot 2 L/m2
• emisijski potencial izcednih voda se je v obdelanih odpadkih reduciral v primerjavi z
neobdelanimi odpadki za 90 %.
(Ekart, 2001)
Mehansko - biološka obdelava odpadkov je stroškovno sprejemljivejša v primerjavi s
termično obdelavo, vendar jo zagovorniki incineracije, kot edino procesno stopnjo, zavračajo
z argumenti kot so:
• zahteva sorazmerno velik deponijski prostor za odlaganje kljub 50 % volumenski
redukciji gospodinjskih odpadkov, katere je smiselno mehansko-biološko obdelati
• velik problem družbene sprejemljivosti deponije odpadkov, kjerkoli se v prostoru
pojavi
• pomanjkanje prostora za deponije odpadkov na območju SV Slovenije, kar
povzročajo strogi kriteriji pri določanju lokacij deponije odpadkov
Smiselnost teh argumentov bom preveril na podlagi analize snovnih tokov odpadkov pri
izbranih variantah gospodarjenja z odpadki v naslednjem poglavju.
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Za nadaljnji razvoj koncepta gospodarjenja z odpadki v cilju učinkovitega toka odpadkov je
torej mehansko- biološka obdelava zelo pomembna, katero tehnologijo oz. metodo uporabiti
pa je odvisno od končnega cilja odpadkov. V osnovi lahko snovni tok odpadkov MBO
razvrstimo v tri osnovne skupine:
1.
MBO pred deponiranjem odpadkov
MBO s kompostiranjem brez kombinacije s termično obdelavo; osnovni cilj tega postopka je
zmanjšanje količine odloženih odpadkov in izboljšanje lastnosti vgrajevanja odpadkov v
deponijski prostor ter zmanjšanje emisij.
2.
MBO pred termično obdelavo
Cilj tega postopka je v zmanjševanju količine odpadkov primernih za termično obdelavo.
Zmanjšanje količine odpadkov dosežemo z zmanjševanjem vsebnosti vode v odpadkih s
pomočjo biogenih procesov in z minimalno razgradnjo organskih komponent. Dodatni cilj
stabilizacije odpadkov z zmanjšanjem vsebnosti vode je njihova primernost za začasno
odlaganje.
3.
MBO pred deponiranjem in termično obdelavo
Cilj tega koncepta je v ločevanju odpadkov na različne frakcije v masnem toku odpadkov, in
sicer:
• inertne frakcije,
• biološke frakcije, primerne za aerobno in anaerobno biološko predobdelavo pred
deponiranjem s ciljem, da njihov vpliv v deponijskem telesu zmanjšamo na
minimum (deponijski plin in izcedne vode),
• frakcije z energetsko vrednostjo, primerne za termično obdelavo
7.4.1. Mehansko - biološka obdelava z izločanjem gorljive frakcije
Glavni cilj MBO odpadkov je pridobivanje suhe in biološko stabilne frakcije, ki se pri
naknadni obdelavi ločijo na inertne frakcije, primerne za odlaganje na odlagališču, in na
organske frakcije, primerne za termično obdelavo. Ker gre pri tej obdelavi v osnovi za
sušenje razgradljivih organskih komponent in ne za njihovo razgradnjo, ta postopek
imenujemo tudi mehansko - biološka stabilizacija s sušenjem. Procesne stopnje so:
• mehanska priprava materiala z ločevanjem kovin in drugih tržno zanimivih
sekundarnih surovin ter drobljenje preostanka odpadkov,
• delna razgradnja lahko razgradljivih organskih komponent in sušenje,
• ločevanje inertnih frakcij od gorljive frakcije, ki ima visoko energijsko vrednost.
Anaerobni proces
Anaerobni proces omogoča pridobivanje metana in po naknadnem aerobnem procesu tudi
komposta. Kombinacija anaerobnega gnitja in aerobnega procesa razgradnje omogoča
popolno stabilizacijo organskega materiala ob izrabi energije. Tako se lahko z anaerobno
fermentacijo10 % mase transformira v bioplin (Ekart, 2002).
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Aerobni proces
Bistvo aerobnega procesa predstavlja kompostiranje, kjer s faznim postopkom mehansko
izločimo izbrane frakcije uporabnih sestavin in dela biološko slabo razgradljivih sestavin v
mešanih gospodinjstvih, zatem pa s pomočjo aerobne biološke razgradnje organskih sestavin
pridobimo material, ki je primernejši za odlaganje na deponijskem prostoru. Le-ta je manj
reaktiven, povzroča manjšo količino izcednih vod ter tvorbo deponijskega plina in s tem
zmanjšanje toplogrednih plinov.
Mehansko - biološki proces vsebuje kot prvo obdelovalno fazo grobo sortiranje, ki mu sledi
drobljenje in mehansko izločevanje materialov kot npr. steklo, kovine, plastika, pesek in les.
Sledi aerobna razgradnja ( kompostiranje ) in nato odlaganje ali termična obdelava.
7.4.2. Primernost odlaganja odpadkov po MBO postopku
Če povzamemo vsebino poglavja o MBO postopku ugotovimo, da imamo na voljo dve
možnosti končne oskrbe. Neposredno deponiranje in pa termična obdelava z odložitvijo
preostankov na odlagališča inertnih odpadkov. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti,
primerjavo variant pa bom opravil v naslednjem poglavju.
Pri prvi metodi je predvsem vprašljivo doseganje predpisanih vrednosti škodljivih
elementov kot so težke kovine ( živo srebro, kadmij, talij ). Vendarle pa tudi pri sežigu
nevarne snovi ostanejo bodisi v pepelu ali žlindri, le njihova koncentracija je večja. Največja
zgoščenost je v filtrni pogači, ki se obravnava kot nevaren odpadek in bi bilo zato zanjo
potrebno zagotoviti poseben prostor za odlaganje ( opuščeni rudniki, itd ) ali pa jih izvažati.
Predvsem v Nemčiji, ki ima 23 naprav za MBO, tečejo številne raziskave, s katerimi bodo
ugotovili dogajanja v deponijskih telesih za odpadke, ki so bili odloženi po postopku MBO.
Dosedanje raziskave so ugotovile sledeče:
• faktor tesnjenja odloženih odpadkov po postopku MBO se je v primerjavi z
neobdelanimi odpadki bistveno povečal,
• pričakovati je zmanjšanje sesedanja deponijskega telesa
• zmanjša se izcejanje voda in vsebnost škodljivih snovi
• produkcija deponijskega plina se zmanjša za več kot 90 %
Dovoljene vrednosti celokupnega ogljika v trdnih snoveh ( TOC ) in vodi ( TOC- Eulat ), ki
odražajo vsebnost organskih snovi, bi bile presežene brez dodatnih rešitev. To je, kot sem že
omenil, posledica togosti slovenske zakonodaje, ki favorizira termično obdelavo. To pomeni,
da bi bilo potrebno izpolniti dodatne zahteve v zvezi s prostim kisikom in deponijskim
plinom. Kot rešitve se uporabljajo drenaže deponij in odsesavanje odvečnega plina ter
njegovo energetsko izrabo ( kot bioplin ).
7.5.

Termična obdelava komunalnih odpadkov

Sežigalnica odpadkov je naprava namenjena toplotni obdelavi odpadkov iz pridobljene
toplote ali brez nje. Toplotna obdelava vključuje sežiganje z oksidacijo odpadkov, pirolizo,
uplinjanje, obdelavo v plazmi ter druge postopke toplotne obdelave, če se produkti obdelave
naknadno sežgejo. Naprava za sosežig je namenjena proizvodnji energije (npr.
termoelektrarna) ali proizvodnji določenih izdelkov (npr. cementarna). Pri sosežigu se
odpadek lahko uporablja kot običajno gorivo ali pa kot dodatno ali pa se odpadki toplotno
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obdelajo za namen odstranjevanja. Če pa se v takšni napravi sosežig izvaja tako, da je glavni
namen toplotna obdelava odpadkov in ne proizvodnja energije ali izdelkov, se naprava šteje
za sežigalnico (ARSO, 2006).
Če sledimo šestemu okoljskemu akcijskemu programu EU in Nacionalnemu programu o
varstvu okolja pomeni sežig zadnjo ( najnižjo in najmanj želeno ) stopnico v hierarhiji
ukrepov minimizacije odpadkov. T o pomeni, da obstaja vrsta bolj zaželenih ukrepov ( glej
poglavje 3.1.), ki bodo v prihodnosti dobili vse večjo težo in pomen, kot npr. obvezni delež
reciklirane embalaže. Dolgoročno naj bi se torej delež in količina odpadkov, ki jih čaka
končna oskrba, zmanjševala. Vse to bi morali upoštevati tudi pri regionalnemu konceptu
ravnanja z odpadki in dimenzioniranju naprav z dolgo življenjsko dobo. V mislih imam še
posebej objekte za termično obdelavo odpadkov saj veljajo za velike investicije z dolgo
življenjsko dobo ( do 30 let ). Prav zato operaterji sežigalnic ( praviloma gospodarske družbe
s finančnim interesom ) podpišejo z izvajalci javne službe ravnanja z odpadki dolgoročne
pogodbe, ki slednje vežejo z zajamčenimi količinami, ki jih morajo zagotoviti za obratovanje.
Slednje bi lahko upočasnilo ukrepe na višjih ravneh hierarhije.
Če povzamemo bistvo, osnovni namen termične obdelave odpadkov je zmanjševanje volumna
ter inertizacija odpadkov in ne pridobivanje energije. Danes je na voljo več postopkov:
• uplinjanje pomeni termično razgradnjo oz. delno oksidacijo v atmosferi z omejeno
količino kisika in pri temperaturi med 800 in 2000°C. Dobljeni reakcijski produkti so
delno gorljivi plini in bolj ali manj inertni trdni preostanki.
• piroliza je definirana kot termična razgradnja organskih materialov v temperaturnem
območju 300 do 600°C brez prisotnosti kisika. Reakcijski produkti so gorljivi plini,
katran, olja in koks. Sam proces pirolize ne zadostuje vsem zahtevam sodobne
termične obdelave odpadkov, zato se ta procesna stopnja lahko smatra le kot proces
pred-obdelave.
• tudi sežig pomeni termično razgradnjo, vendar ob prisotnosti prebitka kisika in pri
tipičnih temperaturah med 800 in 1300 °C.
(Študija termične obdelave..., 1999)
Za energijsko izkoriščanje se pri termični obdelavi posebne kurilne naprave. V svetu je
poznanih več različnih tehnologij kot npr.:
• moderniziran tradicionalen sežig na rešetki- enostopenjski klasični sežig,
• Siemens sežig- dvostopenjski sežig
• Thermo-select sežig- dvostopenjski sežig
• Noell sežig- dvostopenjski sežig
• Postopek KIV Vransko ( dvostopenjski sežig )
7.5.1.
Enostopenjski sežig na rešetki
Termična obdelava odpadkov se je razvila iz tehnologij industrijskih peči, ki so uporabljala
trda goriva ( premog ) in sežig na rešetki. Zanjo pa je značilno, da vsi postopki sežiga
potekajo v enem prostoru. Prednost tega procesa je preizkušenost in pa dejstvo, da je tako
možno obdelati vse vrste odpadkov, predobdelava ( mletje ) pa je potrebna le za večje
kosovne odpadke. Trdi preostanki so popolnoma oksidirani in ne vsebujejo gorljivih snovi. Po
drugi strani pa ima ta tehnologija tudi svoje pomanjkljivosti. Surovi dimni plini imajo znatno
višje vrednosti škodljivih snovi kot dvostopenjski postopki zaradi nižjih obratovalnih
temperatur v primerjavi s sodobnimi večstopenjskimi sežigi. ( glej tabelo 7). Zato so stroški
čiščenja odpadnih plinov bistveno višji, zaradi potrebnega mokrega pranja plinov pa so
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potrebne tudi velike količine tehnološke vode. Ta postopek sežiga je predlagan v varianti IV
(Študija…, 1999).
7.5.2. Dvostopenjski postopki sežiga odpadkov
Bistvena značilnost teh postopkov je zgorevanje odpadkov v dveh prostorsko in časovno
ločenih fazah. V prvi fazi poteka proces s primanjkljajem kisika, pri čemer nastajajo surovi
dimni plini. Le-ti izgorevajo v drugi fazi z dodajanjem kisika pri temperaturah 870-1200°C.
Ta postopek omogoča praktično popoln razkroj organskih snovi.
Prednosti tega postopka so:
 bistveno nižje emisije prahu in ostalih škodljivih snovi v surovem plinu,
enostavnejši in učinkovitejši sistem čiščenja dimnih plinov,
 nižji stroški investicije, obratovanja in vzdrževanja naprav,
 ekonomičnost tudi pri relativno majhnih kapacitetah.
( Ekart, 2001)
Pomanjkljivosti teh postopkov so visoke tehnološke zahteve, nepreizkušenost postopkov
(nejasni emisijski rezultati, ki jih je možno ugotoviti v daljšem časovnem obdobju). Visoke
ocene je pridobil postopek KIV Vransko, ki je plod domačega znanja.
Kot vsi ostali tehnološki postopki ravnanja z odpadki, tudi termična obdelava odpadkov
obremenjuje okolje z onesnaženimi dimnimi plini in preostankom po sežigu, to je pepelom in
žlindro.
Čiščenje dimnih plinov kot končna faza termične obdelave je pomembno, ker imamo v
odpadkih veliko neprijaznih snovi, ki jih pred izpustom dimnih plinov v ozračje potrebno
očistiti. Količine se močno razlikujejo v odvisnosti od uporabljene tehnologije. Sicer pa v
surovih dimnih plinih zasledimo:
• pepel ( prašni delci)
• težke kovine in njihove spojine
• dušikove okside ( NOX)
• žveplove okside ( SOx)
• fluoride ( HCl )
• dioksine in furane
• lahko hlapljive organske spojine ( VOC )
• negorljivi ogljikovodiki ( TOC )
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Tabela 17: Vrednosti surovega dimnega plina pri postopku sežiga KIV Vransko in sežiga na
rešetki
Parameter

Direktive
2000/76/EC

KIV – surovi
dimni plini 1

Prašni delci
skupaj
CO
TOC
SO2
NOx
HCl
HF
Cd, Ti- skupaj
Hg
Ag, Sb, As, Pb,
Cr, Co, Mn, Ni,
V, Sn - skupaj

10

44

50
10
50
200
10
1
0,05
0.05
0,5

7,5
1,6
10
60
18
0,28
n.p.
n.p.
n.p.

Vir:

1
2
3

Sežig na rešetkisurovi dimni
plini 2
2000- 15 000

Sežig na rešetkisurovi dimni
plini 3
2000 - 6000

50 - 600

200 - 500

200 - 800
200 - 400
400 - 1500
2 - 20
n.p.
n.p.
n.p.

300 - 600
200 - 600
500 - 1200
1 - 10
0,5 - 5
0,1
10 - 150

pilotna sežigalnica KIV Vransko, Ekart, 2001, str. 73
Barniske, L. : Stand der termischen Abfallbehandlung in der Bundesrepublik
Deutschland, VDI Berichte Nr. 637 ( 1987 ), 27 – 50
Kuerzinger K. et al : Moderne Verfarhen zur Absorption, Noel – KRC
Umwelttrchnik, Wuerzburg (cv:Ekart, 2001)

Termična obdelava se izvaja z različnimi tehnološkimi postopki. Klasičen sežig na rešetki je
sicer najbolj preizkušen in najcenejši, je pa tudi najbolj umazan.

7.6.

Deponiranje preostanka komunalnih odpadkov

Deponiranje je najstarejša oblika končne oskrbe odpadkov. Poznamo več tipov deponij:
1. po vrsti odpadkov, ki se nalagajo na deponijski prostor
• deponija za nevarne odpadke
• deponija za nenevarne odpadke
• deponija za inertne odpadke
2. po načinu umestitve v prostor
• dolinski tip deponije, katerega pogoj je, da je dolina v eni smeri odprta zaradi
možnosti drenaže izcednih in površinskih voda
• ravninski tip deponije
• pobočni tip deponije, kjer se deponija naslanja na pobočje hribine
Odlagališča morajo biti na ustreznih neprepustnih tleh. Neprimerne lokacije odlagališč so
vodovarstvena, poplavna in geološko nestabilna tla (Pogačnik, 1992).
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8.

Vrednotenje variant dolgoročnih rešitev ravnanja s komunalnimi
odpadki

Celovito ravnanje z odpadki temelji na kombinaciji, v prejšnjih poglavjih naštetih, procesov.
Pri tem je potrebno upoštevati prioritetni red posameznih načinov ravnanja z odpadki, ki jih
zapoveduje EU in slovenska strategija:
- preprečevanje nastajanja odpadkov
- ponovna uporaba
- snovna izraba komunalnih odpadkov
- energijska izraba komunalnih odpadkov
- odlaganje preostanka na deponiji
Iz vseh možnih kombinacij sem izdvojil štiri rešitve ravnanja s komunalnimi odpadke:
Varianta 1
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- predelava bioloških odpadkov
- deponiranje ostalih komunalnih odpadkov brez predhodne obdelave
Variant 2
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- mehansko-biološka obdelava ostalih komunalnih odpadkov
- deponiranje preostanka komunalnih odpadkov
Varianta 3a/b
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- predelava bioloških odpadkov
- mehansko-biološka obdelava ostalih komunalnih odpadkov
- sežig energetsko bogate frakcije ( več manjših regionalnih objektov s kapaciteto
20 000 t /leto ali en večji v Kidričevem
- deponiranje preostanka komunalnih odpadkov
Varianta 4 ( varianta »Kidričevo« )
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- predelava bioloških odpadkov
- sežig ostalih komunalnih odpadkov ( en velik objekt s kapaciteto 280. 000 t / leto )
- deponiranje preostanka po sežig
8.1.Tehnološki vidik
8.1.1. Varianta 1
Varianta 1 je glede na zahteve novega Pravilnika o odlaganju odpadkov
( Ur.1. RS, 2000) prehodnega značaja in ni dolgoročna rešitev ravnanja s komunalnimi
odpadki saj ne more zagotoviti kriterijev glede vsebnosti TOC oz. TOC Eulat (v vodi) v
odloženih odpadkih hkrati pa pomeni potrebo po velikem odlagalnem prostoru in obvezo
plačila takse na obremenjevanje zraka.
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Za izračun snovnih tokov odpadkov sem uporabil kot izhodiščno leto 2005 ( najnovejši
podatki SURS). Takrat je bilo na odlagališčih SV Slovenije odloženih 350.000 ton
komunalnih in njim podobnim odpadkov. Izhajamo iz predpostavke, da je uvedeno ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru. Če izhajamo iz Operativnega programa
odstranjevanja odpadkov bo ločeno zbranih frakcij do leta 2008 55 %, od tega:
• biološki: 25 %
• papir in karton: 12 %
• plastika : 8 %
• steklo: 4 %
• kovine: 3 %
• les: 3 %

Od tega se ocenjuje 42 % ponovna uporaba, predelava ali reciklaža, oziroma po posameznih
frakcijah:
• biološki: 22 %
• papir in karton : 10 %
• plastika : 4 %
• steklo : 3 %
• kovine 2 %
• les 1%
Po Ekartu (Ekart, 2001) so lahko deleži določenih frakcij, ki gredo v ponovno uporabo še
višji:
• papir, karton: 15 %
• steklo 7%
• kovine in nekovine: 5 %
Tako sem izbral optimistično varianto, ki izhaja iz dejstva, da se bodo cilji glede ločenega
zbiranja v prihodnosti še povečevali. Odstotek ločeno zbranih frakcij je sledeči:
• biološki odpadki: 22 %
• papir in karton 15 : %
• steklo : 7%
• kovine in nekovine: 5 %
Na sliki 4 je prikazan diagram masnih tokov komunalni odpadkov po varianti 1. Tu je
potrebno povedati, da gre za poenostavljen model, saj so količine seštete in se odpadki
zberejo na enem mestu. V resnici imamo na tem območju tri regijske centre prvega reda in tri
drugega, kjer MBO ni predviden.
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Slika 4: Deponiranje preostanka komunalni odpadkov brez predhodne obdelave
Vhodna količina
komunalnih odpadkov
350 000 t

Preostanek
po ločevanju na
izvoru
51 %

Odlagališče
nenevarnih odpadkov

Papir, karton
15 %

Tržišče sekundarnih
surovin

Steklo
7%

Tržišče sekundarnih
surovin

Kovine in nekovine
5%

Predelava ločeno
zbranih bioloških
Odpadkov
22 %

Tržišče sekundarnih
surovin

Aerobni
sistem,
produkt
kompost

Anaerobni
sistem,
Produkt
kompost+
bioplin

8.1.2. Varianta 2
Varianto 2 je gledano z vidika Pravilnika o ravnanju z odpadki in trendov, ki se v zadnjem
času pojavljajo v Evropi (predvsem Nemčija) možno obravnavati kot eno dolgoročnejših
rešitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Ta varianta sicer še zmeraj zahteva nekoliko večji
odlagalni prostor, vendar dosežemo volumensko redukcijo in manjšanje količine deponijskega
plina in izcednih vod, ki neposredno obremenjujeta zrak in tla. Z uvedbo mehansko-biološke
obdelave odpadkov izpolnjujemo zahteve po omejenih količinah biorazgradljivih odpadkov,
ki se lahko letno odlagajo na odlagališčih v Sloveniji, v skladu s Prilogo 3 Pravilnika
odlaganju odpadkov (Ur. L. RS št. 84 / 98).
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Slika 5: Mehansko-biološka obdelava in deponiranje preostanka odpadkov

Vhodna količina
komunalnih
odpadkov
350 000 t

Preostanek
po ločevanju na
izvoru
51 %

mehanskobiološka
obdelava

Mehanski del

Femagnetni
izločevalec

Sekljanje

Papir, karton
15 %

Tržišče sekundarnih
surovin

Kovine in nekovine
5%

Steklo
7%

Tržišče sekundarnih
surovin

Predelava ločeno
zbranih bioloških
Odpadkov
22 %

Tržišče sekundarnih
surovin

Aerobni
sistem,
produkt
kompos
t

predsortiranje
grobih frakcij

Intenzivni
razkroj
2 tedna v

predhodno
sekljanja

Naknadni razkroj
6-8 tednov v
gredicah na

Homogeniziranj
e

Bela tehnika,
elektronika, 1,2 %

H2O, CO2
20-25 %

Odlagališče
nenevarnih
odpadkov,
20-25 %

Kovine
1%

8.1.3. Varianta 3
Varianta 3 predstavlja kombinacijo odlaganja preostanka odpadkov po mehansko biološki
obdelavi in energijsko izrabo tistega dela odpadkov, ki imajo primerno energijsko vrednost
(11-13 MJ/ kg ). V procesu sta možni dve varianti:
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Anaerobni
sistem,
Produkt
Bioplin +
kompost

•

•

Mehansko biološka obdelava komunalnih odpadkov, pri kateri se odpadki stabilizirajo
z zmanjšanjem vrednosti organskega ogljika do vrednosti, ko so komunalni odpadki
primerni za odlaganje na odlagališču komunalnih odpadkov (slika 6)
Mehansko biološka stabilizacija komunalnih odpadkov s sušenjem ( MBS ), pri kateri
se komunalnim odpadkom ne odvzamejo organske substance, temveč se sušenjem
poveča njihova energijska vrednost (do 18 MJ/kg). Ti se nato sežgejo. (slika 6)

Slika 6: Mehansko biološka obdelava, sežig energijsko bogate frakcije in deponiranja
preostanka odpadkov

Vhodna količina
komunalnih
odpadkov
350 000 t

Preostanek
po ločevanju na izvoru
51 %

mehanskobiološka
Obdelava + sežig

Tržišče sekundarnih
surovin

Kovine in nekovine
5%

Tržišče sekundarnih
surovin

Tržišče sekundarnih
surovin

Biološki del
( glej sliko zgoraj

Mehanski del
( glej sliko zgoraj )
Delci manjši
od 10 mm,
10-15 %
Sežig

Steklo
7%

Papir,
karton
15 %

CO2, H2O
20-25 %

Preostanek
Po sežigu
(5%)

Odlagališče nenevarnih
odpadkov
( skupna masa 25 % )
Toplotna oz. el.
energija
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Predelava ločeno
zbranih bioloških
Odpadkov
22 %

Aerobni
sistem,
produkt
kompost

Anaerobni
sistem,
Produkt
Bioplin +
kompost

Slika 7: Mehansko biološka obdelava s sušenjem in sežig energijsko bogate frakcije

Preostanek po
ločevanju na izvoru
51 %

Mehansko biološka
obdelava ( sušenje)

H2O, CO2
20-25 %

Izločanje grobih
frakcij ( bela
tehnika,
elektronika) 1%

Nadaljnje ločevanje
25-30 %

Kovine, nekovine
1%
Mineralne snovi
3%

Sežig

25-30 %

Odlaganje
preostanka
7-10 %

Topl. Oz.
električna
energija

8.1.4. Varianta 4 (varianta Kidričevo)
To različico sem poimenoval po Študiji termične obdelave trdih odpadkov iz naselij za
severovzhodno Slovenijo, ki predvideva direktno termično obdelavo komunalnih odpadkov z
eno sežigalnico locirano v Kidričevem z kapaciteto 280 000 ton / leto. Po tej varianti bi se
sežgali vsi odpadki, ki ostanejo po ločevanju na izvoru ( ločeno zbrane frakcije in odpadki s
prenizko energetsko vrednostjo ).
Predmet sežiga so sledeče frakcije: biomasa, papir, karton, plastika, guma, les tekstil in
mešani gospodinjski odpadki.
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Prostorska shema predvideva od spodaj navzgor ločen zajem komunalnih odpadkov, kjer bi
se ločene frakcije obdelale v reciklirnih centrih (35 %), večji del (65 %) pa bi se prek
regionalnih nakladalnih postaj po železnici prepeljal v objekt termične obdelave (med dvema
alternativama je bilo kot bolj ustrezna lokacija izbrano Kidričevo).
Slika 8 : Snovni tokovi odpadkov v primeru direktne termične obdelave
Ločen zajem
komunalnih
odpadkov

Ločeno zbrane
frakcije in odpadki
s prenizko
energetsko
vrednostjo

Preostali mešani
odpadki

Prekladalne
postaje
58-61 %

Reciklirni centri
35 %

TERMIČNA OBDELAVA
65 %

Snovna izraba,
kompostiranje
25 %

Odlagališče
odpadkov
19 %

Lokalna odlagališča
7-10 %

Izvoz v končno
oskrbo
0,4 %

Vir: Študija termične obdelave...,1999
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Slika 9: Masna bilanca pri termični obdelavi odpadkov

Očiščeni dimni
plini

čiščenje dimnih plinov

obdelava preostankov
Po čiščenju

preostanki za
odlaganje (pribl. 5%)

OBJEKT ZA
TERMIČNO OBDELAVO
ODPADKOV

odpadki
( 100%)

energija

Ostanki kovin
( pribl. 3 %)

Žlindra
( pribl. 25%)

Vir: Študija termične obdelave..., 1999
Avtorji omenjene študije navajajo, da je bilo na območju SV Slovenije v letu 1998 na
komunalna odlagališča odloženih 448.000 t odpadkov, od tega 54.000 t gradbenega materiala
in 394.000 trdih odpadkov iz naselij. 7.000 t primernih za termično obdelavo, za leto 2010 pa
že pribl 503.000 t, od tega 327.000 t primernih za termično obdelavo. Tako »optimistične«
napovedi so utemeljili s povečanjem odstotka zajema komunalnih odpadkov in porastom
nastajanja odpadkov zaradi dviga BDP-ja ( 0,7 % na leto). Tako so upravičili velikost
potrebnega objekta s kapaciteto 280.000 t (Študija termične…, 1999).
ARSO je z letom 2002 pričel z rednim tehtanjem vseh zajetih odpadkov, ki se zberejo in
odložijo na komunalnih odlagališčih. Tako podatek za leto 2005 navaja, da je bilo v SV
Sloveniji zbranih 317.116 t komunalnih in njim podobnih odpadkov. Torej so bile zgoraj
omenjene količine daleč precenjene.
Zagotovo lahko rečemo, da takšna shema direktne termične obdelave odpadkov ni v skladu s
slovensko in evropsko strategijo ravnanja z odpadki, saj ne temelji na maksimalnem ločevanju
in snovni izrabi odpadkov. Če sledimo ciljem Nacionalnega programa varstva okolja (glej
Sliko 8), bi naj že do leta 2008 dosegli več kot šestdeset odstotno predelavo komunalnih
odpadkov.
Sežiga odpadkov pa ne moremo pojmovati kot predelave odpadkov, saj je sežiganje
odpadkov v napravi, ki je izgrajena z namenom, da se v njej odpadek odstrani, možno
klasificirati le kot postopek odstranjevanja D10 (sežiganje na kopnem) in ne kot postopek
predelave R1 (uporaba odpadkov načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije).
Upoštevati je namreč potrebno kriterije za razlikovanje med odstranjevanjem odpadkov in
predelavo odpadkov, postavljene v razsodbah Evropskega sodišča. Skladno z razsodbo C458/00 je potrebno v vsakem specifičnem primeru napraviti preizkus, ali se lahko operacije v
objektu izvajajo tudi, če odpadka ni. Sežigalnice komunalnih odpadkov so torej namenjene
odstranjevanju odpadkov, postopki npr. v cementarnah pa se smatrajo kot postopki predelave
odpadkov (ARSO, 2007).
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Tako se izkaže, da je projekt sežigalnice v Kidričevem s kapaciteto 280.000 t/letno
predimenzioniran za zbirno območje SV Slovenije. Ob izgradnji le-te (z življenjsko dobo 30
let) je vprašanje, če bi podoben objekt zgradili tudi za zbirno območje zahodne Slovenije
(predvidena lokacija Trbovlje) in ne bi preprosto odpadkov iz celotne Slovenije preusmerili v
Kidričevo. Tu se porajajo dvomi o transportni in ekonomski upravičenosti pa tudi o okoljski
pravičnosti. Eno od pomembnih načel evropske politike o ravnanju z odpadki je tudi načelo
bližine. Le-to spodbuja odlaganje odpadkov čim bližje kraju nastanka. V 5. členu okvirne
Direktive o odpadkih 75/442 je načelo formulirano za odlaganje odpadkov, ne pa tudi za
recikliranje in predelavo (Court of justice, case C-203/96 , 1998).
Slika 10: Približevanje ciljem NPVO

Vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencije republike Slovenije za okolje, 2003
8.2. Ekonomski vidik
Eden izmed pomembnih dejavnikov pri izbiri ustrezne tehnologije in umeščanja objektov v
prostor je prav gotovo finančni vidik. Ta se odraža v ceni izbranega sklopa tehnologij in v
ceni nakupa ustrezno velikih zemljišč. Ker v Sloveniji še nimamo referenčnih tehnologij,
večina avtorjev navaja tuje vire oz. ponudnike tehnologij. Prav zaradi tega so podatki, ki jih
navajam zgolj ocene, ki lahko variirajo tudi do 20 %.
Vsekakor je potrebno sprejeti določene predpostavke, da lahko med seboj primerjamo
različne variante. V oceno stroškov niso vključeni stroški prevoza, ki po nekaterih podatkih
dosegajo tudi do 50 % celotne komunalne oskrbe. Prav tako predvidevam, da se bodo objekti
umeščali v industrijske cone z ustrezno komunalno opremljenostjo in neko povprečno ceno
zemljišč. Variante od 1 do tri povzemam po Ekartu (Ekart, 2001) oz. njegovih virih, varianto
4 pa po Študiji termične obdelave. Ker viri vsebujejo podatke (tolarske zneske) iz različnih
časovnih obdobij, so vsi revalorizirani na stanje 1. 10. 2006 in pretvorjeni v evre. Ker se
64

posamezne variante nanašajo na različno velika območja se končni pokazatelj izraža v
specifičnih stroških ravnanja s komunalnimi odpadki (v evrih / tono).
V osnovi stroške razdelimo na investicijske in obratovalne.
8.2.1. Investicijski stroški
Investicijski stroški obsegajo ;
• nakup zemljišča,
• pripravljalna dela (raziskave, dovoljenja, stroški financiranja)
• gradbena konstrukcija,
• strojna in elektro oprema,
• pomožni objekti
Poglejmo si tako finančno sliko infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki pokriva populacijo
200 000 ljudi in ima zmogljivost 100 000 ton letno. Investicijske stroške za variante od 1 do
3 povzemam po J. Ekart, ki je pri kalkulaciji postavil sledeče predpostavke.
• potrebno zemljišče za postavitev kompostarne
15. 000 m2
• potrebna površina za postavitev termičnega objekta ( kapaciteta 20. 000 ton/leto )
7500 m2
• potrebna površina za postavitev objekta mehansko-biološke obdelave odpadkov 20.
000 m2
V primeru variante 4 oz. direktne termične obdelave so potrebne sledeče površine:
• potrebne površine za 6 regionalnih prekladalnih postaj
30 000 m2
• objekt termične obdelave ( kapaciteta 280 000 t/leto )
35 000 m2
• odlagališče za žlindro ( 53 000 m3 / leto pri 10 m nasipa)
132 500 m2
• filtrna pogača ( 3000 m3 / leto ) , potreben izvoz
Kot strošek zemljišča je upoštevana povprečna cena stavbnega zemljišča za industrijske
objekte v industrijski coni 41 evrov/ m2. Cena zemljišča za odlagališče nenevarnih odpadkov
pa znaša 18 evro/ m2.
Tabela 18 : Investicijski stroški zemljišča za potrebne objekte po variantah 1-3
Vrsta objekta

Varianta 1
( evro )
631 000
0

Kompostarna
Mehansko-biološka
obdelava
Termična obdelava
0
Odlagališče**
4 596 000 ( 25 ha )
5 227 000
Skupaj
Vir: prirejeno po Ekart, 2001

Varianta 2
( evro )
631 000
842 000

Varianta 3/ab
( evro )
631 000
842 000

0
1 692 000 ( 9,2 ha )
3 165 000

317 000
1 471 000 ( 8 ha )
3 261 000

** odlagališče je predvideno za dobo 25 let
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Tabela 19: Investicijski stroški zemljišča za potrebne objekte za varianto 4
Vrsta objekta
Prekladalne postaje
Objekt termične obdelave
Odlagališče za žlindro*
Odlagališče za filtrno pogačo**
Skupaj

Varianta 4 ( evro )
1 230 000
1 435 000
2 385 000 ( 13,25 ha )
ni podatka
5 050 000

Vir: . prirejeno po Študiji termične obdelave odpadkov za severovzhodno Slovenijo
* odlagališče je predvideno za dobo 25 let
** filtrna pogača se odlaga v podzemnih skladiščih, predviden izvoz
Investicijske stroške v opremo povzemam Ekart, J., zbrani pa so bili na podlagi informativnih
ponudb.
Tabela 20: Ocenjeni investicijski stroški po variantah 1-3
Vrsta objekta
Kompostarna
Mehansko-biološka
obdelava
Termična obdelava
Odlagališče
Skupaj

Varianta 1
( evro )
4 789 000**
6 118 000***
0

Varianta 2
( evro )
4 789 000**
6 118 000***
5 515 000

Varianta 3
( evro )
4 789 000**
6 118 000 ***
5 515 000

0
46 875 000
( 2 500 000 m3 )
51 664 000**
52 993 000***

0
19 925 000
( 915 325 m3 )
30 229 000**
31 558 000 ***

17 438 000 ****
14 768 000
( 250. 000 m3 )
42 510 000**
43 839 000***

Vir: Ekart, J., str. 105
** aerobni sistem obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov
*** anaerobni sistem obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov
**** enota s kapaciteto 20 000 t/leto
V primeru variante 4 oziroma centralizirane direktne termične obdelave (ta je bila v omenjeni
študiji izbrana kot cenovno najbolj ugodna). V to shemo je vključen objekt za termično
obdelavo (zmogljivost 280 000 t/leto, enostopenjski sežig na rešetki, mokro-suho čiščenje
dimnih plinov) in investicijski strošek za ureditev odlagalnih površin. Nejasni oziroma
neznani ostajajo stroški za regijske prekladalne postaje, regijske reciklirne centre in lokalna
odlagališča za odpadke, neprimerne za termično obdelavo in izvoz toksične filtrne pogače (v
Sloveniji ni primernih kapacitet za podzemno odlaganje).
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Tabela 21: Ocenjeni investicijski stroški za varianto 4
Vrsta objekta
Objekt za termično obdelavo
Odlagališče žlindre in pepela
Skupaj
Vir: Študija, str. 3/51

Varianta 4 ( evro )
150 855 000
8 585 000
159 440 000

Skupni investicijski stroški tako znašajo:
Tabela 22: Skupni investicijski stroški po variantah 1-3
Vrsta stroška
Varianta 1 (evro)
Varianta 2 ( evro )
5 227 000
3 165 000
Zemljišča
51 664 000**
30 229 000**
Tehnološki objekti
52 993 000***
31 558 000 ***
Skupaj

56 891 000**
58 220 000***

33 394 000**
34 723 000***

Varianta 3 ( evro )
3 261 000
42 510 000**
43 839 000***
45 771 000**
47 100 000***

Vir: Ekart, J., str. 105
** aerobni sistem obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov
*** anaerobni sistem obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov
Tu je potrebno poudariti, da se variante od 1 do 3 nanašajo na območje z okoli 200 – 250 tisoč
prebivalcev. Ta hipotetični izračun sem primerjal s finančno konstrukcijo Regijskega centra
za ravnanje z odpadki Celje, v katerega je vključenih 215 000 prebivalcev iz 23. občin
savinjske regije. Projekt bo stal po prvi fazi, ki vključuje ureditev prebiralnice, skladišča
ločeno zbranih surovin, kompostarne in odlagališča, 18 milijonov evrov. Druga faza, ki
vključuje izgradnjo MBO naprave in sežigalnice, pa je ocenjena na 28,6 milijona evrov,
skupaj torej 46,6 milijona evrov. Ta znesek je skoraj identičen skupnim investicijskim
stroškom tretje variante. Tako lahko to oceno vzamem za verodostojno.
Glede na število prebivalcev bi bilo potrebno za primerjavo z varianto 4 prve tri izračune
pomnožiti z faktorjem 3,5. Tako postane razvidno, da je najbolj ugodna varianta 2.
Tabela 23: Skupni investicijski stroški za varianto 4
Vrsta stroška
Zemljišča
Tehnološki objekti
Skupaj
Vir: Študija termične …, 1999

Varianta 4 ( evro)
5 050 000
159 440 000
164 490 000

8.2.2. Obratovalni stroški
Obratovalni stroški posameznih variant izhajajo iz rezultatov letnih obratovalnih stroškov.
Skupni letni obratovalni stroški so zmanjšani za prihodek iz prodaje surovin oz. reciklatov in
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proizvedene energije pri termični obdelavi komunalnih odpadkov in anaerobnem sistemu
obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov. Sestavljajo jih letni investicijski stroški ( stroški
kapitala ), povprečni fiksni obratovalni stroški in povprečni variabilni obratovalni stroški
(Študija termične…,1999).
Dejstvo je, da so specifični obratovalni stroški (cena na tono) odvisni od kapacitete naprav.
Ker v Sloveniji še nimamo referenčnih objektov, avtorji povečini navajajo nemške izkušnje.
Tudi prihodki iz naslova prodaje surovin in proizvedene energije so zgolj okvirni in jih zgolj
povzemam po zgoraj navedenih virih. Specifične obratovalne stroške z upoštevanjem
prihodka prikazuje graf 4.
Graf 4: Specifični obratovalni stroški
Specifični obratovalni stroški
140

119

Euro/ t

120
100

94
72,3

80
60

Niz1

49,4

45,2

40
20

4

va
ria
nt
a

3b

3a

va
ria
nt
a

2

va
ria
nt
a

va
ria
nt
a

va
r ia
nt
a

1

0

Vir: Ekart, 2001; Študija termične…, 1999
8.3. Okoljski vidik
Pri vrednotenju najoptimalnejšega načina ravnanja z odpadki je varstvo okolja faktor, ki bi
moral biti nasploh upoštevan. Ker se bodo izbrane rešitve izvajale še dolgo vrsto let ( 25-30
let) in bodo potrebni veliki finančni vložki, bi bilo zelo neugodno, če bi se nekatere rešitve
čez čas izkazale na zgrešene. To še posebej velja za tehnologijo sežiga odpadkov, ki je bila in
ostaja predmet ostrih debat med zagovorniki in nasprotniki.
Glavni problem do sedaj se je pojavljal pri deponiranju odpadkov, predvsem s tvorbo
deponijskih plinov in izcednih vod. Kot je že bilo pojasnjeno v poglavju 5.4., se ta problem z
MBO razreši. Seveda pa mora biti tudi MBO proces izvajan na način, ki čim manj
obremenjuje okolje. Možni negativni vplivi se lahko pojavijo tako pri mehanskem kot tudi
biološkem delu. Pri mehanskem predvsem v obliki hrupa in prašnih delcev, pri biološkem pa
emisije organskih škodljivih snovi ( aldehidi, alkoholi, amoniak, benzol ) in težkih kovin.
Kljub temu je toksični potencial emisij odpadnega zraka v primerjavi s termično obdelavo s
standardno filtracijo (elektrofilter za odpraševanje, mokro pranje, katalizator za dioksine in
dušikove okside ) kar 18-krat manjši (Ekart, 2001).
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Termična obdelava
Termična obdelava je ekološko najbolj sporen in razvpit način obdelave komunalnih
odpadkov. Dejstvo je, da so vse sežigalnice odpadkov (neodvisno od velikosti in tehnologije)
tudi proizvajalci odpadkov. Naivno bi bilo misliti, da snov preprosto izgine, zgori. Materija se
pretvori v drugo obliko, v tem primeru pline (največ CO2), ki se sproščajo v atmosfero in
ponavadi niso upoštevani v masnih bilancah. Tako ne moremo govoriti o redukciji. Drugo
dejstvo je, da lahko v kvalitativnem smislu govorimo celo o porasti, saj nastajajo v procesu
sežiga nove spojine ( po nekaterih podatkih več tisoč različnih ), od katerih je večina
nepoznanih oz. slabo raziskanih, kar posledično pomeni, da je neraziskan tudi njihov vpliv na
človeka.
Največje težave pri sežigu komunalnih odpadkov povzročajo zraven emisij škodljivih snovi,
ki so značilne tudi za zgorevanje običajnih goriv:
• ogljikov monoksid (CO),
• žveplov dioksid (SO2),
• dušikovi oksidi (NOx) in
• prašni delci (saje, leteči pepel),
še emisije:
• organskih snovi,
• toksičnih kovin,
• anorganskih klorovih spojin (izraženih kot HCl),
• anorganskih fluorovih spojin (HF),
• dioksinov in furanov (PCDD/F)
( Samec, Kokalj, 2002).
Slovenska zakonodaja določa mejne emisijske koncentracije omenjenih škodljivih snovi, ki so
podani v sledeči tabeli.
Tabela 24: Mejne vrednosti posameznih parametrov v dimnih plinih sežigalnic komunalnih
odpadkov
Parameter

Enota

Mejna dnevna povprečna
koncentracija
10
10
50
10
1
50
200
0,05
0,05

Prašni delci
mg/Nm3
Skupni organski ogljik
mg/Nm3
CO
mg/Nm3
HCl
mg/Nm3
HF
mg/Nm3
SOX
mg/Nm3
NOx
mg/Nm3
lahko hlapne kovine (Ti)
mg/Nm3
lahko hlapne kovine (Hg,
mg/Nm3
Cd)
srednje in težko hlapne
mg/Nm3
0,5
kovine
PCDD/F
ng/Nm3
0,1
Vir: Uredba o emisijah snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov. Uradni list, 2004
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Kot posebej problematične je potrebno izpostaviti naslednje tri skupine onesnaževal:
• obstojna organska onesnaževala
• težke kovine
• prašni delci
Obstojna organska onesnaževala
Osnovni problem glede emisij organskih spojin iz sežigalnic predstavlja nastanek številnih
novih stranskih produktov, bolj poznanih kot produkti nepopolnega zgorevanja ( PNZ ). To
so mikro-koncentracije organskih snovi kot so policiklični aromatski ogljikovodiki ( PAH ),
PCB, dioksini in furani.
Dioksini oz. furani so skrajšano ime za družino polikloriranih dibenzo-dioksinov in
polikloriranih dibenzofuranov.

Slika 11: Skeletna zgradba dibenzofurana in dibenzodioksina

2,3,7,8-TCDD

2,3,7,8-TCDF

Vir: J. Koppe in J. Keys, PCB-ji in previdnostno načelo, str. 77
Dioksini in furani so izredno strupene in mutagene snovi, nekatere raziskave so pokazale, da
jih je moč povezati z odpovedjo imunskega sistema. Njihova prisotnost je bila prvič
zabeležena v vzorcih vode s Huronskega jezera v ZDA v 40. letih prejšnjega stoletja, kar
sovpada z začetkom proizvodnje kloraromatov (npr. PCB-jev). Obstaja 75 vrst dioksinov in
135 vrst furanov. Med vsemi pa je najbolj nevaren 2,3,7,8 tetraklorirani dibenzo-dioksin
(TCDD), ki je poznan kot najbolj toksična snov.
Emisije furanov in dioksinov se merijo na dva načina: preko toksičnega ekvivalenta (TE) v
ng /m3 posamezne vrste dioksinov in furanov ali pa s skupno emisijo PCDD/ F, ki se določi
tako, da se izmerjene vrednosti posameznih dioksinov in furanov pomnožijo z ustreznim
toksičnim ekvivalentom ter seštejejo. Tako dobljena skupna koncentracija dioksinov in
furanov po EU zakonodaji za sežigalnice komunalnih odpadkov ne sme presegati 0,1 ng/,m3v
dimnih plinih (Samec, Kokalj, 2002).
Dioksini in furani so kemično, fizikalno in biološko zelo obstojni, zato je velik problem
njihovo kopičenje v okolju in živih organizmih. Tako se z leti njihova koncentracija postopno
zvišuje. Zaradi hlapnosti lahko molekule dioksinov in furanov več tednov lebdijo v zraku,
globalna zračna cirkulacija pa jih raznaša daleč stran od izvorov. Dejansko ni več prostora na
tem planetu, ki ne bi bil onesnažen z določeno koncentracijo dioksinov. Ker je človek na
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vrhu prehranjevalne verige, je še posebej izpostavljen bioakumulaciji. Dioksini se namreč
vežejo na maščobe, posledično pa se koncentrirajo tudi v mleku.
Ocene, kolikšen delež k onesnaževanju z dioksini prispevajo sežigalnice komunalnih
odpadkov, so različne. L. 1996 je npr. ameriška agencija za zaščito okolja (USEPA) podala
podroben primerjalen popis izvorov PCDD/F v ZDA za leti 1987 in 1995. Agencija je
razvrstila izvor dioksinov na sežigne izvore, predelava kovin, rafiniranje in predelavo,
biološke in fotokemične procese in sekundarne izvore. Od 3000 g TEQ skupnih ocenjenih
emisij, so jih sežigalnice odpadkov v letu 1995 prispevale 1100 g (cv: Pripombe na
osnutek…, 2003).
Seštevek podatkov za 15 držav razvitega sveta ( za katere obstaja register izvorov dioksinov,
med njimi ni Slovenije ) nakazuje, da sežigalnice prispevajo približno 50 % vseh emisij
dioksinov (Incineration and human health, 2002).
Kljub temu, da je v preteklih 15 letih opazno precejšnje izboljšanje in napredek ( uvedba
novih tehnologij, strožji kriteriji ) pa nekateri strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko bile te
vrednosti zelo podcenjene iz sledečih razlogov:
Pomanjkanje podatkov; veliko število sežigalnic je bilo samo enkrat testiranih ali pa še to
ne. Vrednosti se potem enostavno ekstrapolirajo na vse sežigalnice istega tipa. To velja
predvsem za ZDA.
Monitoring; vrednosti dioksinov, furanov in pa tudi težkih kovin se ne izvajajo zvezno
ampak točkovno. Procesne motnje, zaustavitve in ponovni zagon sežigalnice lahko bistveno
spremenijo te vrednosti. Študija ( De Fre in Wevers ) v eni izmed belgijskih sežigalnic, kjer
so primerjali vzporedno zvezno in točkovno merjenje, je razkrila šokantno dejstvo. Povprečje
dvotedenskega merjenja je bilo med 8,2 in 12,9 ng TE/ Nm3, kar je znatno nad zakonsko
določeno mejo. Vendar je potrebno poudariti, da je več drugih študij pokazalo, da sodobne
sežigalnice delujejo v skladu z normativi.
Tudi slovenska zakonodaja ne predvideva stalnega monitoringa. Uredba o emisijah snovi v
zrak, iz sežigalnic ali naprav za sosežig, narekuje, da je treba v prvih dvanajstih mesecih
najmanj enkrat na tri mesece, kasneje pa najmanj dvakrat letno izvajati občasne meritve
težkih kovin ter dioksinov in furanov. Trajno se izvajajo meritve koncentracij NOx, CO, TOC,
HCl, HF in SO (Uradni l. RS, 2004).
Dioksini v pepelu niso upoštevani v emisijskih bilancah. Niti večina študij niti slovenska
zakonodaja ne upošteva in ne predvideva meritev dioksinov, furanov in težkih kovin v pepelu.
Dokazano je bilo, da predvsem leteči pepel vsebuje znatno večje količine dioksinov in težkih
kovin. Tako leteči kot kotlovni pepel pa sta klasificirana kot inertna odpadka in se odlagata na
normalnih odlagališčih.
Abad in sodelavci so izvedli študijo v eni izmed sodobnih španskih sežigalnic komunalnih
odpadkov, ki so pokazale, da predstavljajo dioksini v dimnih plinih le zelo majhen delež vseh
proizvedenih dioksinov. Najvišje koncentracije so bile najdene v letečem pepelu, manj v
žlindri, vendar je zaradi večje proizvodnje žlindre prispevek primerljiv.
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Tabela 25 : koncentracije PCDD/PCDF v dimnih plinih, letečem pepelu in žlindri
Dimni plini
ng TE /
g TE / leto
Nm3
Vzorec 1
0,004
0,0048
Vzorec 2
0.004
0.0048
Vir: Abad et al, str. 1145

Leteči pepel

Žlindra

ng TE / g

g TE / leto

ng TE / g

g TE / leto

0,65
0,37

2,60
1,48

0,06
0,013

2,04
0,44

Zraven navedenih pa se pojavlja še en pomislek glede PCDD/PCDF. Shema na nacionalni
ravni (opcija direktne termične obdelave, zraven lokacije Kidričevega za SV Slovenijo, za
preostalo Slovenijo predvideva izgradnjo podobnega objekta v Trbovljah. Slovenska
zakonodaja ne omejuje števila izvorov dioksinov, dokler so le-ti v zakonsko določenih
okvirih. Tako bi lahko teoretično v Trbovljah zraven cementarne, ki sosežiga odpadke in
potencialne sežigalnice, postavili še vrsto objektov, ki emitirajo dioksine, saj se le-ti ne
seštevajo. Slovenska zakonodaja tudi ne predvideva monitoringa in mejnih emisijskih
vrednosti za dioksine in furane pri proizvodnji primarnega, in tudi sekundarnega aluminija, ki
sta locirani v industrijski coni Taluma.
Meritve emisij iz podobnih obratov so pokazale, da so izrazit vir dioksinov (Vončina, 2002).
Ob dejstvu, da v okolici potencialnega objekta v Kidričevem za potrebe študije niso bile
opravljene predhodne meritve koncentracij dioksinov (t.i. »background level« ), se lahko
vprašamo, kako se bodo preverjali morebitni negativni vplivi delovanja.
Toplogredni plini
Ena od prednosti sežigalnic v primerjavi z ostalimi načini ravnanja z odpadki, naj bi bilo tudi
občutno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ostalimi variantami, ki ga
povzema tudi Operativni program odstranjevanja odpadkov in mnogi slovenski avtorji. To
trditev je ovrglo poročilo Evropske komisije »Waste management option and climate
change«, v katerem so podrobno preučili razne opcije ravnanja z odpadki v Evropski uniji (
EU-15, l. 2000) z vidika transporta, odlaganja/uporabe, zmanjšanja toplogrednih plinov
zaradi nadomeščanja energije in primarnih surovin itd.
Toplogredni plini v procesu ravnanja z odpadki nastajajo in izginjajo. Poglavitni procesi,
ki sodelujejo pri nastanku so:
• emisije metana pri odlaganju biorazgradljivih odpadkov,
• emisije CO2 pri sežigu odpadkov ( predvsem plastika in tekstil ),
• emisije NOx pri sežigu odpadkov,
• emisije CO2 iz fosilnih goriv pri zbiranju, transportu in predelavi odpadkov,
• emisije halogeniranih spojin.
Ponori toplogrednih plinov so:
• Izogibanje emisijam, ki bi nastale z drugimi procesi ( npr. energija pridobljena s
sežigom odpadkov zmanjšuje porabo fosilnih goriv za pridobivanje energije,
recikliranje zmanjšuje emisije povezane s proizvodnjo materialov primarnih virov,
uporaba komposta zmanjšuje emisije povezane s rabo umetnih gnojil ).
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Ogljik iz odpadkov se zadrži izven krogotoka več kot 100 let. Glavni načini ločitve
ogljika so počasna dekompozicija ogljika v odlagališčih z biorazgradljivimi odpadki,
stabilizacija biorazgradljivih odpadkov z MBO pred odlaganjem in vnosom komposta
v tla.

Pri seštevku prihodkov in odhodkov dobimo tako neto tokove toplogrednih plinov za
različne načine ravnanj z odpadki, ki jih ponazarja tabela 17. V primeru sežiganja odpadkov
dobimo glede na način izkoristka ( brez, proizvodnja elektrike-E, proizvodnja toplote in
elektrike-TE ) tri možnosti. Te so bile nadalje primerjane s tremi viri energije( premog, vetrna
energija, povprečje EU), ki so z vidika emisij toplogrednih plinov potrebni za enako količino
energije.
Tabela 26: Neto tokovi toplogrednih plinov pri različnih načinih ravnanja z odpadki
Način ravnanja
Varianta izračuna
kg CO2 ekv/t odpadkov
Povprečje EU
Odlaganje
328
Samo sežig
181
Sežig
Sežig E, nadomeščanje vetrne el.
177
Sežig ET, nadomeščanje vetrne el.
-161
Sežig E, nadomeščanje premoga
-255
Sežig ET, nadomeščanje premoga
-563
Sežig E, povprečje EU
-10
Sežig ET, povprečje EU
-348
Odlaganje odpadkov
MBO
-366
Sežig ostankov
-258
Kompostiranje, recikliranje, odlaganje -461
Ločevanje
ostankov
Vir: Waste management and climate change, 2001
Študija je pokazala,da je najnižji neto tok TGP možno doseči z ločevanjem odpadkov na
izvoru, recikliranjem in kompostiranjem ali anaerobno obdelavo, sledi pa mu MBO z
odlaganjem odpadkov. Sežig odpadkov se izkaže za najugodnejšega le v primeru, da ob
sočasni izrabi električne in toplotne energije nadomešča premog. Če ga primerjamo z
obnovljivim virom energije ( veter ) so rezultati že bistveno slabši. Trditev, da je sežiganje
odpadkov v najboljši poziciji z vidika emisij TPG se torej izkaže za neutemeljeno.
8.4. Sociološki vidik
Ko govorimo o sociološkem vidiku gospodarjenja z odpadki, se srečamo s problematiko na
dveh nivojih. Na nacionalnem nivoju oz. regionalnem nivoju je potrebno računati s
sposobnostjo prebivalstva za plačilo nastalih stroškov ravnanja z odpadki, vsesplošnim
nepoznavanjem problematike , strahom pred novimi rešitvami, ki jih ni možno pokazati v
domačem okolju.
Na lokalnem oz. mikrolokalnem nivoju, ko govorimo o umeščanju objektov v prostor, pa
se srečamo s strahom in odporom prebivalstva zaradi osebne prizadetosti. Tu gre tako za
posledico izgube zemljišč potrebnih za gradnjo , strah pred padcem cen nepremičnin v
neposredni bližini, povečan tovorni promet za potrebe sežigalnic in nenazadnje strah za lastno
zdravje. Zato bi ti objekti morali soditi v industrijske cone, odlagališča pa v območja, ki
izpolnjujejo kriterije.
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Zgovoren je primer iz Združenih držav Amerike. Študije so pokazale, da je največje
breme pristalo na plečih politično (ekonomsko in socialno) šibkejšega prebivalstva. Tako kot
drugi ekološko obremenjujoči objekti so tudi sežigalnice nesorazmerno locirane v revno
družbeno okolje. Leta 1997 je v ZDA 15 % nebelskega prebivalstva živelo v pasu 3,22 km(2
milj ) od sežigalnic medicinskih odpadkov, belskega npr. 9 % (Tangiri, 2003). Ni naključje,
da se sežigalnice gradijo v revnih soseskah, kjer živi manjšina ali prebivalstvo z nižjimi
dohodki.
Zgovorno je tudi poročilo svetovalcev zvezne države Kalifornije iz l. 1984, ki ugotavlja, da
so vse socio-ekonomske skupine prebivalstva naravnane k neodobravanju postavitev večjih
odlagališč ali naprav za odstranjevanje z odpadki. Kljub temu pa, nadaljuje poročilo, naj bi
imel srednji in višji sloj prebivalstva boljše izhodišče za uveljavljanje svojih nasprotovanj.
Zato bi morale biti za uspešno lociranje teh objektov njihove soseske oddaljene vsaj 9 km.
Poročilo tudi priporoča izbiro lokacij za sežigalnice v ruralnem okolju s konzervativnim
prebivalstvom srednjih let, katoliške vere in z nižjo izobrazbo, ker je tako pričakovati manjši
odpor (Powel, Stephen, 1984).
Kot je že bil omenjeno Operativni program predvideva gradnjo dveh sežigalnic in sicer v
Kidričevem in v Trbovlju. Če obe lokaciji primerjamo z zgoraj navedenim poročilom je
možno potegniti kar nekaj vzporednic. Na grobo bi lahko rekli, da gre v obeh primerih za
območji z degradiranim okoljem, gospodarstvom s strukturnimi problemi s prebivalstvom z
nižjo stopnjo izobrazbe, nižjimi dohodki in povečano stopnjo nezaposlenosti.
Tabela 27: Nekateri socioekonomski kazalci
Slovenija

Občina Kidričevo

Občina Trbovlje

Število prebivalcev

1.964.036

6.502

18.503

Povprečna starost

39,5

42,9

38,4

Osnovna šola ( % )

26,1

29

26

Srednja šola ( % )

54,1

57

57

Visoka šola ( % )

7,9

3

5

Brezposelnost ( % )

6,7

20

22

120.689,00
101.139,00
117.996,00
Povprečna neto
plača ( SIT )
Vir: Statistični letopis RS,2003. Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002.
Omeniti je potrebno, da je bil v občini Kidričevo izveden sicer posvetovalni referendum, na
katerem se je 94 % prebivalcev opredelilo proti sežigalnici, kar je dejansko zaustavilo
aktivnosti na poti do zagona. To je še kako resno opozorilo vladi in lokalnim skupnostim, da
je potrebno upoštevati sociološki vidik in iskati širši družbeni konsenz pri tako pomembnih
projektih.
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9.

Vrednotenje

Kot najprimernejšo pot za izbiro ustreznega načina ravnanja z odpadki sem izbral metodo
konfliktnosti ciljev v prostoru (Premzl, 1994; Ekart , 2001). Zavedati se je potrebno, da vsaka
dejavnost v prostoru povzroči določene konflikte, še posebej pa, če se nanaša na tako
občutljivo področje kot je ravnanje z odpadki. Tu se stikajo interesi države , lokalnih
skupnosti, gospodarstva in »navadnih« ljudi, ki so si lahko zelo nasprotujoči. To je
problematika, ki tare prostorsko planiranje nasploh, zato je bilo v preteklosti narejenih veliko
modelov, eden od teh je tudi celostni model za razreševanje konfliktov v urejanju prostoru
(Premzl, 1994), ki ga je dopolnil Janez Ekart v študiji Celovito ravnanje s komunalnimi
odpadki na regionalni ravni. Model izhaja iz empiričnega spoznanja, da v urejanju prostora
obstaja interakcija med posameznimi dejavnostmi (pri nas med različnimi variantami ) oz.
njihovimi cilji in med posameznimi vidiki urejanja prostora (okoljskimi, ekonomskimi,
socialnimi in tehnološkimi).
Te interakcije so negativne narave, zato jih obravnavamo kot konflikte, evidentiramo pa jih v
matriki (glej tabelo konfliktnosti zaradi urejanja v prostoru).

Predvidevamo, da vsi cilji, ki so konfliktni, ne dajejo enakih učinkov oziroma ne zagotavljajo
optimalne učinkovitosti. Odločamo se za tiste s katerimi se približamo idealnemu stanju. Za
ugotovitev optimalne učinkovitosti se oblikujejo ustrezni kriteriji in se ovrednotijo za vse
vidike urejanja prostora.
Za vrednotenje dodatnih vplivov na učinkovitost vsakega cilja le-te ocenimo s pomočjo uteži,
ki se nanašajo na hierarhijo in prioriteto ciljev, možnost etapne realizacije ciljev ter
prispevek k skupnemu učinku ostalih planskih ciljev. Vrednosti uteži so subjektivne
narave in so odvisne od odločitve ocenjevalca.
1. hierarhija ciljev
- glavni cilj
- vmesni cilj
- delni cilj

0,05
0,03
0,02

2. prioriteta ciljev
- nacionalni cilj
- regijski cilj
- lokalni cilj
- cilj interesne skupnosti

0,06
0,05
0,03
0,02

3. možnost etapnega doseganja ciljev
- cilj je možno doseči etapno
- cilj je možno delno doseči etapno
- cilja ni možno doseči etapno

0,06
0,03
0,02
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4. prispevek k skupnemu učinku ostalih planskih ciljev
- cilj bistveno poveča skupni učinek
- cilj delno poveča skupni učinek
- cilj nebistveno poveča skupni učinek

0,05
0,03
0,02

Tabela 28: Seštevek uteži po posameznih variantah
Utež / V1

Utež / V2

Utež / V3a

Utež / V3b

hierarhija ciljev

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

prioriteta ciljev

0,03

0,05

0,05

0,05

0,06

možnost etapnega
doseganja ciljev
prispevek k
skupnemu učinku
ostalih planskih
ciljev
∑

0,02

0,06

0,06

0,06

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,21

0,21

0,21

Utež / V4

0,19

Seštevek uteži bomo uporabili v nadaljevanju vrednotenja pri končni oceni posameznih
variant.
Tabela 29: Tabela konfliktov zaradi dejavnosti v prostoru
Možni vplivi
Ne ustreza dolgoročnim kriterijem varstva
okolja
Ni možnosti nadgradnje na podlagi novih
razvojnih dosežkov.
Količine ostankov, namenjenih za
odlaganje na deponijo
Zanesljivost obratovanja
Potreba po velikih površinah
Reference
Enostavno vzdrževanje
Ekonomski Visoki obratovalni stroški
Visoki investicijski stroški
Izguba možnosti kmetijske dejavnosti
Izguba možnosti turističnega razvoja
Povečana vlaganja v komunalno opremo
lokacije
Povečana vlaganja v varstvo okolja
Povečane emisije hrupa
Okoljski
Nevarnost onesnaženja podtalnice zaradi
izcednih voda
Povečane emisije toplogrednih plinov
Povečana nevarnost emisij težkih kovin v
odpadnem zraku

Vidik
Tehnološki
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V1
x

V2
0

V3/a V3/b V4
0
0
0

x

0

0

0

xx

xxxx

xxx

xx

x

x

0
x
0
0
0
xx
xx
xx
x

0
0
0
x
0
0
x
x
x

x
0
0
x
x
x
x
x
x

x
0
xx
x
xx
x
0
0
x

x
0
0
x
xx
xx
0
0
x

xx
x
x

x
0
0

x
0
0

x
0
0

xx
0
0

x
0

0
0

0
x

0
x

0
xx

Povečana nevarnost toksinov v odpadnem
zraku
Povečane emisije prašnih delcev
Sociološki Sprememba socialne strukture prebivalstva
Konfliktnost zaradi premoženjskih
prizadetosti lastnikov zemljišč
Vpliv na krajinsko in naselbinsko podobo
Strah prebivalstva zaradi razvrednotenja
svojega premoženja
Strah prebivalstva zaradi izgube svojega
premoženja
Sposobnost prebivalstva za plačilo nastalih
stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki
∑ Konfliktnost:

0

0

x

x

xx

0
xx
xx

0
x
x

x
x
0

x
x
0

xx
x
0

xx
xxx

0
xx

0
x

0
x

0
x

xx

x

x

x

x

0

0

x

xx

xx

17

18

23

30

13

Na osnovi teh ugotovitev bi sicer lahko že zaključili, konfliktnost ciljev relativizirali in
rezultate uporabili za končno oceno, vendar je uspeh vprašljiv, saj nimamo dovolj argumentov
za objektivno presojo pomena in učinkov posameznih variant ciljev.
Zato preidemo na vrednotenje rešitev, za kar se pripravijo ustrezni kriteriji. To nam omogoča
predhodno ugotovljena konfliktnost med cilji-dejavnostmi in prostorom, v katerem želimo
uresničiti zadane cilje (Premzl, 1994).
Kriterije, pomembne za določeno območje, na kateri želimo uresničiti eno od variant,
določimo za vse štiri vidike (Ekart, 2001 ; Premzl, 1994).
A. tehnološki ( T )
1. majhnost prostora, potrebnega za namestitev tehnoloških enot posamezne variante
2. majhnost obratovalnega rizika oz. zanesljivost obratovanja
3. usklajenost z razvojnimi trendi območja, na katerem se nahaja lokacija
B. ekonomski ( E )
1. povečanje števila delovnih mest
2. povečanje prihodka lokalne skupnosti
3. povečanje možnosti poslovnih povezav
C. okoljski ( 0 )
1. minimalno ogrožanje okolja
2. doseganje predpisanih okoljskih parametrov
3. sprememba krajinske podobe
D. sociološki ( S )
1. večja možnost dopolnitve infrastrukture območja
2. izboljšanje možnosti zaposlitve
3. večja motiviranost prebivalstva pri varovanju okolja
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Tabela 21 prikazuje oceno pomembnosti kriterijev za vse 4 variante. Ocena pomembnosti
kriterijev je odločitev posameznega ocenjevalca, zato lahko pričakujemo določeno
subjektivnost. Ocene so kvantitativne, v razponu od 1-3, pri čemer pomeni ocena:
3- izpolnjuje v celoti brez posebnih ukrepov
2- izpolnjuje v celoti z uvedbo posebnih ukrepov
1- delno izpolnjuje z uvedbo posebnih ukrepov
Tabela 30: Ocena kriterijev za posamezne variante
Vidik
Tehnološki

kriterij
A1
A2
A3
B1
Ekonomski
B2
B3
C1
Okoljski
C2
C3
D1
Sociološki
D2
D3

V1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2

V2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1
2
3

V3/ a
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

V3/b
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

V4
3
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
1

Tabela 31: Seštevek ocen kriterijev in uteži
Vidik
Tehnološki
Ekonomski
Okoljski
Sociološki
Utež

Varianta 1
5
5
3
4
0,10

Varianta 2
7
6
7
6
0,21

Varianta 3a
6
7
6
6
0,21

Varianta 3b
6
7
6
6
0,21

Varianta 4
7
5
7
5
0,19

Na osnovi množenja vrednosti iz ocene uspešnosti ciljev in utežnih vrednosti dobimo sledeče
vrednosti.
Tabela 32: Ocena uspešnosti ciljev (zmnožek ocene kriterijev in uteži)
Vidik
Tehnološki
ekonomski
okoljski
sociološki
∑

varianta 1
0,5
0,5
0,3
0,4
1,7

varianta 2
1,47
1,26
1,47
1,26
5,46

varianta 3a
1,26
1,47
1,26
1,26
5,25
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varianta 3b
1,26
1,47
1,26
1,26
5,25

varianta 4
1,33
0,95
1.33
0,95
4,56

Oceno končne uspešnosti ciljev glede na posamezne vidike bomo dobili z množenjem s
korelacijskim faktorjem konfliktnosti. Korelacijski faktor konfliktnosti se oceni na podlagi
števila konfliktov v danem prostoru (tabela Kriteriji in možni vplivi pri variantah V1 do V5).
Tako uporabimo sledečo metodo ocenjevanja:
-brez konflikta
Kf = 1
- 1 konflikt
Kf = 0,99
- 2 konflikta
Kf = 0,98
- 3 konflikti
Kf = 0,97
- 4 konflikti
Kf = 0,96
- 5 konfliktov
Kf = 0,95
- 6 konfliktov
Kf = 0,94
- 7 konfliktov
Kf = 0,93
- 8 konfliktov
Kf = 0,92
- 9 konfliktov
Kf = 0,91
- 10 in več konfliktov Kf = 0,90
Tabela 33: Korelacijski faktor konfliktnosti
Vidik
Kf tehnološki
Kf ekonomski
Kf okoljski
Kf sociološki

Varianta
1
0,93
0,91
0,97
0,90

Varianta
2
0,96
0,96
0,97
0,95

Varianta
3a
0,96
0,94
0,96
0,96

Varianta
3b
0,95
0,95
0.96
0.95

Varianta
4
0,95
0,93
0,94
0,95

Za končno odločitev vrednosti ocen po posameznih vidikih zmnožimo vrednost ocene
uspešnosti ciljev s korelacijskim faktorjem konfliktnosti posamezne variante v prostoru.
Tabela 34 : Vrednost ocenjevanih vidikov za variante V1 do V5
Vidik
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3a Varianta 3b
Tehnološki
0,4650
1,4112
1,2096
1,1970
ekonomski
0,4550
1,2096
1,3818
1,3965
okoljski
0,2910
1,4259
1,2096
1,2096
sociološki
0,3600
1,1970
1,1970
1,1970
∑
1,5710
5,2437
4,9980
5,0001

Varianta 4
1,2635
0,8835
1,2502
0,9025
4,2997

Ker pa iščemo najbolj optimalno rešitev (glede na vse 4 vidike) to ni dovolj.
Optimalno stanje si lahko predstavljamo kot točko T ( x,y,z ) v tridimenzionalnem
vektorskem prostoru. Dolžina projekcije vektorja na vseh treh oseh predstavlja enega od
vidikov ravnanja z odpadki (Premzl, 1994).
Maksimalna možna vrednost ocene za vsak kriterij ob izhodišču, da nimamo konfliktov v
prostoru ( Kf = 1 ), je število 3, imamo pa po tri ocene, torej 9. To število pomnožimo s
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skupno maksimalno vrednostjo uteži dodatnih vplivov ( 0,22 ). Teoretična maksimalna
vrednost pomembnosti kriterijev je enaka 3×3×0,22 oz. 1,98 enot dolžine.
Sam vektor ima dolžino
r =√ ( x2 + y2 + z2 )
r = √ ( 1,982 + 1,982+ 1,982 )
r = 3,43
V našem primeru, ko imamo štiri vrednosti kriterijev, naredimo štiri kombinacije s po tremi
vrednostmi kriterijev in kot končni rezultat upoštevamo srednjo vrednost. Tista varianta, ki se
bi najbolj približala teoretični maksimalni vrednosti oz. točki T, naj bi predstavljala najboljši
regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki.
Izračun vektorjev za posamezne variante
Kombinacija 1 ( tehnološki, ekonomski, okoljski vidik )
Varianta 1
r1 = √ ( 0,46502 + 0,45502 + 0,29102 ) = 0,7127
Varianta 2
r2 = √ (1,41122 +1,20962 + 1,42592 ) = 2,3426
Varianta 3a
r3a = √ ( 1,2096 2 + 1,38182 + 1,20962 ) = 2,1990
Varianta 3b
r3b = √ ( 1,19702 + 1,39652 + 1,2096 2 ) = 2,2014
Varianta 4
r4 = = √ (1,26352 + 0,88352 + 1,25022 ) = 1,9849
Kombinacija 2 ( ekonomski, okoljski, sociološki vidik )
Varianta 1
r1 = √ (0,45502 + 0,29102 + 0,36002 ) = 0,6491
Varianta 2
r2 = √ ( 1,20962 +1,42592 + 1,19702 ) = 2,2201
Varianta 3a
r3a = √ (1,38182 + 1,20962 + 1,19702) = 2,1921
Varianta 3b
r3b = √ (1,39652 + 1,20962 + 1,19702) = 2,2014
Varianta 4
r4 = √ ( 0,88352 + 1,25022 + 0,90252 ) = 1,7771
Kombinacija 3 ( tehnološki, okoljski, sociološki vidik )
Varianta 1
r1= √ ( 0,46502 + 0,29102 + 0,36002 ) = 0,4629
Varianta 2
r2 = √ ( 1,41122 + 1,42592 + 1,19702 ) = 2,3361
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Varianta 3a
r3a = √ ( 1,20962 + 1,20962 + 1,19702 ) = 2,0878
Varianta 3b
r3b = √ ( 1,19702 + 1,20962 + 1,19702 ) = 2,0801
Varianta 4
r4 = √ ( 1,26352 + 1,25022 + 0,90252 ) = 1,9935
Kombinacija 4 ( tehnološki, ekonomski, sociološki vidik )
Varianta 1
r1 = √ ( 0,46502 + 0,45502 + 0,36002 ) = 0,5528
Varianta 2
r2 = √ ( 1,41122 + 1,20962 + 1,19702 ) = 2,2107
Varianta 3a
r3a = √ ( 1,20962 + 1,38182 + 1,19702 ) = 2,1921
Varianta 3b
r3b = √ ( 1,19702 + 1,39652 + 1,19702 ) = 2,1945
Varianta 4
r4 = √ ( 1,26352 + 0,88352 + 0,90252 ) = 1,7864
Srednja vrednost je prikazana v naslednji tabeli.
Tabela 35: Srednja vrednost vektorskih dolžin
Kombinacija
1
2
3
4
srednji r

V1
0,7127
0,6491
0,4629
0,5528
0,5943

V2
2,3426
2,2201
2,3361
2,2107
2,2773

V3a
2,1990
2,1921
2,0878
2,1921
2,1677

V3b
2,2014
2,2014
2,0801
2,1945
2,1693

V4
1,9849
1,7771
1,9935
1,7864
1,8485

Tako nam metoda konfliktnosti ciljev v prostoru kot najbolj optimalni način celovitega
ravnanja z odpadki izdvoji varianto 2, ki vključuje:
• snovno izrabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov ( papir, steklo, kovine in
nekovine ter biološke odpadke iz gospodinjstev
• mehansko-biološko obdelavo komunalnih odpadkov ( MBO )
• deponiranje komunalnih odpadkov
Ta ugotovitev oz. ta varianta pa velja ob pogojih, da imamo uvedeno ločeno zbiranje
nekaterih frakcij na izvoru in predelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov.
Seveda je takšno vrednotenje ravnanja s komunalnimi odpadki zelo občutljivo, saj lahko z
različnimi spremenljivkami :
• izbiro ciljev in njihova konfliktnost,
• izbiro kriterijev za posamezne vidike,
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•
•

uteži za posamezne vidike in kriterije,
in pa samo objektivnostjo ocenjevalca,

dobimo zelo različne rezultate.

10. Sklep
Slovenija je na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v zadnjih letih naredila nekaj
pomembnih korakov naprej. Uredila je sistemski zakonodajni okvir in pripravila smernice za
lokalni in regionalni razvoj sodobnega ravnanja z odpadki, ki so opredeljeni v Operativnem
programu odstranjevanja odpadkov s strategijo zmanjševanja odloženih količin biološko
razgradljivih odpadkov za obdobje 2003-2008. Pri tem si je država zadala naslednje cilje:
• popoln zajem komunalnih odpadkov,
• pokritost celotnega ozemlja s sodobnimi objekti na ravnanje z odpadki,
• zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov,
• zagotoviti ustrezno obdelavo odloženih odpadkov (zmanjšan delež organskih
komponent in nevarnih snovi in s tem zmanjšano obremenjevanje okolja z
deponijskimi plini in izcednimi vodami),
• zaprtje in sanacija polnih in neustreznih odlagališč.
Seveda je potrebno za primerne ukrepe opraviti temeljito analizo dejanskega stanja, kar sem
opravil tudi sam. Ker sem izhajal iz vprašanja upravičenosti termične obdelave v sklopu
celovitega gospodarjenja z odpadki (za severovzhodno Slovenijo je predvidena sežigalnica
komunalnih odpadkov v Kidričevem), sem prav za to območje ( Pomurska, Podravska,
Koroška, Savinjska in Spodnjeposavska statistična regija) opravil podrobno analizo . Pri tem
sem si pomagal s starejšimi študijami na to temo (Operativni program...(2003), Celovito
ravnanje z odpadki na regionalni ravni (2001), Študija termične obdelave trdih komunalnih
odpadkov za severovzhodno Slovenijo( 1999), podatki ARSO dejanski sestavi odpadkov,
podatki Statističnega urada RS o količinah proizvedenih z javnim odvozom zbranih
komunalnih odpadkov, načinih ravnanja z njimi, deležu recikliranja in podobno). Ugotovljeno
je bilo sledeče ( referenčni podatki za l. 2005):
• večina odpadkov se odlaga na neprimerno urejenih odlagališčih z različno urejenim
statusom (nekatera celo nelegalna);
• sedem od dvajsetih obstoječih odlagališč se nahaja na rizičnih lokacijah, bodisi na
poplavnih , vodovarstvenih območjih, območjih vrelcev podzemne vode ali
kombinaciji naštetih, kar predstavlja trajno grožnjo obremenjevanja okolja;
• le odlagališči Bukovžlak (Celje) in Pobrežje ( Maribor) imata urejen sistem zajema
deponijskih plinov;
• večina odlagališč je brez neprepustne podlage, ki preprečuje uhajanje vode iz
deponijskega telesa, v kateri so izlužene nevarne snovi;
• z javnim odvozom je bilo v l. 2005 zbranih 317.116 t komunalnih odpadkov, skupaj z
odpadki, pripeljanimi neposredno na odlagališča s strani občanov in podjetij pa ta
številka dosega 350.000 t;
• količina komunalnih odpadkov na območju z 833.420 prebivalcev znaša 420 kg na
prebivalca, kar je nekoliko manj od povprečja EU-15 ( ok. 550 kg na prebivalca);
• delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov, skupaj z ločeno zbrano embalažo, ki ni
komunalni odpadek z 31.682 t v l. 2005 ne dosega 10 %, delež recikliranja
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•

•

(predelave) pa je dejansko še manjši, kar je dokaj nizko v primerjavi s povprečjem
EU-15 ( 32%);
nedvoumno se neobdelanih odloži 253.000 ton komunalnih odpadkov (zbranih z
javnim odvozom), če pa k temu prištejemo še neposredno na odlagališča pripeljane
količine, se ta številka približa 300.000 tonam, kar znaša skoraj 90 % vseh
proizvedenih odpadkov, kar je dvakrat višja številka v primerjavi s povprečjem EU-15
(44%);
delež biorazgradljivih odloženih odpadkov znaša 48 %, prav ti pa najbolj
obremenjujejo okolje, saj pri nenadzorovanem razkroju znotraj deponijskega telesa
nastajajo toplogredni plini (CO2, metan amoniak), ki prispevajo 6 % vseh toplogrednih
plinov.

Pozitivne premike je pričakovati z izgradnjo omrežja Regijskih centrov za ravnanje z odpadki,
ki je območju SV Slovenije delno že izgrajeno. Delijo se na centre prvega in drugega reda. Že
nekaj časa deluje CERO Gajke (center drugega reda), ki pokriva območje Spodnjega
Podravja. Konec l. 2006 so odprli CERO Dolenjska, ki delno pokriva obravnavano območje,
aprila pa še CERO Celje, v gradnji pa je še CERO Puconci, na začetni stopnji načrtovanja pa
sta še Center za gospodarjenje z odpadki Gornje Podravje in Koroški center za ravnanje z
odpadki. Ker so ti centri zaenkrat opremljeni le s kompostarno, sortirnico in odlagalnimi polji,
odpadki pa se še ne obdelajo z MBO in/ali sežgejo, imajo odloženi odpadki preveliko
energetsko vrednost oz. delež organske snovi in ne ustrezajo dolgoročnim smernicam. Učinki
centrov zgrajenih v l. 2006 in pozneje pa tudi niso vključeni v to nalogo, saj so podatki o
odpadkih in ravnanju z njimi objavljeni z določenim časovnim odmikom.
Lokacije in funkcije centrov ( oz. njihov red) so bili izbrani na podlagi velikosti zbirnih
območij, njihove geografske zaokroženosti, populacijskega zaledja in že obstoječih povezav.
Ti centri bodo postali vključno s pripadajočimi odlagališči nosilci integralnega gospodarjenja
z odpadki. Drugo pomembno vprašanje je, kateri vsebinski in tehnološki ukrepi se bodo
uporabili za doseganje zastavljenih ciljev. Ko govorim o vsebinskih ukrepih, imam v mislih
t.i. »zero waste« politiko, ki teži k preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in
recikliranju. Vzvodi za dosego teh ciljev so v rokah države, ki lahko z davčnimi olajšavami,
zelenimi naročili, subvencijami in drugimi ukrepi na eni strani proizvajalce usmerijo v
načrtovanje izdelkov, ki so po končani življenjski dobi v čim večji možni meri primerni za
reciklažo in po drugi osvešča prebivalstvo in ga vzpodbuja k čimbolj doslednemu ločevanju
odpadkov. Ob tem bi bilo potrebno s premišljenimi ukrepi poživiti trg s sekundarnimi
surovinami in podjetji, ki se s predelavo ukvarjajo. Prav temu pomembnemu segmentu
strategije ravnanja z odpadki je v Operativnem programu namenjeno premalo pozornosti.
Tehnološki ukrepi so tisti procesi, s katerimi se obdelajo odpadki tako, da zadostijo merilom
Pravilnika o ravnanju z odpadki. Tu so na voljo tehnologije kot so kompostiranja (odprti
zaprti sistem, sortiranje, mehansko biološka obdelava in sežig). Operativni program tako
predvideva v centrih drugega reda kompostarno, sortirnico in druge preprostejše oblike
manipulacije z odpadki, centrom prvega reda pa dodaja še napravo za MBO. Vgradnjo
tehnoloških rešitev so opredelili na podlagi ekonomskih pragov oz. rentabilnosti (stroški pri
MBO postanejo optimalni pri 200.000 prebivalcih ali več).
Ta prag je še višji pri termični obdelavi, zato je predviden en objekt za območje celotne SV
Slovenije.
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Teoretično so tako na voljo štiri osnovne variante ravnanja z odpadki, ki sem jih primerjal
med seboj:
Varianta 1
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- predelava bioloških odpadkov
- deponiranje ostalih komunalnih odpadkov brez predhodne obdelave

Variant 2
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- mehansko-biološka obdelava ostalih komunalnih odpadkov
- deponiranje preostanka komunalnih odpadkov
Varianta 3a/b
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- predelava bioloških odpadkov
- mehansko-biološka obdelava ostalih komunalnih odpadkov
- sežig energetsko bogate frakcije
- deponiranje preostanka komunalnih odpadkov
Varianta 4
- ločevanje določenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru
- predelava bioloških odpadkov
- sežig ostalih komunalnih odpadkov
Prvo in četrto varianto ravnanja z odpadki sem že v osnovi označil kot neprimerno, ker ne
sledita smernicam. Po prvi varianti bi se odlagali odpadki s preveliko energetsko vrednostjo,
previsokim deležem organskega ogljika ( dolgoročno naj ne bi bil večji od 5 %), zraven tega
pa bi bile zaradi manjše volumenske redukcije potrebe po odlagalnih površinah zelo velike.
Četrta varianta (direktna termična obdelava) pa je po drugi strani nedopustna, ker ne temelji
na maksimalnemu ločevanju in snovni izrabi (sežiga ne smemo enačiti s predelavo). Tako sta
ostali dve varianti, ki sta običajni v evropskih državah, ki veljajo za napredne na dotičnem
področju. Obe sta v skladu zakonodajo in smernicami Slovenije in EU.
V delovni hipotezi sem postavil trditev, da sežig odpadkov ni potreben, sploh pa ne v takšnem
obsegu in na predlagani lokaciji. Dejstvo je, da slovenska strategija ne upošteva vrstnega reda
ukrepov ravnanja odpadkov, ki sledijo po vrstnem redu; preprečevanje, ponovna uporaba,
recikliranje, sežig in odlaganje. Če v grobem povzamem Operativni program,se načrtuje sežig
50 % vseh proizvedenih komunalnih odpadkov, 128-149.000 t letno v SV Sloveniji, povprečje
EU-15 pa se giblje med 20-25%. V razmerah z izredno nizko stopnjo recikliranja bi
sežigalnica nase vezala več kot 50 % celotne količine odpadkov. Če vemo, da je predvidena
kapaciteta objekta v Kidričevem 280.000 t letno, se moramo vprašati, kako bo zapolnjena
razlika me tistimi 128-149.000 tonami iz naslova komunalnih odpadkov in letno kapaciteto.
Treba je namreč vedeti, da so sežigalnice rentabilne le ob polnem delovanju, ob t.i.
»podhranjenosti« pa bistveno manj. Odgovor, ki ga ponuja Operativni program je tu že
bistveno bolj meglen. Za sežig je predvideno še blato iz čistilnih naprav (31.000 t), embalaža,
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ki ni komunalni odpadek (10.000 t) in pa klavnični, bolniški in drugi organski odpadki iz
industrije, ki naj bi znašali letno 70.000 t na nivoju Slovenije, koliko od tega v SV Sloveniji
pa Operativni program ne pojasni. Podaja le skupno oceno za sežig primernih odpadkov v
intervalu 223.400-244.900 t. Zakaj se potem načrtuje sežigalnica z zgoraj omenjeno
kapaciteto ostaja vprašanje.
Bojim se, da imajo v takšnih razmerah pri prizadevanjih za preprečevanje nastajanja
odpadkov in njihovo snovno izrabo vsi soudeleženi (država, lokalne skupnosti, prebivalci)
zvezane roke. Tako se mi je porodil občutek, da daje celotna slovenska strategija izrazito
prednost sežigalniški industriji oz. interesu ekonomskih skupin, ki bi prevzele operiranje
sežigalnice.
Prav zato sem v svoji analizi z metodo konfliktnosti ciljev prostorskega razvoja poskušal
dokazati, da obstajajo alternative variante, ki jih ponuja Operativni program. Na podlagi ocen
tehnoloških, ekonomskih, okoljskih in socioloških vidikov sem prišel do naslednjih
zaključkov:
• varianta 2 ustreza dolgoročnim kriterijem varstva okolja, tako z vidika obdelave
odpadkov in njihove ustreznosti za odlaganje;
• količine ostankov, namenjenih odlaganju so sicer nekoliko večje kot pri variantah 3 in
4, ob še višji stopnji recikliranja kot je tu predpostavljena pa se ta razlika lahko še
zmanjša;
• je odprta do novih rešitev na tem področju, saj ne veže fiksno nase takšne količine
odpadkov kot varianti 3 in 4;
• varianta 2 ima najmanjši obratovalni riziko;
• z ekonomskega vidika je najugodnejša, saj ima nižje investicijske stroške in
obratovalne stroške od variant 3 in 4;
• z okoljskega vidika se varianta 2 izkaže kot najbolj prijazna, saj izkazuje najnižje
vrednosti pri emisijskih parametrih toplogrednih plinov, težkih kovin, organskih
onesnaževal in prašnih delcev;
• varianta 2 najbolj upošteva geografske značilnosti SV Slovenije (gostota in način
poselitve, stopnja urbanizacije, razvejanost komunalnega omrežja).
Moja druga delovna hipoteza se je nanašala na lokacijo predvidene sežigalnice v industrijski
coni Taluma in ureditve deponije preostankov na odlagališču rdečega blata. Lokacija
sežigalnice je po mojem mnenju neprimerna kljub temu, da ima središčno lego SV Slovenije,
dobre prometne povezave in komunalno opremljenost.
Neugodni so predvsem naslednji dejavniki:
• Dravsko polje je območje izrazite temperaturne inverzije, ki lahko predvsem v
zimskih mesecih povzroči povečane imisijske vrednosti;
• odsotnost večjega površinskega vodotoka, ob dejstvu, da sežigalnica za svoje
delovanje porabi približno 600 l vode na tono obdelanih odpadkov, bi črpanje podtalne
vode zmanjšalo dinamično izdatnost zelo onesnaženega vodonosnika, kar bi dodatno
zmanjšalo njegove samočistilne sposobnosti;
• v industrijski coni Kidričevo že obstajajo procesi (elektroliza, talilnica sekundarnega
aluminija, proizvodnja anodne mase), ki so viri nenamernih emisij, podobnih emisijam
iz sežigalnic (fluoridi, policiklični aromatski ogljikovodiki, PCDD/F);
• stara ekološka bremena.
Odlagališče rdečega blata, v velikosti 44 ha približno 2 km zahodno od industrijske cone
Taluma v naselju Strnišče, je eno od takšnih ekoloških bremen. Pri proizvodnji glinice so
nastajale velike količine rdečega blata, ki se je v obliki vodne suspenzije s 50-60 % trdnih
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snovi odlagal na deponijo Ker se deponija nahaja na prodnatih tleh, je nezatesnjeni obod
deponije omogočal dobro precejevanje izcednih meteornih vod in s tem onesnaževanje talne
vode. Kasneje je bila halda, ki je delno še aktivna, sanirana, danes pa jo v glavnem zarašča
traviščna vegetacija.
Vogrin (Vogrin, 2001) ugotavlja, da se je odlagališče rdečega blata spremenilo v zanimiv
sekundarni habitat. Na njegovo drugačnost oziroma posebnost opozarjajo tudi rastlinske in
živalske vrste. Kot suho ruderalno območje, ki je v marsičem podobno suhim travnikom daje
nekaterim rastlinskim in živalskim vrstam v tem delu Slovenije zatočišče, ki jih drugod ni.
Tako je bilo ugotovljenih 10 vrst gnezdilk, od tega pet vrst s slovenskega rdečega seznama, tri
vrste pa so ogrožene tudi v evropskem merilu. Na odlagališču rdečega blata in njegove
okolice bilo ugotovljenih 128 vrst rastlin, od tega so štiri takšne, ki so v Sloveniji redke in
ogrožene.
To nalogo je potrebno jemati kot skromen poskus osvetlitve problematike ravnanja z odpadki
v Sloveniji na splošno in še posebej v SV Sloveniji. Ugotovil sem, da je to izjemno večplastna
in kompleksna tematika, ki je pokazatelj družbenega stanja in odnosa do okolja, v katerem
živimo. Stanje kot je in napovedi za prihodnost niso obetavne. Kljub deklarativno okoljsko
naravnani politiki pa strategija ravnanja z odpadki ni trajnostna. Kot kaže je bila začrtana pod
vplivom posameznih interesnih skupin, ker izrazito favorizira tehnologijo sežiga, premalo pa
se posveča preprečevanju nastajanja odpadkov. Ob ukrepih, ki so predlagani, bo zelo težko
obdržati količino nastalih odpadkov na današnji ravni kot je predvideno v strateških
dokumentih. Ob naraščanju kupne moči in potrošniških vedenjskih vzorcih lahko pričakujemo
še večji pritisk na okolje.
Slovenija mora sprejeti rešitve primerne za domače razmere. Po mojem mnenju je to varianta
2, ki ima veliko dobrih zgledov po svetu in pomeni korak k t.i. »zero waste« družbi.
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11.Summary
Slovenia has made significant progress in national waste management in last years at least in
terms of developing plan that will follow several goals:
• complete coverage of national teritory with recycling ,treatment plants and modern
landfill sites,
• reducing volume of waste deposited at landfills,
• proper treatment of municipial waste before being deposited,
• closure of all full landfill sites.
In complete analysis of waste management situation in north eastern Slovenia in year 2005
(latest available data) following was discovered:
• most of the municipial waste is being deposited on improper landfill sides
• seven of twenty landfill sites are situated on either flood plains or groundwater
springs areas
• most of the landfill sites lack waterproof groundbase that prevents polluted water to
get in touch with groundwater
• volume of wastes in the area with population of 833.420 is 420 kg per capita per
year wich is a bit less than european average (550 kg per capita)
• percentage of wastes being recycled varies around 10 percent
• percentage of wastes being deposited at landfill sides without any kind of treatment
amount to around 90 percents of all wastes wich as twice as european average.
In order to improve the situation new waste management plan was introduced in 2003. It
predicts the network of modern recycling and treatment plants with modern ladfill sites along.
In terms of technology that will be used we have several options. According to national plan a
municial waste incinerator is supposed to have key role in reducing volume of waste going at
landfill sides. Incinerators, however, are controversial in terms of their potential impacts on
the environment and human health as well as in terms of the economic considerations which
does not favour this technology.
Important task of this study was also to evaluate state of the environment in municipality
Kidričevo wich is planed to be a site of incineratior. Industry, agriculture, dense settlement
and rising traffic have negative influence on the environment. Levels of persistent organic
compounds and fluorites in soil samples are already facing upper values that are tolerable by
the law.
The way forward for waste management in line with a zero emissions strategy and hence
towards sustainability, lies in waste prevention, re-use and recycling. In other words the
adoption of the already well known principle of »reduce, re-use and recycle«.
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